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 مقدمة

 

 "غرانات"لموسوعة  9193في عام  إن المقال عن كارل ماركس الذي يصدر بشكل كراس كتبته على ما أذكر

Granat. حددد كددال بالمابوعددات ا فيباددة فددي ا غلدد  عددن وقددد ألتقدد  فددي نلايددة المقددال قاإمددة م صددلة إلددى 

ثد  إن هاةدة رتريدر الموسدوعة قدد نبدذت  سدبا  رت لد  . التالادة و هذه القاإمة غادر وارة  فدي الاب دة. ماركس

 ومع ا سف ال أستااع أن أورة هيدا هدذه اليلايدة  ن. التي ر رض ركتاك ماركس الثوري بالرقابة نلاية المقال

أورةت في نلاية المقدال  إال أني أذكر فقط أنيي. المسوة  بقا  بان أوراقي في مكان ما في كراكوفاا أو سويسرا

حاث فداتت كلمدات مداركس  9581أبريل /ناسان 91فاما أورةت مقا ا من رسالة ماركس إلى انجلس بتاريخ 

. إمكاناة ةعد  الثدور  البرولاتاريدة باب دة مدا فديدد  لتدر  ال  حدان ساتوقف كل شيت في ألماناا على: "التالاة

بلد  بلد  ا مدر احن حدد  الدذين مياش تدنيا 9198و هذا ما ل  ي لمه في سدية ." ما يرام على عيدإذ يكون كل شيت

 .البرفوازية خاانة االشتراكاة خاانة رامة و االنتقال إلى فان 

 

 

 لايان 

 9195 ماي/ أيار  91موسكو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الروساة الديمقراطاة–ارجاه انتلازي في التركة االشتراكاة :المناشفة
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 كارل ماركس

 

وكدان أبدوه متامادا  .في مديية ررير بروسداا الرييانادة 9595ماي سية / ولد كارل ماركس في الخامس من أيار 

. مداركس الماسدور  و المثق دة عاإلدة ثوريدة ول  ركن عاإلة. 9521و كان يلوةيا ث  اعتي  البرورستانتاة في سية 

ةخدل فام دة بدون ثد  فام دة بدرلان فددرس التقدوخ وبيدو  خدا   و ب د أن أر  ةراسته الثانوية في مديية رريدر

أمدا م اهامده . أنجد  ةراسدته بتقددي  أطروحتده الجام ادة حدول فلسد ة أباقدور 1841 وفي سدية. التاريخ و ال لس ة

حلقددة  و فددي بددرلان انلدد  إلددى. مثالاددة –نسددبة إلددى ها ددل  –ذلددك الوقدد  مددا ردد ال م دداها  ها لاددة  حتددىفكاندد  

سدد ة ها ددل يتدداولون أن يستخلصددوا مددن فل الددذين كددانوا( برونددو بدداور و غاددره "[1] )اللا لاددان الاسدداريان"

 .اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتيتافات إلتاةيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة و ثوريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

 مداركس مدن الجام دة أقدام فدي مدييدة بدون حادث كدان يومدل بالتصدول علدى ميصد  أسدتاذ فدي وعيددما رخدر 

لوةفاد  فاوربدا    9532و لكن السااسة الرف اة التدي كاند  رسدلكلا التكومدة كاند  قدد أقصد   عدام . الجام ة

بددخول الجام دة و مي د  فدي سدية  رفل  من فديدد السدمال لده  ف9531عن ميصبه كوستاذ  و عاةت في سية 

هدذه السااسدة الرف ادة اضدارت مداركس إلدى . بون ا ستاذ الشا  برونو باور من إلقات متاضرات في 9519

و كدان . كان  أفكدار اللا لادة الاسدارية رتقددم سدري ا فددا فدي ألمانادا في ذلك الوق . ال دول عن التاا  الجام اة

 على الخصو   يوفه اليقدد إلدى علد  ال هدوت و يتجده نتدو الماةيدة التدي 9531أخذ  ميذ  با  قدلوةفا  فاور

أسدس "كتابده  ظلدر 9513و فدي سدية "( فدوهر المسداتاة"كتدا  ) 9519أحرزت ال لبدة نلاإادا عيدده فدي سدية 

ن اإلنسدان قدد كدان يجد  أن يكدو" :لقدد كتد  انجلدس فامدا ب دد حدول هدذين المديل ان ل اوربدا ." فلس ة المستقبل

أي اللا لادان الاسداريان بمدن فدال  " )أصدبتيا نتدن فما دا فلقدد... رتسس بي سه ا ثر التتدرري للدذين الكتدابان

رييداني   س البرفوازيدون الراةيكدالاون فديو في ذلك الوق  أس".[2] فاوربا  ةف ة واحد  من أربا ( "ماركس

الجريدد  "مدييدة كولونادا باسد   الذين كان لل  ب ض نقداط رمداس مدع اللا لادان الاسداريان  فريدد  م ارضدة فدي

و قدد ةعدي مداركس وبروندو بداور ( 9512ت من أول كانون الثداني سدية ابتدا التي أخذت رصدر "[3] )الريياناة

أصدب  مداركس رإداس رتريرهدا  9512أوكتدوبر سدية / و فدي رشدرين ا ول . أساساان فالدا إلى ال مل متريان

. ي ةاة وضدوحا و رت  اةار  ماركس أخذ ارجاه الجريد  الديمقراطي الثوري. من مديية بون إلى كولوناا فانتقل

ث ثاة ثد  أمدرت بت االلدا رمامدا ابتددات مدن  التكومة في أول ا مر إلى اخلا  الجريد  لرقابة ثياإاة بلف مدت 

حايةدذ للتخلدي عدن مركد ه فدي رتريدر الجريدد  و لكدن ذهدا   فاضدار مداركس. 9513أول كدانون الثداني سدية 

  المقد ت التدي نشدرها ومدن أهد. 9513مدارس / مي د  مدن الصددور فدي  ذار مداركس لد  ييقدذ الجريدد  إذ أنلدا

أوضددا  ال  حددان الكددرامان فددي واة  يشددار انجلددس إلددى مقددال حددول"]4[ الريياناددة الجريددد "مدداركس فددي 

السااسدي غادر كافادة فانددفع  و قدد أةر  مداركس مدن نشداطه الصدت ي أن م لومارده فدي االقتصداة]5[ .الموزيل

 .بتماسة إلى ةراسته

 

 

كري نا  من فايي فون ويست الن  صديقة ط ولته التي خابلا وهدو مدا يد ال  ر و  ماركس في 9513في سية 

للداخلادة  وكان أ  فايي فون ويست الن ا كبر وزيدرا. عاإلة نبالة رف اة بروساة زوفته ريتدر من كان . طالبا

 .9585و  9589في بروساا في مرحلة كان  من أشد المراحل إغراقا في الرف اة وذلك بان 

 

 

عدا  )راةيكالادة مدع أرنولدد روغده  انتقدل مداركس إلدى بداريس لاصددر فدي الخدار  مجلدة 9513وفدي خريدف 

و هافر ب دد  9539إلى  9528وسجن من . يساريا وكان ها الاا. 9559إلى سية  9592ن سية أرنولد روغه م

و لكدن لد  يصددر مدن هدذه المجلدة المسدما  (. أنصدار بسدمار  أصدب  مدن 9519 – 9511و ب دد . 9515سدية 

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#01#01
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#02#02
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#03#03
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#04#04
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#05#05
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#05#05
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 وفدي[6] .سدو  ال ددة ا ول إذ اضدارت للتوقدف بسدب  الخ فدات مدع روغده "التولادة ا لمانادة ال رنسداة"

بمدا فدي ذلدك " ما هو كداإن بانتقاة ال هواة  فاه لكل"المقاالت التي نشررلا هذه المجلة برز ماركس ثوريا يياةي 

 .إلى الجماهار و البرولاتاريا ويتوفه باليدات"[7] االنتقاة بالس ل"

 

إلى باريس لقلات بل ة أيام فالا فوصب  ميدذ ذلدك التدان  فات فريدريك انجلس 9511سبتمبر سية / في أيلول 

جماعدات الثوريدة التدي كاند  أسل  ك هما بوشد التماسة فدي التادا  المتمومدة لل و قد. الصدي  التما  لماركس

ماركس حسا  هذا المدذه   وقد ص ى[8] و كان  رولي هيا  أهماة خاصة لمذه  بروةون)باريس   نذا  في

وخاضدا نلداال حداةا ضدد مختلدف ن ريدات  (9511الدذي صددر عدام  "بديس ال لسد ة" رص اة قاط ة فدي كتابده

ركتاددك االشددتراكاة البرولاتاريددة الثوريددة أو الشدداوعاة  االشددتراكاة البرفوازيددة الصدد ار  و صدداغا ن ريددة و

و في سية . في قاإمة الكت  9515إلى  9511متد  من في هذه المرحلة الم رافع ميل ات ماركس(. الماركساة)

فجدات إلدى بروكسدال و . من باريس لكونه ثوريا خارا بيات على طلد  التكومدة البروسداة طرة ماركس 9518

"[9] الشداوعاان عصدبة"انتمى ماركس و انجلدس إلدى فم ادة سدرية للدعايدة هدي  9511و في رباع . فالا أقام

و بيدات  9511ندوفمبر / و في رشدرين الثداني . المي قد في ليدن وقاما بقسط بارز في الميرمر الثاني للذه ال صبة

فبرايدر / المشدلور الدذي نشدر فدي شدباط  "الشاوعي باان الت   "ماركس و انجلس على ركلاف الميرمر وضع

وةقة عبقدريان الم لدوم الجديدد لل دال   ي درض الماةيدة المتماسدكة التدي  إن هذا الكتا  ي رض بوضول. 9515

 ن ريدة اليلدالالتادا  االفتماعادة و الدديالكتاك بوصد ه ال لد  ا وسدع و ا عمد  للتادور و  رشمل أيلا مادان

الشداوعي  فدي التداريخ  الابقي و الدور الثوري الذي رلالع به البرولاتاري  خالقة المجتمدع الجديدد  المجتمدع

 .ال المي

 

 

 اركس من بلجاكا ف اة إلى بداريس لاتركلدا ب دد ثدور طرة م [10] 9515فبراير /و عيدما ان جرت ثور  شباط

إلدى  9515فدوان /صددرت مدن أول ح يدران و ي وة إلى ألماناا لاقا  في مديية كولوناا حاث [11] مارس/ ذار

وقددد أثبدد  . التددي كددان مدداركس رإدداس رتريرهددا"[12] الجديددد  الريياناددة الجريددد " 9511مدداي سددية /أيددار 91

الديمقراطادة فدي  كما أثبت  فاما ب د فماع التركات البرولاتاريدة و 9511–9515االحداث الثورية في  مجر 

أقددم  التركدة ال دافر  الم اةيدة  فدي بداةا ا مدر. ل ال  صدتة الي ريدة الجديدد  علدى نتدو سداطعفماع بلدان ا

 91ثد  ن تده مدن ألمانادا فدي ( 9511فبرايدر /شدباط 1فدي  لكن رد  ربرإتده)للثور  على إحالة ماركس إلى القلات 

 [13] .9511فدوان /ح يدران 93باريس حاث طرة ميلا أيلا ب د ر داهر   فانتقل أوال إلى. 9511ماي /أيار

 .ث  ذه  إلى ليدن حاث عا  حتى  خر أيامه

 

 

ملياة إلى أقصى حدد كمدا يتبدان بوضدول شدديد مدن مراسد ت مداركس و  إن ظرول حاا  الملافر هذه كان 

 فقد عدا  مداركس و عاإلتده رتد  وطدو  ال قدر المددقع و لدوال المسداعد  المالادة (1913 الميشور  سية)انجلس 

و حسد  بدل " المدال راس"الداإمة المخلصة التي كان يقدملا له انجلس لما اسدتتال علدى مداركس انجداز كتدا  

زيدة السداإد  فدي االشدتراكاة البرفوا و مدن فلدة أخدر  كاند  المدذاه  و التادارات. لكان هلك حتما من البديس

رلدار مداركس إلدى خدوض نلدال ةاإد  ال هدواة  فاده كمدا  الص ار  و االشتراكاة غار البرولاتارية بوفه عام

 رتاشدى مداركس حلقدات و قدد [14] .التلجمات الشخصاة فيوندا و غبداو  كان  رلاره أحاانا للرة على أكثر

. ةراسة االقتصاة السااسدي الملافرين و صاغ في فملة من الميل ات التاريخاة ن ريته الماةية باذال فلده على

مسدداهمة فددي نقددد : "فددي ميل ادده( الحقددا ان ددر مددذه  مدداركس)و قددد ن دد  مدداركس فددي هددذا ال لدد  روحددا ثوريددة 

 (.9511ول اال المجلد" )رأس المال"و ( 9581")االقتصاة السااسي

 

 

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#06#06
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#06#06
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#07#07
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#08#08
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#08#08
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/marx/works/1847-pv/index.htm
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/marx/works/1847-pv/index.htm
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#09#09
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/marx/works/1848-cm/index.htm
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/marx/works/1848-cm/index.htm
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#10#10
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#11#11
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#12#12
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#13#13
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#14#14
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ال قدد السداةس و فدي ال قدد السدابع فددف    ث  فاتت مرحلة انت ا  اليشاط فدي التركدة الديمقراطادة فدي أواخدر

روسسد  فدي ليددن ا ممادة االولدى ( سدبتمبر/أيلدول 28) 1864 ف دي سدية. ماركس من فديد إلدى اليشداط ال ملدي

و  [15] االولدى" رسدالتلا"ا كدان أيلدا واضدع وكدان مداركس روحلدا كمد(. ال الماة فم اة الش الة)المشلور  

شمل التركة ال مالادة فدي مختلدف البلددان  إن ماركس بجم ه. عدة كبار من المقررات و التصريتات والباانات

مدازييي  بدروةون  بداكونان  )البرولاتاريدة السدابقة للماركسداة  كاة غادرو س اه إلى روفاه شتى أشكال االشدترا

المشدتر  و  فدي طريد  اليشداط.( االنجلا ية  االنترافات ال سالاة الاماياة في ألماناا  الدخ التريديوناة اللابرالاة

ملة البرولاتداري ليلال الابقة ال ا ك احه ن ريات فماع هذه الشاع و المدارس الص ار  قد صاغ ركتاكا موحدا

التدي قددرها مداركس رقدديرا عماقدا  أخداذا  بداهرا   (1871) و ب دد سدقوط كوموندة بداريس. في مختلدف البلددان

ا ممادة لد   فدي[16] وب دد االنشدقاخ الدذي أحدثده البداكوناون( 9519" في فرنسا التر  االهلاة)"ف اال  ثوريا 

انتقدل المجلدس ال دام ليممادة  فدي الهداي 9512ي د باستااعة هذه ا مماة أن ر اش في أوروبدا وعقد  مديرمر 

ا ولى ملمتلدا التاريخادة م سدتة المجدال لمرحلدة  و هكذا أنج ت ا مماة. إلى ناويور  بيات على رأي ماركس

البلدان نموا أقو  و أشد مما ملى إلى ما ال حد له  مرحلدة رادور هدذه  اة في فماعمن اليمو في التركة ال مال

 .القوماة االرسا  مرحلة رولاف أح ا  عمالاة اشتراكاة فماهارية على أساس شتى الدول التركة من حاث

 

د زلد ال ن ريدة بم يدد مدن الشدد  أيلدا قد وما بذله ماركس من نشاط شدديد فدي ا ممادة و مدا قدام بده مدن أعمدال

فام دا " رأس المدال"السااسي على أسس فديد  و ارمام كتا   وقد واصل وضع االقتصاة. صتته زل لة نلاإاة

و لكدن أق دده المدرض عدن انجداز ( الل دة الروسداة مدث )الجديد  و ةارسا عد  ل ات  عدةا ضخما من المستيدات

 ."رأس المال" كتا 

 

 

رقدد  9553مدارس سدية /  ذار  14 وفدي. مارد  زوفتده 9559ة ةيسدمبر سدي/ و فدي الثداني مدن كدانون ا ول 

و قدد مدات لمداركس عدد  . مقبدر  هاي دات فدي ليددن ماركس في كرساه رقاةا أخارا هاةإا و ةفن مع زوفتده فدي

و كاند  بيارده الدث ث مت وفدات مدن . كاند  عاإلتده ر داني بيسدا مددق ا أبيات و ما ي الون أط داال فدي ليددن حدان

االخادر  علدو  ايلايوار اي لاي  و لورا الفارغ و فايي لون ي و ابدن هدذه: نجلترا و فرنسا و هنا اشتراكاان من

 .في الت   االشتراكي ال رنسي

 

 

 

 

ا لماناة في ث ثايات و أرب ايات القرن  ارجاه مثالي في ال لس ة :الهيغيليين اليساريين او الهيغيليين الشبان .1

بيتداإ  راةيكالادة الثبدات ضدرور  االصد ل البرفدوازي فدي  الشدبان الخدرو حداول اللا الادون . التاسدع عشدر

و لوقد  مدا انلد  . ةاي ادد سدتراوس ا خدو  بداور مداكس سدتارنر و  خدرون: االرجداه و كان زعمات ذا . ألماناا

 دد فامدا ب و ان صل ماركس و انجلدس. كذلك ماركس و انجلس في فتر  شبابل  إلى اللا الاان الشبان فاوربا  و

االيدديولوفاا "و ( 9511" )المقدسدة ال اإلدة"عيل  و انتقدوا ال تو  المثالي و البرفوازي الص ار ل رجداه فدي 

 .(9511–9518" )االلماناددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

 .انجلدددددددس   فاريدددددددديريك"لوةفاددددددد  فاوربدددددددا  و نلايدددددددة ال لسددددددد ة الك سددددددداكاة ا لمانادددددددة" .2

 

 9512فدان ي  9فريد  يوماة ظلرت في كولونادا مدن  :"الصناعة الجريدة الرينانية للسياسة و التجارة و" .3

و . أسسلا ممثلون عن البرفوازية الرييانادة الدذين كدانوا ي ارضدون االسدتبداة البروسدي .9513مارس  39إلى 

و  9512أفريدل  و أصدب  مداركس مت اوندا فدي. ر  استدعات ب ض اللا الاان الاساريان ل سدلام فدي الجريدد  قد

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#15#15
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#16#16
http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/01.htm#16#16
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رتخدذ صدب ة " الجريدد  الرييانادة" و رت  اشدرال مداركس أصدبت . توبر من ن س السيةأحد مترريلا ميذ أوك

 9513أفريدل  9البروساة أمرا بداغ خ الصدتا ة فدي  أصدرت التكومة 9513و في فان ي . ةيمقراطاة ثورية

 .مشدددددددددددددددددددة  و فددددددددددددددددددي ن ددددددددددددددددددس الوقدددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددرض رقابددددددددددددددددددة خاصددددددددددددددددددة

 

 .ذا المقدددددددددالللددددددددد التدددددددددي كتددددددددد  لايدددددددددان" البابلوغرافادددددددددا"لددددددددد  يقدددددددددع اةرا  هدددددددددذه  .4

 

 ."المدددددددددددددوزال ربريدددددددددددددر مراسدددددددددددددل"المرفدددددددددددددع هدددددددددددددو مقدددددددددددددال مددددددددددددداركس  .5

 

أشدرل علدى رتريرهدا كدارل مداركس و ارنولدد رو  و  مجلدة". ال رنسداة–التولادات ا لمانادة"المرفع هو  .6

و قددد . 9511فددي فا ددري  –عدددةا مدد ةو  –ميلددا إال ال دددة ا ول  و لدد  ي لددر. صدددرت با لماناددة فددي بدداريس

و فرةريك انجلس التي سجل  االنتقال اليلاإي لماركس و انجلس نتو الماةيدة و  لكارل ماركسرلمي  أعماال 

 .رو  و روقددف اصدددار المجلددة نتاجددة اخت فددات فوهريددة بددان مدداركس و البرفددوازي الراةيكددالي .الشدداوعاة

 

 .مددددددددداركس كدددددددددارل". المقدمدددددددددة –مسددددددددداهمة فدددددددددي نقدددددددددد فلسددددددددد ة التددددددددد  للا دددددددددل" .7

 

االشدتراكاة م داةي للماركسداة و رسدمى بدذلك نسدبة لم كرهدا  برفدوازي صد ار فديهدي ارجداه  البرودونيةة .8

فقددد انتقددد بددروةون الملكاددة الكباددر  الرأسددمالاة مددن موقددع برفددوازي . بددروةون ال وضددوي ال رنسددي فددون باددار

ال مدال  يكدون بامكدان" التبداةل"و " الشد  "و اقتدرل انشدات بيدو  . بارسات ملكاة خاصة ص ار  ص ار و حل 

لد  يددر  بدروةون . النتدافل  واساتلا امت   وساإل االنتدا  و أن يصدبتوا حدرفاان و يلدميوا رسدويقا عداةالب

الصددرا  الابقددي و الثددور  البرولاتاريددة و ةيكتاروريددة  الدددور التدداريخي للبرولاتاريددا و أبددد  موق ددا سددلباا مددن

 بديس"نقددا حداةا لبدروةون فدي عملده و قدد وفده مداركس . التافدة إلدى الدولدة و ك وضدوي أنكدر. البرولاتاريدا

 ."ال لسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ة

 

أمماة للبرولاتاريا بقااة  ماركس و انجلس روسسد  فدي ليددن فدي  هي أول مي مة شاوعاة العصبة الشيوعية .9

فكتبدا . سداعد مداركس و انجلدس فدي وضدع البرندام  ال ملدي و التي امدي لل صدبة و. 9111أواإدل شدلر فدوان 

ا ممادة ) كان  ال صدبة الخلادف لجم ادة ال مدال ال المادة. 9515ر في فا ري الذي نش" الشاوعي باان الت  "

ذلدك ةورا قااةيدا فدي ا ممادة  و ل د  زعماههدا البدارزين ب دد. 9582التي روافدت إلدى حددوة ندوفمبر ( االولى

 .ا ولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى

 

 .9515البرفوازيددددددددددة فددددددددددي فرنسددددددددددا فددددددددددي فا ددددددددددري  إشددددددددددار  إلددددددددددى الثددددددددددور  .10

 

 .9515فوازيدددددة فدددددي ألمانادددددا و اليمسدددددا التدددددي بددددددأت فدددددي مدددددارس البر إشدددددار  إلدددددى الثدددددورات .11

 

و قدد . 9511مداي  91إلدى غايدة  9515فدوان  9صددرت فدي كولونادا مدن  "الجريةدة الرينانيةة الجديةدة" .12

الجريددد  "و وصددف لايددان  .اشددرل مدداركس و انجلددس علددى إةار  الجريددد  و رددولى مدداركس رإاسددة التتريددر

و بدرغ  االضدالاة و ال راقادل التدي " الثوريدة   و أفلدل نداط  باسد  البرولاتاريدابونلدا أرو" الريياناة الجديد 

. و ثبات عن مصدال  الديمقراطادة الثوريدة و مصدال  البرولاتاريدا وض لا أماملا البولاس ةاف   الصتا ة بقو 

و اضددالاة المتددررين احخددرين روق دد  الجريددد  عددن  9511بروسدداا فددي مدداي  و بسددب  اب دداة مدداركس عددن

 .ل لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددورا

 

 –حد   البرفوازيدة الصد ار  – "المونتداني"إشار  إلى الم اهر  الجماهاريدة فدي بداريس و التدي ن ملدا  .13
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و . 9515ليوامر الدستورية التي وض تلا ثدور   احتجافا على خرخ الرإاس و االغلباة في الجم اة التشري اة

 .التكومدددددددددددددددددددددددة رددددددددددددددددددددددد  ر ريددددددددددددددددددددددد  الم ددددددددددددددددددددددداهر  مدددددددددددددددددددددددن قبدددددددددددددددددددددددل

 

فريدد  'سدارورري ضدد "كدرة علدى ميشدور افتدرات  التدي كتبلدا" هدار فوغد "ركس إشدار  إلدى كدراس مدا .14

 .بوندددددددددددددددددددابرري ل وغددددددددددددددددددد  و هدددددددددددددددددددو رفدددددددددددددددددددل اسدددددددددددددددددددت  ازي" 'ألمانادددددددددددددددددددة

 

عالمي ض  أحد ا  ال مالادة مدن ال دال  فدي حد   عدالمي  أول ارجاه" فم اة ال مال ا مماة ا ولى"كان   .15

 .واحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد موحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

م كددر لل وضددوية و عدددو للماركسدداة و  ا ماخاإاددل بدداكونان وهددوهددي ارجدداه ي ددوة إلددى زعاملدد الباكونيةةة .16

 .االشتراكاة ال لماة
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 مذهب ماركس

 

نتددو عبقددري التاددارات ال كريددة  لقددد رددابع مدداركس و أردد  علددى. الماركسدداة هددي مدديل  أفكددار مدداركس و مذهبدده

ال لسدد ة : البلدددان الث ثددة ا كثددر رقدددما فددي ال ددال    إلددىالرإاسدداة الث ثددة فددي القددرن التاسددع عشددر و التددي ر دد 

السااسددي الك سدداكي االنجلادد ي و االشددتراكاة ال رنسدداة المررباددة بالت ددالا   الك سدداكاة ا لماناددة و االقتصدداة

ي تدرل بده لده  إن ما رتصف به أفكدار مداركس مدن مياد  راإدع و انسدجام ردام إنمدا. ال رنساة بوفه عام الثورية

ال لماددة الم اصددر  بوصدد لا  و ريلددف أفكددار مدداركس بمجموعلددا الماةيددة التديثددة و االشددتراكاة. صددومهحتددى خ

كدل هدذا يتمليدا علدى أن نقددم ل درض . المتمدندة فدي ال دال  ن رية التركة ال مالاة و برنامجلا في فماع البلددان

 .ه لل ال  بوفه عاممذه  ماركس االقتصاةي  بلمتة موف   عن م لمو الملمون الرإاسي للماركساة 

 

 المادية الفلسفية

لقدد كدان  بوفده خدا   : فالا أفكداره أي في ال تر  التي ركون  9518–9511كان ماركس قد أصب  ماةيا ميذ 

فاوربا  من نقاط ض ف حتى فاما ب دد إال مدن حادث عددم الك ايدة  و ل  يقرأ ماركس بما عيد. من أربا  فاوربا 

قاإ  باللدبط " ش ل ةهرا"د كان ير  أن الشون التاريخي ال المي ل اوربا  الذي لق .في ميا  ماةيته و شموللا

القددرن الثددامن عشددر و  لدد  ركدن فددي"مقاط تده اليلاإاددة لمثالاددة ها دل و روكاددده للماةيددة  هددذه الماةيدة التددي  علدى

 الدددين و ال هددوت و حسدد  بددل خصوصددا فددي فرنسددا نلدداال ضددد الميسسددات السااسدداة الراهيددة و كددذلك ضددد

ال اإلددة "كتددا  "( )ال لسدد ة الم قولددة"بخدد ل  و" التددوم ت المخمددور "بم يددى " )ضددد كددل ماتافا يددة... أيلددا

 ر  هدذه التركدة التدييدر  ها دل أن حركدة ال كد: "و كتد  مداركس أيلدا("[1] .التركدة ا ةبادة"في " المقدسة

إن حركدة ال كدر : ال كدس أمدا أندا فد ني أر (... الخدال   الصدانع)يشخصلا و يال  علالا اس  ال كر   هي االله 

روضدا  . المجلدد ا ول" رأس المدال" )"متتولة فاه لاس  إال ان كاسا لتركة الماة  ميقولة إلى ةماغ اإلنسان و

فريددريك انجلدس عيدد  و على نتو رام االنسجام مع فلس ة ماركس الماةية هذه كتد ([2] .في  خر الاب ة الثاناة

إن وحدد  ال دال  لاسد  : "كدان مخاوطدة الذي قرأه ماركس قبل الابدع يدوم" ضد ةوهرن "شرحه للا في كتابه 

التركدة ... رادور طويدل و شداخ لل لسد ة و علدوم الابا دة... أثبتلدا و هدذه الماةيدة قدد. في ماةيتدهبل ... في كاانه

 ...يوفد قط و ال يمكن أن يوفد أبدا في أي مكان ماة  بدون حركة و ال حركة بدون مداة  ل . شكل وفوة الماة 

الدماغ اإلنساني و أن اإلنسدان  إنتا عن ماهاة ال كر و الم رفة و عن مصدرهما نجد أنلما ... و لكن إذا رساتليا

و إذ ذا  ي ددو مدن البداهدة . م دان و مدع هدذا المتداط ن سه هو نتا  الابا ة الذي نما و راور في متاط طبا ي

أيلا عيد  خر رتلال نتافات للابا دة لاسد  فدي ريداقض بدل فدي انسدجام مدع  أن نتافات ةماغ االنسان التي هي

فدي ) ها ل مثالاا أي أن ا فكدار فدي ةماغده لد  ركدن فدي ن دره إال صدور مجدرة  لقد كان كان " ."ساإر الابا ة

ا شدداات و التاددورات  إلددى هددذا التددد أو ذا   عددن( 'نسددخ'ان كاسددات  يسددت مل انجلددس أحاانددا كلمددة : ا صددل

ند  ها ل إال صورا ر كس ال كر  التدي كا بل على ال كس من ذلك فا شاات و راورها ل  ركن في ن ر. الواق اة

الدذي عدرض " لوةفاد  فوربدا "و قدد كتد  انجلدس فدي ميل ده "[3] .موفوة   و ال أعل  أيدن  قبدل وفدوة ال دال 

المخاوطدة  د أن أعداة قدرات و أفكار ماركس حول فلس ة فوربا  و الذي لد  يدف ده إلدى الابدع إال ب د أفكاره فاه

 9518–9511مدع مداركس فدي  القديمة حول ها ل و فوربا  و الم لوم الماةي للتاريخ الذي وضد لا بالت داون

ال لس ة التديثة هدي مسدولة ع قدة ال كدر بالكداإن أو  إن المسالة االساساة ال  مى في كل فلس ة و الساما: "يقول

 و كان ال لس ة رب ا إلفابارل  على هذا السيال قدد... احخر ال قل أم الابا ةيسب   أيلما... ع قة ال قل بالابا ة

يقبلدون علدى هدذا اليتدو  فووالإك الذين كانوا ييكدون رقدم ال قل علدى الابا دة و: انقسموا إلى م سكرين كبارين

الدذين كدانوا يقدررون و احخدرون . م سدكر المثالادة أل دوا... في  خر رتلال بخل  ال ال  أيدا كدان ندو  هدذا الخلد 

لداس  –بالم يى ال لسد ي  –و كل م لوم  خر للمثالاة و الماةية ." الماةية رقدم الابا ة انتموا إلى مختلف مدارس

الدين  بشكل أو بدخخر   و قد نبذ ماركس نبذا قاط ا  لاس فقط المثالاة المقرونة أبدا إلى. خل  البلبلة من شونه إال
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هدذه  و ال ج يدة  و االنتقاةيدة  و المدذه   و كدانط الميتشدر  خصوصدا فدي أياميدا بل نبذ أيلا وفلة ن ر هاوم

و فدي  ةأمام المثالا" رف ي"المختل ة إذ أنه كان ي تبر هذا اليو  من ال لس ة بمثابة ريازل  بوشكاللا[4] الوض ي

وبصدة هذا راف وا رسدالة ".[5] أسلو  فبان يقبل الماةية في السر و ييكرها في ال لن"أحسن ا حوال بمثابة 

فالا عن متاضر  ال ال  الابا دي  التي يتتدث 9515ةيسمبر /ا ول كانون 92ماركس إلى انجل  الميرخة في 

 بونيدا مدا ةميدا"و اعتدرل " ماةيدا أكثدر مدن ال داة "ي حظ فالا أن هذا ال دال  قدد ظلدر  الشلار روماي هكسلي و

" فدت  بابدا سدريا"بونده  ثد  يتلمده مداركس" ن حظ ف د  و مدا ةميدا ن كدر فد  نسدتااع أن نخدر  أبددا مدن الماةيدة

: حول ال  قدة بدان التريدة و اللدرور  المل  خصوصا أن نسجل رأي ماركسو من . لل ج ية و لي رية هاوم

و "( ضدد ةوهرند . "انجلدس" )التريدة هدي فلد  اللدرور  .لاس  اللرور  عماات إال ما ةام  غادر م لومدة"

الابا دة للقدوانان الموضدوعاة  و رتدول اللدرور  الدديالكتاكي إلدى حريدة  هذا ي يدي  إذن  االعتدرال بماابقدة

 إلدى" فدوهر االشداات"  رتدول "شديت ليدا"و غادر المددر  و لكيده قابدل لد ةرا  إلدى " بذارده الشيت" كتتول)

 "(. ظاهرات"

 

عيدد بدوخير و " المبتذلدة"بدا حر  الماةيدة ) و في فملتلا ماةية فوربا ' القديمة'في الماةية  العيب األساسيإن 

  :هو في ن ر ماركس و انجلس( فوغ  و مولاشوت

ما روصل  إلاه الكامادات  و ل  ركن لتوخذ ب ان االعتبار  خر" في أساسلا ماكاناكاة"ذه الماةية كان  إن ه – الأو

 (.الي رية الكلرباإاة للماة  و من المياس  أن نلاف إلالا في أياميا هذه)و الباولوفاا 

 

و لد  ( م يدى أنلدا ضدد الديالكتاكادةكان  ماتافا يقاة ب)ةيالكتاكاة  إن الماةية القديمة ل  ركن راريخاة و ال –ثاناا  

 إنلدا ر لد  –ثالثدا . التاور من فماع نواحالا على نتو ميسج  متك  التلقات إلى اليلايدة ركن راب  وفلة ن ر

يتدةها التاريخ علدى  التي" )مجموعة ال  قات االفتماعاة كافة"على نتو رجريدي ال بمثابة " فوهر اإلنسان"

و بت بار  خر إن الماةية القديمدة " ر ااره"كان  ال ال  مع أن المقصوة" بت سار"إال و هكذا ل  رق  (. نتو ملموس

 ."الثوري اليشاط ال ملي"ل  ركن ردر  شون 

  

 

 

 الديالكتيك

التادور و أوفرهدا ملدمونا و  لقدد كدان مداركس و انجلدس يريدان فدي ةيالكتادك ها دل أوسدع مدذه  مدن مدذاه 

و كان  كل صدا ة أخدر  لمبددأ التادور رتدرات  . ا لماناة ل لس ة الك ساكاةأشدها عمقا و أثمن اكتسابا حققته ا

الدذي يتماد  أحااندا بق د ات و كدوارث )الملمون رشوه و ر سد السار الواق ي للتاور  للما وحاد  الجان  فقار 

نقداذ الدديالكتاك عمد  ال إنيدا كلايدا  مداركس و أندا  كيدا وحددنا رقريبدا اللدذين. "في الابا ة و المجتمدع( ثورات و

إن الابا دة هدي ". "ب ةخالده فدي الم لدوم المداةي للابا دة و ذلك( "من المثالاة بما فالا اللا لاة ن سلا" )الواعي

كتد  هدذا قبدل )نلاف أن عل  الابا ة التديث قد أغيدى إلدى أقصدى حددوة ال يدى  متك االختبار  و ب مكانيا أن

يومادا و بدذلك  و ال ي ال يلداف لدوازم هدذا االختبدار.!( ياصر الخالراةيوم و االلكترونات و رتول ال  اكتشال

 ."[6]ال على نتو ماتافا يقي أثبت  هذه ال لوم أن الابا ة ر مل في نلاية الماال على نتو ةيالكتاكي

 

ا ساسداة الكبدر  التدي رقدول بدون ال دال  ال يتدولف مدن أشداات رامدة الصديع بدل هدو  إن ال كر ": قال انجلس أيلا

ان كاسدارلا الذهيادة فدي  من ال ملاات يارأ فالا على ا شاات التي ربدو فدي ال داهر ثابتدة و كدذلك علدى مجموعة

ة الكبدر  قدد ن دذت علدى نتدو ال كر  ا ساسدا ةماغن  أي ا فكار  ر ار مستمر من الصارور  و ال يات  إن هذه

و لكدن االعتدرال بلدذه . يوفد من ي ارضدلا فدي شدكللا ال دام هدذا عما  ميذ ها ل في اإلةرا  ال ام حتى أنه ال

 ."راباقا في الواقع في كل حال من ا حوال و في كل مادان من مااةين البتث شيت  خدر ال كر  ك ما شيت و

كل شيت خار  اللد    م ال لس ة الديالكتاكاة فاه رر  كل شيت و فيلاس هيا  من أمر نلاإي مال  مقدس أما"
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التدي ال ريقادع  حركدة الصدارور  و  المتتدوم  و لداس ثمدة شديت قداةر علدى الصدموة فدي وفللدا غادر التركدة

و هدذه ال لسد ة ن سدلا لاسد  إال مجدرة ان كداس . ا علدى ال يات  حركة التصاعد أبدا ةون روقف مدن ا ةندى إلدى

فالدديالكتاك هدو إذن فدي ن در مداركس علد  القدوانان ال امدة للتركدة سدوات فدي  ."تركة في الدماغ الم كدرهذه ال

 ."[7]الخارفي أم في ال كر البشري ال ال 

 

 لد  ر دد بتافدة إلدى"فالماةيدة الديالكتاكادة . ربيداه مداركس و طدورهل لس ة ها دل هدو مدا  إن هذا الم لر الثوري

المياد   –قوانايده  ن ريدة ال كدر و"و إن مدا ربقدى مدن ال لسد ة القديمدة هدو " فلس ة روضع فدوخ ال لدوم ا خدر 

م لوم ماركس كما هدو حسد  م لدوم ها دل يشدمل مدا يسدمى  غار أن الديالكتاك حس .[8] الشكلي و الديالكتاك

التي يج  أن ر ال  موضوعلا من وفلة ن در راريخادة أيلدا و ذلدك بدون " ال رفاناة" الاوم بي رية الم رفة أو

 .ر م  ميشو الم رفة و راورها أي االنتقال من ال م رفة إلى الم رفة ردرس و

 

عدن غادر طريد   ميا ةخل  فكر  اليمو فكر  التاور على نتدو كلدي رقريبدا فدي الدوعي االفتمداعي و لكدنأيا في

ها دل هدي أوسدع فددا و أغيدى فددا  باد أن هذه ال كر  كما صاغلا ماركس و انجلس باالسدتياة إلدى. فلس ة ها ل

عدة سدابقا و لكدن علدى نتدو كونه يستيسدخ مراحدل مقاو راور يبدو. في متتواها من ال كر  الشاإ ة عن التاور

 –رادور علدى نتدو لدولبي إذا صد  الت بادر ال علدى نتدو خدط مسدتقا   ("ن دي الي دي)" خر و على ةرفدة الرفدع 

انددفاعات ةاخلادة نتدو  –رتول الكمادة إلدى كا ادة " انقااعات في التدر " –ثورات  راور بق  ات و كوارث و

فدي حددوة  جاهدات المتمداي   التدي ر مدل فدي فسد  م دان أويثارهدا التلداة و التصداةم فدي القدو  و االر التادور

فصدملا بدان فمادع فواند  كدل  رب ادة متباةلدة و صدلة وثاقدة ال يمكدن –ظاهر  م اية أو فدي قلد  مجتمدع م دان 

هدذ هدي : مجر  التركة الوحاد المشرو  الكلي   صلة رتدة(و التاريخ يكشف ةاإما عن فوان  فديد )ظاهر  

رافدع رسدالة مداركس إلدى انجلدس . )أغيى مدن المدذه  الشداإع ك بوص ه مذهبا للتاورب ض مما ات الديالكتا

 التي من التماقة خلالا بالديالكتاك" المشدوة "س ساات شتاين "حاث يل أ من  9515كانون الثاني  5بتاريخ 

 (."الماةي

  

 

 مفهوم المادي للتاريخال

ف دل "فاقتيع بونه يجد  . طاب لا الوحاد الجان  ماللا وأةر  ماركس خلو الماةية القديمة من الميا  و عدم اكت

بوفده  و إذا كاند  الماةيدة."[9] إعاة  بياإه استياةا إلى هذا ا سداس عل  المجتمع ميسجما مع ا ساس الماةي و

االفتماعادة لننسداناة ر سدار  لكداإن و لداس بدال كس فلدي رتالد  عيدد راباقلدا علدى التادا عدام ر سدر الدوعي با

التكيولوفاا ربرز أسلو  عمل اإلنسان رجداه الابا دة  إن: "يقول ماركس. الوعي االفتماعي بالكاإن االفتماعي

أو الم اها  ال كرية التدي رديج  و بالتالي ال رول االفتماعاة لتااره و ا فكار  أي ال ملاة المباشر  إلنتا  حااره

صدا ة كاملدة عدن الموضدوعات  و قدد أعادى مداركس.([10] المجلدد ا ول" رأس المدال" )"هذه ال رول عن

مسداهمة فدي نقدد : "راريخده و ذلدك فدي مقدمدة كتابده ا ساساة للماةية في راباقلا على المجتمدع البشدري و علدى

 :قال" االقتصاة السااسي

و . إراةرلد  اإلنتا  االفتماعي لتاارل  يقامون فاما بايل  ع قدات م ايدة ضدرورية مسدتقلة عدن إن الياس أثيات"

 .الماةية رااب  ع قات اإلنتا  هذه ةرفة م اية من راور قواه  الميتجة

 

ا ساس الواق ي الذي يقوم علاده بيدات فدوقي  ا  هذه ييلف البيات االقتصاةي للمجتمع أيو مجمو  ع قات اإلنت

إن أسدلو  إنتدا  التادا  الماةيدة يشدترط ر اعدل . الوعي االفتمداعي حقوقي و سااسي و راابقه أشكال م اية من

 اشدتل  بدل علدى فلداس إةرا  اليداس هدو الدذي يتددة م. السااسدي و ال كدري بصدور  عامدة التاا  االفتمداعي و

الماةيدة ةرفدة  و عيدما ربل  قو  المجتمدع الميتجدة. من ذلك م اشتل  االفتماعاة هي التي رتدة إةراكل  ال كس

و لاسد  هدذه سدو   –ع قات الملكادة  م اية من راورها ردخل في رياقض مع ع قات اإلنتا  الموفوة  أو مع
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فب دد مدا كاند  هدذه ال  قدات أشدكاال لتادور . تادور ضدميلار التي كاند  إلدى ذلدك التدان –الت بار التقا  لتلك 

و مدع ر ادر ا سداس االقتصداةي . و عيدإذ يي ت  علد الثور  االفتماعادة. للذه القو  القو  الميتجة رصب  قاوةا

االنق بدات ييب دي  و عيدد ةراسدة هدذه. انق   في كل البيات ال وقي اللاإدل بلدذا التدد أو ذا  مدن السدرعة يتدث

 –هذا االنق   الذي يتدة بدقة ال لوم الابا ادة  – ا التماا  بان االنق   الماةي لشروط اإلنتا  االقتصاةيةةاإم

و الديياددة و ال ياددة و ال لسدد اة أو بكلمددة مختصددر  ا شددكال ال كريددة التددي  و بددان ا شددكال التقوقاددة و السااسدداة

 .الياس هذا الي ا  و يكافتونه يتصور فالا

 

التي لديده عدن ن سده كدذلك ال يمكدن التكد  علدى علدد انقد   كلدذا  يمكن التك  على فرة وفقا لل كر  فكما أنه ال

و  ر سدار هدذا الدوعي بتياقلدات التادا  الماةيدة و بدالي ا  القداإ  بدان قدو  المجتمدع الميتجدة فايب ي. وفقا لوعاه

البرفددوازي التددديث  االقادداعي و إن أسددالا  اإلنتددا  ا سددلو  احسدداوي و القدددي  و]...[ ع قددات اإلنتددا  

 ."[11]التكون االفتماعي االقتصاةي مرسومة بخاوطلا الكبر  يمكن اعتبارها بمثابة علوة متصاعد  من

ن ريتيدا : "9511فويلادة /رمدوز 1بتداريخ  إلى انجلسرافع الصا ة الموف   التي ي االا ماركس في رسالته )

 (.اإلنتا  حول رتديد ري ا  ال مل بواساة وساإل

 

روساع الماةية بدأ  و انسدجام إلدى اليلايدة حتدى  إن اكتشال الم لوم الماةي عن التاريخ أو بت بار أةخ رابا  و

لد  ركدن : أوال:  ريات التاريخاة السابقةقلى على عابان رإاساان في الي رشمل مادان ال اهرات االفتماعاة قد

التدي  روخذ ب ان االعتبار  في أحسن التاالت  غار الدوافع  ةون أن ردر  القدوانان الموضدوعاة هذه الي ريات

. رادور اإلنتدا  المداةي رسار راور ن دام ال  قدات االفتماعادة  ةون أن ردر  فدذور هدذه ال  قدات فدي ةرفدة

السكان بايمدا مكيد  الماةيدة التاريخادة  ول  بقة رلمل على وفه اللبط عمل فماهاركان  الي ريات السا: ثاناا

. الجماهار و من ةراسة ر ارات هذه ال درول بدقدة ال لدوم الابا ادة مر  من ةراسة ال رول االفتماعاة لتاا 

ار د   عدة كا مداو عل  التاريخ قبل ماركس يكدسان في أحسن التاالت وقاإع خام مجمو" االفتما  عل "لقد كان 

ةراسدة واسد ة شداملة  لقدد شدق  الماركسداة الاريد  أمدام. و ي رضان ب ض الجوان  من حركة راور التداريخ

ذلك بتتلاللا مجموعدة المادول المتياقلدة و  ل ملاة نشوت رشكا ت المجتمع االقتصاةية و راورها و انلاارها و

ختلددف طبقددات المجتمددع و ب ب اةهددا اختاددار ا فكددار الم ددال  لم رةّهددا إلددى ظددرول الم اشددة و اإلنتددا  الواضددتة

 نتو ذاري و اعتباطي و يكش لا عن فذور فماع ا فكار و فمادع المادول المتباييدة فدي أو روويللا على" القاإد "

الدذي يتددة ةواف لد  و  إن اليداس هد  صدان وا رداريخل  و لكدن مدا. أوضا  القدو  الميتجدة الماةيدة ةون اسدتثيات

الماام  المتلاة ؟ و مداذا يمثدل مجمدو   لجماهار البشرية؟ و ما هو سب  ن اعات ا فكار وخصوصا ةوافع ا

هدي الشدروط الموضدوعاة إلنتدا  التادا  الماةيدة التدي يقدوم  هذه الي اعات في مجمدل المجتم دات البشدرية و مدا

عدار انتباهده للدذه التاريخي؟ و ماهو قدانون رادور هدذه الشدروط؟ إن مداركس قدد أ علالا أساس كل نشاط الياس

 رسد  الاريد  لدراسدة علمادة للتداريخ بوصد ه حركدة رادور واحدد  رسدار وفد  قدوانان م ايدة رغد  المسداإل و

 .ريوعلا ال جا  و رغ  فماع رياقلارلا

  

 

 الصراع الطبقي

احخدر و أن التادا  االفتماعادة ملاةدة  من الم لوم أنه في كل مجتمع رتصاةم ماام  الب ض مع مادام  الدب ض

الذي بان الش و  و المجتم ات  كما يقدوم ةاخدل الشد و  و  بالتياقلات  و أن التاريخ يكشف ليا عن الصرا 

ليا أيلا مراحل مت اقبة من الثور  و الرف اة  من السدل  و التدرو   مدن الركدوة  المجتم ات ن سه  و أنه يبان

وفوة القوانان فدي هدذا  فه الذي يتا  اكتشالإن الماركساة قد رسم  اليل  المو. التقدم السريع أو االنتااط و

فقط ةراسة مجمل المادام  لدد  فمادع أعلدات  .الت قاد و التشو  ال اهر و ن يي بلذا ن رية الصرا  الابقي

هدذا مدع ال لد  أن المادام  . نتاجدة هدذه المادام  رتديددا علمادا مجتمع ما أو عدة مدن المجتم دات رسدم  بتتديدد

 يقدول مداركس فدي. ا وضا  و شروط التاا  لد  الابقات التي ييقس  إلالا كل مجتمدع المتياقلة يولدها رباين

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/02.htm#11#11
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عددد  المشدداعاة  مددا: ثدد  يلدداف انجلددس فامددا ب ددد)إن ردداريخ كددل مجتمددع إلددى يوميددا هددذا ": "الباددان الشدداوعي"

قااعي و القدن  اليبال و ال امي  و الساد اال فالتر و ال بد  و. ل  يكن سو  راريخ صرا  بان الابقات( البداإاة

الملالدون و الملدالدين  كدانوا فدي ر دارض ةاإد  و كاند  باديل  حدر   و الم ل  و الصانع  أي باختصار 

 و رار  مستتر   حر  كان  ريتلي ةاإما إما بانق   ثوري يشمل المجتمع بوسدره و إمدا مستمر   رار  ظاهر  

المجتمدع االقاداعي اللالدك  ديث الدذي خدر  مدن أحشداتأما المجتمدع البرفدوازي التد]...[ بانلاار الابقتان م ا 

فديد  متل القديمة و أوفد ظروفدا فديدد  ل ضدالاة  ف نه ل  يقض على التياقلات بان الابقات بل أقام طبقات

إال أن مدا يماد  عصدرنا التاضدر  عصدر البرفوازيدة  هدو أنده ف دل . القديمدة و أشكاال فديد  لليلال بدال مدن

إلدى  ف ن المجتمع أخذ باالنقسام  أكثر فوكثر  إلدى م سدكرين فسداتان مت ارضدان . ثر بساطةأك التياحر الابقي

الثدور  ال رنسداة الكبدر  كشدف  و ميدذ". همدا البرفوازيدة و البرولاتاريدا: طبقتان كبارران ال دات بايلمدا مباشدر

. وهدو صدرا  الابقدات السدب  التقاقدي ليحدداث راريخ اوروبا في عدة من البلدان على نتو بديلي خا  عدن

الدذين كدانوا  (راادري و غاد و و ماياده و راادر)ظلر في فرنسا عدة من الميرخان  [12] فميذ علد عوة  الملكاة

أنه الم تال الدذي يتدا  فلد  كدل  الابقي موفوة و مجبرين عيد رلخاصل  لما كان يتدث أن ي ترفوا بون الصرا 

انتصددار البرفوازيددة التددام  و الميسسددات التمثالاددة و  و لكددن المرحلددة التديثددة ا خاددر   مرحلددة. ردداريخ فرنسددا

 هذه.   مرحلة الصتافة الاوماة ال هاد  الثمن  التي رت ل ل بان الجماهار إلخ(ال ام إن ل  يكن)االقترا  الموسع 

إن "( ةسدتوري"و  "سدلمي"و لدو أحااندا علدى نتدو وحادد الجاند  و )قد أثبت  بم يد من الجد ت أيلدا  المرحلة

يبدان ليدا مدا طلبده مداركس مدن " الشداوعي البادان"إن المقتاف التالي من . الصرا  الابقي هو متر  ا حداث

التديث باالرربداط مدع   وضا  كل طبقة من طبقات المجتمع عل  االفتما  من وفلة ن ر التتلال الموضوعي

لداس بدان فمادع الابقدات التدي رقدف احن أمدام البرفوازيدة وفلدا لوفده إال طبقدة  و: "رتلال رادور هدذه الابقدة

الصدياعة  إن فمادع الابقدات ا خدر  رديتط و ريقدرض فدي اليلايدة مدع نمدو. ثورية حقا هدي البرولاتاريدا واحد 

إن الشدريتة السد لى مدن . الصدياعة خد  و أسداس ميتجدات هدذهأ –خ فا لدذلك  –الكبر  أما البرولاتاريا فلي 

التدرفاان و ال  حدان رتدار  البرفوازيدة مدن أفدل الت داظ  الابقة المتوساة و صد ار الصدياعاان و الباعدة و

. فلي لاس  إذن ثورية بل متاف ة و أكثر من متاف ة أيلا إنلدا رف ادة. متوساة على وفوةها بوص لا فةات

حالدة انتقدال إلدى  و إن حددث و أن كاند  ثوريدة فدذلك  نلدا فدي. ردور عجلة التاريخ إلى الدوراترريد أن  إذ أنلا

مصالتلا المسدتقبلاة و هدي رتخلدى عدن وفلدة  ص ول البرولاتاريا و بذلك ال ردافع عن مصالتلا احناة بل عن

تاريخادة أعادى مداركس و فدي فملدة مدن الميل دات ال". البرولاتاريدا ن رها الخاصدة لتتخدذ لي سدلا و فلدة ن در

عل  التاريخ الماةي و عدن رتلادل ظدرول كدل طبقدة بدذارلا و أحااندا ظدرول مختلدف  أمثلة ساط ة و عماقة عن

 أن كدل نلدال طبقدي هدو نلدال"ال ةات في الابقة الواحد  و بان على نتدو سداطع لمداذا و كادف  الجماعات و

م قدد  شدبكة ال  قدات االفتماعادة و  إن المقادع الدذي استشدلدنا بده  ن دا يبداّن بوضدول كد  هدي."[13] سااسدي

الماضددي و المسددتقبل التددي يتلللددا مدداركس لا لددر حاصددل كددل  الدددرفات االنتقالاددة بددان طبقددة و أخددر  و بدداّن

 .التادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددور التددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداريخي

 

 .االقتصاةي د روكادها و راباقلا ا كثر عمقا و شموال و ر صا  في مذهبهن رية ماركس رج إن

 

 

 

 

 

 .  القس  الثامن  لماركس و انجل "ال اإلة المقدسة"ان ر  .9

 .  ماركس و انجل   المجلد ا ول"رأس المال"  .2

  .  فريدير  انجل "ضد ةوهريي  .3

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/02.htm#12#12
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متددوة و لداس بمقددوره  و أن عقدل اإلنسدانهي فلس ة مثالادة رقدر بونده ال يمكدن إةرا  ال دال   الغنوصية .1

ال يوصددداان بدددالوفوة  فاقدددر ب ددض: و لل يوصددداة أشددكال مختل دددة. م رفددة مدددا يتجددداوز مملكددة التدددواس

ييكدر  خدرون بوفدوة ال دال  المداةي بتجدة  الموضوعي لل ال  الماةي و لكيل  ييكرون إمكاناة م رفتده و

 .ار  حواسياخ أن اإلنسان ال يمكيه م رفة ما إذا يوفد شيت ما

القددر  االةراكادة لننسدان هدي اللددل مدن رلدك  أطلد  كدانط هدذا االسد  علدى فلسد ته المثالادة م تبدرا – نقةد

 .بون عقل اإلنسان ال يمكيه م رفة طبا ة االشاات نقدية كانط قاةره إلى االقتيا . ال لس ة

 

 

أسسدلا ال السدول و . لد  االفتمدا ن عدة واسد ة اإلنتشدار فدي ال لسد ة البرفوازيدة و ع – الفلسفة الوضةعية

 يددرفض الوضدد اون إمكاناددة إةرا  الددي   و ال  قددات(. 9581–9115)االفتمددا  ال رنسددي كوندد   عددال 

يخت لدون ال لسد ة فدي  فلد . الداخلاة و ييكرون كذلك ةور ال لس ة كميل  للم رفة و ر اار ال ال  الموضوعي

ر تبددر . الم ح ددة المباشددر  وصددف سدداتي ليتدداإ حصددالة مددن الم ااددات روفرهددا مختلددف فددرو  ال لدد  و 

 .الواقدع هدي لاسد  إال ندو  مدن المثالادة الذارادة الماةيدة و المثالادة إال أنلدا فدي" فدوخ"الوضد اة ن سدلا أنلدا 

 

 ل ريدريك انجل " فاوربا  و نلاية ال لس ة الك ساكاة االلماناة لوةفا . 8

 .ل رةريك ان ل " ضد ةوهرن  .1

 .ل رةريك انجل " نلاية ال لس ة الك ساكاة ا لماناةفاوربا  و  لوةفا  .1

 .ل ريدير  انجل " ضد ةوهرن "  .5

 .ل ريدر  انجل " فاوربا  و نلاية ال لس ة الك ساكاة االلماناة لوةفا  .1

 .لكارل ماركس  المجلد ا ول" رأس المال"ان ر   .99

 (.9581)لكارل ماركس " مساهمة في نقد االقتصاة السااسي "  .99

السدلاة فدي البوربدون و اعاددت  في فرنسا عيدما كان  9539و  9591ال تر  بان  – دةاالستعا  .92

 .9112ال رنساة في  الى ال ر  ب د قل  ن ام التك  من قبل الثور  البرفوازية

–995:   الصدد تات9113المجلددد ا ول  موسددكو  ان در ا عمددال الكاملددة لمدداركس و انجلددس   .93

 .995–991و  991و  991
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 مذهب ماركس االقتصادي

 

 

الكتددا  هددو أن يكشددف عددن القددانون  إن اللدددل اليلدداإي للددذا": "رأس المددال"يقددول مدداركس فددي مقدمددة كتابدده 

فدراسددة ع قددات اإلنتددا  فددي هددذا . الرأسددمالي البرفددوازي أي المجتمددع" االقتصدداةي لتركددة المجتمددع التددديث

ة  هدذه ال  قدات و راورهدا و زواللدا ذلدك هدو ملدمون مدذه  مداركس وال المجتمع المتدة راريخاا من حادث

 و للدذا يبددأ رتلادل مداركس بتتلادل. السداإد فدي المجتمدع الرأسدمالي هدو إنتدا  البلداإع إن الشديت. االقتصاةي

 .البلاعة

  

 القيمة

 

يمكدن مباةلتده  بالدرحدة الثانادة شديت و هدي. البلاعة هي بالدرفة ا ولى شيت يسد حافة من حافات اإلنسدان

فلدي  أول   –أو القامدة باختصدار  –أمدا القامدة التباةلادة  .إن مي  ة شيت مدا ر ااده قامدة اسدت مالاة. بشيت  خر

 إن. عدة من القا  االست مالاة من ندو  مدا ب ددة مدن القدا  االسدت مالاة مدن ندو   خدر ال  قة  اليسبة  في مباةلة

انقاا  عد  قدات مدن الت داةل  الملاارات من مثل هذه المباةالت رقا  ةون التجربة الاوماة ربان ليا أن الم يان و

فمدا هدو ال يصدر المشدتر  بدان هدذه ا شداات المختل دة التدي  .بان القا  االسدت مالاة ا كثدر ريوعدا و ا كثدر رباييدا

كونلددا ن ددام مددن ال  قددات االفتماعاددة؟ إن ال يصددر المشددتر  بايلددا هددو  ي دداةل ب لددلا بددب ض باسددتمرار فددي

ن دام  إن إنتدا  البلداإع هدو. يتباةل الياس ميتجارل  ي اةلون بان أنوا  ال مل ا كثر رباييدا ف يدما. نتافات عمل

وي داةلون بايلدا ( االفتمداعي لل مدل التقسدا )من ال  قات االفتماعاة يخل  فاه شتى الميتجان ميتجدات متيوعدة 

فماع البلاإع لاس هو ال مل في فر  م ان من اإلنتا  و لداس  و بالتالي إن ال يصر المشتر  بان. عيد التباةل

ف دي مجتمدع م دان ريلدف . ال مل اإلنساني المجرة  ال مل اإلنساني بوفده عدام هو عم  من نو  خا   بل هو

الملادارات  و الدلال على ذلدك. الممثلة في مجمو  قا  كل البلاإع قو  عمل إنساني واحد  موحد  كل قو  ال مل

مدن وقد  ال مدل اللدروري  و هكدذا فكدل بلداعة مدوخوذ  بم رةهدا ال رمثدل سدو  فد ت مدا. ة التبداةلمدن أمثلد

أو بوقد  ال مدل اللدروري افتماعادا إلنتدا   إن كماة القامة رتدة بقامدة ال مدل اللدروري افتماعادا. افتماعاا

تل دة متسداوية عيدد رباةللدا الميتجدان حدان ي تبدرون ميتجدارل  المخ إن. "أي قامة است مالاة م ايدة. بلاعة م اية

 إن: لقدد قدال اقتصداةي قددي ". المختل ة متساوية و ه  ال يدركون ذلك و لكديل  ي  لونده يقرون بذلك أن أعمالل 

. م ل دة ب د ل مداةي ع قدة: وكان علاه أن يلاف بكل بسداطة الدى قولده هدذا. القامة هي ال  قة بان شخصان

اإلنتددا  االفتماعاددة لتشددكالة راريخاددة م ايددة أي  سددتياة إلددى مجمددل ع قداتذلدك أندده ال يمكددن فلدد  القامددة إال باال

إن البلداإع بوصد لا . "ال اهر  الجماهارية التي رتكدرر ملادارات المدرات ال  قات التي ر لر عيد التباةل هذه
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رتلادل  و ب دد"(. مسداهمة فدي نقدد االقتصداة السااسدي" )"كماات متدوة  من وق  ال مل المتجمد قاما لاس  إال

و (. اليقدد)القامدة و ال ملدة  م صل للص ة الم ةوفة لل مل المجسد في البلاإع ييتقل ماركس إلى رتلادل أشدكال

يبتدث عدن ميشدو الشدكل اليقددي للقامدة و أن يددرس  الملمدة الرإاسداة التدي يلد لا نصد  عاياده إذ ذا  هدي أن

شدكل بسداط مي درة و طدارا )" رةيدة و ال رضداة مدن أعمدال التبداةل ال الت اعل التاريخي لتادور التبداةل ابتددات

 حتى الشدكل ال دام للقامدة عيددما( من بلاعة ما رباةل مقابل كماة م اية من بلاعة أخر  كماة م اية": للقامة

يصب  الذه  بمثابة رلدك  يباةل عدة من البلاإع المختل ة ببلاعة واحد  م اية  حتى الشكل اليقدي للقامة حاث

اليتا  ا علدى لتادور التبداةل و إنتدا  البلداإع يامدس   إن اليقد بوص ه. بمثابة الم اةل ال امالبلاعة الم اية  

ال ددرةي أي ال  قددة االفتماعاددة بددان الميتجددان المي ددرةين الددذين يررباددون  يخ ددي  الصدد ة االفتماعاددة لل مددل

و مدن . ليقددويخلدع مداركس لتتلادل م صدل إلدى أقصدى حدد شدتى وظداإف ا. بواسداة السدوخ بب لل  الدب ض

المجدرة لل درض  إن الشدكل"( رأس المدال"كما في فماع ال صول ا ولى من كتدا  )الم ح ة هيا أيلا  المل 

ردداريخ راددور التبدداةل و إنتددا   الددذي يبدددو أحاانددا اسددتداللاا فقددط ي ددرض فددي الواقددع مصدداةر وافددر  ال يددى حددول

إن شتى أشدكال اليقدد  بوصد ه م داةال بسداط  و  .البلاعي إن اليقد ي ترض مستو  م ايا من التباةل. "البلاإع

رددل بالمقارندة بدان ر دوخ وظا دة علدى أخدر   –و كي ا مخد ون  و نقددا عالمادا  وسالة للتداول  و وسالة للدفع 

 .(  المجلد االول"رأس المال" )"مختل ة فدا من اإلنتا  االفتماعي على مراحل

  

 القيمة الزائدة

 

  : كاندد  صددا ة رددداول البلدداإع لقددد. لبلدداإع يتتددول اليقددد الددى رأس مددالفددي ةرفددة مددا مددن راددور إنتددا  ا

أما صا ة رأس المال ال امة فلدي . شرات غارها   أي باع بلاعة في سبال(بلاعة)   –( نقد)ن  –( بلاعة)

إن هذه ال ياة  فدي القامدة االولدى لليقدد الدذي وضدع (. مع رب )باع  أي شرات في سبال –ن  –   –ن : بال كس

م درول  المدال هدذه فدي التدداول الرأسدمالي واقدع" زياة "و ". القامة ال اإد "يسماه ماركس  د التداول هي ماقا

ع قدة إنتدا  افتماعادة خاصدة  ب ايلا هي التي رتول المال إلى رأسدمال بوصد ه" ال ياة "إن هذه . لد  الجماع

لداإع  ن هدذا التدداول ال ي درل سدو  ربداةل ردداول الب و ال يمكدن للقامدة ال اإدد  أن رديج  عدن. متدة  راريخاا

 أيلا أن ريج  عن ارر ا  ا س ار  ن الخساإر و ا ربال لد  كل من الشارين و أشاات مت اةلة  و ال يمكن للا

فمدن أفدل . إفراةيدة البداإ ان رتدوازن  و التدال أن ا مدر يت لد  ب داهر  افتماعادة وسدااة و م ممدة ال ب داهر 

بلدداعة فددي السددوخ  للددا قامددة  يجدد  أن يددتمكن صدداح  المددال مددن اكتشددال"ال اإددد  التصددول علددى القامددة 

أي بلداعة ركدون عملادة اسدتل كلا فدي الوقد    "است مالاة  رتمتع بماد   خاصدة هدي أن ركدون مصددرا للقامدة

مدل و إن اسدتل كلا هدو ال . إنلدا قدو  ال مدل اإلنسداني: البلداعة موفدوة  و بال  ل هذه. ن سه عملاة رخل  قامة

أخدر    إن صاح  المال يشتري قو  ال مل بقامتلا التي يتدةه  كما يتدة قامدة كدل بلداعة. القامة ال مل يخل 

و حدان يشدتري صداح  (. عاإلتده أي ن قدات إعالدة ال امدل و)وق  ال مل اللروري افتماعاا إلنتا  البلداعة 

و لكدن ال امدل . سداعة 92ال اليلار و ليقدل ر مل طو المال قو  ال مل يصب  من حقه أن يستللكلا أي أن يج للا

ي اي إنتافا ي اي ن قدات إعالتده و فدي السداعات السد  "( اللروري" أي وق  ال مل)ساعات  1حان يشت ل 

 .ال يدفع الرأسمالي أفر  عيه أي ي اي القامة ال اإد " زاإدا"ي اي إنتافا "( ال اإد" أي وق  ال مل)االخر  

الثابد  الدذي يي د  علدى  الرأسدمال: ملاة اإلنتا  يج  أن نما  قسمان فدي الرأسدمالو بالتالي فمن وفلة ن ر ع

إلدى ( ةف دة واحدد  أو ةف دات)ريتقل قامته كمدا هدي  و.(  الت  و أةوات عمل  و مواة أولاة  الخ)وساإل اإلنتا  

هدذا الرأسدمال ال ر دل  و قامدة. الذي يي   على قو  ال مدل( المتتر )المت ار  الميتو  التام الصيع  و الرأسمال

اسدتثمار الرأسدمال  و علاه فمن أفدل الت بادر عدن ةرفدة. ريمو في عملاة اإلنتا   إذ رخل  القامة ال اإد  ثابتة بل

إن م ددل القامدة ال اإدد  االسد  . بالرأسدمال المت ادر لقو  ال مل يج  مقارنة القامة ال اإدد  ال بالرأسدمال كلده بدل

 .بالماإة 999او  131ساكون في مثليا  ل  قةالذي أطلقه ماركس على هذه ا

 

فدي الدرفدة االولدى ردراك  كمادة م ايدة مدن المدال فدي أيددي عددة مدن  إن المقدمة التاريخاة ل لور رأسمال هدي
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 مدن" أحدرار"إنتا  البلاإع ةرفة ارر ا  نسبي  و هي  في الدرفة الثانادة  وفدوة عمدال  ا فراة في حان بل 

 نلد  ال يملكدون  أحرار من كدل رلداا  و مدن كدل رقادد فدي بادع قدو  عمللد   و أحدرارمن وفلة أنل  : وفلتان

ال " برولاتداريان"أي وفدوة عمدال  أرضا و ال وساإل إنتا  بوفه عام  أي وفوة عمال أحدرار و غادر مقاددين 

 .يستا اون ال اش ب ار قو  عملل 

 

و "( مالقددة قامددة زاإددد )"رمديددد يددوم ال مددل  :القامددة ال اإددد  أمددر ممكددن ب لددل وسددالتان أساسدداتان إن ازةيدداة

الوسدالة ا ولدى يرسد  لوحدة  و عيددما يتلدل مداركس"(. قامة زاإدد  نسدباة)"التقلا  في يوم ال مل اللروري 

مدن القدرن )لتددخل سدلاة الدولدة فدي سدبال رمديدده  راإ ة ليلال الابقة ال املدة فدي سدبال رقلدا  يدوم ال مدل و

و ميدذ نشدر (. رشريع المصانع في القرن التاسع عشر)سبال رقلاصه  و في( بع عشرالرابع عشر إلى القرن السا

 راريخ التركة ال مالاة في فماع البلدان المتمدنة في ال ال  عدةا ال يتصى مدن الوقداإع قدم" رأس المال"كتا  

 .الجديد  التي ربرهن على صدخ هذه اللوحة

 

يددرس المراحدل التاريخادة ا ساسداة الدث ث ل يداة  إنتافادة ال مدل  اليسدباة إن ماركس عيد رتلاله القامة ال اإد 

إن . الصدياعة الكبدر  احالت و. 3رقسدا  ال مدل و المانا داكتور   . 2الت داون البسداط  . 9: الرأسدمالاة مدن قبدل

الرأسدمالاة ي لدر فامدا ي لدر مدن كددون  ال مد  الدذي يكشدف بده مداركس الخادوط ا ساسداة اليموذفادة لتاددور

روساا رقدم أةلة وافر  فدا روض  و ربرز المرحلتان ا ولتدان  في" الترفاة"ة الصياعة المسما  الصياعة ةراس

فقدد  9511أما عمل الصياعة الماكاناكادة اللدخمة الثدوري الدذي وصد ه مداركس فدي  .من هذه المراحل الث ث

 .(غارهمددا ا و الاابددان وروسددا" )فديددد "نصددف القددرن الميصددرم ميددذ ذلددك التددان فددي عددد  بلدددان  ظلدر خدد ل

 

رراك  الرأسمال أي رتول قسد  مدن القامدة  و ب د ف ن ا مر اللام و الجديد إلى أقصى حد عيد ماركس هو رتلال

. الرأسمالي الشخصداة أو الرضدات ن وارده بدل لننتدا  مدن فديدد ال اإد  الى رأسمال و است ماله ال لسد حافات

 الذي ي تبدر أن كدل( ابتدات من  ةم سماث)ااسي الك ساكي الساب  كله االقتصاة الس لقد أشار ماركس إلى خاو

التقاقة ريقس  الى وساإل إنتدا   القامة ال اإد  التي رتتول إلى رأسمال رذه  إلى الرأسمال المت ار بايما هي في

أسمال الثابد  رتوللا إلى االشتراكاة يرردي ازةياة حصة الر و في عملاة راور الرأسمالاة و. و رأسمال مت ار

 .بالقادداس إلددى حصددة الرأسددمال  المت اددر أهماددة أولاددة( مجمددل رأس المددال مددن أصددل)بم يددد مددن السددرعة 

 

 خدر   الرأسمال بت جاله في إحد ل احلدة متدل ال مدال و بخلقده الثدرات فدي قاد   و البديس فدي قاد  إن رراك 

" فداض السدكان الرأسدمالي" أو" ال مال ال اإض اليسبي من"أو " باحتااطي فاش ال مال"يخل  أيلا ما يسمى 

إن . الرأسمال من أن يوسدع اإلنتدا  بسدرعة بال دة الذي يرردي أشكاال متيوعة إلى أقصى حدوة التيو   و يمكن

ردراك  الرأسدمال بشدكل وسداإل اإلنتدا  ر اايدا فامدا ر ااده م تاحدا ل لد   هذه اإلمكاناة إذا نسدق  مدع التسدلاف و

 كان  في البدا رتصدل علدى نتدو ةوري فدي البلددان الرأسدمالاة مدر  فدي كدل عشدراإلنتا  التي  أزمات فاض

الرأسدمال علدى أسدداس  و يجد  التمااد  بددان ردراك . سديوات رقريبدا و مدن ثد  فدي فتدرات أقددل رقاربدا و أقدل ثباردا

نتدا  و الش ال فصد  عيا دا عدن وسداإل اإل الذي يتصف ب صل" البداإي"الرأسمالاة و التراك  المسمى بالتراك  

المشداعاة و بي دام المسدت مرات و بالدديون ال امدة و برسدوم  يارة ال  حدان مدن أراضدال  و بسدرقة ا راضدي

 في قا   و في قا   خر القابض علدى المدال " التر"يخل  البرولاتاري " البداإي التراك "إن ... التماية الخ

 .الرأسمالي

 

إن انتد ا  ملكادة الميتجدان : "المشدلور  بلذه ال بدارات" الياالرجاه التاريخي للتراك  الرأسم"و يصف ماركس 

التدمار ب دا عن الش قة و بدافع من أحط المشداعر و أحقرهدا و أشددها  المباشرين يت  بوشد الي عات إلى اللدم و

ر الت باد و القاإمدة إذا فداز( "عمدل ال د ل و الترفدي" )فالملكادة الخاصدة المكتسدبة ب مدل المالدك .ر اهة و حقددا

الخاصدة الرأسدمالاة التدي ررركد   على اندما  الش ال ال رةي المستقل مع أةوات و وساإل عمله ر يتلا الملكادة
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أمدا مدن يت لد  ا مدر احن بدانت ا  ملكاتده فلد  ... شدكلاة  على استثمار قو  عمل ال ار الذي ال يتمتع ب ار حريدة

 إن انت ا . ل الرأسمالي الذي يستثمر ال ديد من ال ماليدير استثمار  مستقلة بي سه ب ي د المقصوة ال امل الذي

إن رأسمالاا واحددا . الرسامال الملكاة هذا يت  ب  ل القوانان الم زمة لننتا  الرأسمالي ن سه عن طري  رمرك 

أي انتد ا  ب دض الرأسدمالاان ملكادة عددة كبادر مدن  و إلى فان  هدذا التمركد . يقلي على الكثارين من أمثاله

ال مل على مقااس يتسع أكثر فوكثر كمدا يتادور راباد  ال لد  علدى التكيادك  لل  يتاور الشكل الت اوني لسارأمثا

يمكدن  مدت ق  و اسدتثمار ا رض اسدتثمارا ميلجادا و رتويدل وسداإل ال مدل إلدى وسداإل لل مدل ال راباقا فايدا و

إنتدا  ل مدل افتمداعي ميسد  و  اللا كوساإلاست ماللا إال است ماال مشتركا و روفار فماع وساإل اإلنتا  باست م

. فان  كدل ذلدك الصد ة ال المادة للي دام الرأسدمالي ةخول فماع الش و  في شبكة السوخ ال الماة و رتاور إلى

ةهاقية الرأسمال الذين ي تصبون و يتتكرون فماع ميافع عملادة التتدول هدذه  و بقدر ما يتياق  باستمرار عدة

رمدرة  لبديس و ال لد  و االسدت باة و االنتاداط و االسدتثمار و بقددر مدا يد ةاة أيلداو يستشدري ا بقددر مدا يشدتد

و هكدذا يصدب  احتكدار . ن سدلا الابقة ال املدة التدي رتثقدف و رتتدد و ريدت   ب  دل  لادة عملادة اإلنتدا  الرأسدمالي

االفتماعادا ييتلادان  رمركد  وسداإل اإلنتدا  و ف دل ال مدل إن. الرأسمال قاد  سلو  اإلنتا  الذي نشا م ه و بده

 إن السدداعة ا خاددر  للملكاددة الخاصددة. يتاابقددان مددع إطارهمددا الرأسددمالي فاي جددر إلددى حددد أنلمددا ال ي ددوةان

 .(ا ول   المجلد"رأس المال" )"إن م تصبي الملكاة ري   ميل  ملكاتل . الرأسمالاة ردخ

 

لتجديدد إنتدا  " رأس المدال"الثداني مدن  جلددث  إن ما هو فديد و ذو أهماة كبر  إنما هو رتلادل مداركس فدي الم

يوخددذ مدداركس ب ددان االعتبددار ظدداهر  عامددة و ال فدد تا مددن  و هيددا أيلددا ال. الرأسددمال االفتمدداعي بمجموعدده

إن ماركس عيدد اصد حه خادو الك سداكاان المشدار الدال  . االفتماعي بكلاته االقتصاة االفتماعي بل االقتصاة

سددلع  أول  إنتددا  وسدداإل اإلنتددا  و ثدداني  إنتددا : تمدداعي إلددى قسددمان كباددرينمجمددو  اإلنتددا  االف  ن ددا يقسدد 

ردداول الرأسدمال االفتمداعي  ث   باالستياة إلدى أرقدام يوخدذها علدى سدبال المثدال يددرس ةرسدا ةقاقدا. االستل  

مسدولة رجدد " رأس المدال"فدي المجلدد الثالدث مدن  و. بمجموعده سدوات فدي رجديدد اإلنتدا  البسداط أم فدي التدراك 

و لقد رتق  رقدم كبار في ال ل  االقتصاةي ن درا إلدى . إلى قانون القامة الم دل الوساي للرب  ح  للا باالستياة

 رتلاله على ظواهر اقتصاةية كثار  على مجمو  االقتصاة االفتماعي ال على ظواهر مي  لة أن ماركس يبيي

المبتدذل أو مدا يسدمونه  يقف عيده االقتصداة السااسديأو على م لر الم احمة الخارفي الساتي الذي غالبا ما 

إن ماركس يتلل في الدرحة ا ولدى مصددر القامدة ال اإدد  لاددرس .[1] التديثة' ن رية التد االقصى من الي ع'

 امدا الدرب  فلدو نسدبة القامدة ال اإدد  الدى مجمدو  الرأسدمال. و فاإدد  و ريدع عقداريرب   ب د ذلك انقساملا إلى

الرأسددمال الثابدد   اي عيدددما يتجدداوز")ذو التركادد  ال لددوي ال ددالي"و الرأسددمال . الموظددف فددي مشددرو  مددا

م دددال مددن الددرب  اةنددى مددن الم دددل  ي اددي( الرأسددمال المت اددر بيسدد  اعلددى مددن الم دددل االفتمدداعي الوسدداي

ان . ي اي م دال من الرب  اعلى من الم دل الوسداي "ذو التركا  ال لوي الميخ ض"و الرأسمال . وسايال

ان . فر  الى اخر يتم ن فدي التدالتان م ددل الدرب  الدى الم ددل الوسداي ر اح  الراسامال و انتقاللا التر من

ن فدي كدل مشدرو  بم درةه و البلداإع فدي مجتمدع م دان يدوازي مجمدو  اثمدان البلداإع ولكد مجمو  قا  فماع

ي داةل الرأسدمال  الدذي( او السد ر اإلنتدافي) الم احمة ربا  البلداإع ال بتسد  قامتلدا بدل بسد ر اإلنتدا   ب  ل

 .المصدددددددددددددددددددددددددددددددددددرول ملدددددددددددددددددددددددددددددددددددافا الاددددددددددددددددددددددددددددددددددده الدددددددددددددددددددددددددددددددددددرب  الوسددددددددددددددددددددددددددددددددددداي

 

هذا الواقع الدذي ال يقبدل الجددل و الم درول  –القامة و التوزيع المتساوي للرب   وهكذا فان انترال الس ر عن

فمادع البلداإع  يوضدته مداركس رمدام ا يلدال باالسدتياة الدى قدانون القامدة اذ ان مجمدو  قدا  –الجمادع  لدد 

لداس بسدااا و مباشدرا ( االفراةيدة) الى االسد ار( االفتماعاة)ولكن الاري  من القامة . ي اةل مجمو  اس ارها

لداإع مت درقان و غادر مدررباان فدامن فاده ميتجدو الب فمن الابا ي رماما في مجتمدع يكدون. بل طري  م قد فدا

م  ول القوانان اال بصور  وسااة افتماعاة عامة مدع ازالدة االنترافدات  بايل  اال بواساة السوخ ان ال يسري

 .هذه الجلة و رلك االفراةية من

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/03.htm#01#01
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مدا كاند  ولكدن ل. الثاب  بالقاداس الدى الرأسدمال المت ادر ان ازةياة إنتافاة ال مل ي يي نموا اسر  في الرأسمال

اي نسدبة القامدة ال اإدد  )بالرأسمال المت ار اصب  من الم لدوم ان يمادل م ددل الدرب   القامة ال اإد  ال ررربط اال

ةقاقدا فددا هدذا المادل  ان ماركس يتلدل رتلدا . الى اللبوط( مجمو  الرأسمال ال الى القس  المت ار ميه فقط الى

ال صدول ال  امدة االهمادة فدي المجلدد الثالدث  ن ان نتوقدف عيددوةو. كما يتلل ال رول التدي رخ اده او ر اكسده

و الرأسمال اليقدي نيتقل الى الج ت االكثر اهمادة اال وهدو ن ريدة  المكرسة لرأسمال الربا و الرأسمال التجاري

 كان  مساحة االرض متدوة  و يش للا رماما في البلدان الرأسمالاة م كون فرةيون اصب  لما. الريع ال قاري

ارض مدن اليدو   ثمن إنتا  الميتجدات ال راعادة ال يتتددة بواسداة ن قدات اإلنتدا  علدى ارض وسدااة بدل علدى

ان ال درخ بدان . للشروط االقدل م تمدة االسوا و ال بواساة الشروط الوسااة ليقل الميتجات الى السوخ بل رب ا

ان (. المت داوت)اي الري دي ال رقدي ي ( او في شروط احسن) هذا الثمن و ثمن اإلنتا  على االرض افوة نوعا

فدي فدوة  ( ال درخ) م صدل للدذا الريدع يبدان فاده ان هدذا الريدع يديج  عدن الت داوت  ماركس باالستياة الى رتلادل

 ن ريدات"ان در أيلدا )الرسامال الموظ ة في ال راعة قد اوض  وضوحا راما ( فرخ)عن ر اوت  االراضي و

الريدع ال رقدي ال  خادا ريكدارةو الدذي يد ع  ان( برردوس اهتمامدا خاصداحاث يستت  انتقاة روة" القامة ال اإد 

فدان ر ادرات : فداالمر علدى خد ل ذلدك .يتصل اال باالنتقال الداإ  من اراض اكثر فوة  الى اراض اقدل فدوة 

ب  دل ارر دا  مسدتو  )الدى اراض مدن فةدة اخدر   فاالراضدي مدن فةدة م ايدة رتتدول. م اكسدة قدد رتددث أيلدا

يبدو بمثابة خاا عماد  يرمدي الدى " قانون رياق  خص  التربة"الشلار و القانون.(. مو المدن الخال راعة و ن

فمادع فدرو   ث  ان رساوي الرب  في. الرأسمالاة و حدوةها اللاقة و رياقلارلا على كاهل الابا ة القات عاو 

نقدل الرأسدمال مدن فدر  الدى  الصياعة و االقتصاة الوطيي بوفه عام ي ترض حرية رامة في الم احمدة و حريدة

ان ميتجات ال راعدة التدي . وفه حرية اليقل هذه و لكن الملكاة الخاصة ل رض رخل  احتكارا و عقبة في. اخر

ر اددي بالتددالي م دددال اعلددى للددرب  ال ددرةي ال ردددخل ب  ددل هددذا  رتمادد  بتركادد  مدديخ ض فددي رأسددماللا و التددي

فالمالدك الدذي يتتكدر االرض يدتمكن مدن ابقدات السد ر فدي . مامدام دل الرب  التر  ر االحتكار في عملاة رساوي

ال اهه في الي دام  ان الريع ال رقي ال يمكن. اعلى من الوسط و هذا الس ر االحتكاري يخل  الريع المال  م دل

ان . عيددما رصدب  االرض ملكدا للدولدة الرأسمالي و عكسا لذلك يمكن ال دات الريدع المالد  بتداما  االرض مدث 

الم كدان ال درةيان و ي يدي أيلدا حريدة فدي الم احمدة اكثدر  ال االرض هذا الى الدولة ي يي رقويض احتكدارارق

 و للدذا كمدا يقدول مداركس رقددم البرفوازيدون الراةيكدالاون اكثدر مدن مدر  فدي. ال راعدة انسجاما و اكتماال في

مددع ذلددك اكثددر  مالدد  الددذي يخاددفهددذا ال. التدداريخ بلددذا المالدد  البرفددوازي التقدددمي القاإددل بتدداما  االرض

خاصدة و هدو " حساسداة"و  عدن قدر  احتكدارا اخدر لده فدي اياميدا هدذه اهمادة خاصدة" يمدس"البرفوازية النده 

الوسدداي للرأسددمال و حددول الريددع ال قدداري  ان هددذه الي ريددة حددول الددرب . )احتكددار وسدداإل اإلنتددا  بوفدده عددام

اوت /ا  2وواضد  فدي رسدالته الدى انجلد  بتداريخ  مختصر المال  قد عرضلا ماركس باسلو  راإع بساط و

 9512اوت سية  /ا  1  و رسالته الميرخة في 59–11المجلد الثالث      "المراس ت"ان ر . 9512سية 

 و من االهماة بمكان أيلا االشار  في راريخ الريع ال قاري الى رتلادل مداركس(. ن سه   المصدر51–51  

إنتا  او الدى –الى ريع (عيدما يخل  ال  ل نتافا اضافاا ب مله في ارض الم  )ال مل –الذي يبان رتول الريع

ثد  "( االكدراه غادر االقتصداةي"للم   بموفد   عيدما يخل  ال  ل على ارضه نتافا اضافاا يقدمه)ريع عايي 

بسدب  رادور  –ة اي اراو  فدي روسداا القديمد" اوبرو " –ال ايي الى نقد  اذ اذ يتتول هذا الريع)الى ريع نقدي 

اخاددرا الددى ريددع رأسددمالي عيدددما يتددل متددل ال دد ل فددي ال راعددة ر  عمددل يدد ر  االرض  و( إنتددا  البلدداإع

فملدة مدن افكدار  الدى" لتولد الرا  ال قداري الرأسدمالي"و ليشر بصدة هذا التتلال . الى ال مل المافور باللجوت

حدول رادور الرأسدمالاة فدي ( كروسداا مدث  ن المتاخر ذات االهماة الخاصة بالقااس الى البلدا)ماركس ال ماقة 

رتكون باللرور   في الوق  ن سده و حتدى مسدب   طبقدة مدن  مع رتول الريع ال ايي الى ريع نقدي . "ال راعة

و في الوق  الذي رتكون فاه هذه الابقدة التدي لد  ركدن ظلدرت اال . ي ملون باالفر  المااومان الذين ال يملكون و

االفدرات  يكدون ال  حدون الماسدورون المل مدون بددفع ارداو  قدد اعتداةوا بدالابع اسدتثمار ب دض مت رقدا ظلدورا

لل  حدان االقيدان الماسدورين  ال راعاان لتسابل  الخا  كما كان يتدث رماما في الي ام االقااعي  حاث كان
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رتويدل ان سدل  الدى رأسدمالاان فمع الثور  شاةا فشداةا و  و من هيا كان  رتوافر لل  امكاناة. اقيان اخرون أيلا

 .مقبلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان

 

 بدان مدالكي االرض القددمات  ممدن يدديرون اسدتثمارات مسدتقلة  باةدة ريبد  مسدتافري االراضدي وهكذا رتكون

  المجلدد "رأس المدال") "الرأسمالاان الذين يدرربط رادوره  بدالتاور ال دام لننتدا  الرأسدمالي خدار  ال راعدة

عمداال " يتدرران"طدرةه  مدن الريدف ال  ملكاة قسد  مدن سدكان االريدال و ان انت ا (..."332    2الثالث  

رأس " )"الصدياعي و حسد  بدل يخلقدان السدوخ الداخلادة أيلدا ووساإل لل اش و ال مل لل  من افدل الرأسدمال

ان امد خ و خدرا  سدكان االريدال يسدلمان بددورهما فدي انشدات فداش  .(778    2  المجلدد االول  "المدال

 يوفدد ةاإمدا قسد  مدن سدكان االريدال يوشدك علدى"للدذا فدي كدل بلدد رأسدمالي . للرأسمال  ل مالاحتااطي من ا

وهدذا المدورة لت ايدد  .(اي غادر زراعادان)الدوام ان يتتول الى سكان مدن او الى سدكان ي ملدون فدي الصدياعة 

ر  و يقدف ةاإمدا علدى التد االةنى مدن االفد فال امل ال راعي مكره على رقاضي...السكان اليسبي ال ييل  ابدا

ان ملكاددة ال دد ل الخاصددة (. 115    2  المجلددد االول  "المددال رأس" )"احددد  رفلادده فددي مسددتيقع االمدد خ

اساس اإلنتا  الص ار ريلف الشرط الدذي يسدم  للدذا اإلنتدا  بدان ي ةهدر و ياخدذ  ل راض التي ي رعلا ريلف

ف دي . لننتدا  و المجتمدع ال مع االطارات البداإاة اللداقةو لكن هذا اإلنتا  الص ار ال ييسج  ا. ك ساكاا شك 

. البرولاتاريددا الصددياعاة اال مددن حاددث الشددكل ال يتمادد  اسددتثمار ال  حددان عددن اسددتثمار"الي ددام الرأسددمالي 

ان طبقدة . يسدتثمرون ال  حدان كد  بم درةه بواسداة الدرهن و الربدا فالمستثمر هو هو اي الرأسمال ك  بم درةه

ان ارض ال دد ل "(. "نلددال الابقددات فددي فرنسددا" )"طبقددة ال  حددان بواسدداة اللددراإ  ان رسددتثمرالرأسددمالا

لمالددك  لدد  ر دد سدو  ذري ددة رتدا  للرأسددمال ان يجيدي مدن االرض ربتددا و فاإدد  و ري دا و ان يتددر  الصد ار 

بدل ان ال د ل  "(.برومادر 95" )"االرض ن سه امر االهتمام بالاريقة التي يراها نافتة للتصول علدى افررده

فدي حالدة "قسدما مدن افررده و يقدع علدى هدذا اليتدو  يقدم عاة  الى المجتمع الرأسدمالي اي الدى طبقدة الرأسدمالي

احدد االسدبا  "فمدا اذن "(. نلال الابقات فدي فرنسدا" )"المالك ال رةي المكتري االرليدي مع احت اظه بم لر

البلددان  رسوة فالا الملكاة الص ار  لد رض اقدل ميده فدي يكون س ر التبو  في البلدان التي التي ريةي الى ان

ان ال د ل يقددم مجاندا الدى  ذلدك( 319    2  المجلد الثالث  "رأس المال" )"ذات اسلو  اإلنتا  الرأسمالي؟

اي سد ر التبدو  و بقادة )هدذا السد ر المديخ ض  ان. "قسدما مدن نتافده ال اإدد( اي طبقدة الرأسدمالاان)المجتمع 

  المجلدد "رأس المدال". )"الميتجدان و ال يديج  ابددا عدن إنتافادة عمللد  يديج  اذن عدن فقدر( ل راعاةالميتجات ا

 فان الملكادة ال راعادة الصد ار  التدي هدي الشدكل ال داةي لننتدا  الصد ار رتددهور فدي .(340    2الثالث  

رادور قدو  ال مدل  لدا ةونان الملكادة الصد ار  لد رض رتدول بتكد  طبا ت. "الي ام الرأسمالي و ربادد و رللدك

االفتمداعي و رربادة المواشدي علدى ناداخ  اإلنتافاة االفتماعاة و اشكال ال مل االفتماعادة و رمركد  الرسدامال

ن ام اللراإ  يتتمان خرا  الملكاة ال راعاة الص ار  فدي كدل  ان الربا و. كبار و رابا  ال ل  راباقا مارةا

 ورجد ا وسداإل اإلنتدا  الدى مدا النلايدة و يتب ثدر. وظف لشرات االرضالرأسمال الم فايت   من ال راعة. مكان

برفدوازي يمكيلدا فقدط  ان الت اوناات اي فم اات ال  حان الص ار التي رقدوم بداع   ةور رقددمي". )الميتجون

الت اوناددات ر اددي كثاددرا لل  حددان  ان رلدد ف هددذا االرجدداه ةون ان رمتددوه و يجدد  ان ال نيسددى أيلددا ان هددذه

ال قرات او ال ر اال  شاةا رقريبا ثد  ان االمدر ييتلدي بلدذه  ورين و لكيلا ر اي قلا  فدا لجملور ال  حانالماس

 ان ر داق  شدروط اإلنتدا . فليا  ربذير هاإدل للقدو  اإلنسداناة(. "بي سلا ال مل المافور الجم اات الى ان رستثمر

رأس المدال ". )"المجد ا  م زمدان للملكادة الصد ار  ر اقما مارةا و ارر ا  اس ار وساإل اإلنتدا  همدا قانوندان

شدلاة  "الرأسدمالاة اسدلو  اإلنتدا  علدى حسدا   ف ي ال راعة كما في الصياعة ال ي لر رتول(. المجلد الثالث

مسداحات كبدر  يتاد  قدو  مقدداومتل  فدي حدان ي يدد التجمدع قددو   ان رب ثدر ال مدال الد راعاان علدى". "الميدت 

 ال راعة التديثة الرأسمالاة كما في الصياعة التديثة يت  التوصل الى نمو قو  ال مل و في. مقاومة عمال المدن

و من فلة اخر  كل رقدد  .اإلنتافاة و الى زياة  قابلاته للتركة عن طري  رتاا  قو  ال مل بالذات و استي اةها

فاإلنتدا  الرأسدمالي ... أيلدا فن نل  ا رض لل راعة الرأسمالاة هو رقدم ال في فن نل  الش ال فتس  بل في
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اإلنتا  االفتماعادة اال باسدتي افه فدي الوقد  ن سده الايبدوعان اللدذين ريبثد   اذن ال ياور التكياك و ريسا  عملاة

  .(  المجلد االول  نلاية ال صل الثالث عشر"رأس المال" )"االرض و الش ال: ثرو  ميلما كل

  

 

 االشتراكية

 

اشتراكي وهو يسدتخل   ل  إلى أن المجتمع الرأسمالي ساتتول حتما إلى مجتمعنر  مما رقدم أن ماركس يخ

إن ف دل ال مددل . المجتمدع التددديث ذلدك استخ صدا رامددا و علدى وفدده التصدر مددن القدانون االقتصداةي لتركددة

ه هذه ال ملاة التي رتقدم بسرعة مت ايدد  أبددا و بدولول االشدكال و التدي ظلدرت بوفد إن .[ن  م قوة] افتماعاا

و  خدد ل اليصددف القددرن الددذي انقلددى علددى وفددا  مدداركس فددي روسددع الصددياعة الكباددر  و الكدداررا ت خددا 

قوره ذلك هو ا سداس  السيديكات و التروستات الرأسمالاة و في التاور ا ساوري ليس  رأس المال المالي و

م يدوي و ال امدل المداةي للدذا ال كدري و ال إن المتدر . الماةي الرإاسي لمجيت االشتراكاة الذي ال ميا  ميه

إن نلدال البرولاتاريدا ضدد البرفوازيدة  الدذي يتخدذ . الرأسدمالاة ن سدلا التتول إنما هو البرولاتاريا التي رثق لا

 متتو  ي تيدي باسدتمرار   يصدب  حتمدا نلداال سااسداا يرمدي إلدى اسدتا ت البرولاتاريدا علدى أشكاال مختل ة و

أن رج دل وسداإل اإلنتدا   و البد ل ملاة ف دل اإلنتدا  افتماعادا مدن"(. برولاتارياةيكتارورية ال)"التك  السااسي 

إن الت ايد اللخ  فدي إنتافادة ال مدل و إنقدا   ."انت ا  الملكاة من م تصبالا"ملكاة افتماعاة و أن ريةي إلى 

و علدى أنقاضده رلدك هدي المتقن متل بقايدا اإلنتدا  الصد ار البدداإي المب ثدر  يوم ال مل و إح ل ال مل الت اوني

بالصدياعة و لكيلدا فدي  إن الرأسدمالاة رقادع نلاإادا الدروابط التدي رصدل ال راعدة. المباشدر  للدذا التتدول اليتاإ 

التدرابط و رلادئ ارتداة الصدياعة بال راعدة علدى  الوق  ن سه رلائ بتاورها ا كثر رقدما ال ياصر الجديدد  للدذا

وضدع حدد ل  لدة )أساس ريسا  ال مل الت اوني و روزيع فديد للسدكان  أساس رابا  ال ل  راباقا واعي  و على

ي اناده مدن رخلدف وع لدة و ردوحش  و كدذلك لتكددس عددة ضدخ  مدن السدكان فدي المددن  الريف عن ال ال  و ما

شدروطا فديدد   إن االشكال ال لاا للرأسمالاة التديثة رلائ شك  فديدا لل اإلدة و(. نتو غار طبا ي الكبار  على

ال اإلة الباريركاة بسب  الي ام الرأسدمالي  ف ن عمل اليسات و ا والة و إح ل. مرأ  و لترباة ا فاال الياشةةلل

فالصدياعة الكبادر  "ومدع ذلدك . ا شكال ف اعة و أشدها ردمارا و ري ادرا يوخذان حتما في المجتمع التديث أكثر

 حاسدما فدي عملادة اإلنتدا  المي مدة افتماعادا خدار  و ا حدداث و ا والة مدن الجيسدان ةورا ب عااإلدا اليسدات

و مدن . بدان الجيسدان الياداخ ال داإلي رخلد  أساسدا اقتصداةيا فديددا لشدكل أعلدى مدن أشدكال ال اإلدة و ال  قدات

المساتي لل اإلة أم ا شكال القديمدة الرومانادة  الخرخ طب ا أن ي تبر بمثابة شيت مال  سواتا الشكل الجرماني

و من البديلي . فلة أخر  سلسلة واحد  من التاورات التاريخاة المت اقبة و الشرقاة التي ريلف من و الاوناناة

 مدع –اللاةة ال مالاة المختلاة عن طري  إفتما  أفدراة مدن الجيسدان و مدن مختلدف ا عمدار  أيلا أن رركا 

عملادة اإلنتدا  موفدوة   و لداسكونه في شكله الرسمي ال  وي ال ظ حاث ال امل موفوة من أفل عملاة اإلنتا  

هددذا التركادد  يجدد  أن يتتددول بددال كس فددي  إن –مددن أفددل ال امددل ييلددف ييبوعددا موبددوتا لنفسدداة و اإلسددت باة 

 المجلدد ا ول نلايدة ال صدل الثالدث" رأس المدال" )"ييبدو  الدى التادور االنسداني [ن  م قوة] ظرول مياراة

ال مدل الميدت  لجمادع  ادة فدي المسدتقبل هدذه التربادة التدي سدتوحدبدذور الترب"ان ن دام المصديع يبدان ليدا (. عشدر

بمثابة طريقة رلدل الى زياة  اإلنتا  االفتمداعي  االوالة فوخ سن م اية مع الت لا  و الرياضة و ذلك لاس فقط

وعلدى ا سداس (. المصددر ن سده" )إلنتا  رفدال متادورين مدن كدل اليدواحي بل بمثابة الاريقة الوحاد  ال ريد 

 اشتراكاة ماركس قلاتي القوماة و الدولة ال لت سار الماضي و حس  بل لتتديد التيبيات لتاريخي ن سه رلعا

للمرحلدة البرفوازيدة مدن  إن ا مد  هدي اإلنتدا  و الشدكل التتمادان. بجرأ  و للقاام ب مل مقدام في سبال رتقاقلا

بتكدوين ن سدلا ضدمن "و ريلد  و رتادور إال  اإن الابقة ال املدة لد  رسدتاع أن رقدوي ن سدل. التاور االفتماعي

و التال أن رادور "(. ل  يكن اط قا بالم يى البرفوازي للكلمة و إن" )"قوماة"ةون أن ركون " التدوة القوماة

 يتادد  التدددوة القوماددة و يلدددم ال  لددة القوماددة يتددل التيدداحرات الابقاددة متددل التيدداحرات الرأسددمالاة ال يي ددك

روحادد "المتادور  و أن  في البلددان الرأسدمالاة" لاس لل مال وطن"ن من الصتا  رماما أن و للذا يكو. القوماة
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الباددان " )"ا ولاددة لتتددرر البرولاتاريددا هددو أحددد الشددروط"ال مددال فددي البلدددان المتمدنددة علددى ا قددل " فلددوة

رادور المجتمدع  فقدد ظلدرت ظلدورا حتمادا عيدد ةرفدة م ايدة مدن  أما الدولة  هذا ال يدف المدي   "(. الشاوعي

" سدلاة"إلى طبقدات  ال يمكدن التوفاد  بايلدا و لد  ي دد فدي طوقده أن ي داش بددون  حايما أصب  المجتمع ميقسما

 و هدذه الدولدة التدي ولددت فدي قلد  التيداحرات. ي ع  فوخ المجتمع و م صدولة عيده إلدى حدد مدا موضوعة كما

الدولددة الابقددة  ةيا و التددي ر دددو أيلددا ب لددلةولددة الابقددة ا قددو  الابقددة المسدداار  اقتصددا"الابقاددة رصددب  

و علدى هدذا اليتدو . اسدتثمارها المساار  سااسدي  و هكدذا ركتسد  وسداإل فديدد  الخلدا  الابقدة الم لومدة و

ال بد كما أن الدولة االقااعاة كان  فلداز اليدب ت  كان  الدولة القديمة قبل كل شيت ةولة م كي عباد الخلا 

" الدولة التمثالادة التديثدة هدي أةا  اسدتثمار الرأسدمالاان لل مدال المدافورين ان و كما أنالخلا  ال  حان ا قي

 حادث عدرض وفلدات ن دره و وفلدات ن در" أصدل ال اإلدة و الملكادة الخاصدة و الدولدة"كتدا   انجلدس فدي)

يمقراطادة ال الجملوريدة الد وحتى الشكل ا وفر حرية و ا كثدر رقددما للدولدة البرفوازيدة و ن يدي بده(. ماركس

بالبورصدة  رشدو  المدوظ ان و الصدتافة  علدى نتدو  اررباط التكومدة)يل ي أبدا هذا الواقع بل ي دل شكله فقط 

إن أول . "االشدتراكاة إذ رقدوة إلدى إل دات الابقدات رقدوة بالتدالي إلدى إل دات الدولدة إن.(. مباشر و غار مباشر الخ

صدال  المجتمدع  أي االسدتا ت علدى وسداإل اإلنتدا  فدي –وسدره رثب  بده الدولدة ف د  أنلدا رمثدل المجتمدع ب عمل

الدولددة فددي ال  قددات  إن ردددخل سددلاة. هددو فددي الوقدد  ن سدده  خددر عمددل خددا  بلددا بوصدد لا ةولددة –بوسددره 

و متددل حكدد  ا شددخا  رتددل إةار  . ن سدده االفتماعاددة يصددب  ندداف  فددي مادددان ب ددد  خددر ثدد  يت شددى مددن رلقددات

إن المجتمدع "(. "ضدد ةوهرند "انجلدس  " )رلدمتل"  إنلدا "رل ى ال"إن الدولة . نتا ا شاات و قااة  عملاة اإل

 أساس المشاركة التر  المتساوية بان الميتجان سا اد كل  لة الدولة الى المكان ال إ  الذي ساي   اإلنتا  على

الملكادة الخاصدة و  ة وأصدل ال اإلد"انجلدس  )متتف احثار إلى فان  الم  ل الاددوي و ال دوس البرون يدة : بلا

 .("الدولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة

 

اشدتراكاة مداركس مدن ال د ل الصد ار الدذي سدابقى  و أخادرا مدن ا همادة بمكدان أن نشدار فدي م درض موقدف

: من م تصبالا إلى هذا الباان من انجلس الدذي ي بدر عدن رأي مداركس موفوةا أيلا في مرحلة انت ا  الملكاة

 ون باالمكدان أن يخادر بباليدا أن نيتد   ملكادة ال  حدان الصد ارالدولدة فدي أيددييا لدن يكد عيدما رصب  سدلاة"

. الم كدان ال قداريان مثلما سديكون ملدارين  ن ن  دل باليسدبة لكبدار( بت ويض أو ب ار ر ويض ساان)ب يف 

الخدا  فدي السدبال الت داوني  ال بواسداة  إن ملمتيا رجاه ال  ل الصد ار سدتكون قبدل كدل شديت روفاده إنتافده

و من الميكدد أن سداكون لددييا مدا يك دي مدن . المجتمع للذا ال رض ل عن طري  المثل و رقدي  مساعد ال يف  ب

 ."بجمادع الم ايدا التدي يتسد  بلدا هدذا التتدول و التدي ال بدد مدن روضداتلا لده ميدذ احن الوسداإل القيدا  ال د ل

الدي  . الروسداة بدوغ ط لترفمدةا. 91طبع الكسدااف  صد تة ". مسولة ال  حان في فرنسا و ألماناا"انجلس  )

 .(Neue Zeit االصلي في فريد 
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لت دارض ن ريدة  ن رية االست مال الجانبي هدي ن ريدة اقتصداةية بدرزت فدي سدب ايات القدرن التاسدع عشدر .1

مي  تلددا و لداس حسدد  كماددة ال مددل  فتسد  هددذه الي ريددة يدت  رقدددير قامددة البلداإع حسدد . مداركس عددن القامددة

 .عي المبذول إلنتافلااالفتما

 

 

 

 تكتيك نضال البروليتاريا الثوري

 

القديمددة و هددي أن  إحددد  اليددواق  ا ساسدداة فددي الماةيددة 9518–9511لمددا كددان مدداركس قددد أبصددر فلاددا ميددذ 

أن رقددر أهماتده ف نده إلدى فاند  أعمالده  الماةية القديمة ل  ر رل كاف ر ل  شروط اليشاط ال ملدي الثدوري و ال

و مدن هدذه الياحادة رقددم . لمسداإل ركتادك نلدال البرولاتاريدا الابقدي أعدار طدوال حاارده انتباهدا ةاإبدا الي رية قد

إن . فدي أربدع مجلددات 9193مرافع غياة و الساما مراس ره مع انجلس الميشور  عدام  فماع ميل ات ماركس

يتررد  علايدا أن  وللدذا. قدةالمرافع ما ر ال ب اد  عن أن ركون كللا مجموعدة و مصدي ة و مدروسدة و م م هذه

ي تبر بت  أن الماةية إذا فرت مدن هدذا  نكت ي هيا بوع  الم ح ات و أوف ها مع اإلشار  إلى أن ماركس كان

لقدد كدان مداركس يتددة الملمدة ا ساسداة لتكتادك . التاويدة الجان  كان  غادر كاملدة و وحادد  الجاند  و عديمدة

إن حسددبان التسددا  بشددكل . الددديالكتاكي–مقدددمات م لومدده المدداةيمددع فماددع  البرولاتاريددا بددالتواف  الدددقا 

 ال  قدات بدان فمادع الابقدات فدي مجتمدع م دان ةون اسدتثيات و بالتدالي حسدبان التسدا  موضدوعي لمجمدو 

وحده أن يكون أساسدا  للدرفة الموضوعاة لتاور هذا المجتمع و لل  قات بايه و بان ساإر المجتم ات يمكن له

فماع البلدان ال من حاث م لرها الثاب  بدل  و علاه يي ر إلى فماع الابقات و. لابقة المتقدمةلتكتاك صتا  ل

التركددة التددي ريبثدد  قوانايلددا مددن )الجمددوة بددل فددي حالددة التركددة  مددن حاددث م لرهددا المتتددر  أي ال فددي حالددة

الماضدي و حسد  بدل و التركة بدورها يي در إلالدا ال مدن وفلدة ن در (. كل طبقة الشروط االقتصاةية لم اشة

ال  الدذين" للتادوريان"المسدتقبل أيلدا و فلد  عدن ذلدك يي در إلالدا ال وفقدا للم لدوم المبتدذل  مدن وفلدة ن در

فدي التادورات : "يقدول فقدد كتد  مداركس إلدى انجلدس. ي ح دون سدو  التتدوالت البااةدة بدل وفقدا للدديالكتاك

روري فاما ب د أيام رل  في أحشداإلا عشدرين  أنه قدالتاريخاة الكبر  لاس  عشرون سية أكثر من يوم واحد مع 

و فدي كدل ةرفدة مدن التادور و فدي كدل لت دة يجد  علدى  .(167   المجلد الثالث  ص تة"المراس ت" )"سية

 و ذلدك مدن فلدة: ب ان االعتبار هذا الديالكتاك التتمي موضدوعاا لتداريخ اإلنسداناة ركتاك البرولاتاريا أن يوخذ

بخادى السدلت ا  مدن  الدذي يتقددم –كمدا يد ع  –" اللاةا"كوة السااسي أي مراحل التاور باستخدام مراحل الر

من فلة أخر  باالرجاه في كل هذا ال مل  أفل راوير الوعي و القو  و القدر  اليلالاة لد  الابقة المتقدمة و

بدر  لييدام ال  امدة قداةر  علدى أن رتدل عملادا الملمدات الك لتركدة هدذه الابقدة بج للدا" اللدل اليلداإي"نتو 

ا ول فدي كتابده . ثمة بتثان لماركس بلذا الصدة يرردديان أهمادة خاصدة". سية التي رل  في أحشاإلا عشرين"

الباددان " و يت لدد  بيلددال البرولاتاريددا االقتصدداةي و بمي مارلددا االقتصدداةية و احخددر فددي" ال لسدد ة بدديس"

إن الصياعة الكبدر  رجمدع فدي : "يلي ّما ا ول فقد ورة كماأ. و يت ل  بملمات البرولاتاريا السااساة" الشاوعي

و لكدن وقايدة ا فدر  هدذه . الم احمة ر رخ مصالتل  و. مكان واحد فملورا من الياس ال ي رل ب لل  ب لا

إن التتال دات ربددأ ... رجم لد  فدي فكدر  واحدد  فكدر  المقاومدة و التتدالف المصلتة المشتركة بايل  ضد سداده 

ارتداةارل  أهد   رتولف في فماعدات و بوفده الرأسدمال المتجمدع علدى الددوام ي ددو ح داظ ال مدال علدى مي  لة ث 

رتجمع و رتاور فمادع ال ياصدر  –التقاقة  هذه التر  ا هلاة –و في هذا اليلال ... بي ره  من وقاية ا فر 

إن لددييا هيدا برندام  و ركتادك . "اليقاة يوخدذ التتدالف طاب دا سااسداا و عيد بلوغ هذه. اللرورية لم ركة مقبلة

 و التركددة اليقاباددة لبلددع عشددرات السدديان لكددل المرحلددة الاويلددة مددن رتلددار قددو  اليلددال االقتصدداةي

ال ديدد  المبيادة علدى  و رجدر المقارنة بان ذلدك و بدان إشدارات مداركس و انجلدس". لم ركة مقبلة"البرولاتاريا 

لشددرات "الصددياعي يسددتثار متدداوالت " االزةهددار" ربددان كاددف أنرجربددة التركددة ال مالاددة االنجلا يددة و التددي 

ي سدد "  و صرفل  عن اليلدال  و كادف أن هدذا االزةهدار (136 المراس ت  المجلد ا ول  ص تة" )"ال مال
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و كادف " رتبرفد "و كاف أن البرولاتاريدا االنجلا يدة ( 295المجلد الثاني ص تة ) بوفه عام" م يويات ال مال

يكدون لديده  إلدى فاند   ربددو كونلدا رريدد أخادرا أن( "ا مدة االنجلا يدة" )كثر برفوازية بان ا مد ا مة ا " أن

الااقدة "  وكاف أن (219المجلد الثاني  ص تة ) "البرفوازية  أرستقراطاة برفوازية و برولاتاريا برفوازية

و كادف ييب دي االنت دار ( 921تة المجلدد الثالدث صد " )البرولاتاريدا االنجلا يدة الثوريدة رت شدى و رد ول لدد 

" البرفدوازي لكدي يدتخل  ال مدال االنجلاد  ممدا يبددو علدال  مدن ال سداة"يادول إلدى هدذا التدد أو ذا   زميا قد

م قددوة  فددي التركددة ال مالاددة االنجلا يددة  "[1] حماددة الشددارراان"  و كاددف أن (921المجلددد الثالددث صدد تة )

 بدان"  و كادف أن ال عمدات ال مدالاان االنجلاد  يشدكلون نموذفدا وسدااا (398ص تة    المجلد الثالث 9511)

أن ال امددل "كاددف    و(291رلمددا  إلددى هولاددو  المجلددد الرابددع صدد تة " )البرفددوازيان الراةيكددالاان و ال مددال

إن (. 133المجلدد الرابدع  صد تة )قاإمدا  بسدب  احتكدار انجلتدرا و مدا ةام هدذا االحتكدار "االنجلا ي لن يتتر 

للتركدة ال مالادة مددروس هيدا مدن ( و مدع اليتاجدة ال امدة)ال دام  ركتاك اليلال االقتصاةي باالررباط مدع السدار

 .ةيالكتاكاددددددددددة علددددددددددى نتددددددددددو راإددددددددددع و ثوريددددددددددة حقددددددددددا وفلددددددددددة ن ددددددددددر واسدددددددددد ة شدددددددددداملة

 

أي )إنلدد  : "اليلددال السااسددي المبدددأ ا ساسددي التددالي للماركسدداة فقددد صدداغ لتكتاددك" الباددان الشدداوعي"أمددا 

 سبال مصال  الابقة ال املة و أهدافلا المباشر  و لكيل  يداف ون في الوق  ن سه عدن يكافتون في( الشاوعاان

التد   الدذي  أي) بولونادا" الثدور  ال راعادة"ح    9515و من أفل هذا ساند ماركس في ". مستقبل التركة

ألماناددا الديمقراطاددة الثوريددة  سدداند مدداركس فددي 9511–9515و فددي (. 9511أثددار انت اضددة كراكوفاددا فددي 

كدان "و كان ي تبر البرفوازية ا لماناة بمثابدة عيصدر  .المتارفة و ل  يترافع قط عما قاله حايذا  عن التكتاك

هار ال  حدان كدان بوسد ه ان يتدا  للبرفوازيدة بلدوغ فقط التتالف مع فما" )الش   يجي  ميذ البداية إلى خاانة

التتلادل اليلداإي  و فامدا يلدي". و إلدى إفدرات مسداومة مدع الممثلدان المتدوفان للمجتمدع القددي ( "كاملة أغراضلا

الثدور  البرفوازيدة الديمقراطادة مدع  الذي أعاداه مداركس عدن وضدع البرفوازيدة ا لمانادة الابقدي فدي مرحلدة

إلى المجتمع من حاث حركته و لداس فقدط مدن فاند  التركدة  تتلال هو نموذ  للماةية التي ري رال ل  أن هذا ال

عاةمدة اإليمدان بالشد    ( الم در  –اي البرفوازيدة ا لمانادة )اإليمدان بي سدلا  عاةمة..."المتجه نتو الماضي

مكدان ميتتلدة  ال  يمدة فدي أيفاقدد  ... خاإ ة من اإلعصدار ال دالمي... من الكبار  مررج ة أمام الص ار متذمر 

مصدال  شداخوخته بقاداة  االنددفاعات  ك جوز رياخ علاه الل ية متكوم علاه بتك ... ةون مباةر ... في كل مكان

  المجلدد الثالدث  "التركدة ا ةبادة"ان در. 9515  "الجديدد  الجريدد  الرييانادة" )"ال تاة ا ولى لش   فتدي قدوي

إن ( 221المجلدد الثالدث صد تة )كتد  مداركس فدي رسدالة إلدى انجلدس  سية وب د زهات عشرين(. 292ص تة 

أن البرفوازية كاند  قدد فلدل  المسدالمة مدع ال بوةيدة علدى مجدرة إمكانادة الك دال فدي  سببه 9515فشل ثور  

   هد  مداركس ضدد كدل متاولدة لل د  بدالثور 9511–9515وعيددما اختتمد  مرحلدة ثدورات . التريدة سبال

فديدد  رتد   مصدرا علدى م رفدة ال مدل فدي المرحلدة الجديدد  التدي رلديت ثدورات( يلاخاليلال ضد شابر و و)

فدي مرحلدة الرف ادة االشدد  9581إن ر لا  ماركس التدالي حدول الوضدع فدي ألمانادا فدي . ظاهري" سل "ستار 

نادة سداتوقف كدل شديت فدي المانادا علدى امكا" :اسوةاةا يبان باية رول كان ماركس يرغ  في ان يت  هذا ال مل

و (. 995المجلدد الثداني صد تة " المراسد ت" )"لتدر  ال  حدان ةعد  الثدور  البرولاتاريدة  باب دة م  فديدد  

 فددي الماناددا وفدده مدداركس كددل انتباهدده فامددا يت لدد  بتكتاددك( البرفوازيددة)الديمقراطاددة  طالمددا لدد  ريتدده الثددور 

موضدوعاا "السدال هدو  وكدان ي تبدر ان موقدف .البرولاتاريا االشتراكاة إلى راوير طاقة ال  حان الديمقراطادة

و ذلدك باللدبط الن السدال يتسدام  مدع  (299المجلد الثالث ص تة " )خاانة للتركة ال مالاة في صال  بروساا

اثيدات ربداةل وفلدات الي در مدع  9518كتد  انجلدس فدي  وقدد. الم كان ال قاريان و الت صد  القدومي البروسدي

فدي بلدد زراعدي  مدن السد الة ان يصدار باسد  ال مدال : "الصتف يقدول يماركس بصدة مشرو  باان مشتر  ف

 اللربة إلى البرفوازية فقط ةون االشار  إلى استثمار ال مال الد راعاان علدى الاريقدة الصياعاان إلى رسديد

الثالددث  صدد تة  المجلددد" )مددن فاندد  اليددب ت االقادداعاان" رتدد  ضددربات ال صددى"و ( االبويددة)الباريركاددة 

البرفوازيددة الديمقراطاددة فددي  حايمددا كاندد  مرحلددة الثددور  9519إلددى  9513فددي التقبددة الممتددد  مددن  و(. 291

فالدا طبقدات المسدتثمرين فدي بروسداا و اليمسدا حدول  الماناا رشرل على نلايتلا هذه المرحلة التي كان  رتياز 

http://gfdl.marxists.org.uk/arabic/lenin/works/1914/05.htm#01#01
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  انمدا كدان يصدل  ايلدا ماركس بشج  السال لمدعبارده مدع باسدمار طرخ انجاز هذه الثور  من فوخ ل  يكتف

وكدان مداركس يلد  علدى انتلدا  . و اخدذ يددافع عدن الخصداإ  المتلادة" اليمسدا حد "لابكيخ  الدذي وقدع فدي 

 –البروسدي الاونكر–"للميتصر"يكاف  ب  هواة  سوات باسمار  ام متبي اليمس  ركتاك ال يتكاف  ركتاك ثوري

بروسدداا ال سددكرية  ان اليدداف  عددن انتصدداراتبددل يتدددة اليلددال الثددوري ضددده فددور  و باللددبط فددي الماددد

 – 440  437  318  215  299  291  911  911  931  931  المجلدد الثالدث      "المراس ت)"

  حدذر مداركس البرولاتاريدا ال رنسداة 1870 سدبتمبر/أيلول 1و في رسالة ا مماة الشلار  الصاةر  في  (441

حادا مداركس بتماسدة المبداةر  ( 9519)هدذه االنت اضدة مدع ذلدك   من انت اضة قبدل ا وان  و لكدن عيددما قامد

ان ه يمددة التركددة (. رسددالة مدداركس إلددى كوغلمددان" )رصدد د لملافمددة السددمات التددي"الثوريددة لددد  الجمدداهار 

 الوضددع مثللددا فددي ال ديددد مددن االوضددا  االخددر  قددد كاندد  مددن وفلددة ن ددر ماةيددة مدداركس الثوريددة فددي هددذا

نتاجدة هدذا اليلدال مدن شدر  باليسبة إلى مجمل سار اليلدال البرولاتداري و باليسدبة إلدىالديالكتاكاة شرا اهون 

االستسدد م كددان مددن شددونه أن يثددبط مددن م يويددات  اخدد ت الموقددع للمتتددل و االستسدد م ةون قتددال ان مثددل هددذا

اة فدي مراحدل ماركس  مع رقديره التام السدتخدام وسداإل اليلدال الشدرع ان. البرولاتاريا و ان يقوض ك احاتلا

 ب دد سدن القدانون 9515–9511سداار  الشدرعاة البرفوازيدة  قدد شدج  بشدد  بال دة فدي  الركدوة السااسدي و

 . لد  موس " الجملة الثورية"االستثياإي ضد االشتراكاان 

 

 اكثددر  علددى االنتلازيددة التددي كاندد  قددد اسددتول  موقتددا حايددذا  علددى التدد   وحمددل بددي س الشددد   ان لدد  يكددن

الصد بة و الدرول  الدديمقراطي الرسدمي الدذي لد  ي درل كادف ي ادي الددلال فدورا علدى الثبدات و–االشدتراكي

  "المراسد ت. )"ل نتقدال إلدى اليلدال السدري الثورية و كاف ي لر فوابدا علدى القدانون االسدتثياإي اسدت داةه

 .(ورفيرافع ايلا رساإل ماركس إلى س .[7] .424  122  195  393  311المجلد الرابع      

 

 

 

 

 

 

 

 

قددم . البريااناان في ث ثايات و أرب ايات القرن التاسع عشدر أول حركة ثورية فماهرية لل مال :التشارتية .1

 االقتدرا : وكافتوا من أفل الماال  الوارة  في ال قدد" عقد الش  "للبرلمان رت  اس   التشاريون عريلتل 

م دداهرات فماهاريددة  وقددد انت مدد  افتماعددات و. ن للبرلمددان الددخال ددام إل ددات أهلاددة الملكاددة باليسددبة للمترشددتا

االشدار  هيدا إلدى االنت اظدة . 32. لسديوات ضم  الم يان من ال مال و الترفاان في كامل انتدات الدب ة امتددت

رتد  السداار  المشدتركة لليمسدا و  9598كراكاو التي وض   سية  الديمقراطاة للتترر الوطيي في فملورية

 المتمرةون بتكوين حكومدة وطيادة اصددرت بااندا ي لدن ال دات الخددمات االقااعادة و ي دد قام. روساابروساا و 

عالادة و اةرا   و في باانات اخر  اعلن عن انشدات ورشدات وطيادة بدافور. ال  حان باراض بدون سداة الدين

 .اال ان االنت اظة قم   بسرعة. حقوخ متساوية لجماع المواطيان

- انتلى   -                                                            

 

 

 9191نوفمبر –في جويلية : كتب

 

 82المجلد , 7الطبعة , في الموسوعة الكبرى 1915 عام : نشر ألول مرة
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