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اشتاكيةحول   
"ثورة السيد دوهرينغ في العلوم"ل "إنجلز" في 

")أنتي ـ دوهرينغ("
حمو العبيوي

:تمهيد
 ال��ت بلوره��ا "فري��دريك إنل��ز"، أح��د مؤسس��ي الفك��ر و الرك��ة الش��يوعية الثوري��ة" الش��تاكية"قب��ل أن نع��رض ملخص��نا ح��ول 

 ، نق��دم بداي��ة"أن��ت � دوهرين��غ"الع��روف اختص��ارا بكت��اب " بانب "كارل ماركس"، ف كتابه "ث��ورة الس��يد دوهرين��غ ف العل��وم
 ل���ذا الكت���اب ال���ذي اعت���به "ليني"، إل ج���انب البي���ان الش���يوعي،" "انل���ز""بعض���ا م���ن العطي���ات التاريي���ة الرتبط���ة ببل���ورة 

.أساسيا و ضروريا للعمال، كونه يمل النظرة البوليتارية للعال

 أنــتي ـ"ـ في بعض المعطيــات التاريخيــة المرتبطــة بــال  1
":دوهرينغ

" و أفكاره:كارل أوكن دوهرينغ"أ ـ 
 هو الس��تاذ الاض��ر و الق��ال م�ن جامع��ة برلي بع��د أن ك�ان

 داف��ع و دع��ا إل أي��ديولوجيا التع��اون، دارس ق��انون و م��امي
 و العم���ل التش���اركي بي العم���ال و الرأس���اليي، أو م���ا تنعت���ه

 ه����ي ف غالبيته����ا العظم����ى" ال����ت الوس����اط الكاديي����ة"
 ليبالية الصنع و التوجه، ب��الط الوس��طي بي الليبالي��ة و
 الش����تاكية، و ذل����ك بع����د ان����ذابه و بق����وة إل أطروح����ة

 بي مص����ال الرأس����اليي و" النس����جام النه����ائي و الب����دي"
 ف 1"هن��ري ش��ارلز ك��اري"العم��ال ،ال��ت بلوره��ا القتص��ادي 

 أطروحت���ه ح���ول القيم���ة.  ه���ذا الخي، ه���و بالناس���بة م���دير
 �" انسجام الصال"مؤلف كتاب " هو شارلز كاري" - 1

1851.

 و ك����������بي الستش����������ارين"، الدرس����������ة المريكي����������ة للرأس����������الية"
 ، و ال��ذي"أبراه��ام لنك��ولن"القتص��اديي للرئي��س المريك��ي 

 ب����دوره ت����أثر و بش����كل عمي����ق بأفك����ار القتص����ادي الق����ومي
 ال����ذي عم����ل قنص����ل لمريك����ا" ،فري����دريك ليس����ت"الل����ان 

 فم��ن. بألانيا بعد عودته من لوئه إليها و تصيله لنس��يتها
 ه���ذا الخي، اس���تمد الس���يد "دوهرين���غ" أفك���اره القتص���ادية

 أول تق��دم حقيق��ي"الت اعتبه��ا حي ك��ان أس��تاذا جامعي��ا 
 بت ف طبيعة و أس��باب"للقتصاد منذ أول نشر لؤلف 

 ادم"ل " ث���روة الم���م"الع���روف اختص���ارا ب " ث���روة الم���م
 فق��د أش��ار إلي��ه ك��ذلك "انل��ز" ف ". 1776س��نة " س��يت

 لق��راءة م��ا كتب��ه: " ، حي��ث كت��ب215ص " أنت � دوهرينغ"
 دوهرين��غ ح��ول الاركنتيلي��ة، يستحس��ن الع��ودة إل الص��ل ف
 كت���������اب فري���������دريك ليس���������ت � "النظ���������ام الق���������ومي للقتصاد�

".السياسي
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 ل���ن يفوتن���ا هن���ا ، و بك���ل تأكي���د، النق���د ال���ذي ق���دمه ك���ارل
 "ماركس" لتلك الطروحات ف إحدى مطوط��اته ال��ت تع��ود

 ملحظ�����ات نقدي�����ة ح�����ول"ت�����ت عن�����وان ،����� 1845لس�����نة 
 ، و ال����ت ل تنش����ر الج����زاء التبقي����ة منه����ا"فري����دريك ليس����ت

 نق�د لكت��اب � النظ��ام الق��ومي : "1971لول م��رة إل س�نة 
.2 "1841" فريدريك ليست"للقتصاد السياسي � ل 

 للشارة هنا، فالطروحات القتصادية لذا الق��ومي الل��ان،
 ، الت أخذها عنه الس��يد دوهرين��غ، ك��انت"فريدريك ليست"

 و 1929ه��ي الك��ثر اعتب��ارا و تق��ديرا بألاني��ا ، زم��ن أزم��ة 
 كم��ا يك��ن، ف. 1932ص��عود الفاش��ية الدموي��ة س��نة 

 ه����ذا الت����اه، تلم����س بع����ض مواق����ف و ق����راءات اليمي
 ك�ارل"العنصري الل�ان للس�يد دوهرين��غ فيم�ا كتب��ه مثل 

 " ،عص�����ر الش�����تاكية القومي�����ة"ف مق�����الته " ه�����اينز وايزم�����ان
 216ص  1996،�� 02/12" الدراسات التحرري��ة"بجلة 
 "    ع���ن1865أن دوهرين���غ ك���ان م���دافعا متحمس���ا من��ذ : 

La «نظري����ة   théorie  des  descendantsو ،« 
 ح����افظ، ف م����واجهته لك����ارل "م����اركس" و فردين����ارد لس����ال،

 اش���تاكية الش���عب"عل���ى فكرت���ه ف وج���ود ن���وع خ���اص م���ن 
 كم��ا أن الفك��ار ال��ت ج��اء ب��ا دوهرين��غ ف كت��ابه" ". الري

 الس���ألة اليهودي���ة كمس���ألة عرقي���ة، أخلقي���ة و ثقافي���ة ، م���ع"
 ب 1881س��نة " الجابة التاريية العالية ل أوكن دوهرين��غ

2 -  يك���ن الطلع عل����ى مموع���ة م����ن فقرات����ا ف الل����د الث���الث 
 � �1982 " فلس����فة"� " البلي����اد"مكتب����ة  أعم����ال "ك����ارل م����اركس""

 حول � النظام القومي"تت عنوان ،� 1451إل  1418الصفحة 
 � ال����ت ترجه����ا ك����ل م����ن" للقتص����اد السياس����ي � لفري����دريك ليس����ت

".إيفون بروتي"و " ماكسيمليان روبل"

 ، شكلت الرضية اليديولوجية الفعلية الت اعتمدها"ليبزغ"
 و بش������هادة ه�������ذا الخي ف إح������دى"، هرت������زل"الص�������هيون 

 ، لط�������رح ال������ل الص�������هيون1890رس�������ائله الؤرخ������ة بس�������نة 
 و تي�����ئ عملي�����ة بن����اء نظ�����ام الكي�����ان" ، اليهودي�����ة"للمس�����ألة 

.الصهيون الغاصب على أرض شعب فلسطي
 ضــرورة فكريــة، سياســية": نــتي ـ دوهرينــغ"ب ـ ال 

: و تاريخية
 الص��لحي و" اللس�اليي"ف طور التقارب الذي عرف�ه تي�ار 

 و" ليبكنيخ����ت"ت����ت قي����ادة " إيزن����اخ"التي����ار الاركس����ي ب 
 ح��زب العم��ال"، و عل��ى طري��ق الوح��دة و تش��كيل "بيب��ل"

 ، عم��ل دوهرين��غ بع��د ت��وله الف��اجئ3"الش��تاكي الل��ان
 نظري��ة"و تق��ديه لطروحت���ه ال���ت ق��ال أن��ا " ، الش���تاكية"ل

 ، عل���ى خل���ق مموع���ة ستش���كل ف س���يورتا حي4"ش���املة
 أخذت أطروحته طريقها وس��ط العم��ال الش��تاكيي الل��ان،
 نواة تيار انقسامي وجد تعبيه بع�د ذل�ك، وس��ط ال�زب، ف

 ال��دافع الخل��ص" برنش��تاين"التوجه التحريفي الصلحي ل 
 المي، الرتب������ط من������ذ س������نوات تك������وينه الفك������ري بأطروح������ة

 ه�������ذه. دوهرين�������غ ح�������ول الش�������تاكية و الطري�������ق لتحقيقه�������ا
 الخية، و وف������ق الس������يد و تلمي������ذه مع������ا، وج������ب أساس������ا
 تض��مينها عناص��ر القتص��اد اللي��بال، م��ع التث��بيت السياس��ي
 غي النفصل عن عناصر ذاك التضمي اللبال، عل��ى قاع��دة
 الس��لمية و القانوني��ة و النتخابوي��ة كش��رط قبل��ي و مس��بق ،
 لوص����ول العم����ال إل الس����لطة السياس����ية، ب����دل ع����ن الط����رح

.1875مايو  22" غوتة"مؤتر  - 3
 حق"براغماتية مستندة جوهريا و بالساس على  - أطروحة 4

".الفرد
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. الاركسي ف الصراع الطبقي و العنف و الثورة
 ف هذا السياق، و تتويا للعديد من الراسلت بي "انل��ز"

 ، ه������ذا...و بي "م������اركس"، بيب������ل، ليبكنيخ������ت و غيه������م
 الخي ح������������ذر، و بق������������وة ، م������������ن الط������������ر، و الن������������راف

 اليديولوجي و السياسي الذي تشكله أطروحة دوهرينغ
 . ان��رط "انل��ز"5ف أوس��اط العم��ال الش��تاكيي الل��ان

 ف معرك���ة التص���دي لطروح���ة دوهرين���غ ، و العم���ل عل���ى
 بع��د،�� 1876بل��ورة ال��رد عليه��ا ابت��داء م��ن ناي��ة ش��هر م��ايو 

 الذي ك��ان ق��د" ديالكتيك الطبيعة"قراره توقيف عمله حول 
 ج��اء ال��رد بداي��ة عل��ى. 18736ابت��دأ في��ه العم��ل من��ذ س��نة 

 ش���كل سلس���لة مق���الت نش���رت ف الري���دة الركزي���ة للح���زب
 ين���اير 3م���ن " لي���بزغ"ب " إل الم���ام: "الش���تاكي الل���ان

 حي�����ث حل�����ت سلس�����لة،����� 1878يولي�����وز 7إل  1877
 سلس����لة: القس����ام الثلث����ة، و عل����ى الت����وال العن����اوين التالي����ة

 ال������ت" ث������ورة الس������يد دوهرين������غ ف الفلس������فة: "القس������م الول
 و ،�� 1877إل ين��اير  1876صاغها "انلز" من س��بتمب 

 ين�اير 3نشرت عل�ى الص��فحة الرئيس��ية للجري�دة الركزي��ة م�ن 
 ث��ورة الس�يد: "سلس�لة القس�م الث�ان،� 1877م��ايو  13إل 

 مراسلة بي "ماركس" و "انل��ز" ح��ول 23هناك ما يزيد عن  - 5
 موض���وع "دوهرين���غ" و ض���رورة التص���دي لطروحت���ه. أنظ���ر العم���ال

 ، رس�����الة�19  17م�����ن الطبع�����ة اللاني�����ة، ص  34. الكامل�����ة، م
 ال���ت فيه���ا وض���ع،��� 1876م���ايو  28"انل���ز" ل"م���اركس" بتاري���خ 

 تصميمه العام للرد على أفكار دوهرينغ، و هي ج��واب عل��ى رس��الة
.مايو 25"ماركس" ل 

 أنظ��ر رس��الة "انل��ز" ل"م��اركس" ب��ذا الص��دد ، و الؤرخ��ة ب - 6
 الت فيه��ا بل��ور أفك��اره الساس��ية "ل��ديالكتيك ،�� 1873مايو  30

.الطبيعة"

 ت���ت ص���ياغته م���ن يوني���و"، دوهرين���غ ف القتص���اد السياس���ي
 بس�اهة "ك�ارل م��اركس" الك��بية ، و ،� 1877إل غشت 

 عل��ى 1877ديس�مب  30يولي��وز إل  27الذي نش�ر م��ن 
 و لي��س عل��ى الص��فحة الرئيس��ية للجري��دة" ، اللحق العلمي"

 ف م�����واجهته" ليبكنيخ�����ت"الركزي�����ة، و ه�����و ح�����ل اق�����تحه 
 نش�����ر تل�����كال�����ذين رفض�����وا قطعي�����ا  ، 7لتب�����اع "دوهرين�����غ"

 السلس���لة م����ن الق����الت النقدي����ة عل����ى ص����فحات الري����دة
 الركزي���ة للح���زب، دفاع���ا منه���م ع���ن س���يدهم ،و ع���ن أفك���اره
 ،ت���ت غط���اء مص���لحة ال���زب ، و ط���ول مق���الت "انل���ز"

 ال��ذي" ث��ورة الس��يد دوهرين��غ ف الش��تاكية: "القس��م الث��الث
 إل بداي�������ة أبري�������ل 1877ص�������اغه "انل�������ز" م�������ن غش�������ت 

 و ال��ذي نش��ر ك��ذلك عل��ى ملح��ق الري��دة الركزي��ة،�� 1878
 ليت��م بع��د ذل��ك طبعه��ا،�� 1878يولي��وز  7م��ايو إل  5م��ن 

 12بع���د مص���ادقة اللجن���ة الركزي����ة، ف " ،لي���بزغ"كامل���ة ب 
 ف حجم واحد ،شكل عملي��ا قطيع��ة ثوري��ة ،1878يوليوز 

 "و اختاق���ا عميق���ا للمراك���ز العمالي���ة اللاني���ة، ت���ت عن���وان 
 ثورة السيد دوهرينغ ف العلوم، الفلسفة، القتصاد السياس��ي

 و ال�����ذي اس�����تقر قي�����د حي�����اة "انل�����ز" عل�����ى"، و الش�����تاكية
 ، ليأخذ بعدها عن��وان"ثورة السيد دوهرينغ ف العلوم"عنوان 

".أنت � دوهرينغ"
 ختاما لذه العطيات التاريية، الت ارتأينا ضرورة التدقيق ف
 بع��ض أه��م عناص��ر ص��ورتا العام��ة، ال��ت طبع��ت ط��ورا مهم��ا
 من الصراع الفكري و السياسي، الذي في��ه تبل��ورت الس��س
 الفلس��فية و الفكري��ة و السياس��ية للنظري��ة الش��يوعية الثوري��ة ،

 خلل م��ؤتر" جولي��وس فاهلتاي��خ"و " جوهان موست" - بقيادة 7
.1877مايو  �29  27" غوتة"
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 مرحل����ة تبنينه����ا التص����اعد، و عل����ى الص����وص الص����راع ض����د
 التوجه���ات ال���ت أعلن���ت وقته���ا انتس���ابا ب���ذا الق���در أو ذاك
 للنظري������ة الش������تاكية، نش������ي إل أن العن������وان ال������ذي وض������عه
 "انل�����ز" لسلس�����لة مق�����الته تل�����ك، ج�����اء ماك�����اة س�����اخرة و

 ث����ورة: "1865لس���نة " دوهرين���غ"اس����تهزائية بعن����وان كت���اب 
 ، و قص�������د"ك�������اري ف العل�������وم القتص�������ادية و الجتماعي�������ة

 ش����ارلز"دوهرين����غ هن����ا، ه����و معلم����ه القتص����ادي المريك����ي 
. 8"كاري

 فف�����ي قل����ب ه�����ذا الص�����راع الفك�����ري و السياس�����ي إذن، و ف
 معمع���ان تص���اعد النض���ال ض���د النظ���ام الس���تبدادي للمل���ك

".أنت � دوهرينغ"، تت بلورة ال"1جيوم "المباطور 
: ـ في الشتراكية 2

 كنت���اج لل���وعي" ح���دد "انل���ز" الش���تاكية ف مض���مونا 
 بالتناقض�����ات الطبقي�����ة الس�����ائدة ف التم�����ع العاص�����ر بي

 ال�����الكي و غي ال�����الكي، بي العم�����ال و البورج�����وازيي م����ن
 أم��ا". و بالفوض��ى ال��ت تس��ود النت��اج م��ن جه��ة ثاني��ة، جه��ة

 بدت كاستمرارية"ف شكلها النظري، يضيف "انلز"، فقد 
 متطورة و أك��ثر اتس��اقا للمب��ادئ ال��ت وض��عها فلس��فة عص��ر

 ت������ب، ك"ش������ارلز ك������اري"القتص������ادي المريك������ي،  - ع������ن ه������ذا 8
 دوهرين���غ إج���ال كت���ابي و العدي���د م���ن الق���الت ال���ت نش���رت عل���ى

 لس�������ان ح�������ال ال�������دوائر التجاري������ة و، "جري�������دة الص�������ناعة اللاني������ة"
 مق����الت دوهرين����غ تل���ك، ك���ان يرس���لها قب���ل نش���رها إل. الص���ناعية

 ، ك���ي يؤك���د ل���ه ه���ذا الخي مض���امينها أو يع���دلا."ك���اري"معلم���ه 
 لني�ل ش��هادة ال��دكتوراه،" جيم��س ج�اي"أنظر ب�ذا الص��دد أطروح��ة 

 بروم�تيوس العم�ى للعل�وم الجتماعي�ة اللاني�ة � أوك�ن"ت��ت عن�وان 
 ،"دوهرينغ كفيلس�وف و اقتص��ادي و ناق�د اجتم�اعي م�ثي للج�دل �

.2012بكلية العلوم السياسية� جامعة إرفورت �

 ، ل�ذا ك�ان عليه�ا، النظري��ة"النوار بفرنسا القرن الث�امن عش�ر
 أن ترتب����ط و بعم����ق ب����وهر: "الش����تاكية، يض����يف "انل����ز"

 ال������واد الفكري������ة الوج������ودة حينه������ا و الس������ابقة عليه������ا، و أن
."تتأصل ف عمق جذور حقائقها القتصادية

 أ ـ فــي بعــض عناصــر المبــادئ العامـــة ل"عصــر النــوار"
: زمن صعود البرجوازية

 عم������ل مفك�������رو "عص������ر الن�������وار"، ال������ذين ش������كل فكره������م
 الفلسفي للقرن الثامن عشر على الصوص بفرنسا و انلتا
 ، طورا تارييا مهما ف التطور العام للفكر ال��بجوازي، عل��ى

 .أمام س��لطة الدول��ة و ال��دين" سلطة العقل"إعلن و إعلء 
 ف��دعوا إل تش��طيب أي ش��يء ل يكم��ن ف وج��وده، أو ه��و
 غي ق���ادر عل���ى إثب���ات عقلنيت���ه، عقلني���ة عص���رهم، و إل
 إدان���ة ك��ل أش��كال التمع��ات و الفك��ار الس��ابقة، و ك��ل

 ملك��ة و"الراف��ات و المتي��ازات وج��ب تيي��دها لرس��اء 
 ع�����ن طري�����ق العدال�����ة و الس�����اواة الطبيعي�����ة و" س�����لطة العق�����ل

 الطلق�����ة، و عل�����ى أس�����اس حق�����وق النس�����ان الثابت�����ة و الغي
 العص��ر: "كان هذا العصر و بتعبي هيجل. القابلة للتصرف

ع  فيه العال على رأسه . 9"الذي وضضع
 لي��س هن��ا ال��ال للخ��وض ف الرواب��ط الداخلي��ة و العميق��ة بي - 9

 اقتص���اد الس���وق ال���ذي في���ه يب���دو الف���رد و ك���أنه مص���در مس���تقل ف
 قراراته و أعماله و نشاطه، و بي وجهات النظر الت ترى ف نف��س

 فمنه رفع فلسفة النوار. هذا الفرد الصدر الول للمعرفة و الفعل
 عالي��ا مطل��ب الع��تاف ب��الدراك و الفه��م الفردان (م���ن الفرداني��ة)
 .كس���لطة أس���ى ، وج����ب أن ل تض����ع لي س����لطة كيفم����ا ك����انت

 بني��ة" و تتواف��ق"فبنية أصناف التفكي ل"عصر النوار" بشكل عام 
 اقتصاد التبادل الذي شكل نواة متمع البجوازية الصاعدة الراكعم��ة

.لرأس الال الهيأ بدوره للثورة الصناعية
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 ع����ن طري����ق ه����ؤلء الفلس����فة ال����ذين تص����دوا و عمل����وا عل����ى
 "الل أخلق��ي"و " (ل عقلن"تفكي��ك و إزال��ة ك��ل م��ا ه��و 

 عن الفكار السابقة و السائدة، نازعي الط��وق و) بالنتيجة
 مهيئي ط�����رق تفكي الن�����اس و وعيه������م للث������ورة، ق�����دمت
 البجوازي���ة الص���اعدة و الامل���ة لنقيض���ها ال���ذي ه���ي م��ن
 دونه ل وجود لا، نفسها كممثلة لصال ك��ل الفئ��ات و

 الطبق���ات الجتماعي���ة الس���تغ لة، و عل���ى الص���وص مقدم���ة
. 10نفسها كممثلة لصال نقيضها النين فيها

 وج��ب الت��ذكي هن��ا، أن بداي��ة التش��كيلت البجوازي��ة الول - 10
 للق����رن ال����ادي عش����ر بع����د اني����ار" النهض����ة العمراني����ة"ك����انت م����ع 

 المباطوري�����ة الروماني�����ة و البني�����ة الض�����رية ال�����ت اس�����تندت إليه�����ا، و
 بدايات تبلور أنوي��ة بن��اء اجتم�اعي جدي��دة ف ش�ال إيطالي�ا و عل��ى
 س��احل البح��ر البي��ض التوس��ط و ب��ر الش��مال و البلطي��ق، و ب��روز

 ، عل��ى س��بيل الث��ال ب"الوط��ان الص���غية للبجوازي��ة"م��ا س��ي ب 
 ال�����ت ب�����دت و كأن�����ا أوط�����ان" نورم�����بغ"و " فني�����س"و " فل�����ورونس"

 "جعي���ات تاري���ة"مس���تقلة و قائم���ة ب���ذاتا، عمل���ت عل���ى تش���كيل 
 و ال�ت ض��مت ف ص�فوفها" ه�انس"موح��دة ف رابط�ة ، تس�مى ب 

 قبل ذلك مموعات مسلحة لماية مص��الها التجاري��ة � س��تنازع ف
 البداي�����ة ، و ت�����واجه بني�����ة نظ�����ام القط�����اع لكتس�����اب مموع�����ة م�����ن

 لتحص���ي أنش���طتها القتص���ادية" السياس���ية و القانوني���ة"المتي���ازات 
 أنظر ف هذا الس�ياق، م��ا ج�اء ب�ه ، و بك�ل تركي��ز البي�ان. الصاعدة

 ك������ان س������كان ال������دن و ص������غار الفلحي ف الق������رون" الش������يوعي 
 فم�ن أقن�ان: " ك�ذلك..". نق�رأ الوسطى أس�لف البجوازي�ة الديث�ة

 القرون الوسطى نشأت عناصر الدن الول، و م��ن ه��ؤلء الس��كان
 أس������واق الن������د و... ال�����دنيي خرج������ت العناص������ر الول للبجوازي�����ة

 و تع����دد وس����ائل التب����ادل و....التب����ادل م����ع الس����تعمرات...الص����ي
 تدفق البضائع بوجه عام، كل هذه المور دفعت التجارة و اللحة

 و أمن��ت ب��ذلك ن��وا س��ريعا للعنص��ر....و الص��ناعة إل الم��ام بق��وة

 فم����ا مكنه����ا إذن م����ن ذل����ك، أي م����ن ع����دم تق����دي نفس����ها
 كممثل��ة لص��ال طبق��ة اجتماعي��ة م��ددة، مص��الها الطبقي��ة
 هي فقط، هو ظرف وج��ود تناقض��ها م��ع أس��ياد القط��اع إل
 ج���انب التن���اقض الك���ون بي الس���تغعلي و الس���تغ لي، بي

 عمل���ت إذن ه���ذه. الغني���اء ال���تفي و الفق���راء الك���ادحي
 البجوازي�����ة اي�����ديولوجيا، و ل يك�����ن ل�����ا غي ذل�����ك، عل�����ى
 تغطي���ة و طم���س مم���وع تن���اقض مص��الها و مص���ال أس���ياد
 القط���اع م���ن جه���ة، م���ع مص���ال الس���تغ لي الك���ادحي م���ن
 جه���ة ثاني���ة، و بالس���اس م���ع مص���ال البوليتاري���ا النيني���ة، و
 صورت حل تناقضها و ص��راعها م�ع أس�ياد القط��اع ،كح�ل
 يلص و ي�رر ك�ل البش��رية م�ن الآس��ي و ال��ويلت، و يق�ق
 ملك����ة العدال����ة و الس����اواة الطلق����ة للجمي����ع، بس����يادة عق����ل
 عص����ر فك����ر الن�����وار ال����ذي ل، و بتع�����بي "انل����ز"، يتج����اوز

.11مفكروه الدود الت رسها و حدهدها لم زمنهم التاريي

 و: " ك����ذلك". الث����وري ف التم���ع القط���اعي الخ���ذ ف النلل 
 ك����انت ك����ل مرحل����ة م����ن مراح����ل التط����ور ال����ت م����رت ب����ا البجوازي����ة

 فق����د ك����انت. يقابله����ا رق����ي سياس����ي مناس����ب ت�����رزه ه����ذه الطبق����ة
 البجوازية ف بادئ المر فئة مضطهدة ت��ت عس��ف القط��اعيي و
 اس�����تبدادهم، ث ك�����انت جاع�����ة مس�����لحة ت�����دير نفس�����ها بنفس�����ها ف

 ملحظة "انلز" ف الطبعة اللانية حول كلمة � كومون��ة �( كومونة 
 هك��ذا ك��ان س��كان ال��دن ف إيطالي��ا و فرنس��ا يس��مون مم��وعتهم: 

 الديني��ة ف��ور ان��تزاعهم أو ش��رائهم م��ن س��ادتم القط��اعيي حق��وقهم
).الولية ف إدارة ذاتية

11 -  لج���ل ال���درس و الع���بة م���ن التاري���خ، و لي���س مطلق���ا عل���ى 
 س���بيل القارن��ة هن���ا، و إل ل���ا يص���لح ال���وعي بالتاري���خ إن ل يس���اهم
 ه���ذا ال���وعي، و عل���ى الص���وص إن ك���ان ثوري���ا يعتم���د الباكس���يس
 (المارسة الجتماعية الثورية ال��رة و الواعي��ة)، ف ع��دم الس��قوط ف
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 ادع����اء البجوازي����ة الص����اعدة، ف حرك����ة تناقض����ها و ص����راعها
 ضد أسياد القطاع، تثيليتها لصالها و مصال كل الفق��راء
 الك����ادحي، ل ين����ع م����ن ب����روز حرك����ات مس����تقلة عنه����ا ، و
 انتفاضات ثورية مسلحة من الطبقة و الفئ��ات ال��ت ل زال��ت
 حينه�����ا جنيني�����ة، و ال�����ت ف س�����يورة تطوره�����ا ستص�����ي ه�����ي

 فإب�������ان ح�������رب الفلحي بألاني�������ا، ب�������رز ت�������وجه. البوليتاري�������ا
 ، و1521س��نة " ب��راغ"ال��ذي ص��اغ بي��ان  "تومــاس مــونزر"

 ، و القص���د ه���و كنيس���ة"ع���اهرة باب���ل"في���ه دع���ا للث���ورة عل���ى 
 ح������رب"أنظ������ر م������ا ق������دمه "انل������ز" ح������وله ف كت������ابه (روم������ا 

 كم����ا ن����د الموع����ة ال����ت توح����دت"). الفلحي بألاني����ا
 خلل الث�������ورة النليزي�������ة الك�������بى ف أربعيني�������ات الق�������رن

 ، ت������ت ش������عار الص������لحات"النيفلـــــور"الس������ابع عش������ر، 
 ، و الت انتشرت أفكارها ع��ن طري��ق12الدستورية و الساواة 

 س���خريته (س���خرية التاري���خ ف "التك�����رار")،أنظر إذن ل���ا يت���م تق���ديه
 الي������وم م������ن ش������عارات و مط������الب، خطاب������ات و تالي������ل أح������زاب،
 منظم����ات و جعي�����ات و مثقف�����ي البجوازي����ة الص�����غية و التوس�����طة،

 الس�تغ لي و الفق�راء"خصوصا تل�ك ال�ت ت�دعي ال�دفاع ع�ن مص�ال 
 لج�����ل الش�����و الي�����ديولوجي ، وطم�����س تناقض�����اتم"، الك�����ادحي

 الطبقية مع البوليتاري��ا و الفلحي الفق��راء و الع��دمي، اس��تعطافا و
 اس��تقطابا انتهازي��ا منه��م للفئ��ات البوليتاري��ة و الكادح��ة الناض��لة و
 التقدم���ة، و بالس���اس، ع���ويل ف وج���ه تفك���ك و اني���ار مص���الهم

.الجتماعية و هزيتهم اليديولوجية و السياسية
12 -  ح�����ل البل�����ان و إج�����راء انتخاب�����ات: ج����اء ف مطالبه�����ام�����ا  

 ،"المعي��ة"، ح��ل مل��س الل��وردات و الف��اظ فق��ط عل��ى ..جدي��دة
 انتخ�����اب القض�����اة، الري�����ة الديني�����ة للجمي�����ع، إلغ�����اء الض�����رائب غي
 الباش��رة، إلغ��اء احتك��ار الش��ركات التجاري��ة، الس��اواة ف الرث بي
 المي��ع، إلغ��اء الس�جن بس�بب ال��ديون، وض��ع الق��واني النائي�ة بلغ�ة

 فلس����فة "عص����ر الن����وار"، ليص����ل ت����أثي ه����ا ح����ت ص����ائغي
.الدستور المريكي

 ، و"فرانســوا نويــل بــابوف"بفرنس���ا، و خلل الث���ورة، ن���د 
 الذي ط��ور أطروح��ات" غراشوس بابوف"هو معروف باسم 

 حي����ث أس����س ف الس����رية" ، الس����اواة و جاعي����ة الرض"ف 
 » ب��دفLa conjuration des égauxمنظم��ة ي

 جاعي������ة الرض و وس������ائل"الس������تمرار ف الث������ورة لتحقي������ق 
 الس��������اواة الكامل��������ة و الس��������عادة"و م��������ن أج��������ل "، النت��������اج
". الشتكة

 "ملك���ة العق���ل"أك���د التاري���خ و م���ن دون رجع���ة إذن، أن 
 الت أتت ف شكل المهوري��ة" الدولة العقلنية"هذه ، و 

 البجوازي��ة، ل تك��ن ف حقيقته��ا الفعلي��ة غي الملك��ة الثالي��ة
 فالعدال��ة الطلق��ة و البدي��ة، و الس��اواة الطبيعي��ة. للبجوازي��ة

 و الطلق���ة ال���ت حلته���ا البجوازي���ة ش���عارا ل���ا، و ال���ت ب���ا ف
 ص���راعها ض��د القط���اع، ألق���ت ذيلي���ا ك���ل الفئ���ات الس���تغلة

 ، وجدت تققه��ا الفعل��ي ف العدال��ة و الس��اواة)بفتح الغي(
 البجوازي���ة أم��ام الق���انون، معلن���ة اللكي���ة البجوازي���ة، ملكيته��ا

. الاصة، حق أساسي و ثابت للنسان
 ب ـ في بعض عناصر الحلقات الولــى للفكــر الشــيوعي

عصر صعود البرجوازية في

 . اعت��بت "روزا ليكس��ومبورغ، فال...مفهومة و تفي��ف أحكامه��ا
 كتاب������ا "الث������ورة الروس������ية"، أن " البلش������فة ه������م الورث������ة الت������ارييي
 ل"النيفل����������ور" "،وم����������ن س����������خرية التاري����������خ، هن����������اك م����������ن أش����������باه
 ال"م��اركس"يي الي��وم، م��ن يري��د أن يع��ود بن��ا إل عص��ر "النيفل��ور"،

 ، ال���ت افتتح���ت1917ك���ي ل نق���ول عص���ر م���ا قب���ل ث���ورة أكت���وبر 
 طريق النتصار التاريي للبولتاريا الثورية على المبيالية الرأسالية.
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 ل" ،اللي��باليي"إذا كانت شعارات مفك��ري "عص��ر الن��وار" 
 تتج������اوز ح������دود مط������الب العدال������ة و الس������اواة ف الق������وق

 "عقلن����ة"السياس����ية ، و إلغ����اء المتي����ازات الطبقي����ة ف ات����اه 
 النظ����م الجتماعي����ة القائم����ة، فإن����ا و عل����ى العك����س منه����ا،
 امت��دت ل��دى الش��يوعيي الوائ��ل إل الطالب��ة بإلغ��اء الف��وارق

 هك��ذا. الطبقي��ة ذات��ا، و عل��ى رأس��ها إلغ��اء اللكي��ة الاص��ة
: ند

 (؟)1782ـ  1717: إتيان جابرييل موريلي
 لنعدام مصادر تاريي��ة حاس�ة ف م��ن تك��ون الوي��ة القيقي��ة

 ال��ت رج��ح البع��ض القلي��ل ج��دا ،أن��ا شخص��ية" ،م��وريلي"ل 
 وجدت فعل، ف الوقت الذي فيه دافعت اتاه��ات أخ��رى،

 ، أو أن���ه يع���ود ل"ديني���س دي���درو"أن���ه اس���م مس���تعار ل 
 عل��ى أي، فص��احب كت��اب". فرانس��وا فانس��و توس��انت"
،��� 1755ال���ذي نش���ر س���نة " ق���انون الطبيع���ة"  و ال���ذي 

 م���ع"، دني���س دي���درو"نس���ب إل ح���دود الق���رن العش���رين إل 
 ك���ان م���ن الوائ���ل أن الكت���اب ل يم���ل اس���م ه���ذا الخي،

 ، حي��ث في��ه"الش��تاكية و الش��يوعية"الذين طوروا فلسفة ل 
��رعح في��ه  ت انتق��اد و بش��كل ص��ارم متم��ع تل��ك القب��ة ، و ٌط
 وض���ع دس���تور يه���دف إل تقي���ق متم���ع متس���اوي م���ن دون
 .ملكي�������ة خاص�������ة، و م�������ن دون زواج أو كنيس�������ة أو ش�������رطة

ت اللكي��ة الاص��ة أس��اس ك��ل ال��ويلت  انتضقع��دت في��ه و اعتضبع��
 "م��وريلي"وض�ع . و العاناة البش�رية الجتماعي��ة و الخلقي�ة

 قواني أساسية لستئصال جذور كل تلك الآسي البش��رية ،
 ل ملكي��ة خاص�ة ف: "إلغاء اللكية الاص��ة : و على رأسها

 التمع لشخص أي��ا ك��ان، م��ا ع��دا الش��ياء ذات الس��تعمال
 "،الف���وري ، و الض���رورية لتلبي���ة العم���ل و الاجي���ات اليومي���ة

 معارضا بشدة امتلك أي ش��خص أك��ثر م�ن م��ا يت��اجه م��ن
 ض�����روريات الي�����اة اليومي�����ة، و بالتحدي�����د معارض�����ا للملكي�����ة

لة جوهري���ا لتش���غيل أن���اس آخري���ن  كي���ف: "الاص���ة الس���تعم 
 للن��اس أن يص��لوا عل��ى الدوات و الع���دات ال��ت يتاجون��ا

 ".ف حي���اتم العملي���ة ، إن ه���ي ك���انت ف ملكي���ة أش���خاص
 إنش���اء م���ازن عمومي���ة لتوزي���ع الع���دات" م���وريلي"ل���دا اق���تح 

 يومي��ا عل��ى المي��ع ، و ل��دة زمني��ة م��ددة، كم��ا اق��تح حظ��ر
 التجارة و التبادل السلعي بي الفراد، و وض��ع ب��ديل ل��ا ف
 تمي������ع ك������ل النتج������ات بالس������احات العمومي������ة ، و إع������ادة

.توزيعها على الميع كل حسب حاجياته اليومية فقط
1785ـ  1709: جابرييل بونوت مابلي

 م�����ن عائل������ة نبلء برلاني������ة، و م������ن المه������دين للش������تاكية
 :الطوباوي���ة، أرج���ع س���بب ك���ل مآس���ي التم���ع إل ع���املي

 فق���د. ع���دم تك���افؤ و تس���اوي الظ���روف و اللكي���ة الاص���ة
 ، و دع����ا إل إلغ����اء"الس����تبداد الق����انون"أدان م����ا أس����اه ب 

 اللكي�������ة الاص�������ة ال�������ت اعتبه�������ا غي متوافق�������ة م�������ع مب�������دئي
 النسجام و اليثار بي الناس، بل هي موصلة فق��ط للغرائ��ز

 بالس����اواة ح����ت ف" م����ابلي"ط����الب . الناني����ة اللاجتماعي����ة
 الحتياج�����ات، متج�����اوزا ب�����ذلك، تص�����ور ل�����باليي عص�����ره ف

 و اعت���ب أن العف���ة و الفض���يلة ، ه���ي. الس���اواة أم���ام الق���انون
. أكثر تقديرا من تقيق أو امتلك الثروات الادية

: ج ـ في بعض الطروحات الشتراكية الطوباوية
 ب�����انب م�����ا ق�����دمه "انل�����ز" ف ال "أن�����ت � دوهرين�����غ" ح�����ول
 أطروح��ات "س�ان س��يمون"؛ "ش�ارلز ف��وريي" و "أوي��ن"، ن�د

 : "حولا فكرة جوهرية و شديدة التكيز ف البي��ان الش��يوعي
 فنظم الش��تاكية و الش��يوعية، نظ��م س��ان س��يمون، ف��وريي و
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 ظه������رت ف الرحل������ة الول و الغي التط������ورة م������ن... أوي������ن 
 فعل����ى الرغ����م م����ن.... الص����راع بي البوليتاري����ا و البجوازي����ة

 ملحظ���ة مب���دعي ه���ذه النظ��م الفعلي���ة لتباين���ات الطبق���ات و
 فعالية العناصر الفككة للمجتمع السائد نفسه، إل أن��م ل
 ي����روا ف جه���ة البوليتاري����ا أي نش���اط ذات ت���اريي، و ل أي

. ..."حركة سياسية خاصة با
 :ـ سان سيمون  1ج ـ 

 ،�1825  1760" كلود هنري دو روفروي"اسه القيقي 
 و ه���و عس��كري، اقتص��ادي و فيلس��وف منح��در م��ن عائل��ة

 احتفظ���ت نزعت���ه البجوازي���ة بثقله���ا ف دف���اعه ع���ن". "النبلء
 إعلن مب��������ادئ إيديولوجي��������ة"فه��������و ص��������احب . البوليتاري��������ا

 ، ال���ت دع���ت إل"الص���ناعة"ف كت���ابه  1817ل " التص���نيع
 في���ه تك���ون الكف���اءة و ال���دارة ف" ، متم���ع ص���ناعي"بن���اء 

 احتام للعمل النتج، هي أساس التمع الذي وج��ب أن
 الطبق��������ة"م��������ا أس��������اه ب ) إدارة(يك��������ون ت��������ت قي��������ادة 

 ه���ذه الخية، مكون���ة بالنس���بة ل���ه، م���ن ك���ل". الص���ناعية
 م���ن الس���اهي و الش���اركي ف العم���ل النت���ج ب��ن فيه���م، إل
 ج����انب العم����ال الي����دويي، فئ����ة رج����ال العم����ال، ال����ديرين،

 انتق����د ف كت����ابه بش����دة أي توس����يع. 13الص����رفيي و العلم����اء

  - هذا الطرح الذي "ل يرى ف جهة البولتاري��ا أي نش��اط ذات13
 ت��اريي، و ل أي حرك��ة سياس��ية خاص��ة ب��ا" (البي��ان الش��يوعي)، و
 هو تصور، يقول "انل��ز"، يناس��ب مرحل��ة تط��ور فرنس��ا حي��ث بداي�ة

 بداي��ة الرحل��ة الص��ناعية(نش��وء التن��اقض بي البجوازي��ة و البولتاري��ا 
 ، و ي����د ج����ذوره ل����دى س����ان س����يمون ف)الثقيل����ة، خلف����ا لنل����تا

 وض����عه التن����اقض بي م����ن يس����تفيد م����ن "المتي����ازات" م����ن دون أي
 جه��د أو نش��اط إنت��اجي، و بي الفئ��ات الجتماعي��ة النش��يطة ال��ت

 ل��امش ت�دخل الكوم��ات ف القتص��اد، معت��با ذل��ك خط��وة
 ل���ذلك دع���ا م���ن جه���ة إل. ف ات���اه الس���تبداد القتص���ادي

 ، و م��ن جه��ة14الستيعاب الكل��ي للسياس��ي ف القتص��ادي
 ثاني��ة، دع��ا إل تش��كيل مل��س رقاب��ة، مك��ون م��ن العلم��اء و
 الرفيي و رج�����ال العم�����ال، يعم�����ل عل�����ى التخطي�����ط لل�����ق

 فم�����ن. ال�����ثروات و تس�����ي مس�����توى عي�����ش الطبق�����ة العامل�����ة
 ال����������واجب بالنس����������بة ل����������ه، و باس����������م الخلق و الش����������اعر

. النسانية، الرفع من الستوى الادي و العنوي للبوليتاريا
 1837ـ  1772:  ـ شارلز فوريي2ج ـ 

 تي��ز ش���ارلز ف���وريي بنق���ده الش���ديد للبجوازي���ة و لفكريه���ا، و
 الس��خرية م��ن "عاله��ا"، فه��و ال��ذي واجهه��ا ب��الوعود الغري��ة
 الت قدمها مفكروا "عصر النوار"، و هو مبدع فكرة إنشاء
 دور الض����انة ،وأول م����ن ط����رح ، ف نق����ده لكان����ة ال����رأة ف
 التمع البجوازي، فكرة أن تقدم أي متمع يق��اس بوض��ع

 حيثم��ا ي��ط الرج��ل م��ن قيم��ة ال��رأة فه��و ي��ط: "ال��رأة في��ه
 عل�����ى العم�����وم، ت�����ري التح�����ولت و... م�����ن قيم�����ة نفس�����ه

 التقدم الجتماعي بسبب تقدم الرأة نو الري��ة، كم��ا ي��ري

 تتض�������من بالض�������افة للعم�������ال ال�������أجورين، التج�������ار و الص�������رفيي و
 أص���حاب التص��نيع و العلم���اء، أي تتض���من بالض���افة للعم���ال، فئ���ة
 البورجوازي��ة الالك��ة ال��ت اس��تولت عل��ى الس��لطة السياس��ية ، و أدت
 ب����الثورة إل الفلس و تعبي����د الطري����ق أم����ام انقلب ن����ابليون. ه����ذا
 الم����ر، دف����ع س����ان س����يمون إل ط����رح قض����ية القي����ادة بي����د "الطبق����ة
 الص��ناعية"، و ال��ت ل��ن يك��ون عل��ى رأس��ها س��وى طبق��ة البورجوازي��ة

النشيطة و الالكة لوسائل النتاج.
14 -  ه���ي فك���رة كم���ا يق���ول "انل���ز"، تع���ب بش���كل ص���ريح ع���نو  

 فك��رة إلغ��اء جه��از الدول��ة، و تتض��من بش��كل غي مباش��رة فك��رة أن
القتصادي هو أساس الؤسسات السياسية.
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 توس����يع، النط����اط الجتم����اعي بس����بب تراج����ع حري����ة ال����رأة
. 15"امتيازات الرأة هو البدأ العام لي تقدم اجتماعي

Leانتق����د بش����دة، ف كت����ابه ي  nouveau  monde 
amoureuxالتم����ع الص����ناعي الص����اعد، معت����با إي����اه « 

 ، حي����ث تزده����ر الص����انع عل����ى"الفوض����ى الص����ناعية"متم����ع 
Laحس�����������اب اس�����������تنزاف العم�����������ال. أنظ�����������ر ي  fausse 

industrie ضرورة توفي دخل ق��ار"» الذي فيه ،دعا إل 
 كح��ق مش��روع لتحقي��ق الاجي��ات الساس��ية" غي مش��روط

. للفراد
 احتل����ت قض����ية تغيي التم����ع ، و إع����ادة بن����اءه عل����ى أس����س
 جديدة ، موقعا مركزيا ف كتاباته الت فيها طرح ما أساه ب

 يمل ف"فكل متمع بالنسبة له ". النظام التمعي الديد"
 ذات��ه ، و تكم��ن في��ه ، الق��درة عل��ى خل��ق التم��ع ال��ذي

 "متم�������ع النس�������جام"، و النتق�������ال إلي�������ه، إل 16"يلي�������ه
 ل��ذا ط��رح. ، يتم سلميا و بطريق��ة طبيعي��ة)التمع الثال(

 زرع بذرة و أساس هذا التمع الدي�د ال�ت أس�اها" فوريي" 
 ال��ت ه��ي ف وح��داتا الكلي��ة تش��كلو  ،17"الفلنس��تي"ب 

 ، ص"نظري��ة الرك��ات الرب��ع و الص��ائر العام��ة"أنظ��ر كت��اب  - 15
 الطبيع��ة زودت النس��ي مع��ا بنف��س الق��درة"حي��ث يق��ول أن  195

".على العلم و الفن
  - شدد "فوريي"، يقول "انلز"، على أن كل مرحلة تاريي��ة ل��ا16

 طوره��ا التص��اعدي، كم��ا ل�ا طوره��ا التن�ازل، و ه�ي فك�رة نابع��ة م��ن
تكم "فوريي" ف الديالكتيك.

 هي تمعات سكانية - عمالية ضخمة ،"الفلنستي" - 17
 تتسع لوال ألفي فرد ،مع مساحات خاصة للزراعة، تتشكل وفق

 طبيعة الهن ، و بطريقة إرادية و حرة، تعتمد كليا على مبدأ
 اللكية الماعية ،حيث انعدام وجود أي وسيط تاري الذي

 للش��ارة، فمجموع��ة م��ن التج��ارب لنش��اء .ب��ديله التمع��ي
 ه����ذه التجمع����ات بش����مال أمريك����ا و فرنس����ا ب����اءت بالفش����ل
 ،ال��ذي ح��دد بع��ض الب��احثي الس��بب في��ه ف غي��اب س��لطة

. 18ذاتية قادرة على قيادة، و تنظيم تلك التجمعات
1858ـ  1771:  ـ أوين3ج ـ 

 ك��ان أوي�ن م�ن أتب�اع الليبالي��ة الكلس��يكية ف ب�داياته، بعي�ة
 "الس��واق ال��رة"، م��دافعا ع��ن م��ا س��ي ب "جيي��ي بنته��ام"

 الض���امنة لري���ة و ح���ق العام���ل ف اختي���ار ص���احب العم���ل،
 الرأس�������ال، معتق�������دا ب�������ذلك أن العم�������ال و ب�������ذه الطريق�������ة،
 سيس���تطيعون التخل���ص م���ن الس���لطة الفرط���ة للرأس���اليي ، و

.ليس التخلص من الرأساليي أنفسهم
 المعي��ة الدبي��ة و"تبل��ور نظ��امه الفك��ري، و ه��و العض��و ف 

 ال����ت عمل����ت عل����ى مناقش����ة أفك����ار" الفلس����فية لانشيس����ت
 التي��ارات الص��لحية و فلس��فة "عص��ر الن��وار"، ف ظ��رف
 ت�������اريي ، اتس������م بالتس������اؤلت التزاي�������دة ات�������اه الس�������يورة

.مصدرا لكل الختللت و الآسي الجتماعية" فوريي"اعتبه 
  - ه������ي إش������ارة إل ترب������ة التش������كيلت الول لتنظي������م ال������زارع18

 ال��ت ك��ان يقوده��ا مل��س مل��ي" مي"الماعي��ة بروس��يا � م��ا س��ي ب 
 مش����كل م���ن مس���ئول الس����اكنة الزراعي���ة ال����ذي عم���ل عل���ى التوزي���ع
 الع��ادل للرض ، و تلي��ص الض��رائب بش��كل ج��اعي. ه��ذه ال��زارع
 الماعي���ة ه���ي ال���ت اعتضم���دت بض���ع س���نوات بع���د ث���ورة أكت���وبر، ف

 الت�اد الس��وفيت، رغ�م سياس�ة التفكي��ك ال�ت" كولوزات"تشكيل 
 "2نيك��ول "وزي��ر الم��باطور "، بي��وتر س��تولبي "نجه��ا قب��ل ذل��ك، 

 ، ببن�����امه الزراع�����ي ف خل�����ق فئ�����ة م�����ن����1911  1906لروس�����يا 
 الفلحي اللكي الص��������غار لعزل��������م ع��������ن الس��������يورة الثوري��������ة بع��������د

.1905النتفاضة الكبى ل 
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  الت عمقت بالنسبة له، مموع19التصاعدة لعملية التصنيع
 الف������������وارق و النقس������������امات الجتماعي������������ة بي العم������������ال و
 الرأس��������اليي، و بي الرج��������ل و ال��������رأة ،كم��������ا بي ال��������دن و

 فرغم كونا شكلت، بالنس��بة ل�ه، مص�درا للمأس��اة. الرياف
 البش�����رية، فه�����و ل يعارض�����ها ف ذات�����ا، ب�����ل ع�����ارض عملي�����ة
 :التس����يي اللعقلن و اللأخلق����ي ،كم����ا ع����ب ع����ن ذل����ك

 حقيق��ة، الركي��زة الرئيس��ية لعظم��ة بل��دنا السياس��ية و ازده��اره"
 هي الصانع، لكنها ، و كما هي ت�دار الي��وم، ت�دمر الص�حة

.20"و الخلق و الرفاهية الجتماعية للكتلة العاملة فيها
 تح����ورت أفك����اره الرئيس����ية ال����ت ب����دأت تتخ����ذ منح����ا أك����ثر
 جذرية و هو منخرط و بقوة ف الركات الصلحية، حول

 الظ������روف ه������ي ال������ت ت������دد شخص������ية و طبيع������ة"فك������رة أن 
 و. لي�����س ل�����م عليه�����ا أي س�����لطة"، و ه�����م فيه�����ا الن�����اس

 بالت���ال، بالنس���بة ل���ه، ل يك���ن الك���م عل���ى أفع���الم، ل
 ل�����ذا ح�����رض و بش�����دة و ه�����و. 21ب�����اللوم و ل بالش�����ادة

 عل���ى ض���رورة وض���ع" الل���س الص���حي لانشيس���ت"عض���و ف 

19 -  ت��ول الانيف��اكتورة إل الص��ناعة العص��رية و الثقيل��ة، و بداي��ة 
 الطور التصاعدي لنمط النتاج الرأسال مع الثورة الصناعية، ال��ذي

 غي(اعتم�����ل في�����ه تقس�����يم التم�����ع إل رأس�����اليي كب�����ار و برولتاري�����ا 
 ، و بينهم برجوازية متوسطة من أصحاب التاجر الص��غية و)مالكة

 الرفيي ال���ت تش���كل الفئ���ة الك���ثر ترك���ا و انزلق���ا حي���ث وض���عها
.القتصادي أصبح غي مؤمن و غي مضمون

 حياة روبر أوين"، لكتابه 1للمجلد " ف"اللحق ، 16ص  - 20
.الطبعة النليزية 1857" سية ذاتية

21 -  ه���و ن���وع م���ن التفكي ال���بي ل���دى "أوي���ن"، و ال���ذي وج���د 
 التي������ار"أواخ������ر حي�����اته ن������و  تع�����بيه و تقق������ه الس�����تقبلي ف ت�����وله

".الروحان

 الن��اس ، و من��ذ س��نواتم الول، ف ظ��روف اجتماعي��ة مادي�ة
 و معنوي���ة جي���دة و ص���حية، و عل���ى ض���رورة تس���ي الوض���ع
 الص����حي و ظ����روف اش����تغال العم����ال، و رفض����ه لتج����اوزات

.  22الرأساليي ف اعتبارهم العمال مرد آلت
 لن������ارك"ل������ذلك، حي أص������بح "أوي������ن" مالك������ا ل������زء م������ن 

 بع���د زواج���ه م���ن ابن���ة مالكه���ا، ق���رر إدارت���ا عل���ى"، الدي���دة
 أس�����اس مب�����ادئ متلف�����ة ،و متج�����اوزة للق�����واني العم�����ول ب�����ا

 فبدأ برفع مستوى معيشة العمال ،داعي��ا إل مكاف��أة. حينها
 العم������ال النتجي ب�����دل الرأس�����اليي و الوس������طاء، و تس�����ي
 مس����اكنهم. ث عم����ل عل����ى فت����ح متج����ر ل����بيع منتج����ات م����ن

 كم�ا. النوعية اليدة ،و بأثنة مناسبة لستوى دخ�ل العم�ال
 بلور مشاريع تعليمي��ة للعم��ال ، و ال��ت بلغ��ت ذروت��ا بإنش��اء
 دار للرعاي��ة الص��حية، ليتوجه��ا بش��عاره ال��ذي أص��بح أح��د

 : "ش�����عارات المي�����ة الول، و الرك�����ة العمالي�����ة الفرنس�����ية
 ث����ان س�����اعات للعم����ل، ث����ان س����اعات لل����تفيه، و ث����ان

".ساعات للنوم
 أث���ارت اهتم���ام الص���لحيي ، و" لن���ارك"تربت���ه ه���ذه ب 

 رج��الت الدول��ة و القص��ر ، ال��ذين ل يت��وان "أوي��ن" أب��دا ف
. لقائهم و ماولت إقناعهم بأفكاره

 ، و اس��تمرارا ف"لن��ارك الدي��دة"عل��ى غ��رار تربت��ه ه��ذه ف 
 عمله على تنفيذ أفكاره رغم اص�طدامه بوج�ة خيب��ة الش�عور

 ، اق����تح إنش����اء ممع����ات س����كنية بوح����دات23الع����ام ات����اهه

 للقضاء: " 60يقول ف هذا الطار و ف نفس الرجع ص  - 22
 عل��ى ش��رور التم��ع وج��ب خل��ق ظ��روف و بيئ��ة جي��دة و مناس��بة و

.".الضوع لنظام يقوم على العدالة و الي
23 -  اص��طدم "أوي��ن" بمل��ة دعائي��ة ض��د نظريت��ه ، ال��ت وص��فت 
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 ص���ناعية - زراعي���ة للقض��اء عل��ى البطال��ة و ال��د م��ن هج��رة
 ممع�����ات، يت�����م تأسيس�����ها م�����ن ط�����رف أف�����راد أو. الري�����اف

 البل��ديات أو الدول��ة ، و يش��رف عليه��ا أن��اس ذووا م��ؤهلت
 تتج��اوز فيه��ا الس��اكنة عالعم����ال-اللف ش��خص، ف،عالي��ة

 مبن واح�د ،يس��تفيد فيه�ا جي�ع الف�راد م�ن فرص�ة العم�ل، و
 ه��ذا بتبي��ة الطف��ال ال��ذين يتج��اوز" متمع��ه الل��ي"يتكل��ف 

. عمرهم الثلث سنوات
 تنظيم�����ه التمع�����ي"مش�����روعه ه�����ذا، " روب�����رت أوي�����ن"اعت�����ب 
 ، ه����و الس����اس الوحي����د الق����ادر، لي����س فق����ط عل����ى"الدي����د

 تليص الطبقة العاملة من مآسيها، بل الساس لعادة بن��اء
 علم"فأطلق اسم ، تنظيم جديد لكل الطبقات و المم

،1822، و ال���ت ابت���داء م���ن 24عل���ى نظريت���ه" التم���ع   
.25"الشتاكية"سيسميها أحد أتباعه ب 

 بالش��بوهة إث��ر إعلن��ه ع��داءه الواض��ح، ف إح��دى ال��ؤترات بلن��دن،
 لك��ل أش��كال الت��دين، مص��نفا ال��دين ع��امل مس��اها رئيس��يا ف زرع
 النقس�����ام بي الن�����اس. فبالنس�����بة ل�����ه، ك�����انت هن�����اك ثلث عراقي�����ل

 اللكي���ة الاص���ة � ال���دين و الش���كل الق���ائم: للص���لح الجتم���اعي
للزواج.

.انظر بذا الصدد ما جاء ف البيان الشيوعي - 24
 "روب��رت أوي��ن"بعثه��ا ل " إدوارد ك��وبر"أنظ��ر إح��دى رس��ائل  - 25

 1، الل�ف "مراسلت مانشس�تي"، ملفات 1822نونب  2بتاريخ 
 ف مل�������ة "التاري�������خ" ج�������اك ك�������انس"، و ال�������ت أك�������دها 14رق�������م � 

 ف مق����ال،���� �83  79، ص 1957" القتص����ادي و الجتم����اعي
 ". ل يت�����مأص�����ل كلم�����ة اش�����تاكي و اس�����تعمالتا القدي�����ة"بعن�����وان 

 اس�تعمال مفه��وم "الش�تاكية كنظري�ة" ل�ل القض�ايا الجتماعي�ة إل
 ، لكن هناك من يقول أن أول اس��تعمالت1830ابتداء من سنة 

 كلم��ة " الش��تاكية" ج��اء ف "معاه��دة" للق��س الفرنس��ي "جوزي��ف

 ، و"كلس������كو"بع������د ترب������تي فاش������لتي، الول م������اورة ل 
 " و تت إش��رافهالتمع النسجم الديد"الثانية حلت اسم 

 رد فش��������لها أح��������د أعض��������ائها، ال��������ت بأمريك��������االشخص��������ي، 
 الفوض��وية"حينذاك ، و الذي سيصبح فيما بع�د أح�د رم��وز 

 إل غي����اب قي���ادة فعلي���ة"، جوس����يا وارن"بأمريك����ا، " الفردي����ة
 التم��ع"ع��ن مش��روعه " روب��رت أوي��ن"لتل��ك التجرب��ة. تل��ى 

 بع��د"، الرأس��الية"و ع��ن مم��وع أنش��طته "، النس��جم الدي��د
 ، ليب����دأ حلت����ه الدعائي����ة و1828ع����ودته م����ن أمريك����ا س����نة 

 ب����دأت" ، ال����ت الش����تاكية و العلماني����ة"التحريض����ية لج����ل 
 ك��ل الطبق��ات و ك��ل"تأخذ طريقها وسط س��جالت جعي��ة 

  لتنتش��ر و بش��كل ك��بي،1835ال��ت أسس��ها س��نة " المم
 .أفك���اره ح���ول العلماني���ة، عل���ى الص���وص وس���ط العم���ال

 م��اول ب��ذالك، ه��و و أتب��اعه، أن ينح��وا الث��ال و النم��وذج
 ، تهي����دا لتح����ول المي����ع و اعتن����اقهم"ترب����ة ممع����اتم"ب 

 م������ن النض������ال إل(الت������دريي ، و ع������ن طواعي�������ة لنظريته������م 
)الدعوة

 لقد أشاد به "ماركس" و "انلز" لواقفه الناهضة للرأس��الية،
 و ف نف���س ال���وقت ش���جبوا م���واقفه التعالي���ة ات���اه الطبق���ات

 لب��دأ الص��راع الطبق��ي و" أوي��ن"، كما نددوا بعداء 26الشعبية
 فه�����و بالنس�����بة. معارض�����ته الش�����ديدة لب�����دأ الث�����ورة و العن�����ف

 للش������يوعيي، يس������د مث������ال الص������الة بي نقيض������ي الص������راع
 و لن الش���يء ه���و ص���يورته، فق���د تأسس���ت بع���ده. الطبق���ي

 أساها ب "الشتاكية"؟؟1780سييس" سنة 
26 -  اعتق���د "أوي���ن" أن الطبق���ات الش���عبية ف وض���عها ذاك، ه���ي 

 غي ق���ادرة عل���ى أن تك���م ذات���ا بنفس���ها، و أن التق���دم و التح���ول
.يب أن يأت من أعلى، أي منه هو و من معه ،أتباعه
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 ، ال�������ت1884، العادي�������ة للث�������ورة س�������نة "المعي�������ة الفابي�������ة"
 اعتمدته أباها الروحي و منظرها التاريي، و هي الت لعب��ت

 ، ف تأسيس ما يعرف، ح�ت الي��وم،1900دورا قياديا سنة 
. البيطان" حزب العمال"ب 

 كمث������ل فلس������فة "عص������ر الن������وار"، ل يق������دم الش������تاكيون
 الطوب���اويون الثلث أنفس���هم كممثل���ي طبق���ة م���ددة، و ه���ي
 طبق����ة البوليتاري���ا هن���ا، طبق����ة الس���تغلي غي ال���الكي،  ب���ل

 أرادوا، كسابقيهمفكممثلي التمع و البشرية بأكملها. 
 و العدال������ة" ملك������ة العق������ل"ف "عص������ر الن������وار"، بن������اء 

 فكم���ا ك���ان متم���ع القط���اع ف نظ���ر. الطلق���ة و البدي���ة
 البجوازي����ة متمع���ا ل عقلني���ا، غي ع���ادل، و ال���ذي وج���ب

 ، ك���ان متم���ع البورجوازي���ة ه���و"مكم���ة العق���ل"وض���عه أم���ام 
 الخ����ر ف نظ���ر الفلس����فة الش����تاكيي الطوب���اويي الثلث،
 متمعا منظما بشكل غي عادل ، و ل عقلنيا، ل��ذا وج��ب

 ، لجل بناء"سلطة العقل"هو الخر إدانته ، ووضعه تت 
 . ب����ذا النط����قو العدال����ة الطلق����ة و البدي����ة" ملك����ة العق����ل"

 إذن، ل يكن على هؤلء الفكرين سوى التع��رف عل��ى ه��ذه
 القيق�������ة و اكتش�������افها، لتتجس�������د ه�������ذه الخية (التجس�������د
 بفه�����ومه الله�����وت)، م�����ن وجه�����ة نظ�����ر التص�����ور الش�����تاكي
 الطوب����اوي، ف الش����تاكية.. القيق����ة.. العق����ل.. و العدال����ة
 الطلقة، الت كان يكفيهم فقط اكتشافها ذهنيا ،كي تسود
 الع��ال بفض��ل قوت��ا الذاتي��ة الاص��ة، ف اس��تقللية تام��ة ع��ن
 الزمن - الكان ، و عن تطور التاريخ البشري، و على وجه
 الدق������ة و التحدي������د، مس������تعيين هن������ا م������ا ج������اء ب������ه البي������ان
 الشيوعي، ف استقللية عن حركة البولتاريا ال��ت "ل ي��روا ف
 جه����ت(ها) � البوليتاري��ا � أي نش��اط ذات ت��اريي، و ل أي

 حرك��ة سياس��ية خاص��ة ب��ا. ..."، ل��ذا ،ك��ان رفض��هم لنظ��ام
 البورجوازي����ة ف ج����وهره أخلقي����ا، و الل����ول ال����ت ق����دموها ل
 تتج��اوز إط��ار ال��دود ال��ت رس��تها ل��م منطلق��اتم ف الرف��ض

الخلقي و القيمي لذاك النظام.
 لق��د حاولن��ا هن��ا التفص��يل قليل ف بع��ض أه��م مب��ادئ فك��ر
 "عص��ر الن��وار"، و بالص��وص التفص��يل ف أه��م الفك��ار و
 التج���ارب ال���ت ج���اء ب���ا الش���تاكيون الطوب���اويون، للتأكي���د
 على أن النظري��ة الش��تاكية العلمي�ة ،ل ت�أت منس�لخة ع�ن
 التج�����ارب و الفك�����ار الس�����ابقة عليه�����ا، أو ه�����ي حص�����يلة
 نشاط ذهن خالص خارج تطور التاريخ البشري. بل ه��ي
 كم�����ا ع�����ب ع�����ن ذل�����ك "انل�����ز" ف ال "أن�����ت � دوهرين�����غ": "
 ...اس��تمرارية متط��ورة و أك��ثر اتس��اقا للمب��ادئ ال��ت وض��عها
 فلس���فة عص��ر الن���وار بفرنس���ا الق���رن الث���امن عش��ر"، و ال��ت
 ك��ان عليه��ا "أن ترتب��ط بعم��ق ج��وهر ال��واد الفكري��ة الوج��ودة
 حينه�����ا و الس�����ابقة عليه�����ا، و أن تتأص�����ل ف عم�����ق ج�����ذور
 حقائقها القتصادية."، و هو المر الذي أكد عليه ك��ذلك
 قائ������د الث������ورة البلش������فية "ليني" (أنظ������ر "مص������ادر الاركس������ية

الثلث").

ه ـ في الشتراكية العلمية: 
ــــدءا وضــــعها علــــى  "لجعــــل الشــــتراكية علمــــا، وجــــب ب

."الفعلية) الواقع(الرض 
"هي التعبير ـ السلح النظري للحركة البرولتاريا"

 بين المادية و المثالية27 ـ الديالكتيك1ه ـ 
  (مكتب��ة "البلي��اد" �2 - على نفس الرجع الذكور على ال��امش 27
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 ل يك������ن منط������ق التفكي ال������ديالكتيكي غريب������ا ع������ن الفك������ر
 الفلس���في الس���مى بش���كل ع���ام ف "تاري���خ الفلس���فة" ب
 "الفك����ر الفلس����في الغرب"، و ل، عل����ى الص����وص، ع����ن
 فكر القرن الثامن عشر بفرنسا، كما بألانيا و أنلتا، إل

 أن����ه و بت����اثي م����ن "التي����ارات الفلس����فية" ل����ذه الخية، ك����ان
 غارق������ا ف ن�����ط التفكي الث������ال بع������د ع������ودة ه������ذه التي������ارات
 للفلسفة الثالية الغريقية (الفلطونية بالساس) ،ف ماولة
 لع����ادة بن����اء و "عقلن����ة" نظ����م تفكيه����ا ف مواجه����ة الفك����ر
 الفلس��في ال��ادي و العلم��ي ال��ذي غل��ب علي��ه حينه��ا منط��ق

  التحليلي. إل أنه مع "هيجل" ل تع��د28التفكي اليكانيكي
 )، ن��د أن تع��بي "الادي��ة الديالكتيكي��ة" يع��ود1667اقتص��اد، ص 

 لوزي���ف ديك���تزن، و ه���و فيلس���وف برولت���اري � دب���اغ � أل���ان (ذك���ره
 "انل�����ز" ف حديث�����ة ع�����ن ال�����ديالكتيك ف كت�����ابه "فويرب�����اخ و ناي�����ة

  م������ن الطبع������ة الفرنس������ية61الفلس������فة الكلس������يكية اللاني������ة" ص 
 ) وض�����ع مب�����ادئ الادي�����ة الديالكتيكي�����ة ف اس�����تقللية ع�����ن1976

 "م����اركس" و "انل����ز" (و ح����ت ع����ن هيج����ل)، و بع����د تعرف����ه عل����ى
 نظريتهما، أصبح من الدافعي الكثر حاسة عنه�ا كم�ا تؤك�د ذل�ك
 مموع��ة م��ن الراس��لت بين��ه و بي "م��اركس" ال��ت ج��اء ف إح��داها

 م��ن الطبع��ة 32. موض��وع ال��ديالكتيك (أنظ��ر العم��ال الكامل��ة، م
 9، رس���الة "م���اركس" لوزي���ف دي���تزكن بتاري���خ 547اللاني���ة، ص 

. 1868م�����ايو   ه�����و ص�����احب كت�����اب "ج�����وهر � طبيع�����ة � العم�����ل)
 الذهن" الذي قرأ مط�وطه الول ك�ل م�ن "م��اركس" و "انل��ز" س�نة

   بمب��ورغ. ق��ال مؤسس��ا الش��يوعية1869، قبل نشره سنة 1868
 الثوري���ة ف ح���ق ديك���تزن أن���ه "واح���د م���ن العم���ال الك���ثر عبقري���ة و

براعة".
  - نشي هنا فقط، لن مال ه��ذه القال�ة ل يس��مح ب��ذلك، إل28

 ان هذا الصراع الفكري الفلسفي كانت ل�ه ج�ذوره التاريي�ة الرتبط�ة
 بص�������عود البجوازي������ة و س������يورة ان������دحار طبق������ة النبلء و مؤسس������ة

 الديالكتيك طريق��ة أو أس��لوبا للتفكي، ب��ل ه��ي حرك��ة العق��ل
 - الفك�����ر (حرك�����ة و تط�����ور الفك�����رة الطلق�����ة) ف علقت�����ه

  (الطبيعة)، فتم تصورها على أنا هي29بالكائن � الوجود

 الكهن���وت، و ذل���ك من���ذ الق���رن ال���ادي عش���ر ال���ذي ه���و بالض���بط
 الزم�����ن نفس������ه ال������ذي ابت�����دأت في�����ه أول التش�����كيلت الجتماعي�����ة
 البجوازي����ة. فف����ي ذاك الزم����ن بالض����بط انطلق����ت و نش����طت عملي����ة
 التجة لعمال أرس�طو. و فيه�ا ج�رى الص�راع بي "ال�ديالكتيكيي"
 و ال "أن�ت � دي��الكتيكيي" ف مس�ألة التع�اطي م�ع و تفس�ي "خباي�ا
 و أس����رار" الس����يحية، ع����ن طري����ق الرج����وع إل النط����ق الرس����طي ف
 ذل���ك. و ه���و الم���ر ال���ذي رفض���ه حينه���ا كهن���ة ال���دين، ع���ن طري���ق
 "فلس���فتهم"، خوف���ا م���ن م���اطر ت���ذويب و ح��ل تل���ك "الباي���ا"، و
 بالتال تعري�ة الؤسس�ة الكهنوتي��ة، أم��ام أتباعه��ا، كجه��از إي��ديولوجي
 ل ي���دم إل مص���لحة رجالت���ا، و بالس���اس ل ي���دم إل س���لطة و
 مص��ال النبلء. نض��يف هن��ا، أن ه��ذا الص��راع، ه��و ال��ذي أدى بع��د
 ذلك إل دمج و خلط "الرسطية" بالسيحية و بروز شعار "العقل
 � النطق ف خدمة اليان" أو "الفلسفة خادم��ة لله��وت" خصوص�ا

مع التطور السريع الذي عرفته العلوم انذاك.
  - لي�����س م�����ال ه�����ذه القال�����ة ال�����وض و بتفص�����يل ف موض�����وع29

 ال���ديالكتيك ل���دى "هيج���ل" ، و كي���ف ه���ي عرف���ت نقلته���ا النوعي���ة
 الادي���ة م���ع "م���اركس" � "انل���ز"، نش���ي فق���ط إل أن حرك���ة و تط���ور
 الفكرة الطلقة لتصبح ذاتا بعد مموعة من الطوار التضمنة فيها،
 و عل���ى الص���وص بع���د ط���ور اغتاب���ا ف الطبيع���ة لتج���د بع���د ذل���ك
 ذات������ا و تص������بح، بع������د عودت������ا، ه������ي نفس������ها ف العق������ل (لظ������ة
 الص��الة)، تتض��من بش��كل ع��ام ثلث أط��وار. فه��ي مطلق��ة كامل��ة
 م�����ن دون أن تع�����ي ذات�����ا بكمال�����ا (الط�����ور الول)، فك�����ان عليه�����ا
 "بالضرورة" أن تغتب عن ذاتا  (الطور الثان) ك��ي تتع��رف عل��ى و
 تع��ي ذات��ا حي عودت��ا إليه��ا (الط��ور الث��الث و انغلق دائ��رة الرك��ة
 الديالكتيكية الثالي�ة). م�ن ه�ذا النظ�ور، تك�ون الرك�ة الديالكتيكي�ة
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 ال�����رك ال�����داخلي للش�����ياء ال�����ت تتط�����ور ب�����النفي و الص�����الة
 (راجع بذا الصدد مثال علقة التن��اقض بي العب��د و الس��يد
 و ال����ل � الص�����الة "الس�����عيد(ة)" ل����ا ل����دى "هيج����ل")، ف
 حي، عن��د "م��اركس" � "انل��ز"، ه��ي حرك��ة ال��ادة ( الش��ياء
 ف الطبيعة تري و تدث ف ناية التحليل ديالكتيكي��ا كم��ا
 يق���ول "انل���ز" ف ال "أن���ت � دوهرين���غ")، حي���ث التناقض���ات
 القتص����ادية � الجتماعي����ة ه����ي م����رك التاري����خ البش����ري من����ذ
 تفك�����ك التجمع�����ات البش����رية الول � "البدائي�����ة"، و انطلق
 س��يورة تش��كل الفئ��ات و الطبق��ات الجتماعي��ة. و ل ح��ل
 "س���������عيد" أو مص���������الة ل���������ا، ل���������ذه التناقض���������ات الطبقي���������ة

الجتماعية، إل بالنفي الادي العنيف لحد أطرافها.
 نقف هنا عند التص��ور ال��ذي ل ي��رى ف مق��اربته للظ��واهر ف

 كليته�����ا (الطبيعي�����ة أو التاريي�����ة البش������رية أو  الذهني�����ة -
 الفكري���ة)، أم���ام التش���ابكات اللنائي���ة م���ن العلق���ات و
 التفاعلت الت تقدمها الصورة العام��ة ل��ذه الظ��واهر ال��ت

 للطبيع��ة و التاري��خ ، هن��ا ه��ي فق��ط نس��خة و ص��ورة لرك��ة و تط��ور
 الفكرة الطلقة (أنظر هنا كتاب "النطق" ليج��ل حي��ث ط��رح أط��وار
 تط��ور الفك��رة الطلق��ة لتص��بح ذات��ا). عمل"م�������اركس"-"انلز" إذن
 على قلب هذه الركة الديالكتيكية، لتكون ديالكتيكي�ة الفك�ر ه�ي
 النعك��اس ال��واعي لديالكتيكي��ة الع��ال القيق��ي، الع��ال ال��ادي (ه��ي
 الادي�ة الديالكتيكي�ة، فلس��فة الاركس��ية). فك��م ه��و الم��ر قات��ل هن��ا،
 حي تد لدى بع�ض أش�باه ال"م��اركس"يي الي��وم، تع�اطيهم الاقب�ل
 "هيجل����ي" م�����ع ال����دياليكتيك (ه�����و ف حقيقت�����ه، تع����اطي يتواف����ق و
 أطروحة هؤلء ف العودة بنا إل عصر ما قب�ل � "النيفل��ور"، ك��ي يت�م
 تعبي��د الطري��ق عل�ى خ��ط البن��اء الرأس��ال "الص��اف"، تك��ون في��ه ه��ذه
 الطبق�������ات البورجوازي�������ة الوس�������طية قائ�������دة للمعرك�������ة الجتماعي�������ة -

السياسية).

 فيه���ا تتلش���ى تفاص���يلها الداخلي���ة،  إل الرك���ة و ال���تابط و
 التحول أكثر من رؤيته و اهتم��امه ب��ن يتح��رك و م��ن ي��تابط

 ه���ذه النظ���رة، ال���ت ك���ان أول م���ن ع���ب عنه���او م���ن يتح���ول. 
 ، ه��ي س��ليمة"ك��ل ش��يء يت��دفق: " بوض��وح ه��و هياكليت��س

 ف جوهره��ا، إل أن��ا غي كافي��ة لتفس��ي و توض��يح التفاص��يل
 و العناص���ر الداخلي���ة ال���ت منه���ا تتك���ون تل���ك الص���ورة العام���ة

 فطال�����ا ليس�����ت ل�����دينا معرف������ة بتل�����ك العناص�����ر و. للظ������واهر
 التفاص���يل الداخلي���ة الكون���ة للص���ورة العام���ة، فل���ن تك���ون لن���ا
 أي فك����رة واض����حة ، و دقيق����ة ،ع����ن الص����ورة العام����ة نفس����ها

.لتلك الظواهر
 لفهم هذه التفاص�يل و العناص�ر الداخلي�ة إذن، و بت��أثي م�ن
 العل����وم ع���ن طري���ق م���رور و انتق����ال ط����رق نظره���ا و تفكيه����ا
 ،للفكر الفلسفي (باكون و لوك) يتم الضطرار لنزعها و
 عزلا عن ترابطات��ا الطبيعي��ة أو التاريي��ة، و دراس��تها كله��ا
 على حدة ف طبيعتها، نوعها، أسبابا و نتائجها الاصة
 ب����ا. و ه����و الم����ر ال����ذي أنت����ج قص����ورا و ض����يقا ف التفكي
 المي�������ز لنم�������ط التفكي الث�������ال (اليت�������افيزيقي). فالش�������ياء و

 ، بالنس������بة30انعكاس������اتا الفاهيمي������ة و التص������ورة ف الفك������ر
 للميت��افيزيقيي، ه��ي أش��ياء معزول��ة للدراس��ة، تعت��ب و يتعام��ل
 معه��ا واح��دة بع��د الخ��رى، و م��ن دون أي تراب��ط، ثابت��ة و

  - لقد أوض��ح "م��اركس" بعلمي��ة مادي��ة تليلي��ة دقيق��ة ج��دا وه��م30
 تص���ور "هيج���ل"، رأس الثالي���ة الطلق���ة، للواق���ع. أنظ���ر ب���ذا الص���دد
 تل�����ك الفك�����ار القوي�����ة ال�����ت ج�����اء ب�����ا "م�����اركس" ف كت�����ابه لس�����نة

  ، وح���ذف من���ه تق���ديه الع���ام1857 (ص���اغه عملي���ا س���نة 1859
 ،قب��ل نش��ره بع��د ذل��ك): "مقدم��ة ف نق��د القتص��اد السياس��ي" ص

.1972 � طبعة 151 � 149
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 جام��دة، معط��اة م��رة واح��دة و إل الب��د. فالش��يء، بالنس��بة
 ل��م، إم��ا يوج��د أو ه���و غي موج��ود، و يس��تحيل ل��ديهم أن
 يكون الش��يء ه��و ذات��ه و غيه ف نف��س ال��وقت، فك��ل ك��ائن
 عض���وي ه���و ف ك���ل لظ���ة نفس���ه و غي نفس���ه. فاليتافيزيق���ا

 ل ت�������رى و ل تت�������م بتابط�������ات الش�������ياء، و ل ت�������رىإذن، 
.سيورتا و ل زوالا أمام وجودها

 أم����ا ال����ديالكتيك، فه����ي تق����ارب و تقب����ض عل����ى الش����ياء و
 انعكاس��اتا الفاهيمي��ة جوهري��ا ،ف علقات��ا و ترابطات��ا، ف

 أرض اختب��ار. فالطبيع��ة، و ه��ي احركته��ا، نش��وئها و نايته��
 الش��ياء و ت��دث ف ناي��ة التحلي��ل، تري فيه��ا الديالكتيك

 ل. فالش��ياء اديالكتيكيا (حرك�ة ال��ادة) ، و لي��س ميتافيزيقي��
 تتح��رك ف تاث��ل أب��دي، أو دائ��ري تك��راري ل منته��ي، تعي��د
 نفس���ها م���ن دون انقط���اع، و لكنه���ا ت���ري ف تاري���خ م���ادي

. فعلي

 م���ن ه���ذه الزاوي���ة، و الفض���ل ف طرحه���ا م���ن دون أن يق���دم
 الل الفعلي العملي لا بسبب من وضعه القلوب لا، يعود

 ، يك�����ون التاري�����خ البش�����ري إذن ه�����و س�����يورة31ل "هيج�����ل"
 تطوري���ة للبش���رية نفس���ها، تص���بح مع���ه مهم���ة الفك���ر ه���ي
 متابع���ة ه���ذه الس���ية التطوري���ة بك���ل توجات���ا، و إثب���ات،
 ح���ت م���ن خلل ك���ل مظاهره���ا الطارئ���ة و العرض���ية، أن

هناك قواني تكم هذه السيورة التطورية البشرية.
 عل���ى ه���ذا النظ���ور ال���ادي العلم���ي، انوج���دت الطري���ق أم���ام

  - انظ���ر كت���ابه: "النط���ق"، م���ن دون أن ننس��ى هن���ا الش���ارة إل31
 الكتش���افات العلمي���ة الثلث���ة الك���بى ال���ت غط���ت ه���ذه الرحل���ة، و
 ال����ت ك����ان ل����ا الث����ر الك����بي ف تق����دم العرف����ة بتسلس����ل الس����يورات
الطبيعية : اكتشاف اللية، الطاقة و تولتا ،و النظرية الداروينية.

 التص���ور ال���ادي للتاري���خ لتحلي���ل و توض���يح ال���وعي البش���ري
 انطلقا من وج��وده الجتم��اعي، و لي�س تفس��ي ه��ذا الخي
 انطلق���ا م���ن الول، خصوص���ا أم���ام تع���اظم الح���داث ال���ت
 عرفتها تلك الرحل��ة (النتفاض��ة العمالي��ة بلي��ون، و ب��روز أول
 حركة عمالية :اليثاقيون �) و الت ساهت بش��كل حاس��م ف
 انعطاف�������ة تص�������ور التاري�������خ، و النفض�������اح الكل�������ي للس�������يطرة
 السياس�����ية للبجوازي�����ة ،ومص�����الها الرأس�����الية أم�����ام احت�����داد

الصراع الطبقي بي البولتاريا و البورجوازية. 
 هكذا ب�دت الش��تاكية كنتيج�ة للص�راع ال�ادي الت�اريي بي
 البوليتاري��ا و البجوازي��ة، و أص��بحت مهمته��ا دراس��ة التاري��خ
 القتص��ادي ال�ذي أنت��ج ه��ذه الطبق��ات و تناقض��ها الع��دائي.
 و اكتش��اف، ف الوض��ع القتص��ادي الق��ائم، ط��رق ح��ل ه��ذا
 الص����راع الع����دائي. بلف الش����تاكية الطوباوي����ة، ال����ت رغ����م
 نق��������دها للرأس�������الية و نتائجه�������ا، ل تس�������تطع تفس��������يها ، و
 بالنتيج��ة ل تس��تطع ط��رح ب��ديل ل��ا، فق��ط بقي��ت ف ح��دود
 الرف���ض ، و ع��دم الق���درة عل���ى تص��ور الرأس��الية ف ترابطات��ا
 التاريي������ة، و ل عل������ى تعري������ة طبيعته������ا الداخلي������ة ،و تدي�����د

مصدر و جوهر الستغلل الرأسال.
 ـ فائض القيمة2ه ـ 

 ف���ائض"لي���س ل���دينا هن���ا الني���ة ف بس���ط ط���رح "م���اركس" ل
 ، فه��و مرتب��ط32،  النظري��ة الركزي��ة لكت��اب "الرأس��ال""القيم��ة

 بجموع�����ة م�����ن الف�����اهيم ال�����ت ب�����ا يكتس�����ب ه�����ذا الفه�����وم

  - اعت���ب "ليني" نظري���ة ف����ائض القيم����ة حج����ر الزاوي���ة ف نظري����ة32
 م�����اركس القتص�����ادية. أنظ�����ر ال�����زء الول م�����ن "الص�����ادر الثلث�����ة و

 � "ليني".1913الجزاء الثلثة الكونة للماركسية � مارس 
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 مض���مونه ال���ادي الث���وري ف النظري���ة الش���يوعية الثوري���ة، لنن���ا
 نري�����د و بك�����ل عزي�����ة، مس�����تقبل، عل�����ى التع�����اطي ال�����دقيق و
 التفصيلي، ف بث خاص، مع ه��ذا الوض��وع الي��وي ال��ذي
 أتبث��ه التحلي��ل ال��ادي العلم��ي ال��دقيق ال��ذي بل��وره "م��اركس"
 من�������ذ ص�������ياغته لخطوط�������اته ف أربعيني�������ات الق�������رن التاس�������ع

 ، ب��ل س��نعمل هن��ا فق��ط عل��ى ط��رح و بش��كل مرك��ز،33عش��ر
 أه��م م��ا طرح��ه "م��اركس" ب�ذا الص��دد، و ال��ذي ش��كل و ل
 زال، ف وج��������ه ك��������ل الش��������عارات و التحالي��������ل الدياغوجي��������ة
 الليبالية، ثورة حقيقية للتحليل الادي العلم��ي ل��وهر النظ��ام

. الرأسال
 ، و بع��د نش��ره1867غش��ت  24ف رسالته لنلز بتاري��خ 

  الفض��ل:"للمجل��د الول ل "رأس ال��ال"، كت��ب "م��اركس"
 � إب�����راز و تس�����ليط الض�����وء، ف الفص�����ل 1: ف كت�����اب، ه�����و

 الول، على الطابع الزدوج للعمل حيث يع��ب ع��ن قيم��ة
 � تلي��ل ف��ائض القيم��ة ف 2. الستعمال و قيمة التبادل

.."استقللية عن أشكاله الاصة: الربح..الفوائد

 العم��ل"ال��ت ن��د فيه��ا مفه��وم  1845 � 1844 - مطوط��ات 33
 نذكر هنا، بعد أزيد من عش�ر س��نوات" (العمل الصناعي). الأجور

 عل������ى ه������ذه الخطوط������ات، تل������ك الرس������الة ال������ت بعثه������ا "م������اركس"
 عزمه على"للفيلسوف البولتاري اللان ديكتزن، و الت أكد فيها 

 وض��������ع تص��������وره ح��������ول ال��������ديالكتيك بع��������د النته��������اء م��������ن ع��������بئ
 ،حيث كان لظتها منكبا كليا عل�ى التحلي�ل ال�دقيق و"القتصادي

. التفصيلي لرأس الال

 ين������اير 8بض������عة أش������هر بع������دها، و ف رس������الته لنل������ز ف 
 رأس"، منتق�����دا فيه�����ا تع�����اطي دوهرين�����غ م�����ع كت�����اب 1868

 ، و مؤك����دا فيه����ا تع����اطيه م����ع الش����كل الع����ام لف����ائض"ال����ال
 هن��اك ش��يء بس��يط ج�دا، ل ينتب��ه:"القيم��ة، كت��ب "م��اركس"

 إذا ك��ان للس��علة. ل��ه جي��ع القتص��اديي و م��ن دون اس��تثناء
 طابع������ا مزدوج�����ا، قيم�����ة اس������تعماليه و قيم������ة تبادلي������ة، فم�����ن
 الض��روري أن يتض��من العم��ل المث��ل ف ه��ذه الس��لعة، أيض��ا

 ف حي، ك����ل التحالي����ل ال����ت ن����دها. ه����ذا الط����ابع ال����زدوج
 تص���طدم بإش���كالت ل يك���ن... ل���دى س���يت و ريك���اردو

 للمزي������د م������ن الت������دقيق، يستحس������ن الع������ودة إل" (تفس������يها
).الفصل الول من اللد الول ل"رأس الال"

 لق���د أتب���ث "م���اركس"، أن م���ا يش���تيه فعل الرأس���ال، أي و
 م��ن الزاوي��ة القابل��ة، م��ا ي��بيعه العام��ل، لي��س العم��ل، ب��ل ه��و
 ق�����وة العم�����ل. ه�����ذه الخية ه�����ي ف نف�����س ال�����وقت قيم�����ة
 اس���تعماليه و قيم���ة تبادلي���ة ك���أي س���لعة، إل أن���ا هن���ا ه���ي

 فالقيم�ة الس��تعمالية لق��وة العم�ل ه��ي ق�درتا أن. سلعة حي�ة
 قيمته������ا تتح������دد بقيم������ة الوس������ائل. تك������ون مص������در القيم������ة

 ، أي لع��ادة إنت��اج ق��وته)الج��رة(الجي " لعي��ش"الض��رورية 
 .ف العمل و الضرورية لن تصبح، و من جديد، قوة عمل

 الديث عن قوة العمل، يعن الديث عن العامل ، و ليس
 و التحدي��د ال��دقيق لق��وة العم��ل تك��ن م��ن ال��رور. عن العمل

 فالش��تاكية م��ا قب�ل "م��اركس"،". ف��ائض القيم��ة"إل مفهوم 
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 الطوباوي���ة، ل تتخ��ذ ه��ذا الت��اه، ل��ذلك ل تس��تطع تلم��س
 الوج������ود الت������اريي للطبق������ة العامل������ة ال������ت ه������ي ق������وة العم������ل

.الجتماعية النتجة لفائض القيمة
 ه�ذا م�ا جع�ل اكتش�اف ف�ائض القيم�ة ال�ذي أثب�ت أن كمي�ة
 العم�ل الغي م�ؤدى عن�ه ،وال�ذي يس�تحوذ علي�ه الرأس�ال ه�و

 أس�اس الرب�ح و ال�تاكم الرأس�ال للبجوازي�ة. و ه�ي ض�ربة

 حاس�����ة للقتص������اد السياس������ي ال������بجوازي و مزاعم������ه ح������ول
 انس������جام مص������ال الطبق������ات ف ظ������ل الرأس������الية، ف نف������س
 الوقت، منح هنا "م�اركس"، الس�لح النظ�ري ال�ادي للطبق�ة

العاملة ف صراعها ضد البجوازية.

 فالص��راع هن��ا. اس��تحواذ البجوازي��ة عل��ى ف��ائض القيم��ة، و مقاوم��ة البولتاري��ا ل��ذه العملي��ة، ه��و ج��وهر الع��داء بي الطبق��تي
 ، و يتمظهر سياسيا، أساسا، ف الصراع من....يتمظهر اقتصاديا ف الضرابات العمالية لتحسي الدخل و ظروف العمل

.أجل السلطة السياسية
ذن، ليس ل معن آ خر، سوى النضال الثوري النظم ف صفوف البولتاري .آتن تكون ماركسإيا ال
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