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مقدمــة

لماذا البدء بماركس تحديداًًً ؟ أوالً بالنظر إلى ارتباا ذاذ
الفلسافة الوييااه بمماون الناااس ال،اادييإص بااا وإىارارذا لااى
أإ الفلساافة فااب البدايااة والنمايااة تنباال مااإ ذااذ الممااون وترتااد
ليماص وأنما ليست شؤنا يخص ب،ض النخب فق ص وأنا لايس
ذناااح حاااطل م لااه باايإ الخاىااة وال،امااةاويانيا ال تقاااد
(الذ بررت فب كتاببص "نقاد ال،قاا الطادلب") صباؤإ مااركس
يشاااكا ملتقاااى فلسااافياص تلتقاااب فيااا طميااال التياااارات الفلسااافية
السابقة وتلتحن في طدلياص وتنبل من طميل التياارات الححقاة.
إن إذا مفتاح السابه والححه.
وسااؤتبل فااب شاارح فلساافة ماااركس إلااى حااد كبياار ريقااة
ال،اارض التااب ااادمما الفيلسااوس الماركس اب المحااد ص بيرتااا
أولماإص والتب يتفادى فيما الفذلكات الفلسافية الم،تاادو ويبسا
األماار مااإ دوإ ا خااحا بدات ا و مق ا  .لكنااب سؤخ اال ذااذا
الشرح إلى نقد ىارن وأحوا مطرا تبا ا ً.
وفه أولماإص تن له فلسفة ماركس مإ مححظة يومياة فاب
ال،ىاار الحاادي مااإ الىاا،ب إوفالماااص وذااب أإ ذناااح اادداً
كبيراً مإ الناس ي،انوإ مإ الفقر المدال والفاااةص وأإ ذنااحص
بالمقاباص دداً ملموسا ً مإ الناس يملكوإ الياروات ال اخمة.
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والسااإاا الااذ ان لااه من ا ماااركس (ووياار )ذااو :لماااذا ذااذا
التفاااوت؟ وكيااس يولااد المطتماال الحاادي (مااا يساامى المطتماال
الرأسمالب) الفقر ال،ماين ماإ طماة وال ناى الفااح ماإ طماة
أخرى؟ ما الذ يط،ا ماإ ال،حقاه االاتىاادية واالطتما ياة
السااااقدو مولاااداً لماااذا التفااااوت؟ وكياااس انبياااه ذاااذا النظااااان
االطتمااااا ب االاتىاااااد مااااإ سااااابق ( مااااا يساااامى النظااااان
ا ا ا ب)ص وما مآل ؟
ويرى أولماإ أإ طوذر النظان الحدي الرأسامالب يكماإ (
خلااس كااا المظاااذر الم،قاادو والمتنو ااة) فااب الىااراق القاااقن
بااايإ بقتااايإ اطتماااا يتيإ رقيسااايتيإ :الرأساااماليوإص الاااذيإ
يملكااااااوإ المااااااوارد ا نتاطيااااااة فااااااب المطتماااااالص وال،ماااااااا
(البروليتاريااا)ص الااذيإ يطااب أإ ي،ملااوا مااإ أطااا أإ ي،يش اوا
ويستمروا فاب البقااء .وليسات الماركسايةص فاب نظار أولمااإص
سوى تحليا ماركس لل،حقاه الم،قادو والمت اورو بايإ ذااتيإ
ال بقتيإ االطتما يتيإ الرقيسيتيإ.
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أصول الماركسية
يتكااوإ ذااذا التحليااا لماااركسص وفااه أولماااإص مااإ ياااح
نظريات رقيسية :نظرياة االوتارابص ونظرياة ال،ماا للقيماةص
والتىور الماد للتاريخ .لكإ ذذ النظريات تكتسب م،ناذاا
الحقيقااب ووحاادتما الداخليااة وتراب مااا ال ،ااو مااإ كونمااا
مكونااات لمااذا التحليااا .أ ينب ااب إبقاااء ذااذا التحليااا ال بقااب
للمطتماال الرأساامالب مااايحً لل،ياااإ نااد بح ا ذااذ النظريااات
المتشاا،بةص وإال حاااد ااإ أذدافاا وم،نااا  .بااا حتااى تىااور
مااااااركس لحشاااااتراكية ينبياااااه ماااااإ دراسااااات الرأسااااامالية.
فاالشتراكية وفه ماركس كامن فاب الرأساماليةص بم،ناى أنماا
القوو وير المتحققة الكامنة فب الرأساماليةص حيا إإ األخيارو
تولاااد الشااارو المو اااو ية ماااإ ياااروات وماااوارد مادياااة
وم،نويااة لتحقيقماااص أ لتحقيااه مطتماال ااادا وديمااوارا ب
ياااوفر لكاااا فااارد فرىاااة ت اااوير إنساااانيت وتحقياااه مواذبااا
وادرات بحرية .
ومل أإ أفكار االشتراكية ت،اود إلاى واابر األلمناةص إال أإ
الماركسااية ت،ااود فااب طااذورذا الفكريااة إلااى الفلساافة األلمانيااة
الكحسيكية و لن االاتىاد السياسب ا نطليال واالشاتراكية
ال وباويااة الفرنساايةص كمااا أكااد ليناايإ مااراراً وتكاارارا .فمااإ
ذي اااص الفيلسااوس األلمااانبص ت،لاان ماااركس نمطااا طديااداً فااب
التفكير فب ال،الن بوىف
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سيرورو م،قادو ومركباة .وذاو ماا أساما مااركسص وذي اا
ماااإ ابلااا ص الطااادا أو الاااديالكتيح .وماااإ أدان سااامي وديفاااد
ريكاااردو ا نطلياالييإ حىااا ماااركس لااى التقريااب األوا
لنظريتااا فاااب القيماااة .أماااا االشاااتراكياإ الفرنساااياإص شاااارا
فورييااا وسااااإ سااايموإص فقاااد لودا مااااركس بوىااافة أولاااى
للمستقبا المشره الممكإ الذ يتخ ى الرأسامالية .ذاذ ذاب
المكونااااات الرقيسااااية التااااب شااااكلت الماركسااااية فااااب ااااوء
المححظااة المباشاارو أإ اليااورو الىاانا ية أنتطاات مااإ الفقاار
أ ،اس ما أنتطت مإ اليروو.
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الفلسفة الماركسية
ل،ا أولماإ ي فا مححظاة يانياة ان لاه منماا مااركس وال
تقا إ األولى فاب تحدياد فلسافت ص وذاب أإ الرأسامالية تولاد
الفقاار واليااراء بوىاافمما نقي اايإ اارورييإ لب ،اامماص أ
بوىاافمما شاار يإ اارورييإ لب ،اامما .فممااا ال يتولااداإ
بم،لا إ ب ،مماص وإنما بالتحلن ال رور بينمما .لاذلح
فمماااا فاااب الرأسااامالية نقي ااااإ متنااااحراإ داقماااا التنااااحرص
يتىار اإ باستمرار .ولحظة الذروو فب ذاذا الىاراق ذاب
اليورو االطتما يةص أ تحرح الفقراء سياسيا مإ أطاا ت ييار
النظااان الرأساامالب وتخ ي ا  .بااذلحص فاااإ ماااركس لاان يكتااس
بالسااا،ب إلاااى تفساااير كيفياااة تولياااد الرأسااامالية الفقااار ال،ماااين
واليااراء الفاااح ص وإنمااا ساا،ى أي ااا إلااى تفسااير كيااس تولااد
الرأسااامالية الياااورو االطتما ياااةص كياااس ينماااو نقي اااما فاااب
أحشاقماص كيس يتمرد الفقر ال،مين لى النظان الذ أنتط فاب
المقااااان األواص أ تليااااات الىااااراق ال بقااااب فااااب المطتماااال
الرأساامالب ومآل ا  .ومااإ ذلااح نباال اااوا ماااركس فااب إحاادى
رسااااقل باااؤإ أذااان اكتشااااس أحااارل ذاااو أإ الماااآا المن قاااب
للىراق ال بقب فاب الرأسامالية ذاو دكتاتورياة البرولتتاريااص
أ حكن الكادحيإ ودولتمنص األداو الرقيسية لت يير الرأسامالية
ىااوب االشااتراكية فالشاايو ية .و ليا ص فاااإ فلساافة ماااركس
ليست فب المقان األوا فلسفة الباإسص وإنماا ذاب فلسافة ياورو
البإساءص فلسفة الياورو .وذاذا ماا أدركا الفيلساوس المطارى
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الكبياارص ط اورطب لوكااات ص فااب كتابي ا المبكااريإص "التاااريخ
والااو ب ال بقااب"( )1923و"ليناايإ" ( .)1924وذااذا يفساار
الطوذر الماد الطدلب لمنمج ماركس فاب التحلياا والتنظارص
ولمااااااذا ناااااب مااااااركس بو ااااال نظرياااااة فاااااب االوتاااااراب
واالسااات حا (نظرياااة القيماااة) فاااب الرأسااامالية .فااااالوتراب
واالساات حاص ال الفقاار فااب حاا هد ذات ا ص ذمااا محركااا الىااراق
ال بقبص ومإ ين الياورو االطتما ياة .إإ بيرتاا أولمااإ يإكاد
أذمية ذذ النظرياة و حاتماا بظااذرو الفقار فاب الرأساماليةص
ولكااااإ مااااإ دوإ أإ يو اااا أر اااايتما و اااارورتماص بااااا
وحتمتيمااااص التاااب ال تتبااادى إال فاااب اااوء المححظاااة اليانياااة
المت،لقة ب رورو اليورو االطتما ية فب الرأسمالية.
لقااااد ااااا ماااااركس ىاااار يااااورات سياسااااية ويقافيااااة
وااتىاااادية ارماااة .والحاااظ ارتباااا ذاااذ الياااورات بنشاااوء
الرأسمالية وت ورذا .با الحظ أن فب الوات الذ خلت فيا
ال،ىور السابقةص أو كادتص مإ اليوراتص وإإ شمدت ب،اض
االنتفا ااات الدمويااة ال،بييااةص فاااإ تاااريخ الرأساامالية يكااتظ
باليورات المتنو ة .ال بد إذاً أإ يكوإ ذناح شابء مميال فاب
بي،ااة الرأساامالية يط،لمااا تولااد اليااورات االطتما يااة .لكااإ
ماركس أدرح أي ا أن ص لاقإ كانات الياورات ماا اباا 1848
تس،ى إلاى ت،ليال الرأسامالية وإلالاة م،وااتمااص فااإ ياورات
ىاار ومااا ب،ااد سااتمدس إلااى تقااويض أركاااإ الرأساامالية
ووأدذااا وابرذااا .ذااذا مااا ا تقااد مارك ا س .ذااا تإكااد وااااقل
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تاااريخ ال،ااالن منااذ وفاااو ماااركس ( )1883ذااذا اال تقاااد؟ إنمااا
ا ية طدالية تحتاج إلاى كييار ماإ النقاا  .فااذا اسانا الياورو
الروسااية ( )1917واليااورو الىااينية ( )1949ويااورو لبااة
فرنساااا ( )1968بنتاقطمااااص لربماااا خلىااانا إلاااى الااارأ أإ
الياااورات االطتما ياااة ماااا ب،اااد  1848كانااات تلياااات أساساااية
لتطديااد الرأساامالية وت،ليلذااا وتوسااي،ما .فمااب مسااإولة ااإ
إ اااحه يحياااة ماااإ ماااردو الرأسااامالية الم،اىااارو  :الىااايإص
روسياص فرنسا.
لقد أدرح ماركس إذا ال ابل اليور ل،ىار ص وللرأسامالية
بىاورو اماةص وأراد إكمااا ذاذ المسايرو اليورياة وتحقيقماا
بالف،اااا بو ااال مشااارو الماركساااب الياااور ص المشاااروق
اليااااور لحفااااار اباااار الرأسااااماليةص ال بقااااة ال،املااااة .إإ
الماركسية إذا ليست مطرد فلسفةص وال مطرد لنص وإنما ذاب
مشااروق تاااريخب يااور ي،باار نظريااا ااإ الااو ب الكااامإ
لل بقااة ال،املاااة الىااانا ية الحديياااةص وين اااو لاااى فلسااافةص
ويستللن منمطا لميا نقديا للكشاس اإ الوااال التااريخب فاب
حركت ص ونقد ماإ منظاور حتمياة لوالا ص وتساخير مرشادا"
للف،اااا التااااريخب الياااور  .فكاااوإ الماركساااية فلسااافة الياااورو
الحديياااةص أ مشاااروق ال بقاااة ال،املاااة الىااانا ية الياااور ص
يشاااكا طوذرذااااص لبماااا .وذاااذا ماااا ال يدركااا أولمااااإ تماماااا ً
لتركيل لى الفقار فاب حاد ذاتا و طال اإ الارب ماا بايإ
مححظات ماركس التاريخية االطتما ياة ونظرياات مااركس
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الرقيسية (االوترابص االست حاص المادية الطدلية).
وبالتحديدص فاإ ال اابل الطادلب الاديالكتيكب لفلسافة مااركس
ينبااال ماااإ كونماااا فلسااافة الياااورو الحديياااة .فالطااادا ذاااو طبااار
اليااوروص كمااا وىااف الروسااب ذيرتاالإ .إناا من ااه ت ااور
النظن .وأساس ذو كوإ نظان ما كح واحداًص أ كونا واحاداً
مت،ااااادد األطااااالاء المتراب اااااة م،اااااا ً ماااااإ حيااااا الوطاااااود
(أن ولوطيا) .فمو واحد بىافت بنياة أو شابكة ماإ ال،حقاهص
لكنااا مت،ااادد بىااافت مكوناااا ماااإ أطااالاء محاااددو الىااافات
والم،ااالن .وذااذا التااوتر باايإ كونا واحااداً ومت،اادداً ذااو أساااس
حركت ا وت ااورو .وال يفماان نظااان ماااص سااواء أكاااإ بي،يااا أن
اطتما ياص إال بداللة رواب الوطودياة( األن ولوطياة) .فماب
ااروريةص بم،نااى أإ الطاالء ينتفااب بانتفاااء األطاالاء
رواب ا
التب يرتب بما .كما إإ األطلاء والنظن نفساما تولاد نقاق اما
وتتحاااوا إليماااا بااار ذاااذ ال،حقاااه .فباااذور فنااااء الااانظن (أ
لوالمااااص أ تحولماااا) تكماااإ فيماااا .إإ الااانظن تاريخياااة فاااب
طوذرذا .وأساس المنمج الطدلب ذو تدبر النظن فاب حركتماا
وتاريخيتماااص ومااإ منظااور لوالمااا وتخ يماااص ال مااإ منظااور
ديمومتماااا .وذاااذا ماااا تخفاااه فاااب ف،لااا المنمطياااات التحليلياااة
السااكونية الساااقدو فااب الفكاار البرطااوال الساااقد .فمااب ت،ااالج
النظن مإ منظور ديموماة اللحظاة الراذناةص أ ساكونيا .كماا
ااوية حيااة تتحاارح بف،ااا
إنمااا ال ت،ااالج نظاماا ً مااا بوىااف
تناا اااتما الداخليااةص وإنمااا إمااا بوىااف بناااء يابتااا ألليااا وإمااا
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بوىااااف كومااااة مااااإ الطلقيااااات المتراب ااااة م،ااااا ً ر اااايا
وس حيا .ولقإ نشؤت فكرو المنمج الطادلب فاب فلسافة ذي ااص
وفب سياه حاا مشاكحت فلسافية م،يناةص فقاد حولماا مااركس
إلى اا ادو وأسااس ل،لان طدياد ذاو المادياة التاريخياة .أ إنا
طساادذا منمطااا ً لميااا نقااديا لفماان التاااريخ ما اايا وحا ااراً
وتفااا ً مستقبليةص يشكا مرشداً نظريا م،رفياا للف،اا التااريخب
المادس إلى تحقيه مشرو اليور  .واد تطساد ذاذا المانمج
الماركساااب المت اااور بطاااحء فاااب كتااااب مااااركس الشاااميرص
"الرأسماا" .ذلح أإ ماركس الج النظان الرأسمالب بوىاف
كح ومإ منظور تاريخيت وحتمية لوال وإمكاناات التحاوا
الكامنااة في ا (أ مااإ منظااور االشااتراكية) .وال نريااد ذنااا أإ
نبيإ تماما ً كيس تطساد المانمج الطادلب فاب "الرأساماا" .وااد
تتاح لنا الفرىة لف،ا ذلح فب دراساات الحقاة .لكنناا ناود أإ
نإكااد ذنااا أإ الماانمج الطاادلب ذااو لاايس مطاارد سلساالة مااإ
القوا د أو الخ وات الميكانيكية اليابتةص كما اد تاوحب ب،اض
اوية حياة تنماو وتت اور وتتطساد
أاواا إن للص وإنما ذاو
فااب لاان وممارسااة .ول،ااا أبلااب ت،بياار نا ذااو " الرأسااماا"
بمطلدات األرب،ةص والذ ي ن بيإ دفتي اا ادو لان التااريخ
( الماديااة التاريخيااة)ص والممارسااة اليوريااة لليناايإص اليااور
األ ظن فب تاريخ البشرية.
والحه أإ مفمون الياورو ال يتحادد م،ناا وم الا الحقيقيااإ
وال يؤخذ مدا الف،لاب وال يكتساب قحنيتا التاريخياة إال فاب
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الماركسية و برذاا بف اا منمطماا الطادلب .ويحادد مااركس
سااايرورو الياااورات طااادليا لاااى النحاااو ا تاااب(انظااار مقدماااة
كتابة"إسمان ىوب نقد االاتىاد السياسب"ص الاذ نشار اان
 :)1859إإ النظان الماد ص ساواء أكااإ بي،ياا أن اطتما يااص
يولاااادص بف ااااا حااتاااا الداخليااااة ال اااارورية وتفا حتاااا
الخارطيةص ناىر واوى فب داخل تحما فب أحشاقما باذور
نظان طديد أ مه وأوسل وأراى مإ النظاان القااقنص بم،ناى أإ
الحركاااة الداخلياااة للنظاااان القااااقن وتفا حتااا الخارطياااة تولاااد
فب أحشاق  .وينمو ذذا الطنيإ وين ج إذ يؤخذ النظاان
نقي
القدين مدا  .ويلداد التوتر بينمما فب داخا النظان القااقن حتاى
يىااا حااداً ال ي،ااود نااد النظااان القاااقن اااادراً لااى احتااواء
القوىصالتب تحما باذور النظاان الطدياد .ناد ذاحص تفطار ذاذ
القاااوى النظاااان القااادين ماااإ الاااداخا وتقاااوض أركانااا مشااايدو
ومإ الدمج الطدلب بيإ ناىار .
النظان الطديد لى أنقا
ذكذا تت اور الانظن المادياة وذكاذا تحاد الياورات فاب شاتى
المطاااالت .بااذلح يكااوإ ماااركس اااد كشااس النقاااب ااإ طاادا
اليورات ومن قما وطبرذا وم لاذا التاريخب.
إإ مفتاح المنمج الطدلب ذو الرب ال رور  .فمو يسا،ى
إلااااى اكتشاااااس الاااارواب ال اااارورية التااااب تاااارب األشااااياء
والظاذرات .إذ تبدو الظاذرات مستقلة إ ب ،ما ومطالأوص
تبدو كومة مإ البيانات واالن با ات .ويقاس ب،اض الفحسافة
(ا مبريقيوإصالتطريبياااوإ) ناااد ذاااذا الحااادص في،تباااروإ ذاااذ
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الكوماااة الحقيقاااة المو اااو ية الوحيااادوص وي،تباااروإ كاااا ماااا
ااداذا ذاتياااص ال مو ااو يا .أمااا أىااحاب الماانمج الطاادلبص
فيدركوإ أإ ذاذ الكوماة مت ياروص األمار الاذ يشاير إلاى أإ
المرقااب /الظاااذر يتحااوا باسااتمرار إلااى وياار مرقااب /بااا إ
وال،كااس بااال،كس .فلاايس ذن ااح طاادراإ م لقااة باايإ البااا إ
والظاااذرص وإنمااا ترب ممااا حاااة تحااوا تط،ااا مااإ الممكااإ
م،رفااااة البااااا إ الااااذ يولااااد الظاااااذر .كمااااا ياااادركوإ أإ
الظاذرات ال تفمن وال تتوحد باذاتما وإنماا بار الباا إ الاذ
يولدذا .إنما باستمرار تشير إلى البا إ الذ يولدذا ويتحاوا
إلى ظاذرص حتى وإإ كااإ الظااذر ذاو نقايض الباا إص كماا
ذااو الحاااا ماال النظااان الرأساامالب .فالمساااواو الرأساامالية ذااب
شكا ظمور االست حا الرأسمالب .فالبا إ والظاذر يشكحإ
كح طدليا واحداً تنخر التناا ات .إإ المانمج الطادلب يادرح
اذاً أإ الظااااااذر لااااايس ذريااااااص أ ال يتشاااااكا ماااااإ بياناااااات
وان با ات م،لولة إ ب ،ماص وأنا يفتارض وطاود باا إ
ينتط ا ويتحااوا إلي ا ص وأإ الظاااذرات تاارتب م ،اا ً ااروريا
بر البا إ نفس ص وأإ البا إ يمكإ أإ ي،رس بار الظااذر
وبتحول ا إلااى ظاااذر.ويمكااإ القااوا إإ التاااريخ ذااو ساايرورو
ظمور البا إ .واد سبه أإ بر الفيلسوس األلماانبص ذي ااص
إ ذلح با تبار التاريخ سايرورو تحاوا الطاوذر إلاى ذات.
إإ مفمااون الطاادا إذاً يفتاارض أإ ذناااح أ مااااا وطوديااة تولااد
الظاذرص وأإ ذذ األ ماه تاريخية فب ىاميمماص أ تتحاوا
باسااتمرار إلااى ظاااذرص ومااإ ياان فمااب اابلااة ألإ ت،االس باار
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التاريخص تاريخ ظمورذا.
ويتبدى ذذا المنمج الطدلب بطحء فب تاريخ الفيليااء وفاب
لاان البيولوطيااا .لكناا يتطلااى أكيااار مااا يتطلااى فااب كتاباااات
ماااااركس االاتىاااااديةص وفااااب مقاااادمتما كتاااااب "الرأسااااماا"
ومخ و اتااااا االاتىاااااادية ل اااااوان 1863.-1857وذاااااب
نىااوص ياارو لاخاارو باألفكااار والتحلاايحتص التااب مااا لالاات
تنتظر مإ ينقب نما ويساتخرطما ويساتيمرذاص بارون حشاد
الدراسات ال،ميقة التب سبه أإ أطري ت ليما.
ماااذا نسااتخلص مااإ ذااذ النىااوص؟ الكيياار بااال بل .لكنااب
سؤوطل ذنا ب،ض النقاا الطوذرياة التاب تشاكا مااد فلسافة
ماااركسص تاركااا" نقا ااا أخاارى وتفىاايحت مممااة لدراسااات
الحقة:
 - 1إإ فلسفة ماركس فلسافة نقدياة م لقاة فاب طوذرذاا.
وينباال ذااذا الطااوذر الفكاار المنمطااب مااإ يوريتمااا الم لقااة.
فمااب ال تمااادإ الكاااقإص وال تكرس ا ص وإنمااا ت،الط ا وتت،امااا
م ،ا مااإ منظااور فناق ا الحتمااب وإمكانات ا الكامنااة .ووظيفااة
النقااد ذااب إباارال الكااوامإ وتحديااد موااال النااااد فااب ساايرورو
تحقيه ذذ الكوامإ.
 - 2إإ فلسفة ماركس كونية شاملة فب ىميمما .فماب ال
ت،نااى باااألطلاء بم،االا ااإ الكااحت .و لااى ساابيا الميااااص
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ااوية)
فانمااا تنظاار إلااى الرأساامالية بوىاافما كااح (نظامااًص
تاريخيا واحدا ممما بل ت درطة ت،قياد ص ال بوىافما ملياات
وتليات مستقلة إ ب ،ما مإ حيا الطوذ ا ر والتاريخياة.
وفاب ااوء مااا بل ا النظااان الرأساامالب مااإ ت،قياادص حيا إنا
يشكا شبكة م،قادو ماإ البناى والقاوى السياساية واالاتىاادية
واليقافية المتىار ة والمتفا لة م،اًص فانناا ن،اد سامة الكونياة
والشااامولية للماركساااية سااامة مدذشاااة بحاااه .فكياااس تطااارإ
منظومة فكرية لى الس،ب إلى استي،اب نظان م،قاد كالنظاان
الرأسمالب فب شمول وكليت ؟ باص ذا يطول النظر إلي لاى
أن نظاان متماساح واحاد موحاد؟ أن إنا مطارد فايض ماتح ن
مإ ال،ناىر واألطالاء؟ ذاذا بالتؤكياد ماا يبادو لاى السا .
لكإ الماركسية ال تقس ند الس ص وإنما تنظر إلى السا ص
الااذ يباادو في ااا مااإ ال،ناىاار اال تبا يااة ال،ر ااية وياار
اويا
المتراب ةص لى أن منتج لبا إ يحكم من ه متناان
باار ناا ماااركس بداااة فااب كتاباا " الرأسااماا" .اااد يطااد
الكييروإ مإ الىا،ب حقاا الارب بايإ األحادا والظااذرات
فب الن اليونص ويف لوإ مإ ين الت،اما مل كا نىر لى
حدو والتركيال لاى ا اية ب،ينماا .وااد ان،كاس ذاذا الموااس
الذر مإ الوطود االطتما ب فلسفيا فب تيار ما ب،د الحدايةص
الذ تمرد لى السرديات الكبرى برمتنما وأكد الطالء لاى
حسااااب الكاااا.لكاااإ ذاااذا الموااااس يتكسااار باساااتمرار لاااى
ىخرتيإ :ىخرو التاريخ وىخرو االاتىاد ال،االمب.و لاى
ذاتيإ الىخرتيإ اامت فلسفة ماركس .فالتاريخ يكشاس اإ
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باااا إ يحكمااا من اااه طااادلب متناااان .وذاااو يف،اااا ذلاااح ألنااا
ساايرورو ظمااور البااا إص أ تحول ا إلااى ظاااذر .واالاتىاااد
ال،المب أ حى واا،ا يمس حياو كا إنساإ وكا دولة.
 -3لقااد اكتشااس ماااركس اااانوإ االساات حا الااذ يحكاان
الرأسااماليةص أ أ اااء الرأساامالية بوىاافما نظامااا اساات حليا.
فالرأسااامالية تظمااار لااااى السااا نظامااااا ً يحكمااا من ااااه
المساااواوص سااواء أكاااإ ذلااح لااى الىاا،يد السياسااب أن لااى
الى،يد االاتىاد  .فالدولة البرطوالية النا اطة تقاون لاى
أساااااس المااااوا نيإ المتساااااويإ أمااااان القااااانوإ .واالاتىاااااد
البرطااااوال يقااااون لااااى أساااااس األفااااراد األحاااارار الااااذيإ
يمارسوإ خياراتمن و مليات التبادا فيما بيانمن بحرياة تاماة.
فكا فرد حره يحىا فب النماية لاى ماا يقدما ص أ لاى ماا
يستحق حقا ً.
لكااإ ماااركس باايإ أإ حاااات المساااواو ذااذ تخفااب تحتمااا
المساواو بنيوية ال تقا حدو إ نظيرتما فب أنما ا نتاج ما
ابااا الرأساامالية .وكاااإ مفتاح ا لااذلح ذااو تميياال باايإ ال،مااا
وااادرو ال،مااا .فالرأساامالب ال يشااتر مااا ال،امااا بمالاا ص
وإنما ادرو ما ال،امااص وبالسا،ر ال ارور لبقااء ال،اماا
وذريت ا  .وبالمقاباااص فاااإ ال،امااا يمنح ا مل ا ص ذااذا النشااا
الماادذ الااذ يخلااه القيمااةص ايمااة المنااتج .وبااال بلص فاااإ
القيمة التب يخلقما ال،ماا تفايض اإ ايماة اادرو ال،ماا .أماا
فااااقض القيماااةص فيتملكااا الرأسااامالب بحكااان احتكاااار شااارو
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ا نتاااجص ويااراكن ب ا رأساامال ويسااد ب ا حاطات ا المتراكمااة.
بذلحص بيإ ماركس أإ ال،اما يق اب طالءاً ماإ واات ملا
لنفس ص لكن يق ب البااب لرب مل ص لسيد الف،لب .وذو فب
ذلح ال يختلس كييراً إ فحح ال،ىاور الوسا ى .فلاقإ كااإ
الفااحح يخىااص طاالءاً مااإ وااات مل ا لنفس ا ص ويخىااص
البااب لسيد ا ا اا بص فااإ ال،اماا الىانا ب يف،اا الشابء
ذات ا ص بالنساابة إلااى الرأساامالب .والفاااره باايإ ال،مليتاايإ أنمااا
طلية مكشوفة ومباشرو (سياسية سكرية) فاب ا ا ااقص فاب
حيإ أنما مستترو ووير مباشارو (ااتىاادية) فاب الرأسامالية.
لكإ الطوذر واحد :بقة حاكمة تسلب بقة محكومة طمدذا
و ره طبينما .وباال بلص كااإ لاى مااركس بنااء لان طدياد
لكب يكشس اإ ذاذا الطاوذر االسات حلب فاب الرأسامالية .إذ
باايإ با أإ الرأساامالية ليساات نظامااا بي،يااا ي،باار ااإ ن ااج
الح اارو ونمايااة التاااريخص وإنمااا ذااب نظااان بقااب اساات حلب
تحكن حقق االست حلية مطما أحداي وت ورات .
 -4يمكااااإ القااااوا إإ ماااااركس اكتشااااس اااااانوإ لواا
الرأسااامالية إماااا بااادمارذا (وربماااا دماااار الح اااارو البشااارية
م،مااا) وإمااا بتخ يمااا ىااوب المطتماال الشاايو ب .ويتمظماار
ذااااذا القااااانوإ فااااب احتاااادان األلمااااات االاتىااااادية وتفااممااااا
وتىاااا دذا وفاااب احتااادان الىاااراق ال بقاااب والحاااروب بااايإ
تكاااااتحت األمااااان .ويااااادا تااااااريخ الرأسااااامالية أإ األلماااااات
االاتىاااااادية والياااااورات االطتما ياااااة والحاااااروب الفتاكاااااة
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مىاااحبة للرأساامالية فااب طمياال مراحلماااص وذااب فااب الدياااد
وتىااا د مسااتمريإ .بيااد أإ ماااركس لاان يكتااس بااالمظمرص
وإنماااا سااا،ى إلاااى الت،بيااار بدااااة اااإ طاااوذر ااااانوإ لواا
الرأساااماليةص والاااذ يفسااار تدا ياتااا الظاذرياااة كاأللماااات
واليورات والحروب .ورأى مااركس أإ طاوذر ذاذا القاانوإ
يكمااإ فااب الساايرورو والتنااااض ا تياايإ :إإ الرأسااماا يقااون
ويطدد نفس بال،ما .با إن ما مخير م تارب يت اذى لاى
ال،مااااا الحااااب ويساااامإ لياااا ص وذلااااح بؤساااار اااااوو ال،مااااا
واساات،بادذا باسااتمرار .لكنا ص فااب ا إ ذاتا ص وبف،ااا ال بي،ااة
التنافسية الفو وية للرأسماليةص ي،مد الرأساماا إلاى تخفايض
كلفة إنتاج السللص بما فب ذلاح سال،ة ااوو ال،مااص اإ رياه
ت وير التقانةص حتى يتسنى ل أإ يحتا موا،اا ً تنافسايا أف اا
فااب السااوه .بااذلح فمااو ي،مااا باسااتمرار لااى ت،ظااين دور
التقانة لى حساب ال،ما .فالتقانة تقلا مإ حاطت إلى ال،ماا
الحب .لذلحص يتنامى الرأسماا بوىف مح مخياراً م تربااص
أو مااا أساااما مااااركس الرأساااماا الياباااتص فاااب الواااات الاااذ
يت اااءا في ا ال،مااا الحاابص أو مااا أسااما ماااركس الرأسااماا
المت ياار .ويقااود ذلااح إلااى الميااا إلااى انخفاااض م،اادا الاارب .
ويمكإ ا تبار اانوإ الميا إلى انخفااض م،ادا الارب ااانوإ
لواا الرأساامالية .وبااال بلص فاااإ الرأساامالية تلطااؤ إلااى اتخاااذ
إطااراءات تحااد مااإ أياار ذااذا القااانوإص ومااإ اامنما إتااحس
المنتطااات والحااروب والقااروض وتوساايل األسااواه وتىاادير
رأس المااااا واالسااات،مار واالحتكاااار .لكنماااا ال تسااات يل أإ
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تل يااا  .وماااإ مظااااذر ذاااذا القاااانوإ تقلاااص القاااوو الشاااراقيةص
مقارنة بالقوو ا نتاطيةص األمر الذ يقود إلى إفحس المنشآت
وتىاااا د الب الاااة فاااب ىااافوس ال بقاااة ال،املاااة وتىاااا د
االحتكار .ول،ا ذذا القاانوإ ذاو أكيار ااوانيإ مااركس إياارو
للطاادا والسااطاا باايإ الماركسااييإ أنفساامن .فمناااح ماانمن مااإ
يشااكح فااب الفا ليااة التفساايرية لمااذا القااانوإ .بااا ذناااح مااإ
يشكح فب وطود وشر يت ال،لمية .لكإ ميا الرأسمالية إلاى
التؤلن وميا ألماتما إلى التفااان ال يتارح مطااالً واسا،ا ً للشاح
فب وطود ذذا القانوإ.
 -5اكتشااس ماااركس مااا يمكااإ وساام بقااانوإ الفتشااية
 Fetishismأو الىنمية الرأسامالية .ومفااد ذلاح أإ بي،اة
الرأسمالية تحوا اوى و حقه بشارية إلاى ااوى مو او ية
شااب بي،يااة تطاب ا البشاارص بحي ا تباادو ال،حقااه االطتما يااة
باايإ األفااراد وكؤنمااا حقااه اطتما يااة باايإ األشااياءص وتباادو
األشاااياء وكؤنماااا تتمتااال بخىااااقص اطتما ياااة إلاااى طاناااب
خىاقىما المادية ال بي،ية .و ليا ص يمما البشار وف،لمان
فاسااحيإ المطاااا لقااوى االوتااراب الرأساامالبص كالرأسااماا
والماااا والساالل .في اادو الرأسااماا القااوو الرقيسااية المسااإولية
اااإ النماااو والتنمياااة وال،مالاااة والرفاااا  .وي ااادو الطميااال فاااب
خدمتااا و اااا ً أو اساااراً .إنااا القاااوو الرقيساااية التاااب تحااارح
المطتم،اااات والبشااار .فالمطتم،اااات ال تتحااارح بف،اااا ا رادو
الطم،يااة أو الفرديااة الوا يااة للبشاارص وإنمااا بف،ااا الرأسااماا
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واوت ا الذاتيااة .بااا إإ المطتماال الرأساامالب برمت ا ي اادو تلااة
اااخمة م،قااادو تحكمماااا ااااوانيإ مو اااو ية خاااارج ا رادو
وال،قا البشرييإ .فبدالً مإ أإ يكوإ ت،بيراً إ و اب البشار
وف،لمان الااوا ب المانظنص فانا ينقلاب اااوو وريباة فااب مطابمااة
البشااااار وخاااااارج تحكممااااان الاااااوا ب .وبااااارون ماااااا يقولااااا
النيوليبراليااااوإ  Neoliberalsمااااإ أإ السااااوه إلاااا حنااااوإ
يىح نفس بنفس ويخادن البشار فاب أف اا ىاورو ممكناة
مااإ دوإ تاادخا الدولااة أو إ كاااإص فاااإ تاااريخ الرأساامالية
يشير بطحء إلى أإ المطتمل الرأسامالب أاارب ماا يكاوإ إلاى
الفاارس الطامحااة التااب تحكممااا أذااواء وياار مفمومااة والتااب
يىااا،ب الاااتحكن فيماااا و اااب ماص األمااار الاااذ يط،اااا ذاااذا
المطتماااال خ ااااراً طساااايما لااااى البشاااار وبيقااااتمن .وماااال أإ
الرأسااامالية ااااد خلقااات لماااا ااتىااااديا واطتما ياااا مت اااوراً
يمكنمااا أحيانااا مااإ التخفيااس مااإ ا ي اار الماادمرو لتناا اااتما
و ب طموحما إلى ح هد ماص إال أن ليس ذناح ماا ي امإ أإ
يفل ذذا ال،لن دوماا فاب منال االنمياارات والكاوار والادمار
المىاحبة لمسيرتما .ولقإ كانت المشكلة الرقيسية فب أنماا
ا نتاااج مااا ابااا الرأساامالية تتميااا فااب طمااوح ال بي،ااة و اادن
القاادرو لااى الااتحكن فيمااا و ااب ماص فاااإ نظيرتمااا فااب نم ا
ا نتااااج الرأسااامالب تكماااإ فاااب طماااوح الساااوه الرأسااامالية
وال،طل إ ب ما والتحكن فيما.
-6

أكااااد ماااااركس لااااى أناااا ال يمكااااإ حااااا ألمااااات
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الرأسمالية ومشكحتما الملمنة مإ إ ارذا .فحلماا يساتللن
تخ يماااص إلالتماااص تحويلمااا إلااى نم ا إنتاااج تخاار .وبىااورو
خاىةص فان يساتللن تحوياا المطتمال ماإ نظاان شاب بي،اب
تحكم اوانيإ خارج ا رادو وال،قاص أ تحكم اوى الساوه
ال،ميااءص إلااى تطساايد طلاابه لااشرادو البشاارية الطم،يااة الوا يااة
وال،االةص والذ تتحكن ب ذذ ا رادو بف اا بي،تا تطسايداً
مباشراً لماص ويكوإ اادراً أي اص بف ا ت ور التقانبص لاى
الاااتحكن فاااب ااااوى ال بي،اااة .وااااد أسااامى مااااركس المطتمااال
الم لااوب المطتماال الشاايو ب .ورأى أإ ماااد ذااو الملكيااة
ال،امااااة لوساااااقا ا نتاااااج واالتىاااااا والتباااااداص ال الملكيااااة
الخاىااة كمااا فااب الرأساامالية .فااالمطتمل الشاايو ب ال تحكم ا
ااااوى ميااااءص بي،ياااة كانااات أو اطتما ياااةص وإنماااا ا رادو
البشاارية الطم،يااة الوا يااة وال،االااةص ألن ا امتااداد مباشاار لمااا.
ورأى ماااركس أإ ال بقااة المميااؤو لتحقيااه ذااذا االنتقاااا ذااب
ال بقة ال،املةص حفارو ابر الرأسمالية والتب تسا،ى إلاى إل ااء
نفسما بوىفما بقة وإلى إل اء االسات حا ال بقابص وماإ يان
ال بقااات االطتما يااة طمي،اااص فااب شااتى ىااور التاريخيااة.
وبالمطتمل الشيو ب تنتمب مرحلاة ماا اباا التااريخ لكاب تبادأ
مرحلااة تاااريخ ا نساااإ .فااالمطتمل الشاايو ب ساايميا مرحلااة
ن ج ا نسااإ – المرحلاة التاب تلياه بتميال الكااقإ ا نساانب
وطوذر الخحه .
ذذ مق هدمة مكيفاة طاداً لفلسافة كاارا مااركسص تماا فاب أإ
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يتفرق نما مستقبحً فيض ماإ الم،الطاات والق اايا الفلسافية
والفكرية األساسية.
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