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 دعوة للمراجعة

حٌث . التً آلت إلٌها فً الواقع أن الماركسٌة العربٌة فً أزمة، ال ٌنبع من تصور نظري، بل ٌنبع من التنائج التؤكٌد

وألنها . االجتماعٌة، وغدت أفكارها غرٌبة، ال تمت للواقع بصلة غدت معظم األحزاب الشٌوعٌة على هامش الحركة

االختالفات فً  أخذت فً التفكك والتفتت، دون مالحظة اختالفات فكرٌة وسٌاسٌة عمٌقة، وبدا أن غدت كذلك فقد

و فً هذه األحزاب، من خالل تؤسٌس أحزاب أخرى، أ كما انتشرت الماركسٌة خارج إطار. الغالب هً تنظٌمٌة محدودة

 .بشكل مبعثر ومتعثر ومرتبك، وإن شكلت كتلة كبٌرة، لها تؤثٌرها إطار الحركة الثقافٌة، لكن

 

تفككها، ونشوء أحزاب  دورها الفاعل، والعجز عن تحقٌق أهداف طرحتها الحركة الواقعٌة، وبالتالً إن غٌاب

 ُ لقدٌمة، ومن ثم العجز عن تؤسٌس مع األحزاب ا" متناحرة" ومجموعات وقوى ماركسٌة جدٌدة، متناقضة، وأحٌنا

ٌلعب دوراً فاعالً  مصلحة الطبقة العاملة العربٌة، وعن جماهٌر الفالحٌن الفقراء، وٌستطٌع أن حزب عربً ٌعبر عن

وكانت النٌٌجة، هذا . أهداف العرب فً هذه المرحلة فً تحقٌق مصالحها، فً الوقت نفسه الذي ٌسعى إلى تحقٌق

اختالف  الذي ال ٌعبر عن" الصراع الفكري"الذي ٌكتنف الماركسٌة العربٌة، وانتشار  ع،التشتت والتضارب والتوز

مالحظة اختالف فً المنهجٌة، منهجٌة  حقٌقً، بل عن تناقض جزئً، فً بعض المواقف، وبعض االستنتاجات، دون

بل  ٌست فً االتفاق فً المنهجٌة،والمشكلة ل. هً السائدة( الماوٌة/الستالٌنٌة) التفكٌر، حٌث ظلت المنهجٌة التبسٌطٌة

مطابقة للوقع، والعجز عن بلورة األهداف  فً المنهجٌة ذاتها، ألن هذه التبسٌطٌة أدت إلى العجز عن بلورة تصورات

 .والفالحٌن الفقراء، ومصلحة العرب فً تطلعهم نحو التحرر والتقدم التً تخدم مصلحة الطبقة العاملمة

 

التارٌخ الطوٌل النتصار االشتراكٌة  وٌل من تّوطن المار كسٌة فً الوطن العربً، وبعد هذابعد هذا التارٌخ الط واآلن،

ٌقرب من نصف سكان المعمورة، تهتز صورتها، فال تعود ذلك المثال،  فً االتحاد السوفٌٌتً، ثم اكتساحها ما

الالهوت ذاته، إلى الدٌن،  جه إلىبل إنه ٌت. كما حدث مع البورجوازٌة من قبل، فٌتقهقر االندفاع العفوي النموذج،

األمثلة، وفرغت الجعبة من متاعها الحدٌث، لتبدو كسرة الخبز  حٌث أصبح ٌبدو المثال الممكن الوحٌد، بعدما تهاوت

 .النظر عما ستفعله بعد لحظات المتلونة بعفونة القرون، هً الحل، هً المثال، ألنها تشبع معدة فارغة، بغض القدٌمة،

 

المثال العالمً، دفع بهإالء الفقراء الذٌن قفزوا من ظلمات القرون  الماركسٌة العربٌة، وخفوت برٌقإن إشكالٌة 

إلى ظلمات القرون الوسطى من  والالهوت، إلى أكثر لحظات الحضارة تقدماً، ونقصد المثال االشتراكً، دفعهم الوسطى

طائفٌة، لكً ٌجذروا شتات القوى الحدٌثة، وٌعملوا الظالمٌة وال جدٌد، فتدافعوا زرافات ووحداناً إلى صفوف القوى

الماضً، فٌقاتلون من  إنهم ٌرون المثال فً(. القومً، اللٌبرالً، االشتراكً)كل جذور الفكر الحدٌث  على اقتالع



القومً العربً، من دون أن ٌعرفوا أن المشكلة لٌست فً  أجله، كما قاتلوا من أجل االشتراكٌة، ومن أجل المشروع

 .مكنون هذا البرٌق العٌون فً لحظة، وإن كان ٌمكن أن ٌمثل الحل حقٌقة، بل إن المشكلة فً فهم برٌق الذي ٌبهرال

 

النظام االشتراكً، على طبٌعة موقف فئات واسعة من الجماهٌر من  إذن، لقد انعكست أزمة الماركسٌة العربٌة، وأزمة

فً االستقالل والتقدم،  خطر، فذذا كانت كل الحلول التً تبحثاالشتراكٌة، وهنا األزمة األعوص واأل الماركسٌة ومن

تعدو أن تكون وهماً، فذن الحل الماركسً هو الحل الوحٌد  خارج إطار الحل الماركسً، غٌرممكنة، وبالتالً فهً ال

قفز عن البحث فذن ال لذلك. التقدم ال ٌتحقق إال فً إطار البحث فً طرٌق الوصول إلى االشتراكٌة وإن تحقٌق. الممكن

تورٌط العرب فً مآس ووٌالت جدٌدة، ألن الوطن سوف  فً األزمة، أو االلتفاف علٌها، سوف ٌعمقها، وٌزٌد فً

 .والتدمٌر تدمٌر ذاته ما دام األفق غائباً، والحلول المتداولة تزٌد من التفكك والتفتت ٌستمر فً لوك ذاته، فً

العربٌة مشكالتها الذاتٌة، بل وٌعنً أٌضاَ أن تنفتح اآلفاق،  وز الماركسٌةإن الخروج من األزمة إذن، ال ٌعنً فقط تجا

القادر ال على استقطاب حركة  التطور، ٌغدو أكثر فؤكثر، الوحٌد الممكن فً هذا العصر، الخٌار الوحٌد أمام خٌار فً

 .فعلً شعبٌة واسعة فقط، بل على دفعها نحو تحقٌق تقدم

 

جوهر األزمة التً تعٌشها الماركسٌة العربٌة، من  لهذا ندعو إلى الحوار وإلى مناقشة كل هذه القضاٌا، من أجل تحدٌد

 .التً رافقتها خالل تارٌخها الطوٌل، ومن ثم ألقت بها فً متاهة التفكك أجل توضٌح أفضل للمشكالت

 

  ضرورة المراجعة التارٌخٌة -1

أرباع القرن، وهناك أحزاب لها من العمر  العربً تارٌخ طوٌل، ٌمتد إلى أكثر من ثالثةتارٌخ الماركسٌة فً الوطن  إن

 .واتخذت مواقف من كل األحداث التً عصفت بالوطن العربً مّذاك سبعون عاماً، خاضت نضاالت مختلفة

ا التارٌخ؟ وما الفائدة من هذ هذا التارٌخ نقف لنقول إن هناك أزمة فً الماركٌسٌة العربٌة، إذن ما قٌمة كل لكن بعد كل

لكن هذه النتٌجة تفرض علٌنا سإاالً . ملموسة، بمعنى أنها ظاهرة للعٌان كل تلك النضاالت، إذا لم تنتصر؟ وهذه مسؤلة

انتصارها؟ إن كل اإلجابات  هل كان انتصارها ممكناً ؟ هل كانت الظروف الموضوعٌة تسمح لها بؤن تحقق: هو آخر

انطلقت من أن الظروف الموضوعٌة لم تكن تسمح بانتصار حزب  ٌة العربٌة لٌست فً أزمة،التً أكدت أن الماركس

، حٌث أسهمت (بجدارة) البلدان العربٌة، وبالتالً فقد قامت األحزاب الشٌوعٌة العربٌة بمهماتها شٌوعً فً أي من

فعت عن قضاٌا العمال المطلبٌة، ، ودا"االشتراكٌة"بناء  فً تحقٌق استقالل بلدانها، ودعمت األحزاب القومٌة فً

 !السوفٌٌتً ودافعت عن االتحاد

أنها تقوم بدورها الواقعً، بٌن أنها عجزت عن  إذن، ٌمكن التفرٌق بٌن كون الماركسٌة العربٌة فً أزمة، أو

للواقع،  لها االنتصار، ٌمكن التفرٌق بٌن هذا وذاك فقط من خالل البحث فً تفسٌرها االنتصار، وأنها لم ٌكن ممكناً 

العربً، وبالتالً فذن الحدٌث عن أزمة  وبالتالً فً البحث فً تصوراتها التً تخص الظروف الواقعٌة فً الوطن

 فً ماهٌة الماركسٌة العربٌة، ماهٌة التصورات واألفكار الخاصة فً الظروف الماركسٌة العربٌة، ٌحٌلنا على البحث

المشكلة فً األفكار؟ هنا ٌبدو أننا ننحو  ألفكار، ولكن هل ٌمكن حصر كلإنه ٌحٌلنا على ا. الواقعٌة فً الوطن العربً

الحدود، بل  العجز عن االنتصار، بذعادته إلى الظروف الواقعٌة، منطقٌاً إلى أبعد" تبرٌر" منحى فكرٌاً، وبالتالً ٌكون

لكننا نعتقد أن هذا تبرٌر ساذج،  .االجتماعً، أي الطبقً وماركسٌاً أصٌالً، ألنه ٌعٌد المسائل إلى أساسها االقتصادي



أو جسورة، ألنها  تكتسب وعٌها الحقٌقً، المطابق تتوه فً نضاالت ال أفق لها، مهما كانت جبارة ألن الطبقة حٌنما ال

 .وانطالقاً من مطالب محدودة ال تغٌر فً وضعها تكون قد خاضت النضال من دون أن تحدد هدفها النهائً،

بمعنى هل منظومة  قدمت الماركسٌة العربٌة وعٌاً مطابقاً لمصلحة الطبقة العاملة العربٌة؟ هل: إننا هنا نناقش مسؤلة

العاملة العربٌة، ومساٌرة للتطور الواقعً؟ أي هل حققت  المفاهٌم واألفكار التً أسستها كانت موافقة لمصلحة الطبقة

 الملقاة على عاتق الحزب، أي حزب ماركسً؟ المهمة األولٌة

م فً إدخال الوعً، من الخارج، إلى الطبقة العاملة نٌن أن مهمة الماركسٌٌنٌإكد لٌ أن  وٌشٌر ماركس إلى. تتقوَّ

بٌن هذا وذاك ترتسم مهمة الحزب  إذن. مهمة الفالسفة تقّومت فً تفسٌر العالم، بٌنما المطلوب تغٌٌره أٌضاَ 

ك الماركسً وعٌاً علمٌاً مطابقاً لمصلحة الطبقة من الضروري أن ٌمتل وبالتالً. تفسٌر العالم وتغٌٌره: الماركسً

طبقة فً ذاتها إلى كونها طبق  ، من كونها(إضافة إلى تطور عامل التنظٌم لدٌها)وٌسهم فً انتقالها النوعً،  العاملة،

كونها مجموع شتات مرهق سلفً، ومفاهٌم استسالمٌة، إصالحٌة،  من"(. البٌان الشٌوعً"حسب ماركس فً )لذاتها 

 .المسٌطرة وواضحة األهداف، وقادرة على أن تلعب دورها الثوري فً أن تصبح الطبقة ى طبقة موحدة،إل

تلك األحزاب لمصلحة الطبقة العاملة، ولمسار التطور  نعود بالتالً إلى التساإل حول مدى مطابقة الوعً الذي نشرته

الدٌمقراطٌة، وال االستقالل  بالتالً لم ٌحقق الثورةٌكن قد دخل المرحلة الرأسمالٌة بعد، وهو  الواقعً، فً مجتمع لم

بمعنى أن هذا الوضع كان ٌفرض . صناعٌاً، حتى بالصٌغة البورجوازٌة السٌاسً، وظل بعٌداً عن أن ٌصبح مجتمعاً 

والخاص بالطبقة العاملة  أٌدٌولوجٌاً مختلفاً عن التصور األٌدٌولوجً الذي رسمه كل من ماركس وإنغلز تصوراً 

، وبالتالً كان ضرورٌاُ، وباالستناد إلى المنهجٌة (المتقدمة أي الطبقة العاملة فً الدول الرأسمالٌة)األوروبٌة 

مجتمع بالكاد بدأ التفكك اإلقطاعً  ذاتها، إنتاج بنٌة أٌدٌولوجٌة مطابقة للطبقة العاملة العربٌة، وفً إطار الماركسٌة

وبالتالً لم  .الرأسمالً ٌؤخذ مداه، اعتماداً على التوسع الرأسمالً األوروبً تحدٌداً  كاد بدأ التغلغلٌؤخذ مداه، وبال

الفكر، فظلت المفاهٌم اللٌبرالٌة والعلمانٌة والقومٌة  ٌحقق هزٌمة األٌدٌولوجٌة الالهوتٌة السائدة، وال أنجز تحدٌث

مخلفات التجزئة  كما أنه لم ٌحقق إزالة. الالهوتٌة السائدةفً أحٌان عدٌدة باألٌدٌولوجٌة  رجراجة، وبدت مختلطة

 .صٌغة سٌاسٌة جدٌدة اإلقطاعٌة السابقة، وعاش مرحلة إعادة إنتاج هذه التجزئة فً

قضاٌا، احتاجت إلى بحث وتؤسٌس نظري، من أجل تحدٌد مسٌرة  فً هذا اإلطار كان أمام الماركسٌة العربٌة جملة

تحقٌق التحرر من االستعمار،  ثم ما هً قدرة البورجوازٌة على. ملة و الطبقات المختلفة فٌهاالطبقة العا التقدم، ودور

الصناعً الحدٌث؟ ما هو دور الطبقة العاملة، حدٌثة النشؤة، محدودة  وتحقٌق انتقال المجتمع إلى مرحلة المجتمع

برنامج هذه الطبقة؟ وما هو  اعٌة فًبسٌطة الوعً، فً مجتمع فالحً الطابع؟ وما هو موقع المسؤلة الزر العدد،

المجتمعات السابقة للرأسمالٌة، حٌث ظل المجتمع مفككاً، وظلت قضٌة  موقف الطبقة العاملة من المسؤلة القومٌة فً

السٌاسٌة، طبٌعة الحزب  من مثل الموقف من السلطة غٌر واضحة المعالم على الصعٌد النظري؟ ومسائل األمة فٌه

وأساساً ما هً البنى االقتصادٌة االجتماعٌة، والفكرٌة السٌاسٌة  كري الذي من المفترض أن ٌلعبه،ودوره، والدور الف

  السائدة؟

والراقضة لها جزئٌاً أو كلٌاً، قد عبرت عن  كانت البورجوازٌة المحلٌة، المتشكلة فً إطار السٌطرة االستعمارٌة، وإذا

 نت، فً ضوء إشكالٌة وجودها ذاته، عاجزة عن تؤسٌس البنٌةالقضاٌا، وإذا كا تصوراتها باإلجابة عن بعض هذه

جزءاً عضوٌاً فً إطار النظام  األٌدٌولوجٌة المطابقة لمصالحها ولمصلحة الوطن فً الوقت نفسه، ألنها كانت

 كانت تتجاوز مصلحة الوطن من أجل تحقٌق مصالحها، فقد كانت مهمة العالمً، وبالتالً( ثم اإلمبرٌالً)الرأسمالً 



المطابقة لمصالحها، والمسهمة فً  العاملة، من خالل حزبها أن تفعل ذلك، أي أن تإسس البنٌة األٌدٌولوجٌة الطبقة

 .تحقٌق مصلحة الوطن فً الوقت نفسه

الماركسٌة العربٌة من مختلف  إن دراسة موقف". أزمة الماركسٌة"نصل إلى نقطة البداٌة، ونقطة البدء، أي  هنا

جادة للواقع فً إطار صٌرورة تطوره خالل القرن الماضً، تبٌن  إلٌها سابقاً، فً ضوء دراسة الموضوعات المشار

هذه الموضوعات من أجل  إذن نحن فً حاجة إلى رصد مختلف مواقفها من. عانته فً رإٌتها لهذا الواقع العجز الذي

من . تً تفسر إشكالٌة رإٌة مختلف القضاٌاإشكالٌة الوعً هذه هً ال إن. إظهار عدم مطابقتها للواقع، وبالتالً زٌفها

إلى تحلٌل المواقف التارٌخٌة،  البحث فً هذه القضاٌا المختلفة مساراً آخر، مبتعداً عن الدراسة التارٌخٌة، هنا ٌؤخذ

وبالتالً ٌكون البحث فً . عن اكتساب المنهجٌة الماركسٌة بالذات من أجل إظهار إشكالٌة منهجٌة، إشكالٌة العجز

رإٌة الماركسٌة والدولة،  وٌنطرح، بالتالً، البحث فً مسائل. عن رإٌة الواقع نابعاً من هذا األساس ة العجزمسؤل

 . وهً المسائل التً ٌتعلق بفهمها مصٌر الثورة. الوقت واستالم السلطة، ومن ثم رإٌة الوضع الدولً فً هذا

لماذا عجزت عن  لماذا عجزت عن رإٌة الواقع؟: ا هولكن السإال الذي ٌواجهنا هن. العربٌة مصلحة الطبقة العاملة

البورجوازي منذ بداٌة النهضة األوروبٌة الحدٌثة، قد  تؤسٌس وعً مطابق لمصلحة الطبقة العاملة؟ إذا كان الفكر

فمن (. واإلقطاع مراحل الرق)تجاوزت المنهج األرسطً القدٌم، الذي ساد طٌلة العصور القدٌمة  أسس لمناهج حدٌثة،

الماركسٌة من البداٌة نفسها، فتؤسست المنهجٌة  أجل أن تإسس تصورها األٌدٌولوجً المطابق لمصالحها، بدأت

ماركس  منذ)للمنهجٌة البورجوازٌة، فكان المنهج المادي الجدلً أداة الماركسٌٌٌن  الماركسٌة، كتضمٌن وتجاوز

اكتسب قدرة أكبر  العقل، مع الماركسٌة، بمعنى أن. الطبقة العاملةفً تؤسٌس أٌدٌولوجٌا مطابقة لمصلحة ( وإنغلز

 .الوصول إلى نتائج أكثر علمٌة على تحلٌل الظروف الواقعٌة، من أجل

ٌفرض البدء من قدرتها على امتالك المنهجٌة الماركسٌة، أي قدرة العقل  والبحث فً إشكالٌة عجز الماركسٌة العربٌة

جهة، والمنطق األرسطً من جهة  تقال من منطقه القدٌم، المنطق النصً، الالهوتً منالوطن العربً، على االن فً

مرحلة المنطق النصً األرسطً، )هناك فجوة بٌن المرحلتٌن  طبعاً تبدو. أخرى، إلى اكتساب المنطق الماركسً

الحدٌثة مع تغلغل  وال شك أن عصر النهضة العربً شهد تغلغل المناهج البورجوازٌة(. الماركسً ومرحلة المنطق

قفزة فً الهواء، بل توافرت أسسه، أو على األقل بعض  الفكر البورجوازي الحدٌث، وبالتالً لم ٌكن هنا االنتقال

 المنهجٌة الحدٌثة؟ اكتساب المنطق الماركسً إذن؟ لماذا عجز العقل عن االنتقال، عن استٌعاب لماذا العجز عن. أسسه

_ فإاد الشمالً )إلى قدرتها على استٌعاب هذه المنهجٌة  دة قامت، وٌمكن اإلشارةإذا علمنا أن هناك محاوالت جا

إجابات متباٌنة  ، محاوالت قدمت..(رئٌف خوري، فهد، لفٌف من الشٌوعٌٌن المصرٌٌن األوائل سلٌم خٌاطة،_ نسبٌاً 

ه اآلخر، الذي أطلقنا علٌه تعبٌر االتجاه، وانتصر االتجا لماذا هزم هذا: الدقة، لكنها مقاربة للواقع، ٌكون السإال

المنهجٌة الماركسٌة،  لماذا لم تستطع المجموعة الغالبة من الماركسٌٌن العرب، اكتساب: بمعنى الماركسٌة العربٌة؟

 رغم أنها ناضلت من أجل تحقٌق االشتراكٌة؟

ٌف فهمت؟ طبٌعة رإٌة وك بدراسة جملة قضاٌا، مثل كٌف تسربت الماركسٌة إلى الوطن العربً؟ معنٌون إذن، نحن

قولب الوعً السائد لدى الفئات التً اعتنقت الماركسٌة،  الماركسٌة لدى مثقف المجتمعات المتخلفة، بمعنى كٌف

 الماركسٌة ذاتها؟

الماركسٌة أشد تعقٌداً فً هذا المجال، فمنذ  كان الفكر، كل فكر، ٌحتاج إلى دراسته وتعلمه، من أجل الوعً به، فذن إذا

إنغلز، وما  لزاماً علٌنا معاملتها كعلم، أي أصبح لزاماً علٌنا دراستها، حسب ما ٌشٌر االشتراكٌة علماً، غدا أن أضحت

وبالتالً فالمناضل الماركسً، . الدراسة، على التثقف العفوي، وحث على" الوعً"وهنا دعوة لتجاوز . ٌإكده لٌنٌن



حسب ما  روبا، وروسٌا مثقفٌن، ومن الطبقة البوروجوزٌة،كان الماركسٌون األوائل فً أو هو مثقف ماركسً، لهذا

  .ٌشٌر لٌنٌن

فً  1111الماركسٌة، وتحدٌداً بعد انتصار ثورة أكتوبر سنة  أما فً الوطن العربً، فٌمكن رصد طرٌقٌن العتناق

وهو متفوق ألن الرأسمالٌة الرأسمالً،  السوفٌٌتً، التً قدمت مثاالُ جدٌداً للتقدم، موازٌاُ ومتفوقاً على المثال اإلتحاد

 ولما كانت االشتراكٌة جاءت نقٌضاً لها، فذن اإلشكالٌة الواقعٌة، أي إشكالٌة كانت بدأت فً السٌطرة واالستعمار،

 .االضطهاد االستعماري، فرضت أن ٌكون المثال االشتراكً متفوقاً 

بها كمنهجٌة وكرإٌة  ها، واالقتناعهو طرٌق الوعً، حٌث جرى اإلطالع على الماركسٌة ودراست: األول الطرٌق

واشتراكٌٌن، ٌنادون بتحقٌق االشتراكٌة، منذ نهاٌة القرن التاسع  لهذا الحظنا نشوء مثقفٌن ماركسٌٌن. أٌدٌولوجٌة

عنان، رفٌق جبور،  شمٌل، فرح أنطون، نقوال حداد، مصطفى المنصوري، حسنً العربً، محمد عبد هللا شبلً)عشر 

ولقد أنتج هإالء تراثاُ فكرٌاً مهماً، ( جورج حنا. د ف خوري، حنا عبد هللا نصر، ٌوسف ٌزبك،ثم سلٌم خٌاطة، رئٌ

 .إشكالٌات الواقع، ولكن بنسب متفاوتة وحاولوا اإلجابة عن

الحل  ، قد قدمت1111نتٌجة الشعور بؤن االشتراكٌة السوفٌٌتٌة مع ثورة أكتوبر سنة  االنتماء العفوي،: الطرٌق الثانً

والطبقة العاملة الناشئة، وجمهور من  لٌة واقعٌة عانت منها جماهٌر الفالحٌن الفقراء والمتوسطٌن،إلشكا

 الذٌن شعروا بمؤزق التطور( أوالد البورجوازٌٌٌن)بعض البورجوازٌٌن  وحتى". المتعلمٌن"البورجوازٌٌن الصغار 

باالطالع على الماركسٌة، من أجل  ولقد أدت هذه الطرٌقة فً اإلنتماء، إلى عدم االهتمام. البورجوازي التقلٌدي

 هذا عدا الفئة األخٌرة التً اطلعت لكن من أجل هدف آخر سوف نشٌر)الجدلٌة  استٌعابها واكتساب المنهجٌة المادٌة

إلى ( واالشتراكٌة)وبالتالً قّزمت الماركسٌة  والمساواة، والتحرر،وتعلقت بشعارات عامة حول االشتراكٌة  (إلٌه الحقاً 

 .إجابتها عن إشكالٌاتها البسٌطة حدود وعٌها، وقلصتها إلى حدود

التقاء الفئتٌن، حٌث شارك بعض المثقفٌن الماركسٌٌن فً تؤسٌس هذه  وإذا كانت االحزاب الشٌوعٌة تؤسست من

وفإاد الشمالً وسلٌم  حمد عبد هللا عنان، فً الحزب الشٌوعً المصري،رفٌق جبور، حسنً العرابً، م) األحزاب

فقد شهدنا هزٌمة هإالء المثقفٌن فً الصراع  (... خٌاطة وٌوسف ٌزبك، فً الحزب الشٌوعً السوري اللبنانً

لماذا  "مستقلٌن"هذه األحزاب، حٌث ارتد بعضهم، واستمر آخرون كمثقفٌن ماركسٌٌن  الحزبً، وبالتالً لفظهم من

الموضوعٌة التً أدت إلى تلك الهزٌمة  هزم هإالء؟ هذا ٌفرض علٌنا البحث فً إشكالٌة وعٌهم من جهة، واألسباب

، أو الخط غٌر "التٌار العفوي"لماذا انتصر : السابق بطرٌقة أخرى ومن ثم ٌمكن صٌاغة السإال. من جهة أخرى

 على الماركسٌة؟ المّطلع

األحزاب، وبالتالً طبٌعة الفئات التً كونتها، وطبٌعة  دراسة دقٌقة لتارٌخ نشوء هذهال شك أن اإلجابة تحتاج إلى 

طغٌان  و لكن، فً ضوء ما سبق ٌمكن اإلشارة إلى فرضٌة محددة، هً أن.على الماركسٌة وعٌها، ودرجة إطالعها

ل المطلبً والسٌاسً أوسع من االندفاع للنضا الطابع العفوي لالنتماء، جعل األفراد الواعٌن بالماركسٌة قلة، وجعل

السوفٌٌتٌة، فقد  ولما كان االندفاع العفوي قائماً على أساس تمثل التجربة. الماركسً القدرة على اكتساب الوعً

الشٌوعً السوفٌٌتً فً المرحلة الستالٌنٌة، هً  أصبحت المواقف والمفاهٌم والتصورات المحددة من قبل الحزب

العاملة  حٌث فرض االنتماء العفوي تصور أن الحزب الشٌوعً السوفٌٌتً،ممثل الطبقة ،مواقف هإالء المثقفٌن عفوٌاً 

الستالٌنٌة، كانت ُتضعف من دور المثقف الماركسً،  إذن فقوة القاعدة الملتصقة بحسها العفوي بالماركسٌة. العالمٌة 

كانت تنتج  فً االتحاد السوفٌٌتً، كما تبدو مخالفة للمفاهٌم واالفكار التً أخذت تسود الذي ٌإسس ألفكار ومفاهٌم



العلماء السوفٌٌت زمن ستالٌن، خصوصاً أن توسع  ٌتبنون جملة المفاهٌم واألفكار المإسسة من قبل بعض" قادة"

السوفٌٌتً آنذاك،  المثقفٌن الماركسٌٌن المحلٌٌن، فرضا إرسال دورات تثقٌفٌة إلى االتحاد االنتماء العفوي، وقلة

 .الثالثنات مفاهٌم التً أخذت تتبلور هناك منذ أواسطلتتشرب تلك ال

االنتماء العفوي، هذا التخلف الذي كان ٌقوي من تشكٌل  هنا ننحن أمام إشكالٌة تخلف الوعً الماركسً، الناتج عن

م دام الوعً ل ؛ وهً العالقات الوحٌدة الممكنة، ما"محلً"أو " قبلً أو طائفً"على أساس  البنى الحزبٌة القائمة

دوامة االنتماءات ما قبل القومٌة، وإن أضفى علٌها طابعاً  أي كان ٌدخل البنى الحزبٌة فً. ٌتقدم بما ٌجعله وعٌاً حدٌثاً 

طبٌعة سٌطرة رب  وهذا شكل أوسع من)كان ٌقوي من النزوع نحو السٌطرة الفردٌة للمسإول األول  وبالتالً. حدٌثاً 

ٌوسع من انتشار الماركسٌة الستالٌنٌة، ال الماركسٌة  ومن جهة ثانٌة، كانهذا من جهة، (. األسرة فً إطار العائلة

واألفكار المحلٌة تكراراً  هنا أصبحت المفاهٌم. وعٌاً غٌر مطابق لواقع الطبقة العاملة العربٌة مما كان ٌدخل. األصلٌة

ار الستالٌنٌة، المعممة من قبل ثم للمفاهٌم واألفك (1943 _1935) لمفاهٌم وأفكار الكومنترن فً المرحلة الثانٌة

مطابقة للواقع العربً، وإن  لقد صبح الحزب اشٌوعً ٌعٌد إنتاج المفاهٌم الستالٌنٌة، على أنها. السوفٌٌت األكادٌمٌٌن

مستوى الوعً الذي اكتسبه هوالء، فً الوقت نفسه الذي كان ٌطرد  كان ٌكٌفها مع وعً قادته، أي كان ٌقولبها مع

أو ٌعمل على ...( خوري، سلٌم خٌاطة، رئٌف)ون تؤسٌس مفاهٌم ماركسٌة مطابقة للواقع العربً ٌحاول كل الذٌن

 (.هللا الحلو فرج)إخضاعهم بطرق مختلفة، بغض النظر عن مدى النجاح 

 

كان ٌإسس بنٌة أٌدٌولوجٌة وهمٌة، تمنع الماركسٌٌن  إن شدة اإلعجاب بالتجربة السوفٌٌتٌة وااللتصاق الحار بها،

بالماركسٌة، وعاشوا  لقد ُبهروا بالتجربة فتجاوزا الوعً. ٌلعبوا الدور الثوري المنوط بهم العرب من القدرة على أن

جام غضبهم وأمام هذا االنبهار كانوا ٌصبون (. الجٌش السوفٌٌتً وأحٌاناُ بقوة)حلم االنتقال الفجائً إلى االشتراكٌة 

فً االتحاد  ٌحاول تنبٌههم إلى حاجتهم لرإٌة واقعهم، أو ٌطرح فكرة تخالف تلك التً تذاع على كل من كان

 :بهذا الموضوع، ومنها لذلك من الضروري البحث فً عدد من المسائل المتعلقة. السوفٌٌتً

 .إشكالٌة الفئات االجتماعٌة التً اعتنقت الماركسٌة: 1

 .(أي جعلها القوة المسٌطرة)السوفٌٌتٌة فً إنتاج وعً هذه الفئات، فً تسوٌدها  دور الماركسٌة: 2

 (.من فإاد الشمالً، سلٌم خٌاطة، رئٌف خوري، إلى فرج هللا الحلو)إشكالٌة المثقف الماركسً  : 3

 .مدى تقارب المواقف التً كانت تحددها مع مواقف البورجوازٌة المحلٌة، أي مدى وعٌها: 4

 

 لتقدمطرٌق ا -2

وتمثلها، واستٌعاب منهجٌتها،  ، فً المقدرة على فهمها،"وعً الماركسٌة"لقد تمظهرت األزمة أوالً، فً  إذن،

وهذه، كما قلنا، . الظروف الواقعٌة، من أجل تحدٌد آفاق تغٌٌرها وبالتالً فً اكتساب مقدرة علمٌة على تحلٌل

أخرى، أهمها العجز عن  لعربً، التً أسست لنشوء إشكالٌاتاألساسٌة، فً أزمة الماركسٌة فً الوطن ا اإلشكالٌة

لمسار التقدم فً الوطن " الرإٌة المطابقة"العربٌة، وتؤسٌس  لمصلحة الطبقة العاملة" الوعً المطابق"تؤسٌس 

الدور الخاص، الذي من  ولذلك غاب الدور المتمٌز،. ٌسمح بتحقٌق أهداف العرب فً المرحلة الحاضرة العربً، وبما

واندمجت األحزاب الماركسٌة فً إطار الحركة العفوٌة . الماركسً المفترض أن تلعبه الماركسٌة، وأن ٌقوم به الحزب

تحقق أهدافها، بل إن هذه  دون امتالك لتصور، ٌجعلها تدفع هذه الحركة العفوٌة إلى األمام، من أجل أن للجماهٌر،من

والبورجوازٌة ( فً المرحلة األولى)ٌرها، بمصٌر البورجوازٌة مص األحزاب غرقت، هً ذاتها، فً العفوٌة، فربطت



ٌُطرح السإال حول دور الماركسٌة فً مجتمع رأسمالً تابع(. مرحلة تالٌة فً)الصغٌرة  وهذه مسؤلة، كانت من  .لهذا 

ٌقوم على أساس " العقالنً"و" التنوٌري"دوراً،هو أقرب إلى الدور  المسائل اإلشكالٌة ألن الماركسٌة العربٌة التزمت

على عقلنة، وترشٌد،  ، واقتصر دورها"مرحلة التحرر الوطنً"الفاعل واألساسً للماركسٌة فً تحقٌق  نفً الدور

وبالتالً ظلت على هامش الخٌار . فً المآل األخٌر وتصحٌح سٌاسات ونشاط قوى أخرى، هً بورجوازٌة صرٌحة، أو

عاجز منذ  ط، وهذا ما نلمسه بوضوح، وإنما كان واضحاً أٌضاً أنهالذي لم ٌثبت عجزه فق البورجوازي، وهو الخٌار

الرأسمالٌة إلى إمبرٌالٌة، وبالتالً اقتناعه بؤن عهد الثورات  البدء، وهذا ما أشار إلٌه لٌنٌن ، انطالقاً من تحلٌله تحول

إطار التحالف مع الفالحٌن  قد ولى مما كان ٌعنً، على صعٌد التحلٌل الماركسً، أن الطبقة العاملة فً البورجوازٌة

ولقد أوضحت التجربة . صاحبة الخٌار الوحٌد الممكن فً التطور هً الفقراء، وفئات واسعة من البورجوازٌة الصغٌرة

عاجزة عن التقدم،  التً سارت فً هذا المسار وصلت إلى االشتراكٌة، وأن األمم التً حادت عنه ظلت أن كل األمم

 .ار النظام اإلمبرٌالً العالمًواستمرت كهامش تابع فً إط

المنهجٌة الماركسٌة، وتغٌٌره باالعتماد على  تفسٌر الواقع انطالقاً من: نشٌر هنا إلى مسؤلة تفسٌر الواقع وتغٌٌره إننا

. مطابقاً لمصالحهم الطبقة العاملة والفالحٌن الفقراء عملٌاً ، حٌث ٌإسس هذا التفسٌر وعٌاً  هذا التفسٌر نظرٌاً، وعلى

التً حظٌت بذجابات خاطئة من قبل الماركسٌة العربٌة،  فً هذا اإلطار ٌمكن النظر إلى عدد من القضاٌا االساسٌةو

الماركسٌة، وهذا  التقدم العربً، وبالتالً كانت مظهراُ من مظاهر العجز من اكتساب المنهجٌة والتً تعتبر فً أساس

الٌوم من القضاٌا الحاسمة ألنها تشكل جوهر األهداف التً  نها غدتما أشرنا إلٌه فً الفقرة األولى من هذا البحث، لك

تارٌخٌة، بقدر ما ٌعبر فً  وبالتالً فذن البحث فٌها ال ٌعبر عن بحث فً مسائل. كل التقدم العربً ٌتوقف على تحققها

  .الوقت نفسه عن قضاٌا راهنة، وذات حساسٌة كبٌرة

ومإسسة تصوراتها، فً مجتمع  على اعتبار أنها أداة الطبقة العاملةكانت الماركسٌة ترتبط باالشتراكٌة،  فذذا

. رأسمالً تابع، أصبح رأسمالٌاُ دون أن ٌحقق الثورة الدٌمقراطٌة رأسمالً متقدم، فذن هذا الربط خاطئ فً مجتمع

التً أدخلت كل مظاهر  رأسمالٌاً من دون أن ٌحقق الثورة الدٌمقراطٌة نتٌجة السٌطرة اإلمبرٌالٌة ولقد أصبح

كما أن ربط . الحقٌقً، من خالل منع تحقٌق التطور الصناعً الرأسمالٌة من دون أن تسمح بتحقٌق التطور الرأسمالً

بتحقٌق االشتراكٌة  فال ٌمكن ربط دور الماركسٌة. بها الوطن العربً بخٌار بورجوازي خاطئ أٌضاً  المرحلة التً ٌمر

وهذا ما . بالبورجوازٌة، ورفض أي دور فاعل للماركسٌة ٌمقراطٌة ال ٌعنً ربط تحقٌقهافقط؛ وعدم تحقٌق الثورة الد

فؤلغت . بالبورجوازٌة العربٌة، التً ربطت الماركسٌة باالشتراكٌة، وربطت الثورة الدٌمقراطٌة وقعت فٌه الماركسٌة

تبطة بمسار واقعً، هذا المسار الواقعً الخٌالٌة، ألنها غٌر مر دورها الراهن، انتظاراً لحلم جمٌل، حلم االشتراكٌة

 .أخرى، هً البورجوازٌة، وكانت عاجزة عن تحقٌقه أوكل لطبقة

وقٌادتها لتحالف  تحقق الثورة الدٌمقراطٌة، من خالل ارتباطها بالعمال والفالحٌن الفقراء، فهل ٌمكن للماركسٌة أن

تحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة ملقاة على كاهل الطبقة  طبقً واسع؟ كما أشرنا، طرحت الماركسٌة، منذ لٌنٌن، أن مهمة

ٌلعب الحزب  لم تتحقق فٌها الثورة الدٌمقراطٌة، انطالقاً من رإٌة تقوم على أساس أن العاملة للمجتمع، فً ظروف

أن الظروف العالمٌة، ظروف نشوء اإلمبرٌالٌة،  الشٌوعً دوراً قٌادٌاً فً ثورة، هً دٌمقراطٌة الطابع، وأن ٌرى

 وهذه. الشٌوعً، ألن البورجوازٌة عاجزة، حتى عن تحقٌق ثورتها الدٌمقراطٌة جعل التقدم منوطاً بدور الحزبت

والمناشفة، حٌث حددت دوراً معٌناً  إحدى نقاط الخالف الجوهرٌة، وٌمكن أن نقول إنها جوهر الخالف، بٌن البالشفة

 .لكل منهما



جعلت  ، هً الت1111ًهٌر العربٌة حٌنما انتصرت ثورة أكتوبر سنة التً تعٌشها الجما ولقد كانت الظروف العامة

فنشؤت . جدٌداُ ممكناً، ٌسمح لها بتحقٌق التقدم فئات مختلفة، عمالٌة وفالحٌة ومثقفة، ترى فً ثورة أكتوبر طرٌقاً 

 ت متسعة منوٌمكن القول إن ثورة إكتوبر غدت أمل فئا. ومع االتحاد السوفٌٌتً حالة من التعاطف مع البلشفٌة

 .وتشكلت األحزاب الشٌوعٌة وفً هذا اإلطار تسربت الماركسٌة إلى الوطن العربً،. الجماهٌر العربٌة

، فذن المسؤلة الجوهرٌة هنا، (ألنه أصبح طرٌقاً عالمٌاً باألساس)عربٌاً  لكن، رغم أن طرٌق ثورة اكتوبر أصبح طرٌقاً 

على استٌعاب القٌمة الرئٌسٌة  بمعنى أن القدرة. كتوبر ظلت غائبةأن القٌمة األساسٌة التً عبرت عنها ثورة ا هً

لقد قامت هذه الرإٌة على . التً قادت إلى انتصار الثورة، كانت محدودة لثورة أكتوبر، المتمثلة بالرإٌة اللٌنٌنٌة

العالم، سواء من مختلف بقاع  أن التطور العالمً، المتمثل بتحول الرأسمالٌة إلى إمبرٌالٌة، وسٌطرتها على أساس

 االقتصادٌة، أن هذا التطور لم ٌجعل أمام األمم المتخلفة والمحتلة طرٌقاً  خالل االحتالل العسكري، أم من خالل الهٌمنة

هً ثورة بورجوازٌة الطابع، ال  غٌر الطرٌق البلشفً القائم على أساس أن على هذه األمم أن تحقق الثورة، التً

الخٌار  الماركسٌة هً العاملة والفالحٌن الفقراء، من خالل الحزب الماركسً، إذ ادة الطبقةبقٌادة البورجوازٌة، بل بقٌ

البنٌة الطبقٌة السابقة للرأسمالٌة، والنهوض  الوحٌد الممكن من أجل تحقٌق االستقالل والتقدم، أي من أجل تصفٌة

  .بالصناعة

بورجوازٌة الطابع، دون انتظار دور  د لثورة دٌمقراطٌةاللٌنٌنٌة تلقً على الطلٌعة الماركسٌة دور القائ هنا كانت

اإلقطاع،  تعابٌر لٌنٌن ، ألنها، لترددها وجبنها، نتٌجة مصالحها المتشابكة مع البورجوازٌة، المترددة الجبانة، حسب

 .والرأسمال العالمً، عاجزة عن تحقٌق هذه الثورة

من أنها غدت تعّبر عن طرٌق  العربٌة مع البلشفٌة، انطالقاً  تعاطف الفئات العمالٌة والفالحٌة المتعلمة ولقد تؤسس

ٌتوضح لنا غٌاب األسباب التً تجعل ذلك الطرٌق ممكناُ ووحٌداُ،  لكن إذا حاولنا تقٌٌم مرحلة ماضٌة،. ممكن ووحٌد

هو الممكن  البورجوازي فقد انتشرت الفكرة القائلة بؤن التطور. نهاٌة الثالثٌنات، فً الوطن العربً خصوصاً منذ

ََ  الوحٌد، سٌراً على التجرٌد النظري، الذي ُرسم فٌه خصوصاً إن المشكلة لم تكن مشكلة . التطور العالمً أٌضاً

التطور المستقل،  فقط، رغم األهمٌة التً ٌمكن أن ٌكونها، بل إن المشكلة األهم، كانت مشكلة االستقالل السٌاسً

ٌُنهً التخلف التارٌخً، وكان نشوء . وٌوجد أمماً صناعٌة مستقلة ومتطورة التطور االقتصادي االجتماعً الذي 

ثم نهوض  وإذا كان أفول نجم االستعمار القدٌم، ومن. اإلمكانٌة فً اإلطار البورجوازي اإلمبرٌالٌة ٌمنع هذه

الجماهٌرٌة، العفوٌة، المقادة من قبل  محت بؤن تفرض النضاالتس" فجوة"اإلمبرٌالٌة األمرٌكٌة، قد أوجد 

 لتحقٌق االستقالل السٌاسً، لمصلحة هذه القٌادة البورجوازٌة ، وعجزت هذه البورجوازٌة المهادنة والمساومة،

ونشوء  هو زوال االستعمار القدٌم، النضاالت، والقٌادة البورجوازٌة عن تحقٌق التطور المستقل، بل إن الذي حدث،

 .نظام التبعٌة الحدٌد

غاب فٌه مغزى ثورة  لماذا انتشر الشعور بؤن طرٌق أكتوبر هو طرٌق العرب، فً الوقت نفسه الذي : هنا ٌبرز السإال

والذي صاغه  1111بسنوات، وألّح علٌه بعد ثورة شباط سنة  أكتوبر؟ ذلك المغزى الذي صاغه لٌنٌن قبل ثورة أكتوبر

الدٌمقراطٌة،  هل نجرإ على االنتصار؟ البورجوازٌة عاجزة عن تحقٌق الثورة: شكل التالًال على 1195منذ عام 

 .االنتصار؟ ولقد انتصر ولٌس هناك غٌر الماركسٌة من ٌحقق هذه المهمة، فهل نجرإ على

نعٌش  وبالتالً البحث الجاد فً طرٌق تقدمنا خصوصاً أننا ال نزال أال تفرض علٌنا هذه المفارقة إعادة النظر،

ألٌس الفشل المتكرر . التقدم/النهضة هً ذاتها اإلشكالٌات القدٌمة، والمتمثلة فً السإال حول كٌفٌة تحقٌق إشكالٌات،



دلٌل على أن الماركسٌة هً الخٌار الوحٌد ( فٌها البورجوازٌة الصغٌرة بما)لمختلف شرائح البورجوازٌة العربٌة 

كما فعل )التً تقّزم الماركسٌة  بق الذكر؟ إذن لماذا سادت تلك المفاهٌمودلٌل على صحة استنتاج لٌنٌن سا الممكن،

المسؤلة فعالً؟ ألٌس التفكك الذي أصاب الحركة الشٌوعٌة والقوى  ؟ ولماذا لم تحسم هذه(المناشفة فً روسٌا

مع حركة الواقع وبرامجه  ناتجاً عن حٌدان الدور الذي حددته لذاتها، وعدم تطابق مفاهٌمها وتصوراتها الماركسٌة

 بالذات؟

 الذي أصاب البنٌة االقتصادٌة" التطور"الحاضر أٌضاَ، خصوصاً بعد  لكن تبقى هذه المسؤلة إشكالٌة فً الوقت

 .االجتماعٌة، حٌث أصبح المجتمع العربً رأسمالٌاً 

 

 دور الماركسٌة فً مجتمع رأسمالً تابع -3

فقد . ثورته الدٌمقراطٌة البورجوازٌة ح رأسمالٌاً، رغم أنه لم ٌحققٌمكن أن نقوله الٌوم، أن الوطن العربً قد أصب ما

كطبقة  ونشؤت الرأسمالٌة. وبتعرجات مختلفة، طٌلة أكثر من قرن من الزمان. شدٌد تغلغلت العالقات الرأسمالٌة ببطء

جدل دائماً حول المركز لهذا كانت تن. بالتوافق معها مرة على الضد من الرأسمالٌة األوروبٌة المستعمرة، وفً الغالب

وتغدو جزءاً تابعاً  مكمل له، تصبح حلقة فً سلسلة العالقات اإلمبرٌالٌة العالمٌة التً ٌنسجها، الرأسمالً، تتحول إلى

بتحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة، الثورة السٌاسٌة التً تحقق  لهذا لم تكن معنٌة. فً إطار النظام اإلمبرٌالً العالمً

، (أي كوزموبولتٌة" )عالمٌة" االقتصادٌة االجتماعٌة، والبنٌة الفوقٌة، ألنها لم تعد وطنٌة بل غدت ةالتطابق بٌن البنٌ

 .النظام اإلمبرٌالً العالمً، ما دامت قد غدت جزئاً تابعاً فٌه تسعى لتؤسٌس البنٌة الفوقٌة المتوافقة مع

راطٌة، بورجوازٌة الطابع، هذه هً المفارقة التً إذن، صار الوطن العربً رأسمالٌاً، من دون أن ٌحقق الثورة الدٌمق

 .نعٌشها الٌوم

ولم ٌجر بالتوافق مع المركز الرأسمالً  هذا التقدم البطًء للرأسمالٌة، الذي امتد ألكثر من قرن، لم ٌكن هادئاً، لكن

 على الضد من السٌاساتالفئات البورجوازٌة تسعى لتحقٌق ثورتها الدٌمقراطٌة،  فقد كانت. دائماً، كما أشرنا سابقاً 

ضد االستعمار، وتطالب بالتحرر  لهذا كانت تشارك فً الثورات. التً كانت الرأسمالٌة فً المركز تحاول فرضها

سرعان ما تتكٌف مع السٌطرة االستعمارٌة، وتندمج شٌئاً فشٌئاً، فً  والوحدة واالستقالل لكنها، فً المقابل، كانت

جبروت التغلغل الرأسمالً االستعماري،  فقاعة ٌذروها" الثورٌة"مً، لتبدو هذه الخطوة االقتصاد الرأسمالً العال إطار

 .االستعمارٌة، لكنها ال تلبث أن تتشابك مصالحها بحٌث تبدأ متناقضة المصالح مع السٌطرة

ما قٌل فٌها، ورغم  التً حدثت بعد الحرب العالمٌة الثانٌة هً األكثر سطوعاً فقد توضح، رغم كل وإذا كانت التحوالت

لكنه تطور مستقل . شكل من أشكال التطور الرأسمالً كل الشعارات واألهداف التً طرحت فً حٌنها، أنها عّبرت عن

 تحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة البورجوازٌة من جهة أخرى، حٌث سعت فئات من من جهة، وكان ٌدفع باتجاه

الخاصة، والناقمة على أشكال العالقات  ساً المشبعة بحلم الملكٌةالبورجوازٌة الصغٌرة المدٌنٌة، لكن الرٌفٌة أسا

 مالك األرض، وكذلك على البورجوازٌة التً تبلورت قبل ذلك، وأصبحت جزءاً  اإلقطاعٌة السائدة آنذاك وعلى كبار

تصنٌع وتحدٌث البنٌة القدٌمة، والبدء بال تابعاً فً إطار النظام اإلمبرٌالً العالمً، سعت هذه الفئات إلى تدمٌر

 .إلى تحقٌق الوحدة القومٌة، وإنجاز االستقالل السٌاسً التام المجتمع، فً إطار تصوٍر عاٍم ٌهدف

أن التجربة التً تحققت  قوله الٌوم، هو أن بعض فئاتها، عادت وتكٌفت مع السٌطرة اإلمبرٌالٌة، بمعنى لكن ما ٌمكن

. من دون أن تتحقق الثورة الدٌمقراطٌة، بورجوازٌة الطابع عةلعقدٌن من الزمان، أعادت إنتاج الرأسمالٌة التاب



كل البنٌة التحتٌة  التجربة فً تسارع التغلغل الرأسمالً، فؤصبح عاماً شامالً، خصوصاً أنها كنست وبالتالً أسهمت

 .لقدٌمةالرٌف، المعقل الهام للعالقات االقتصادٌة ا القدٌمة، وبالتالً سمحت للعالقات الرأسمالٌة بؤن تغزو

مفارقة من  مجتمع رأسمالً من دون أن ٌكون قد حقق الثورة الدٌمقراطٌة البورجوازٌة، وهذه إننا نعٌش الٌوم، فً

وال شك أن هذه الواقعة تشٌر إلى الشكل . مهمات الضروري االنتباه لها، وفهم أساسها، وبالتالً ما ٌترتب علٌها من

الحقٌقً فً  أساساً إلى أن الذي وصلنا، هو شكل الرأسمالٌة، أما إنجازهاعندنا، كما تشٌر  الذي اتخذته الرأسمالٌة

سوى بعض الصناعات الهامشٌة، والُمقامة على  المجال االقتصادي، ونقصد الصناعة، فقد غاب عن الوطن العربً،

بورجوازٌة  راطٌةوألنها غابت، لم ٌكن ممكناً تحقٌق الثورة الدٌمق. األساسً لها هامش عالقات رأسمالٌة، والمكون

اإلنتاج التً، من خالل منظومة العالقات التً  الطابع، مهما تغلغت العالقات الرأسمالٌة، ألن الصناعة هً وسٌلة

 القومٌة، وإلى تؤسٌس البنى الفكرٌة والسٌاسٌة المطابقة والخاصة فً أمة تإسسها، تفرض الحاجة إلى السوق

 .محددة

التقدم الصناعً، فً الوقت نفسه الذي تغلغلت كل  الكالسٌكٌة، ٌكمن فً غٌاب إن جذر إشكالٌة التقدم، فً صٌغته

ٌنشؤ أساس  لهذا نشؤت مفارقة سٌطرة العالقات الرأسمالٌة من دون أن( النقد/ السلعة ) منتجات العصر الرأسمالً

غٌاب الصناعة، : كلتٌنوهنا نلمس مش. المطابقة ومن دون أن تتحقق البنٌة الفوقٌة( الصناعة)التّكون الرأسمالً 

 .الموازي وغٌاب التقدم الفكري السٌاسً

ألنها : المركز اإلمبرٌالً، وتحكمها فً مدى انتشارها وال شك أن غٌاب الصناعة، كان نتٌجة أحتكار الرأسمالٌة فً

وعلى ( ًعالم المحسوبة فً إطار)ٌعنً سٌطرة فئة قلٌلة على كتلة رأس المال األساسٌة  تنزع إلى التمركز الذي

تفضً إلى التمركز واالحتكار، وألنها تحتاج إلى  وسائل اإلنتاج، وألنها تخشى المنافسة، رغم أن المنافسة هً التً

. األمم األخرى تنتجها مصانعها، ثم ألنها ترٌد السٌطرة على المواد األولٌة المكتشفة فً أسواق لتصرٌف البضائع التً

نفسه الذي كانت تنشر فٌه نمطاً من العالقات  لدان المتخلفة، فً الوقتلكل ذلك حاربت نشوء الصناعة فً الب

 .التابعة، الذي قوامه، كما أشرنا ، التجارة والخدمات هو نمط الرأسمالٌة. الرأسمالٌة

أٌضاً، فً بناء  المشكلة فً تحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة فقط، وإنما فً تحقٌق التقدم الصناعً وبالتالً، لٌست

ٌعتمد الصناعة وسٌلة إلنتاج الحاجات األساسٌة  من أجل أن تكون وسٌلة اإلنتاج األساسٌة، فً عصر الصناعة،

الصناعٌة  الثورة الدٌمقراطٌة، وتحقٌق التقدم الصناعً معاً؟ لقد كانت البورجوازٌة إذن كٌف ٌمكن تحقٌق. لإلنسان

توجد بورجوازٌة صناعٌة، وال تطمح  ا الأما حٌنم. هً صاحبة مشروع تحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة فً أوروبا

وهذا ٌفرض . بناء صناعة خاصة بها، ٌكون ضرورٌاً البحث خارج هذه الحلقة الخدمٌة، إلى/ البورجوازٌة التجارٌة 

كالسٌكٌة ممكنة التحقق، كما كان  هل الطرٌق الرأسمالً هو طرٌق التقدم الوحٌد؟ بمعنى هل إن صٌغة: التساإل طرح

 األمر فً أوروبا؟

كانت هذه  ، وكسرت تلك الحلقة المفرغة التً ُوضعت فٌها، فقد"الكالسٌكٌة"هذه الصٌغة  رغم أن أمماً عدة كسرت

مفهوماً، وماقالت به مختلف االتجاهات الحدٌثة،  هذا ما كان. هً المنتشرة فً الوطن العربً" الكالسٌكٌة"الصٌغة 

التطور  فقد كان حلم. مع أنها لم تكن تعتبرها تفاصٌل، بل جعلتها اختالفات عمٌقة إن اختلفت فً بعض التفاصٌل،و

الماركسٌة، أو على رأسها األحزاب الماركسٌة التً  الرأسمالً، حلماً امتلك كل األحزاب الحدٌثة، بما فٌها األحزاب

مسؤلة غٌاب  جوازٌة الطابع، وبقٌادة البورجوازٌة الناشئة، وعلىعلى أن الثورة، هً بور تؤسس المنطق القدٌم لدٌها

المعنٌة بؤن تقٌم مجتمعاً صناعٌاً، من أجل أن  الصناعة، التً هً من فعل البورجوازٌة دون سواها، وبالتالً فهً



فً  لمحدودالمنطق على محدودٌة عدد الطبقة العاملة، وهامشٌة ثقافتها، ودورها ا كذلك تؤسس هذا. تراكم ثروتها

الظروف "صناعاتها، من أجل تهٌئة  لهذا كان ٌفترض التقدم، وتحقٌق البورجوازٌة لثورتها، وتطوٌر. المجتمع

 !الثورة التً هً وحدها مهمة الطبقة العاملة لتحقٌق الثورة االشتراكٌة، هذه" الموضوعٌة

ومساندتها  العاملة من أجل االستقالل، دعم البورجوازٌة المتعارضة مع االستعمار، لهذا كان دورها، ٌتمّثل فً

الرأسمالٌة العالمٌة، وأن تحدث المجتمع، من  والتحالف معها، وتقدٌم كل مساعدة ممكنة لها، من أجل أن تستقل عن

 وتحقٌق النهوض الصناعً، وإزالة اإلقطاع والبنٌة التقلٌدٌة القدٌمة بمجملها، خالل مطالبتها ببناء الصناعة،

، بمعنى أن هذه (دٌمقراطٌة/صناعة) لقد كان تصورها ٌقوم على أساس ثنائٌة. ٌمقراطً لٌبرالً حدٌثوتؤسٌس نظام د

الصٌغة الكالسٌكٌة أٌضاَ، وعملت من أجل أن تحقق البورجوازٌة  األحزاب امتلكت حلم التطور البورجوازي وفق

إزالة اإلقطاع، تحرٌر المرأة،  لصناعة،ا)والمشكلة ال تكمن فً تحدٌد بعض األهداف العامة . الدٌمقراطٌة ثورتها

التً هً صحٌحة وضرورٌة، فً مرحلة لم ٌتطور فٌها ...( ساعات الدٌمقراطٌة، أجر أفضل، وقت عمل من ثمانً

االشتراكٌة، وإنما كانت  متخلفاً، وأصبح مستعمراً فتابعاً، ولم تكن المسؤلة المطروحة مسؤلة تحقٌق المجتمع، فظل

ٌُلقى  ة الدٌمقراطٌة، بل تكمن المشكلةمسؤلة تحقٌق الثور فً أن هذه الرإٌة تإسس، للدوران فً حلقة مفرغة، حٌث 

الصناعً، وال  ، هذه الطبقة غٌر المعنٌة بالتطور(وكذلك البورجوازٌة الصغٌرة)البورجوازٌة  عبء تحقٌقها على

مما كان . ً فرضتها الرأسمالٌة عالمٌاً الظروف الت بتحقٌق الثورة الدٌمقراطٌة، أو العاجزة عن تحقٌق ذلك، نتٌجة

الدٌمقراطٌة  ، حٌث ال تعتبر أن لها دوراً رٌادٌاً فً تحقٌق األهداف"قواعد اللعبة"على  ٌعنً أن تحافظ هذه األحزاب

لكن الحلقة المفرغة هذه كانت . بتحقٌقها( معنٌة او غٌر)العامة، وترسم سٌاسة تقوم على أساس مطالبة طبقة عاجزة 

حٌث كان  واالضطهاد اللذٌن نتجا عن سٌطرة الرأسمالٌة العالمٌة، والكمبرادور المحلً، نتٌجة تفاقم االستغالل تنشرخ

حدوث تغٌرات، تظل محدودة نتٌجة غٌاب  ٌفرض ذلك تصاعد النشاط الطبقً المناهض لهما معاً، مما كان ٌفرض

 .الدور الفاعل لهذه األحزاب

اإلجابة الدقٌقة التً ٌمكن أن نقولها  رٌق لم ٌكن الطرٌق الوحٌد منذ نصف قرن، فذنكان ٌمكن القول إن هذا الط وإذا

 إنه الطرٌق الذي تلعب فٌه الطبقة العاملة والفالحون الفقر اء، فً. الطرٌق الٌوم هً أن طرٌق التقدم، هو غٌر ذلك

ٌس لمصلحة الطبقة البورجوازٌة، بل ل ،"بورجوازٌة الطابع"إطار تحالف طبقً واسع، دور القٌادة فً تحقٌق الثورة 

وهذه مسؤلة هامة، . أجل تهٌئة الظروف من أجل االنتقال إلى االشتراكٌة لمصلحة هذا التحالف الطبقً الواسع، ومن

الماضٌة أوضحت فشل خٌارات التطور  فذذا كانت التجربة. ٌمكن تجاهلها اآلن، ألن إمكانات التطور متوقفة علٌها وال

الرأسمالٌة التابعة، أسقطت كل احتمال لتطور بورجوازي مستقل، وعمقت من  مستقل، وإذا كانت سٌادةالبورجوازي ال

الطبقً، فذن الماركسٌة هً  االستغالل الطبقً، وبالتالً فاقمت من النشاط الجماهٌري، أي فاقمت الصراع طبٌعة

رغم كل المالحظات التً ٌمكن أن تقال عن تجربة الدول )التقدم،  القادرة على أن تلعب الدور األساسً فً تحقٌق

 .وبالتالً نإكد أن خٌار الماركسٌة هو الخٌار الوحٌد الممكن، (االشتراكٌة

القدٌمة لدى الماركسٌٌن العرب كانت  تفرض مهام جدٌدة، ألنها تعنً تؤسٌساً جدٌداً مختلفاً، ال ألن الرإٌة هذه نتٌجة

الرأسمالً، أوضحت إمكانات هذا التطور، وحدوده الواقعٌة، " التطور" ألن تجربة نصف قرن منخاطئة فقط، وإنما 

ذاتها، أم كما رسمه الماركسٌون  تتعارض مع حلم التطور الرأسمالً، المستقل، سواء كما مارسته البورجوازٌة التً

 الرأسمالٌة التابعة، كشكل وحٌد ممكنحدود الرأسمالٌة وتشكل )الواقعٌة  وبالتالً فقد أسقطت التطورات. أنفسهم

منظومة المفاهٌم التً ( توجده هذه البنٌة للبورجوازٌة فً هذا العصر، وتفاقم الصراع الطبقً نتٌجة االستغالل الذي



 بدل أن تكون قوة تغٌٌر، وإلى مجّرد" قوة مساعدة"التً حّولت الماركسٌة إلى  سادت طٌلة نصف قرن، هذه المنظومة

 .وتناقضات، جعلتها محّط رفض وتوُجس قٌة بدل أن تكون قوة فعل وأداة تحلٌل وأحاطتها بالتباساتأفكار أخال

 .نفسه الذي أّجلت فٌه إمكانٌات التقدم االقتصادي االجتماعً، والثقافً باألساس أسقطت دورها الثوري، فً الوقت

التً تهرب " الماركسٌة األكادٌمٌة" تقال منمن الضروري االن: فؤوالً . ال بد من تاسٌس جدٌد ومن دور مختلف إذن،

ًَ من الصراع الطبقً، "استشارة مراكز"من الصراع االجتماعً، وتتحول إلى  ، إلى ماركسٌة مناضلة، تصبح جزءاً

والفالحٌن الفقراء، وبالتالً كمهًء  الماركسٌة إلى موقعها األساسً، كمعّبر أٌدٌولوجً من الطبقة العاملة أي أن تعود

من : وثانٌاً . تكون أداة منهجٌة تسهم فً أن ٌفهم الماركسٌون واقعهم ولكً. النشاط الجماهٌري وتنظٌمه لتطوٌر

والوعً، وتقّلص الماركسٌة إلى بضعة  التً تحارب الفكر والثقافة والعلم،" الماركسٌة العامٌة"االنتقال من  الضروري

 ، ألنها بهذه المٌزة تستطٌع أن تإسس(لً فكر وثقافة ووعًوبالتا)هً علم،  أفكار مبسطة مبتسرة، إلىالماركسٌة بما

من الضروري : وثالثاً . العربً الوعً المطابق لمصلحة العمال والفالحٌن الفقراء فً هذه المرحلة، وفً الوطن

ث، تسهم الواقع العٌانً مسبقاً، إلى الماركسٌة كمنهج، كؤداة تحلٌل وبح تحدد". كجملة قوانٌن"االنتقال من الماركسٌة 

 .فهم الواقع بما هو واقع فً

مهمتها أن تنهض بالثورة الدٌمقراطٌة، فذن . وتغٌٌره معاً . الواقع وبالتالً، فال تزال مهمة الماركسٌة هً تفسٌر

االقتصادي االجتماعً والثقافً  الثوري هذا هو الخٌار الوحٌد الممكن،من أجل تحقٌق التقدم الصناعً، وبالتالً دورها

ٌمكن أن تلعب هذا الدور، وما التصور الذي ٌجعل هذا الدور خٌاراً  فكٌف. وصوالً إلى تحقٌق االشتراكٌة السٌاسً،

 ممكناً؟

 .نعتقد أن الظرف الراهن ٌفرض هذا التحدٌد، من أجل أن ٌكون ممكناً للوطن العربً أن ٌتقدم


