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 االهداء
َقش يف صدزي يٍ  اىل  ,اىل يٍ غسض يف ذاتً دديٌيخ انطًٌح ً االػتًبد ػهى اهلل ثى ػهى اننفط 

حت انؼهى ً انؼطبء ً االَفخ ً ػهٌ اذلبيخ ً حتدي انراد نهٌصٌل اىل ادلجتغى ً ادلساو ... أثً 

 انؼصٌص 

اىل انقهت اننبصغ ثبنجٍبض  ,اىل زيص احلت ً ثهعى انشفبء  ,اىل يٍ ازضؼتين احلت ً احلنبٌ 

 ...... ايً احلجٍجخ .

 حني حٍبنيت ... اخٌتً ً اخٌاتً  ئخ اىل زٌباىل انقهٌة انطبىسح انسقٍقخ ً اننفٌض انربٌ

 اىل كم يٍ ظبَدًَ ً قدو يل اندػى ً ادلؤاشزح ً اَبز يل دزًة ادلؼسفخ ً يعبنكيب .

 اهدي                                                                                                                                     

 اىل اجلميع انتاجي العلمي                                                                                                               
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 شكر و تقدير
يف يثم ىره انهحظبد ٌتٌقف انرياع قجم اٌ خيط احلسًف نٍجًؼيب يف انكهًبد تتجؼثس االحسف 

جتًٍؼيب يف ظطٌز  ً ظطٌز كثريح متس يف اخلٍبل ً ال ٌجقى ننب يف هنبٌخ ادلطبف اال ً ػجثب اٌ حيبًل 

 قهٍال يٍ انركسٌبد ً صٌز جتًؼنب ثسفبق كبٌَا اىل جبَجنب .......

انٌاجت ػهٍنب شكسىى ًًداػيى ً حنٍ خنطٌ خطٌتنب االًىل ً خنص جبصٌم انشكس ً انؼسفبٌ 

يٍ ًقف ػهى ادلنبثس ً اػطبَب يٍ ثنٍبد فكسح نٍنري اىل كم يٍ اشؼم ذيؼخ يف دزًة ػًهنب ً 

 دزثنب اىل االظبترح انكساو يف كهٍخ انقبٌٌَ ً انؼهٌو انعٍبظٍخ .

 ( انري تفضم ثبالشساف ثبنشكس اجلصٌم اىل االظتبذ اندكتٌز ) طالل حبيد خهٍم ً َتٌجو

 ػهى ىرا انجحث فجصاه اهلل ػنب كم خري ً نو ينب كم انتقدٌس ً االحرتاو.

 

 الباحث                                                                                                                                          

  منري نعيم ابراهيم                                                                                                                                 
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 مقدمة

منذ زمن ليس ببعيد أخذت أمواج ادلادية األوروبية تداعب العامل يف رفق وىدوء، فلم تستطع أف         

زبًتقو إىل الداخل، مث كانت احلروب األخَتة وما صحبها من تقدـ سريع يف العلـو وادلعارؼ وتقارب بُت 

ىذه البالد، فعال مدىا، وطغت غوارهبا،  البلداف النائية ونزوؿ كثَت من أشتات األمم، وأفراد الشعوب يف

وتدفقت على السهل اخلصيب سبزج ماءىا األجاج دبائو العذب، وتدخل إىل أعمق حصونو ػػ نفوس 

أبنائو ػػ فزلزلت إؽلاهنم القدًن ببالدىم، ومعنوياهتم اليت فطروا على تقديسها واحًتامها وأعطتهم نظرة 

كرؽلًا، فأصبحوا يروف أف كال من الفرد واجملتمع مسَت ال سلَت،   جافة قاصرة، وأخذت منهم إؽلانًا سخًيا

مقضي عليو بأداء األعماؿ حبكم ىذه اجلربية اليت تتمثل يف الغرائز عند الفرد، ويف ادلادية االقتصادية 

 بالنسبة للمجتمع.

 أهمية البحث

 الرأمسايل النظاـ يف الثورة لقوانُت معاجلتو يف ادلاركسي الفكر ىشاشة إظهار يف تكمن اعلية البحث

 النظرية جوىر يف العنيفة الثورة وضعوا حُت ولينُت واصللز ماركس على تنطبق ال اذلشاشة وىذه. ادلتقدـ

 االشًتاكية ضلو السلمي التحوؿ أطروحة وضعوا الذين على نفسو وبالقدر أيضاً، تنطبق، وإظلا فحسب،

 من النظرية ادلنطلقات وإظلا ذاؾ، أو اجلوىر ىذا مثل من أبعد ىنا فادلشكل. الثورة نظرية جوىر يف

 طبيعة بفهم مروراً  تناقضاتو، وطبيعة الرأمسايل النظاـ نشوء بتحليل إبتداءً  أي خطَت، خلل يشوهبا أساسها

(( العلمية االشًتاكية)) موضوعات دبختلف وإنتهاءً  العادلية، الرأمسالية السيطرة ظل يف العادلية التناقضات

 حالة يف أي ىشاشة حالة يف زبرج اجلذور تلك من تتغذى اليت والثمرات األغصاف كانت وذلذا. نفسها
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 من وغَتىا الثورة مسائل ودلعاجلة واجملتمعات، احلياة ولقوانُت للواقع مواجهتها يف مستمرة أخطاء

 .ادلسائل

 اشكالية البحث

 ػلاوؿ البحث االجابة عن :

 الشيوعية ( . مفهـو )االشًتاكية ، ادلاركسية ، -1
 ماىية اصوؿ الديالكتيك و نظرية التطور الديالكتيكية . -2
 ماىية النظرية االقتصادية و االجتماعية عند ادلاركسيُت -3

 فرضية البحث 

اف انتشار الرأمسالية ادلاركسية يف العامل و سيطرهتا على دوؿ العامل الثالث قد ولد أزمة مالية و عدد من 
 اماـ تطور اجملتمعات .ادلشاكل اليت كانت حاجزا 

 منهجية البحث 

ـ استخداـ ادلناىج اآلتية يف البحث و منها ادلنهج التحليلي و ادلنهج التارؼلي لإلحاطة )ب ت(لق
 دبوضوع البحث .

 هيكلية البحث 

اف ىذا البحث يتكوف من اربعة مباحث ، حيث تضمن ادلبحث االوؿ بياف ماىية مفهـو ادلاركسية و 
ناوؿ االصوؿ االوىل للنظرية ادلاركسية و تطورىا ، و تضمن )ب ت(ادلبحث الثاين فقاقسامها ، اما 

ادلبحث الثالث النظرية االجتماعية و االقتصادية ادلاركسية ختاماً بادلبحث الرابع الذي يدور حوؿ النظرية 
ية وصوال اىل اىم النتائج ادلاركسية التقليدية و اجلديدة و تقييم االذباه ادلاركسي للتنظَت يف العالقات الدول

 اليت توصل اليها الباحث .
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 المبحث األول

 تمهيد

ظهرت ادلاركسية كمذىب و تيار فكري يف النصف الثاين من القرف التاسع عشر يف شرؽ أوربا، و مسيت  

كذلك نسبة دلؤسسها كارؿ ماركس، حيث استوحى نظريتو من الًتاث الفكري آنذاؾ والذي عاصر فيو 

الفرنسية، حيث  الفلسفة الكالسيكية األدلانية، االقتصاد السياسي الكالسيكي االصلليزي و االشًتاكية 

كانت نظريتو مادية حبتة بعيدة عن ادليتافيزيقة و ادلثالية تدور حوؿ ملكية األفراد لوسائل اإلنتاج و اليت 

سبلكها الطبقة الرأمسالية و طبقة الربوليتاريا الكادحة و تطور اجملتمع من طبقة إىل أخرى حيث ال يتم ىذا 

ما وضع قوانُت جدلية و تارؼلية و ازبذىا كمنهج لنظريتو، التحوؿ إال بوجود الصراع بُت ىذه الطبقات ك

حيث كاف يطمح إىل قياـ رلتمع شيوعي إال أف ىذا الطموح اصطدـ بواقع الرأمسالية ادلتعصب و مل 

تضمحل الرأمسالية لتحل زللها االشًتاكية و من مث الشيوعية، ىذا ما أدى ببعض ادلفكرين لنقد نظريتو و 

أيت من بعده تالمذتو و مفكرين معجبُت بنظريتو و اتبعوا خطاه و درسوا الواقع ادلعاش نعتها بالناقصة، لي

بتطبيق النظرية ادلاركسية الكالسيكية عليو فوجدوىا ربوي على نقائص، شلا اضطرىم إىل ربديث النظرية 

رؿ ماركس التقليدية و اكتشاؼ طبقة وسطى يف اجملتمع و إضافة بعض ادلفاىيم اليت كانت غائبة عن كا

 مع حفاظهم على األساس و لب النظرية الكالسيكسة.

فيا ترى ىل استطاع كارؿ ماركس و اجليل الذي بعده من خالؿ النظرية دراسة اجملتمع دراسة علمية 

 بعيدة عن ادليتافيزيقة و التأثَت فيو؟
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 )تعريف المصطلحات(

 )االشتراكية.. الماركسية.. الشيوعية.. الخ (

األعلية دبكاف أف ضلدد معاين كلمات االشًتاكية وادلاركسية والشيوعية، وما يتفرع عنها، نرى من 
والفرؽ بُت الواحدة واألخرى حيث أف اخللط قد كثر يف ىذه الناحية من ذلك أف األستاذ السيد 

فيقوؿ : األستاذ بكلية احلقوؽ يرى "أف الشيوعية ىي اجلناح األيسر من االشًتاكية"، ويستطرد  (1)صربي
"ىذه ادلذاىب ترمي إىل القضاء على الرأمسالية بصفة عامة على اعتبار أهنا أساس احملن واحلروب، غَت 
أف أصحاهبا مل غلمعوا على رأي واحد، بل انقسموا شيًعا وأحزابًا، ولعل أىم ىذه ادلذاىب مذىباف : 

ف تقـو احلكومة ، وكال ادلذىبُت يرى أCommunismوالشيوعية  Collectivismاجلماعية 
على اإلنتاج والتوزيع، غَت أف اجلماعيُت يروف أف يكوف التوزيع على أساس مقدرة كل شخص على 
العمل، بينما يذىب الشيوعيوف إىل أف يكوف التوزيع على أساس حاجة كل فرد، ألف اختالؼ القدرة 

 من عمل الطبيعة وال دخل للفرد فيو".

الدكتور أضبد زكي بك الذي قاؿ : "إف الفرؽ بُت  وقريب من ذلك ما ذىب إليو األستاذ
فهمو من معاين أمسائهما فرؽ ابتداء وانتهاء، أهنما )ب ت(االشًتاكية والشيوعية، بصرؼ النظر عما ؽ

يبتدئاف سلتلفُت، وال شك أهنما سوؼ ينتهياف رلتمعُت، االشًتاكية بدأت باحلياة الواقعية كما ىي، 
أخذت يف تعديلها برفق ويف حذر، ويف غَت معارضة كبَتة للطبيعة ورضيتها ورضيت أوضاعها، مث 

البشرية خشية أف تثور، فهي تؤمن بالفروؽ غَت الكبَتة، وىي تؤمن باحلرية العاقلة الراضبة، وىي تؤمن 
باآلماؿ الفردية أف ذلا رلااًل ال غلب أف يضيق فتضيق بو النفوس كما تضيق األنفاس، وىي تؤمن حبق 

 شكل حياتو اختيارًا، ولكن يف غَت استغالؿ لغَته أو عدواف عليو.الفرد أف ي

                                                           

 .22، ص ، )ب ت(  دار ادلعرفة اجلامعية االسكندرية ، ،مقتطفات من رسالة عصر االشًتاكية امساعيل مطهر ، ( 1)
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أما الشيوعية فبدأت باحلياة كما خالتها أف تكوف، وقد خالتها يف أوؿ األمر كحياة اجلند ساوى 
بينهم ادلأكل وادللبس، وانقسموا فرقاً وأطاعوا نظاًما، وما كاف ذلم أف يعصوا أمرًا ونظروا إىل احلياة الواقعة 

 وجدوىا أبعد ما تكوف شلا خالوا فحطموىا ربطيًما ليبدأوا من جديد، فادللكية ألغوىا، واإلرث ألغوه، ف

 
واالدخار منعوه، واستئجار الناس بعضهم لبعض يف عمل نسخوه، فال آجر غَت الدولة، وال تاجر 

بوف من حطامها على غَت الدولة، وال طاعم وال كاسي غَت الدولة، حطموا احلياة مث بدأوا من جديد يرك

 التساوي من بعد دماء كثَتة سالت.

ؼلتلفوف كسًبا وؼلتلفوف نصيًبا من نعمة احلياة واضطروا  مث تدور السنوف فإذا ادلتساووف يبدأوف

ربت ضغط الطبيعة اإلنسانية أف غليزوا االدخار وغليزوا الثراء للفرد على أف تستغلو الدولة لػو واضطروا 

ربت ضغط احليلة البشرية أف غليزوا اإلرث يف حدود، فالشيوعية سوؼ تنتهي صاعدة إىل ما انتهت إليو 

 . (1)ابطة"االشًتاكية ى

 أقسام اإلشتراكية

أما علماء االقتصاد السياسي فإهنم يقسموف االشًتاكية والشيوعية إىل أقساـ عديدة زبتلف 

 .(2)تعريفاهتا حسب تبويبهم ذلا، فهي حسب التبويب التارؼلي

 اشتراكية خيالية :

وىو تصور نزعات مثالية، وآماؿ خيالية إىل حد ما يف مدينة فاضلة تصورىا كتاب القرنُت 

السادس عشر والسابع عشر، منهم توماس مور اإلصلليزي، وكامبالنا اإليطايل، وموريل وكابيو، ولكل 

                                                           

 .44, ص 56من المجلد  5, الجزء  1441عدد مايو سنة دار الهالل , القاهرة , مجلة الهالل : ( 1)
دددد  51, ص . (ت )بمطبعددة لجنددة البيددان والتددتليف والترشمددة والنشددر ,  , االقتصدداد السياسدد  د. عبددد الحكددير الرفدداع   دد  ,( 2)

63 . 
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وفورييو  واحد من ىؤالء مؤلف ؽلثل تصوراتو يف ادلدينة ادلثالية الفاضلة، ومنهم أيًضا : ساف سيموف،

وبالف، وبرودوف، وروبرت أوين، وليس ذلؤالء كتب كالكتب السابقة، ولكن ذلم مذاىب وآراء تقرب 

بينهم ولبعضهم زلاوالت عملية يف ىذا السبيل مل تنجح، فيما عدا أوين الذي ازدىرت حركتو ربت راية 

 التعاوف.

 اشتراكية علمية :

(، 1864ػػ1825والساؿ وىو أدلاين أيًضا )( وىو أدلاين، 1875ػػ1825مهد ذلا رودبرتس )
ومؤسس اجلمعية العمومية للعماؿ األدلاف وصاحب قانوف اجلور احلديدي، وصاحبها األشهر الذي برز 

مايو سنة  5هبا وفسرىا وأعطاىا شكلها احلديث ىو كارؿ ماركس الذي ولد يف ترفز )أدلانيا( يف 
نظرية كارؿ ماركس تدور حوؿ التطور  رى افوسنـ، 1883مارس سنة  14، ومات بلندف يف 1818

 .(1) ادلادي للتاريخ وصراع الطبقات، وقيمة العمل وفائض القيمة واألزمات

واالشًتاكية والشيوعية يف نظر علماء االقتصاد السياسي من حيث اإلنتاج وادللكية وادلساواة 
 : (2)تنقسم إىل عدة مذاىب أعلها

ء الدولة على وسائل اإلنتاج ورؤوس األمواؿ باعتبارىا أي استيال Collectivismاجلماعية 
شلثلة للمجموع، وإلغاء ادللكية الفردية الكبَتة يف الزراعة والصناعة، واإلبقاء على الصغَتة منها، وكذلك 

 a Chacun selonبًعا لعمػػلو )ب ت(أمواؿ االسػػػتهالؾ ألهنا ناذبة عن العمػػل، ويأخذ كل فر
son travail. 

 

 : Communismالشيوعية 

إلغاء ادللكية أيًا كانت صغَتة أو كبَتة، وكذلك أمواؿ االستهالؾ ويأخذ كل فرد ما ػلتاج إليو،  
 De chacun suivant ses forces, a chacun  suivant sesكما يف العائلة 

pesoin.(3) 

 والفرؽ بُت االشًتاكية اخليالية وبُت االشًتاكية العلمية أف األوىل ال تبحث 
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

، 1ط ديب ، ، مركز اخلليج لألحباث، بيليس )جوف( و مسيث )ستيف(، عودلة السياسة العادلية، ترصبة مركز اخلليج لألحباث (1)
 . 268، ص 2224

اجمللس الوطٍت للثقافة  ، الكويت،بلبع غالربيث )جوف كينيث(، تاريخ الفكر االقتصادي ادلاضي صورة احلاضر، ترصبة أضبد فؤاد  (2)
 .154ص   2222والفنوف واآلداب، 

 . 83، ص 2223 ، دار ادلعرفة اجلامعيةاالسكندرية ، عبد اهلل زلمد عبد الرضباف، النظرية يف علم االجتماع )الكالسيكية(،  (3)

العدالة وادلساواة واإلخاء الوسائل العملية اليت ؽلكنها أف ربقق هبا أىدافها ألهنا تعتمد على فكرة 

العاطفي، أما االشًتاكية العلمية فإف ماركس يرى أهنا مستمدة من طبيعة األشياء ودراسة التاريخ 

 .(1)ومالحظة الوقائع، وىي شبرة نظاـ معُت ىو الرأمسالية

ـ وختم 1848ويلحظ ىؤالء العلماء أف تسمية ادلنشور الذي أصدره ماركس وإصللز يف سنة 

 Manifesteة ادلشهورة " أيها العماؿ.. يف صبيع العامل.. اربدوا" بادلنشور الشيوعي بالعبار 

Comuniste والنظاـ القائم بروسيا اآلف ليس شيوعًيا ولكنو اشًتاكي ،  خطأ ألنو يقوؿ باجلماعية

ـ خبليط من الفوضوية واالشًتاكية ادلاركسية 1917صبعي، فقد جاء لينُت عندما استوىل على احلكم سنة 

، ولكنو اضطر للعدوؿ عنها يف 1917مث تطور بعد ذلك إىل الشيوعية زلاواًل تطبيقها منذ أكتوبر سنة 

ـ وأعيدت ثانية يف أوائل عاـ 1926ػ25بقة صغار ادلالؾ اليت ألغيت مرة أخرى ـ بإعادة ط1921سنة 

 ـ.1932

 : Marxismeالماركسية 

وادلاركسية ىي االشًتاكية العلمية اليت ابتدعها ماركس مضافًا إليها التصورات العملية اليت إرتأىا 

ة حسب نظريتو، ولكن أنصاره أتباعو، فإف ماركس مل يذكر صراحة شيئًا عن تنظيم اذليئة االجتماعي

 وصفوا تفصيل ذلك وىو :
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:   تقـو الدولة باالنتاج فتلغي ادللكية الفردية وكل رؤوس األمواؿ تصبح ملكًا للمجموع الذي سبثلو  أوالً 
الدولة، أما أمواؿ االستهالؾ فتظل ملكًا خاصًا لألفراد ألهنا نتيجة العمل، وىذا ػػ كما رأينا ػػ 

 .يوافق اجلماعية 

 :   قياـ الدولة جبميع ادلشاريع الزراعية أو الصناعية. ثانًيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 292-293 ص،  مصدر سبق ذكره بيليس )جوف( و مسيث )ستيف(،  (1)

:   ربديد شبن األشياء حبسب ساعات العمل اليت أنفقت يف صنع السلع دبعٌت أف سلعة تعترب  ثالثاً 

 .(1)ألغلى من األخرى ألف مقدارًا أكرب من الوقت أنفق يف صنعها

وأىم من ذلك نظريتهم يف الوصوؿ إىل احلكم فإهنم يروف أف الثورة، ال اإلصالح، ىي الطريقة 

 الصائبة الصحيحة.

إمساعيل مظهر رسالة موجزة عن االشًتاكية بعنواف "عصر االشًتاكية" انتقد فيها تعريف ولألستاذ 

األستاذ السيد صربي الذي أوردناه يف أوؿ ىذا الفصل ورأى أف الشيوعية ال ؽلكن أف تكوف اجلناح 

لقائمة يف األيسر لالشًتاكية "إال بكثَت من التجوز الذي ىو أقرب إىل الشذوذ عنو إىل احلاالت السوية ا

 رلتمعات ىذا العصر"، وأحتج على صحة نظريتو بأمرين :

بعد "دؽلقراطية بريطانيا االشًتاكية" عن شيوعية روسيا بعًدا غلعل من العسر وجود أي نسب بُت   : أوالا 
 االشًتاكية والشيوعية.

 دولة.أف االشًتاكية نظاـ اقتصادي يف دولة، أما الشيوعية فهي نظاـ اقتصادي و  :والثان  

ورغم تقديرنا لغزارة علم األستاذ وسبكنو، والرسالة العلمية الكبَتة اليت يؤديها يف اجملتمع ادلصري إال 
أننا ال نوافقو على رأيو وأغلب الظن أف شدة التدقيق يف بعض النواحي قد أبعدتو عن مالحظة اعتبارات 

ظاـ الرأمسايل فحسب مع عدـ ادلساس جديرة بالعناية، فالنظر إىل االشًتاكية كإصالح أو توجيو للن
                                                           

 . 74، ص سبق ذكره، مصدر  عبد احلكيم الرفاعي بكد. ( 1)
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بالوضع السياسي غلعلنا نتجاىل وراثة األدوار التارؼلية اليت مرت هبا االشًتاكية وغلردىا من األصوؿ 
األوىل ذلا اليت ربدرت منها فلم تكن االشًتاكية أوؿ أمرىا نظاًما اقتصاديًا فحسب، ولكنها هنج يف 

فيما يتناولػو تنظيم الدولة وشكلها، وكذلك قرأنا "صبهورية احلياة ومذىب خاص يف اجملتمع يتناوؿ 
أفالطوف" وأتوبيا اجلديدة لتوماس مور، و"مدينة الشمس" لكامبالنا، و"قانوف الطبيعة" للورللي، و"رحلة 
إىل إيكاريا" لكابيو، وآراء ساف سيموف وفوريو وبالف وبرودوف، وىي تتناوؿ واجبات الدولة وشكلها 

نقيح، أما ادلاركسية والشيوعية فتدخلها صريح ونظامها شامل، فاالشًتاكية يف أخف بالتعديل والت
صورىا، تناولت فيما تناولتو شكل الدولة وواجب احلكومة وعنيت بالنظم السياسية، وذلك بديهي ألف 
 الدولة عندىا شلثلة اجملموع، وألهنا على اختالفها سبيل للعمل اجلماعي، وتنفر من العمل الفردي،

واالقتصاد بعد ذلك قريب اآلصرة، وثيق الرابطة بالدولة ونظامها، فمن الظلم أف نقوؿ إف االشًتاكية 
نظاـ اقتصادي ال عالقة لو بشكل الدولة وال تدخل لو يف شئوهنا السياسية، ألف تنفيذ مناىجها يقتضي 

األعلى الذي استوحتو تغيَتًا أساسًيا يف شكل احلكومة، وألهنا تستوحي مثلها العليا، من ادلثل 
 .(1) الدؽلقراطية، فمثل االشًتاكية األعلى صباعي، ومثل الدؽلقراطية فردي

استلهمت احلضارة األوروبية الغائيػة اإلنسانية، فكاف ىدفها األوؿ، ىو كما وضحو كانت "أف 
عنيت يكوف اإلنساف غاية يف غاية"، وقد كانت الدؽلقراطية ىي شبرة ىذا اذلدؼ األساسي، وقد 

الدؽلقراطية باحلرية السياسية أواًل، وأعللت العدالة االجتماعية لعدة أمور منها أف الناحية االقتصادية مل 
ضخمت كما ىي اآلف، بعد التقدـ اآليل واالنقالب الصناعي، ومنها أف احلرية الفكرية )ب ت(تكن ؽ

أف احلكم وقتئذ كاف للملوؾ وليس ىي رمز بقية احلريات، وضماف ادلعارضة والثورة عند الظلم، ومنها 
للشعوب، فكاف علها األوؿ أف تكف أيدي ىؤالء عن ابتزاز األمواؿ، وسلب الثروات بطرؽ ادلصادرة 
والضرائب، وكاف ذلك حسبها، وفيو كل الغناء وقتئذ بالنسبة لعهود االستبداد والتحكم . فلما تأثل 

لضروري ػػ بدوف احلاجة إىل االشًتاكية ػػ أف تعٍت احلكم للشعب وتضخمت الناحية االقتصادية كاف من ا
الدؽلقراطية هبذه الناحية وأف تشملها، والسيما وأف الغائية اإلنسانية تقتضي أف تكوف النظم يف خدمة 
اإلنساف وأف تلُت وتتطور حسب ظروفو، واإلنساف اسم جنس سبثلو األمة حسب القواعد الدؽلقراطية، 

كي ادلزعـو يف إصللًتا إصالًحا دؽلقراطًيا حقيقًيا يستوحي ادلثل العليا لذلك كاف اإلصالح االشًتا 
 (2)للدؽلقراطية ويتأثر بوراثتها وتعاليمها، فهذا العصر ىو صفحة جديدة من صفحات الدؽلقراطية.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .292، ص ، )ب ت(، بَتوتالعاـ ، عّربو يوسف أسعد داغر  حضاراتروبَت شنَتب ، تاريخ   (1)
 . 8، ص1948، 1، طدار احلكمة للطباعة و النشر  القاىرة ، -مصر أضبد صباؿ الدين ، نقد النظرية ادلاركسية ، (2)

 

 المبحث الثان  

 االصول االولى للنظرية الماركسية 

"النظرية" يف ادلاركسية ذبميع لوقائع وحوادث ومراقبة جملرى األحواؿ، واستدالؿ دبنطق          

اإلحصائيات ادلادية، وليست فروًضا علمية قائمة بذاهتا أو ابتداع فكري خالص أو كياف مستقل عن 

ري البيئة، فهي يف احلقيقة ىدـ للمعٌت النظري يف الكلمة، وىي تعوض ىذا النقص يف اإلبداع الفك

بالتفوؽ يف الناحية العملية والزعم بأف ما ػلدث دائًما يطابق فكرهتا، وليست ذلا يف احلقيقة أف تفخر 

بذلك ألهنا مل تفًتض الواقع على أسسها، ولكنها أخذت أسسها من الواقع، فكاف من البديهي أف 

تسئ فهم الواقع وتصويره، تتطابق معو وحىت ىذا ال يضطرد معها وال يتأتى ذلا دائًما ألهنا كثَتًا ما 

 .(1) وبالتايل تستنتج نتائج خاطئة

ولو أننا آمنا بالنظرية ادلاركسية لكاف غلب أف نبدأ بالكالـ عن احلالة الواقعة يف البالد الشيوعية ومنها 

 نستنتج النظرية نفسها، ألهنا تفًتض سبق ادلادة على الفكرة، واستلهاـ الواقع، ولكن دلا كاف الواقع نفسو

قد كذب عملًيا ىذه الفكرة، ألف النظريات قد سبقت وفرضت إىل حد كبَت نفسها على الواقع 

واستطاعت أف تناؿ منو بالتغيَت والتبديل بدوف أف تدين بذلك إىل غَت ذىن واسع، وذكاء المع، وبضعة 
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نا سنبدأ مئات من السطور، كذىن كارؿ ماركس، وذكائو، وكتابو، دلا كاف ذلك ىو ما حدث فعاًل فإن

 .(2)بتفسَت األصوؿ األوىل للفلسفة ادلاركسية

وتتوغل ىذه األصوؿ يف أقدـ العصور، فإف العامل كاف يعيش يف حياتو البدائية األوىل يف الفردوس الذي 
 يعدنا إياه الشيوعيوف "التقدميوف" ! ففي ىذا الوقت كانت ادللكية مشػاعة بُت صبيع أفراد القبيلة، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .55ص    ، ذكره سبقعبد احلكيم الرفاعي بك ،  (1)
 .38ص ، 2224 دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية ، عبد اهلل زلمد عبد الرضباف، النظرية يف علم االجتماع )ادلعاصرة(، (2)

عن عمل الفرد، فإذا كانت أقصى غايات ادلاركسية ىو أف وكانت ىي ادلالكة الوحيدة لإلنتاج وادلسئولة 

 .(1)كيف يتسق ذلك مع قوانُت التطور التقدمي اليت تدعيهانرتد عصورًا إىل الوراء، فلسنا نعلم  

والفلسفة ادلاركسية وليدة ادلذىب ادلادي الذي يرى أف ادلادة يف كافة صورىا ىي ادلؤثرة والسابقة والوجود 

احلقيقي الذي يطبع اجملتمع بطابعو، ويسم األفكار والعقائد بسمتو وإف ذلا ػػ وليس للمعنويات ػػ القدح 

 .(2)ي يف مصائر األمم والشعوبادلعل

ىذه ىي الفكرة األساسية يف ادلذىب ادلادي، وقاؿ قاؿ هبا يف العصر القدًن الفيلسوؼ اليوناين 
ؽ.ـ( الذي وضع النظرية الذرية،وإف كانت  432ػ  522ؽ.ـ(، وليوسبس ) 475ػػ 542ىَتقليطس )

أيب الفيزيقا"، ويقرر دؽلقريطس أف ؽ.ـ( الذي يلقب "ب 372ػ462تنسب عادة إىل تلميذه دؽلقريطس )
احلقائق ادلطلقة ىي الذرات والفضاء، وإف الذرات ىي "حروؼ اذلجاء" للكوف، وليست ىذه الذرات 
ساكنة، بل ىي متحركة ىائمة من تلقاء نفسها تشتبك بعضها ببعض فتكوف األجساـ، حىت إذا هتيأت 

الذرية القدؽلة وضعت تفسَتًا ميكانيكًيا الظروؼ اصطدمت وتفتت، وىكذا دواليك، أي أف النظرية 
زلًضا للكوف قائًما على أساس ادلادة واحلركة، مث تقدمت هبا االكتشافات العلمية، والنهضة الفكرية اليت 

( الذي 1679ػػ  1588(، وىوبز )1526ػػ  1761تلت عهد النهضة فنادى هبا فرنسيس بيكوف )
التفسَت ادليكانيكي كالذي استحدثو غاليليو وديكارت يف حاوؿ أف يطبق على عامل احلقيقة نوًعا من 

الظواىر الطبيعية فقط، وذلك اضطره إىل القوؿ بأف ادلادة واحلركة علا وحدعلا احلقيقتُت ادلطلقتُت وأف 
ادلعرفة اإلنسانية تأيت عن طريق اإلحساس وكل اإلحساسات تنشأ عن ضغط ادلادة على احلواس، والعقل 
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( فأكد "أف ادلادة 1721ػػ  1672مادة، وقد أيده يف ذلك أحد مواطنيو توالند ) أو النفس يف ذاتو
 ليست ذلك الشيء اخلامد الذي صوره لنا ديكارت، بل ىو مادة فعالة أو ىي قوة، ادلادة ىي القوة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ـ.1946سنة  ويولي 29،  633العدد  ،، من رللة االثنُت مقالة بعنواف "يف بييت "  ، عباس زلمود العقاراألستاذ   (1)
 .4، 3موسكو، برلُت، لندف" ، ص عصاـ الدين حنفي ناصف ، مقالة بعنواف " (2)

 

 

 

وظيفة اللساف"، وكذلك واحلركة واحلياة والفعل بعض خواصها، والتفكَت ىو وظيفة العقل كما أف الذوؽ 

( الفلسفة ادلادية وحاوؿ أف يرد علم النفس إىل علم وظائف األعضاء 1757ػػ 1724اعتنق ىارتلي )

( أعظم فيلسوؼ مادي بريطاين يف القرف الثامن 1824ػػ1733"الفسيولوجيا"، وردبا كاف بريستلي )

بعضها بالفعل مقتبس من الكتب ادلقدسة( عشر، وقد عدد أسبابًا كثَتة جديرة بالثناء تأييًدا للمادية ) و 

وحاج قومو بأنو ال ؽلكن فهم الفكرة ادلسيحية اليت تقدر أف اهلل يف كل مكاف إال إذا افًتضنا هلل وجوًدا 

ماديًا، ويف فرنسا قويت ادلادية بفضل ديكارت من غَت أف يقصد ىو إىل ذلك فقد كاف ديكارت مؤمناً 

لكاثوليك األرثوذكس، ولكن اعتباره احليوانات رلرد آالت وتفسَته كيف أف أثنينًيا، وكاف يف الواقع من ا

األعضاء ؽلكن ربريكها دبؤثر حسي من غَت تدخل الروح، كل ذلك أدى بػ الماتري وآخرين إىل أف 

( 1751ػػ1729يستغنوا عن األرواح بتاتًا ويفسروا األشياء كلها تفسَتًا ميكانيكًيا، فقد أكد ال ماتري )

نساف ليس كائنًا شلتازًا، وإنو ال فروؽ جوىرية بُت النباتات واحليوانات وبٍت اإلنساف، فكلها أف اإل

خاضعة لقوانُت واحدة وىي سبثل أدوارًا سلتلفة يف عملية النشوء واالرتقاء، ومن الفالسفة ادلاديُت 

(، 1783ػ1718(، وداالمبَت )1771ػ1715(، وىلفتيوس )1848ػ1731الفرنسيُت أيًضا : ديدرو )

( ولكاباين ترجع بعض العبارات ادلادية الشائعة مثل 1821ػ1757(، وكاباين )1789ػ1723ودولباخ )
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"اجلسم والروح شيء واحد"، "اإلنساف ليس إال رلموعة أعصاب"، "العقل يفرز التفكَت كما تفرز الكبد 

وانُت ادلادة وخصائصها"، وكاف الصفراء"، "وكل األشياء حىت ما يسمى بالظواىر العقلية واخللقية تتبع ق

 .(1)علم القوى العقلية )الفرنولوجيا( وليد ىذا النوع من ادلذىب ادلادي

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت

(1)
 .73، ص2228 دار ادلعرفة اجلامعية، االسكندرية ، النظرية ادلعاصرة يف علم االجتماع، ،رشاد غنيم  

 كتي  أصول الديال

ىي تلك النظرية اليت تقرر بأف ادلادة ىي كل الوجود، واف مظاىر الوجود على اختالفها ما ىي إال نتيجة 

تطور متصل للقوى ادلادية ،واف ما ىو عقلي يتطور عما ىو مادي والبد أف يفسر على أساس طبيعي و 

كس الذي أسسها مع أوؿ من وضع مبادئ ادلادية اجلدلية، ىو الفيلسوؼ األدلاين اجلنسية كارؿ مار 

 -1872، ولكن الذي دعى إليها ونشرىا ىو لينُت 1895 -1822صديق عمره فردريك اصللز 

أثر ماركس بالفلسفة األدلانية ادلادية )ب ت(، ويطلق على ىذه الفلسفة اسم ادلادية اجلدلية، لق1934

ك اذليجلي يف أف اليت كانت سائدة يف عصره، فأخذ عن )ىيجل( اجلدؿ حيث يكمن زلور الديالكتي

ادلتناقضات تنشأ يف العقل اجلمعي أوال مث تنعكس على أرض الواقع لكن ىذه اجلدلية مل تعجب ماركس 

و اصللز، و قاؿ بأف ادلذىب اذليجلي ؽلشي على رأسو و ال بد أف يعاد إىل توازنو و ؽلشي على قدميو و 

ابذين قشرتو ادلثالية وطوراىا ابعد من ذلك أخذ ماركس واصللز من الديالكتيك اذليجلي نواتو ادلعقولة ن

 ( 1)لكي يضفوا عليها شكال علميا.

 حركة التطور

 نظرية التطور الديالكتيك :
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إف أىم شليزات ادلادية الديالكتيكية أو "ادلاركسية" ال تكمن باالعًتاؼ دبادية العامل فقط، ولكن 

باالعًتاؼ أيًضا بأف ادلادة والطبيعة، توجداف، دائًما، يف حركة أبدية مقنونة ويف تبّدؿ وربّوؿ وتطّور 

كن فهم األشياء والظواىر فهًما مستمرين. إف قوانُت العامل ادلوضوعية ىي قوانُت احلركة والتطور، ال ؽل

 صحيًحا، وال تفسَتىا تفسَتًا صائًبا، إالّ إذا درست يف سَت عملية نشوئها وتطورىا. وقد أباف العلم، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 53،ص1991دار اذلادي،، لبناف ، -بَتوتعن اذلوية ، القرف الواحد والعشرين والبحث  زلسن ادلوسوي ، (1)

ويف ميداف بعد آخر من ميادين الواقع .. تطور العامل احمليط بنا، ويف هناية القرف التاسع عشر شيًئا فشيًئا،

 (1)أخذت فكرة التطور تنتشر انتشارًا واسًعا، وتناؿ اعًتافًا شاماًل.

ادلفهـو ادلاركسي: النظرية األوىل ميتافيزيقية ألف احلركة والتطور يف نظرية االرتقاء والتطور ذلما بعداف يف 

نظرىا، ال يؤدياف إىل القضاء على القدًن وإبادتو، وإىل والدة اجلديد .. إهنا تنفي التناقضات الداخلية يف 

رد كمية الظواىر واألشياء .. وصراع ادلتناقضات كمصدر للتطور .. وىذه النظرية تفهم التطور على أنو رل

تدرغلية تنساب بيسر، نافية القفزات النوعية اليت ربدث يف درجة معينة من التطور. وأما النظرية الثانية: 

فهي النظرية الديالكتيكية، "العلمية" الوحيدة ألهنا تفهم التطور فهًما متالئًما مع الواقع القائم موضوعًيا، 

موت لقدًن ونشوء جلديد. وىي تكشف التناقضات  تفهمو على أنو حلوؿ اجلديد زلل القدًن، على أنو

الداخلية اليت ربدث يف األشياء ادلتبّدلة، وترى يف حل ىذه التناقضات وتطورىا القوة الرئيسية احملركة 

 (2)للتطور..

ويشرح ذلك لينُت بقولو: "ىناؾ مفهوشلاف أساسياف للتطور )االرتقاء( التطور كتقليل وإكثار وتكرار .. 

حدة ادلتناقضات )إزدواجية الشيء الواحد لوجود التناقضات اليت ينفي أحدىا اآلخر، والعالقة والتطر كو 

ادلتبادلة بينهما(. يف ادلفهـو األوؿ للحركة، تبقى احلركة ذاهتا، والقوة الدافعة ذلا، ومصدرىا، وسببها تبقى 
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ا وراء الطبيعة أو الذات أو غَت أشياء غامضة )أو أف ىذا ادلصدر الباعث ذلا ينقل إىل اخلارج لَتتبط دب

ذلك(. أما يف ادلفهـو الثاين فيوجو االنتباه األوؿ إىل معرفة مصدر احلركة "ذاهتا"، ادلفهـو األوؿ ميت، 

فقَت، "جاؼ"، أما الثاين فيحوي ىذا ادلفهـو وحده وىو الذي يعطي مفتاح السر )القفزات( و"توقف 

 القضاء على القدًن ونشوء اجلديد". ولينُت ىنا يفرؽ مبدئًيا التدرج" و"التحوؿ إىل الشيء ادلضاد" و"

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)  B. Russel. A History of Western Philosophy, N.Y. 1945, p. XIII,p178. 
 .179، صادلصدر نفسو  (2)

التصورات ادلتافيزيقية االرتقائية العامية، وبُت النظرية الديالكتيكية ادلاركسية، عن التطور.  وجذريًا بُت

وعندما يذىب الديالكتيك إىل إظهار التطور كاستبداؿ مقنوف للجديد بالقدًن، إظلا يكتسب هبذا، أعلية 

 (1)ثورية عظيمة.

ًتع اخًتاًعا، بل استخلصت من الطبيعة مل زب –يف نظر ادلاركسية  –وقوانُت الديالكطتيك ومقوالتو 
واحلياة االجتماعية، إهنا تعكس القوانُت ادلوضوعية القائمة بشكل مستقل عن وعي اإلنساف. وذلذا 
السبب بالذات يقدـ لنا الديالكتيك ادلاركسي إمكانية التغلغل يف كشف عمليات تطور الكائنات 

الوجوه ... وذلذا صلد أف الطبقات ادلستمرة يف الدفاع عن وادلعرفة، وفهم ىذه العمليات ادلعقدة العديدة 
القدًن ال تتقبل روح الديالكتيك ادلاركسي الثورية. ويعترب نفي الطابع ادلوضوعي للديالكتيك، إحدى 
وسائل نضاؿ خصـو ادلاركسية .. وذلذا صلد أف ادلثاليُت يعارضوف قوانُت الوجود بقوانُت التفكَت. ولكن 

الديالكتيك وىي يف الواقع، قوانُت الوجود ادلوضوعي، فهي هبذا تعترب قوانُت الديالكتيك  دبا أف قوانُت
 (2)الذايت آلة للمعرفة والتفكَت.

 قفزات التطور 

كاف أوسع مذىب من مذاىب التطور   لقد أكد كل من ماركس وأصللس أف ديالكتيك ىيغل         
وأوفرىا مضمونًا، وأشّدىا عمًقا، وأشبن اكتساب حققتو الفلسفة الكالسيكية األدلانية ... إننا كلينا، 
ماركس وأنا، كنا وحدنا تقريًبا، اللذين عمال إلنقاذ الديالكتيك الواعي )من ادلثالية دبا فيها اذليغيلية 
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ـ ادلادي عن الطبيعة .. إف الطبيعة ىي زلك االختبار للديالكتيك، نفسها( وذلك بإدخالو يف ادلفهو 
وغلب القوؿ بأف العلـو الطبيعية احلديثة بالضبط، قد قدمت ذلذا االختيار مواد غنية إىل أقصى حدود 

، أف الطبيعة تعمل، يف )ب ت(الغٌت... وىذه ادلوا ، وىكذا أثبتت ىذه العلـو هناية ادلطاؼ زداد كل يـو
 ديالكتيكي ال على ضلو ميتافيزيقي... ويضيف أصللز: أف  على ضلو

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .6، ص 1973 ، جامعة حيفا ، دروب االشًتاكية، ورقة جامعيةزلمد سعيد رياف ،   (1)
 .7-6ادلصدر نفسو ،ص (2)

 

العامل ال يتألف من أشياء تامة الصنع، بل ىي رلموعة من العمليات يطرأ فيها على األشياء اليت تبدوا 

الذىنية يف دماغنا، أي األفكار، يف تغَت مستمر من الصَتورة  اانعكاساهتيف الظاىر ثابتة، وكذلك على 

يغل يف اإلدراؾ العاـ، حىت والفناء. إف ىذه الفكرة األساسية الكربى، قد نفذت على ضلو عميق منذ ى

أنو يكاد ال يوجد من يعارضها يف شكلها العاـ ىذا .. ويظل االعًتاؼ هبذه الفكرة كالًما، شيء، 

وتطبيقها يف الواقع، يف كل حاؿ من األحواؿ، ويف كل ميداف من ميادين البحث، شيء آخر .. ليس 

. فهي ترى أف على كل شيء، ويف كل ىناؾ من أمر هنائي مطلق، مقدس أماـ الفلسفة الديالكتيكية

، وليس شبة شيء قادر على الصمود يف وجهها غَت احلركة اليت ال تنقطع، حركة  شيء خامت اذلالؾ احملتـو

الصَتورة والفناء، حركة التصاعد أبًدا دوف توقف من األدىن إىل األعلى. وىذه الفلسفة، ليست إاّل رلرد 

ر .. وىكذا فإف الديالكتيك يف نظر ماركس، يصبح علم القوانُت انعكاس ىذه احلركة يف الدماغ ادلفك

 (1)العاـ للحركة. سواًء أيف العامل اخلارجي أـ يف الفكر البشري.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .7، ص زلمد سعيد رياف ، مصدر سبق ذكره (1)

 المبحث  الثالث 

 النظرية االقتصادية و االشتماعية الماركسية 

 اوالً : النظرية االقتصادية 

يلجأ علماء االقتصاد السياسي عندما تأخذىم احلَتة يف تعريف االشًتاكية وتعديد مذاىبها إىل قاعدة 

الناس  عامة ىي أف االشًتاكية ىي ادلذاىب ادلتنوعة اليت تتميز خباصيتُت علا تقرير ادلساواة العملية بُت

وعداوة ادللكية الفردية، وكاف بإمكاهنم أيًضا أف يقولوا إف الصفة العامة الغالبة على كل ادلذاىب 

 االشًتاكية ىي كما يفهم من داللة االسم نفسو "اجلماعية" اليت ىي نقيض الفردية.

أف مصلحة واالشًتاكيوف صبيًعا على اختالفهم يؤمنوف بأف العمل اجلماعي خَت من العمل الفردي، و 
اجلماعة خَت من مصلحة الفرد، وأف النظاـ ألـز من احلرية، وأف الصفة العامة تغلب الصفة اخلاصة، وىو 
ميل يتالءـ مع مطلبهم يف ادلساواة، وعداوهتم للملكية ػػ شبرة الفردية ػػ ويتسق مع فلسفتهم الطبيعية اليت 

 ربـر الفرد من اإلرادة وتأبو للجنس فحسب، وليس الفرد.



 
24 

ويظهر أف ادلاركسيُت ال يؤمنوف هبذا الكالـ ألهنم جعلوا الوحدة اإلنسانية الطبقة وليس الفرد وتعدوا يف 
سبيل ذلك الفرد واألسرة وادلدينة والوطن وىي الوحدات اليت تسبق الطبقة، كما ابتدعوا نظرياهتم يف 

 (1)ادلساواة وادللكية.

وىناؾ عدة آراء يف ادلساواة منها ادلساواة الشيوعية ومبدؤىا "من كل شخص حبسب قوتو ولكل حبسب 
، أي أف يعمل كل de chacun ses forces, à chacun selon ses besoinحاجاتو" 

شخص حبسب قوتو ويأخذ حسب حاجاتو، وىو رأي خيايل، ألنو لن ؽلكن تقدير جهد كل فرد 
 ىناؾ مساواة ، األقوياء يف العمل واحلاجة سيزيد، فلن تكوفوطبق فإف نصيب  وحاجتو ولو أمكن ذلك

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .3، ص 1916، دار الكتب و الوثائق الوطنية بغداد ،  موريس كورمفورث ، الفلسفة االشًتاكية ، ترصبة عيد اجلبار عوض ،  (1)

فإذا زاد يف العمل فحسب وسوى يف احلاجة بالباقُت ففي ذلك ظلم ذلم فهو على أحسن الفروض ػػ ولو 

 (1)أمكن التنفيذ ػػ ػلقق العدالة ال ادلساواة.

 de echacun leوىناؾ رأي آخر شعاره "كل شخص يعمل نفس العمل ػلصل على نفس التمتع" 

même travil, à chacun la même jouissance أي أف يعمل الناس وتقدر حاجاهتم ،

بنسبة واحدة ىي متوسط االثنُت )العمل ػػ احلاجة(، وىو أساس باطل ألف طبائع الناس زبتلف وقواىم 

وآخر ،  قنع القوي بو، وكذلك حاجات الناستزيد وتنقص، فلن يؤدي الضعيف نفس العمل، ولن ي

اإلنتاج وأصحاب ىذا الرأي يروف أف سبلك بعض األفراد لوسائل  اآلراء يف ادلساواة ىو ادلساواة يف وسائل

اإلنتاج ىو سبب عدـ ادلساواة، فالبد أف تتحقق ادلساواة يف اإلنتاج إذا أريد ادلساواة الفعلية بُت الناس، 

 وىم يقًتحوف لذلك ثالثة حلوؿ :

ىو تقسيم كل وسائل اإلنتاج على األفراد بنسبة متساوية، ويعًتض على ىذا احلل بأنو ليس  أولها :

اشًتاكًيا بادلعٌت الدقيق ألنو سيًتتب على تقسيم رؤوس األمواؿ أف يكوف كل فرد مالكاً، واالشًتاكية 
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ف قطعة أرض ربارب ادللكية، كما يعًتض بأنو لن ؽلكن فيو مراعاة ادلساواة فإف بعض الناس سيأخذو 

بينما يأخذ اآلخروف جزًءا من آلة، وحىت لو نفذ فلن تستمر ىذه ادلساواة طوياًل ألف بعض األراضي 

أكثر خصًبا من غَتىا، وبعض الصناعات أكثر إنتاًجا من البعض اآلخر، كما أف بعض الناس أعظم 

 (2)مقدرة وأكثرىم علة.

دلن يستغلها أو يعمل هبا فتكوف األرض للفالحُت، يف جعل وسائل اإلنتاج ملكاً  ويتلخص الحل الثان 
 وادلصانع للعماؿ، وادلناجم للمعدنيُت على أف تكوف ادللكية فردية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 3، ص سبق ذكره موريس كورمفورث ، مصدر  (1)
 .127،ص2227،  1دار الفكر ، طدمشق ، د. زلمد سعيد رمضاف البوطي ، نقض اوىاـ ادلادية اجلدلية ،  (2)

فيما ؽلكن استغاللو فرديًا ومشاعة يف ادلوارد اليت ال ؽلكن استغالذلا إال بواسطة عدة أفراد واالعًتاضات 

 السابقة تثار ىنا أيًضا.

الفردية وادللكية ادلشاعة وال يبقى إال نوع واحد منها ىو  فَتى أصحابو إلغاء ادللكية أما الحل الثالث

فتؤوؿ كل رؤوس األمواؿ إىل الدولة اليت توزع على كل شخص حبسب  collectiveادللكية اجلماعية 

، أي أف ساعات العمل ىي اليت ربدد األجر الذي a chacun selon son travailعملو 

النقطة ىي أىم ما يثار حبق ػػ على ىذا احلل ػػ ألنو لن ؽلكن يتقاضاه العماؿ يف نظاـ اجلماعة وىذه 

تقدير ىذا العمل الذي قد يأيت عفًوا كما قد ال يتحقق يف ساعات طويلة، ألف اجلهد الذىٍت عمل 

 (1)أيًضا.

عدة آراء منها إلغاء صبيع أنواع ادللكية وىو مذىب  وبالنسبة للملكية فإننا صلد أمامنا          
، ففي النظاـ الشيوعي تلغى ادللكة جبميع أنواعها "بالنسبة ألمواؿ اإلنتاج Anarchistse الفوضويُت

، فتضيف على ذلك Anarchisme ou doctrine libertaireواالستهالؾ"، أما الفوضوية 
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ألهنم يروف أف طاعة اإلنساف لغَته فيها تنازؿ عن  Ni dieu Ni maitreإلغاء الدين والدولة 
لوف إف كل سلطة وسيلة إىل االستغالؿ والدولة عندىم تؤدي إىل التعقيد فال ضرورة لوجود الكرامة ويقو 

قوانُت أو بوليس أو عقوبة، فليس ألحد حق اإلكراه على شخص آخر وادلرشد األعظم للناس ىو العلم 
وىذا ادلذىب ظاىر البطالف واخلطأ، فهو يسئ فهم معٌت  La raison et la scienceوالعقل 

 (2)ية إذ ادلسلم بو أنو غلب أف يتنازؿ كل شخص عن جزء من حريتو لالحتفاظ باجلزء الباقي.احلر 

 ، أي االحتفاظ بادللكية اخلاصة ألمواؿ االستهالؾ Collectivisimeومن ىذه اآلراء اجلماعية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 128، صسبق ذكره د. زلمد سعيد رمضاف البوطي ، مصدر  (1)
 .55، ص  مصدر سبق ذكرهد. عبد احلكيم الرفاعي ،   (2)

كاألرض وادلناجم والسكك ادلعدة إلشباع حاجات اإلنساف مباشرة وقصر ملكية وسائل اإلنتاج  

لوف فيو االستغالؿ احلديدية على الدولة بصفتها شلثلة اذليئة االجتماعية ويعاب عليو أف الناس يستبد

الرأمسايل باإلعلاؿ البَتوقراطي احلكومي، وىو أمر مشهود يف كل حكومات العامل، فطبيعة العمل 

احلكومي تقضي عليو بأف يكوف أكثر بطئًا وتبذيرًا من العمل التجاري، ولعل االستغالؿ الرأمسايل أرحم 

ويثَت روح ادلقاومة بشكل مشروع مث ىو متفرؽ من االستبداد احلكومي، ألف األوؿ ؼللق الروح ادلناوئة لو 

ىنا وىناؾ، والدولة تستطيع أف تصلح فساده بالقوانُت، كما ؽلكن للعماؿ أنفسهم بفضل ارباداهتم احلد 

منو، أما استبداد الدولة فإنو زليط شامل، وإعلاذلا عاـ، وال ؽلكن اإلصالح إال بثورة، واألمر بعد ذلك 

ية اليت ال تستطيع أمامها القوانُت الصماء شيئًا والطبيعة البشرية واحدة يف موكوؿ إىل الطبيعة البشر 

 (1)الرأمساليُت واحلكوميُت وكل أنواع الناس.

 ثانياً : النظرية االشتماعية 
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من النظريات االجتماعية اليت يعطيها ادلاركسيوف أعلية كربى نظرية "صراع الطبقات" ولو صحت         
لكانت جديرة هبا ألهنا شبرة تطبيق اجلدلية ادلادية على اجملتمع، وخالصتها أننا صلد يف اجملتمع كما نرى يف 

دائًما بُت طبقتُت متعارضتُت الطبيعة الصراع بُت الناس، ويأخذ ىذا الصراع شكاًل طبقًيا ماديًا، فهو 
أحداعلا قليلة العدد عظيمة الثروة، واألخرى كثَتة العدد ضئيلة الثروة، وأف ىذا عرؼ يف كل األدوار 
التارؼلية، ففي اجملتمع اليوناين كاف ىناؾ طبقة األحرار األسياد، وطبقة العبيد الرقيق، ويف اجملتمع الروماين  

كما وجد يف القروف الوسطى   Plebienوطبقة العامة  Patricainكاف ىناؾ طبقة األشراؼ 
أصحاب اإلقطاعيات ورقيق األرض، ويف العصر احلديث يتكوف اجملتمع من الرأمساليُت والعماؿ، ويرى 
ماركس أف النزاع دائم بُت كل طبقة واألخرى وأف النصر دائًما للطبقة الكثَتة العدد الضئيلة الثروة، وإف 

 استجابة لقانوف  على الرأمساليُت ودلا كاف ىذا الصراعذلك سيظهر طبقة العماؿ ادلستقبل بناء على 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 58، ص عبد احلكيم الرفاعي ، مصدر سبق ذكره (1)

الطبيعي أف يأخذ شكاًل حاًدا ال تطور قاسي عاـ ينتقل بنوبة مفاجئة من الكمي إىل النوعي، فمن 
 ىوادة فيو، وينتهي بالثورة.

ويصور ستالُت ىذه النقطة يف رسالتو عن ادلادية اجلدلية تصويرًا واضًحا فيقوؿ "إذا كاف ربوؿ التغيَتات 

الكمية البطيئة إىل تغيَتات نوعية سريعة مفاجئة أحد قوانُت التطور، إذف فمن الواضح أف الثورات اليت 

هبا الطبقات ادلقهورة ىي ظاىرة طبيعية جًدا ال ؽلكن تالفيها، فاالنتقاؿ من الرأمسالية إىل االشًتاكية  تقـو

وربرير الطبقة العاملة من نَت الرأمسالية ال ؽلكن ربقيقو بتغيَتات بطيئة وإصالحات، بل بتغيَتات نوعية يف 

استو غلب أف يكوف ثوريًا ال إصالحًيا، وعليو النظاـ الرأمسايل، بالثورة فقط، ولكي ال يتخبط ادلرء يف سي

أف يتبع سياسة طبقية بروليتارية ال تسامح فيها ال سياسة إصالحية وال سياسة تنسيق بُت مصاحل 

 (1)الربوليتارية ومصاحل الربجوازية وال سياسة مساـو يسعى إىل تدرج الرأمسالية ضلو االشًتاكية.

، مضافًا إليها نظرية صراع الطبقات بأف شقة اخلالؼ اتعدة نظري نبأ ماركس بناء على)ب ت(وؽ
ستتسع بُت العماؿ ادلستذلُت ادلستغلُت وبُت الرأمساليُت اجلشعُت، إذ بينما يزداد ىؤالء فقرًا يزداد أولئك 
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غٌت كما ستضطر ادلشاريع الصغَتة إىل اإلفالس واالختفاء وزبتفي معهم الطبقة الوسطى )الربجوازية( فال 
  البلوريتاريا، والرأمسالية وجًها لوجو.يبقى إال

ولكن ىذه التنبؤات مل تصدؽ، إذ أنقذت الشركات ادلساعلة االقتصاد احلر من ىذا ادلصَت، فانتشرت 

" بأهنا "ملكة العامل، ووارثة ودعمت الطبقة الوسطى وعظم أمرىا حىت وصفها أحد الكتاب "لروا بوليو

األرستقراطية والنظاـ اإلقطاعي القدًن، وسيكوف العامل يف قبضتها، والساعة اليت يقسم فيها إىل أسهم قد 

وبذلك دنت"، فرأس ادلاؿ ينتشر بداًل من أف يًتكز حىت يصَت كل واحد مالكاً جلزء من رأس ادلاؿ العاـ 

 وصورة زبالف طرائق وتصور االشًتاكيُت. يتحقق احللم االشًتاكي، ولكن بطريقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 27ص، (ب ت ) مركز ديريت، قم ، االستاذ جعفر اذلادي ، دراسة ربليلية للنظرية ادلادية الديالكتيكية ، (1)

 الماركسية عند التنفيذ

التفرقة بُت الطبيعة النظرية والطبيعة العملية تفرقة أصيلة تعود إىل االختالؼ بُت أداة النظر وأداة العمل، 

أي بُت العُت واليد، وقد أدرؾ ىذا الفرؽ احلكيم الشعيب الذي صدر عنو ادلثل ادلشهور "العُت بصَتة 

ؤية أو تالحق األبعاد اليت تدركها العُت، واليد قصَتة"، فإف اليد قصَتة دائًما عاجزة عن أف تبلغ مدى الر 

أف و يرى بعض ادلفكروف و الكتاب " ومن ىذا الفرؽ تتباين الطبيعة النظرية عن الطبيعة العملية، 

مثل التفكَت العملي بينما العُت سبثل التفكَت النظري، فهناؾ إذف نوعاف من التفكَت، تفكَت )ب ت(ايل

عاؿ، والثاين نظري تأملي، أحدعلا يسَت تبًعا دلبدأي الوسيلة والغاية، اليد، وتفكَت العُت، األوؿ عملي ف

واآلخر تبًعا لقانوف "العلية"، واليد يف تفكَتىا تصل إىل وقائع، وأما العُت فإىل حقائق، والتفكَت األوؿ 

 (1)ؽلثلو السياسي والبطل ورجل األعماؿ، والثاين ؽلثلو رجل الدين والقديس والعامل".
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أصيل، وليس كل ما ينتهي إليو الفكر من احلقائق ؽلكن أف ينفذ وأف يصَت "واقع" حىت ولو  فالتعارض 

كاف صحيًحا، ألف الوقائع ميداف ربرسو قوى أخرى غَت قوى الفكر، وال تدخلو إال من تسمح لو 

ولة لتنفيذ بالولوج، فتنفيذ فكرة ما رىن بإمكانيات عملية وصحتها ػػ نظريًا ػػ ال تكفي لتنفيذىا، وأي زلا

فكرة غَت عملية جهد ضائع، ولوال ذلك لتحققت من عهد بعيد أماين ادلصلحُت وآماؿ الفالسفة 

 واألنبياء.

يضاؼ إىل ذلك أف التنفيذ العملي للمبادئ بالذات لو مزالقو اخلطرة والتواءاتو العجيبة، فادلبادئ ال 
الرجاؿ الذين يقوموف عليو، ومل تػُػمنح  تتحقق إال بالرجاؿ، ومسو ادلبدأ، وقوتو كلها خاضعة لطبيعة

 ادلبادئ قوة احلياة اليت ذبعلها تدفع ادليل هبا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عقيل صادؽ زعالف ، نقد الفلسفة ادلعاصرة عند السيد زلمد باقر الصدر )دراسة ربليلية( ، رسالة دكتوراه ، جامعة الكوفة ،  (1)
 .  132، ص 2227

أو تغيَتىا وسبكنها من الثورة على الضعف البشري، ولو مت ذلا ذلك ما أشار إليو ستالُت يف رسالتو عن 
، أما واحلالة على ما ىي «نيات عظماء الرجاؿ احلسنة»عتماد على ادلادية اجلدلية من ضرورة عدـ اال

النيات السيئة للرجاؿ، ألف االعتماد على الرجاؿ أمر ال مفر عليو فإف ىذه اإلشارة تعٍت االعتماد على 
 منو يف صبيع احلاالت فإذا استبعدنا النيات احلسنة مل يبق أمامنا إال النيات السيئة.

دة يتعدد فهمها وتتباين معرفتها وتؤثر عليها طبائع األشخاص واختالؼ الزماف وال ذبد كادلبادئ ما
وادلكاف، ألف ىذه ادلبادئ ليست قواعد حسابية أو ىندسية ؽلكن إدراؾ اخلطأ فيها، ولقد بدأت 
الدعوات الدينية دائًما بقديسُت وصديقُت وانتهت بدجاجلة وأدعياء، وذلك ما يقاؿ أيًضا على أية 

ى يف الفلسفة واآلداب أو العلـو والفنوف، ألف القوة ادلنشئة ادلبتكرة األصلية سرعاف ما زببو دعوة أخر 
 نارىا وذبمد على وضعها القدًن بينما يتطور العامل، وتنقسم اجلماىَت إزاء ذلك إىل ثالثة أقساـ :

ذلا تغيَتًا وال تعدياًل وال األوؿ   : قسم احملافظُت اجلامدين ادلؤمنُت بالفكرة يف شكلها األوؿ ال يقبلوف 
 يسيغوف تطورًا أو تقدًما.
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والثاين : طبقة وسطى تتظاىر باجلمع بُت ادلبدأ والتطور، ولكنها يف احلقيقة تسبغ مظاىر ادلبدأ أو 
عالماتو على قوانُت التطور واألوضاع اجلديدة وينشأ من ذلك أف يكوف ادلبدأ واحد ولكنو يف زماف ما 

 زماف آخر ومكاف آلخر، فاإلسالـ يف اجلزيرة العربية وعند بدء ظهوره غَته يف إيراف ومكاف معُت غَته يف
يف القرف اخلامس أو العاشر، واالشًتاكية اإلصلليزية غَت االشًتاكية الفرنسية، وعلا يف ىذا العصر غَتعلا يف 

ربية، وتأثر يف فارس العصر ادلاضي، فمع أف االسم واحد إال أف اإلسالـ تأثر يف العرب بالطبيعة الع
باخلصائص العريقة يف األمة الفارسية، وكذلك سيطر اخللق القومي اإلصلليزي على االشًتاكية اإلصلليزية 

 بقدر ما سيطر ادلزاج الفرنسي عليها يف فرنسا.

والثالث : يتكوف من الذين غلحدوف ىذه ادلبادئ دبجرد صبودىا مسايرهتا التطور فيؤمنوف إؽلانًا جديًدا 
دببادئ جديدة ويصارحوف ادلبادئ القدؽلة بالعداوة، فهم رواد مبدأ جديد ال يلبث أف غلمد ويأخذ دوره  

 ( 1)كالقدًن األوؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 134-133،  عقيل صادؽ زعالف ، مصدر سبق ذكره  (1)

 المبحث الرا ع 

 النظريات الماركسية التقليدية 

 كارل ماركس والتنظير العالقات الدولية   -1

تقـو ربليالت كارؿ ماركس حوؿ الرأمسالية على رلموعة من ادلقوالت الفلسفية العامة، تتمحور أغلبها 
حوؿ نظرتو للتاريخ االجتماعي، حيث يرى أف ىذا التاريخ ال يتعدى كونو حركة مستمرة ويف اذباه واحد 

يخ إظلا يتم من خالؿ آليات لتحقيق مزيد من التقدـ واالنعتاؽ اإلنساين، وأف أي ربوؿ اجتماعي يف التار 
الصراعات الطبقية داخل اجملتمع. خالصة ىذا التصور ىي مقولتو الشهَتة يف "البياف الشيوعي": "إف 
تاريخ اجملتمعات حىت اآلف ليس سوى تاريخ صراع الطبقات". كما بُت ماركس أف طبيعة العالقات 

 طبيعة قوى اإلنتاج يف اجملتمع.  االجتماعية )العالقات بُت الطبقات( تؤثر بشكل مباشر على
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تارؼليا، مل يتسن لكارؿ ماركس أف يسقط منطقو اجلديل على دراسة اجملتمعات غَت األوربية،  
إىل الكشف عن أبعاد التوسع الرأمسايل على ادلستوى العادلي. وبذلك فقد كاف من  –من مث  –والوصوؿ 

اللينينية -تفكَته دباركس، حيث أصبحت ادلاركسية الالـز انتظار إسهامات فالدؽلَت لينُت الذي ارتبط
leninist-marxism  تطلق على االذباه الفلسفي الذي تبناه احلزب الشيوعي احلاكم يف االرباد

 (1)السوفيييت لعقود متعاقبة.

 مدرسة التبعية )التيارات التقليدية( -2

ُت وصوال إىل الشيوعيُت ادلتشددين سبثل نظرية التبعية قطيعة مع االفًتاض )الذي دافع عنو ماركس، لين
يف أمريكا الالتينية( القائل بأف الرأمسالية/اإلمربايالية تؤدي إىل التصنيع الرأمسايل يف الدوؿ ادلتخلفة. 

تدفع بالرأمسالية إىل االنتشار ادلستمر على الصعيد العادلي، ويف فماركس كاف يعتقد أف القوانُت الداخلية 
با ستصطدـ باجملتمعات غَت األوروبية وتؤثر عليها إغلابيا، من خالؿ دورىا إطار توسعها خارج أورو 

 االنتاج التقليدية ادلختلفة . التارؼلي والثوري يف القضاء على أظلاط

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 91ص، 2223 ،دار ادلعرفة االسكندرية ، عبد اهلل زلمد عبد الرضباف، النظرية يف علم االجتماع )الكالسيكية(،  (1)

َت أف ما حدث تارؼليا ىو أف الرأمسالية عند احتكاكها باجملتمعات ادلتخلفة مل تقم كما توقع ماركس غ

بتحطيم بنية اإلنتاج التقليدية، وإظلا عملت على ترسيخها وربالفت مع قوى اإلقطاع خلدمة أىداؼ 

لقيمة من اجملتمعات ادلتخلفة إىل دوؿ ادلركز. ويعترب االقتصادي الرأمسالية العادلية يف امتصاص فوائض ا

]من الرواد الذين انتبهوا إىل كوف[ الرأمسالية االحتكارية يف أواسط القرف  Paul Baranاألمريكي 

قـو بأي دور تقدمي، وبدال من ذلك فقد قامت بإعاقة التصنيع يف بقية العامل )ب ت(العشرين مل تع

  (1). وذلك يف سبيل احملافظة على األرباح االحتكارية يف ادلركز الرأمسايلغَت الرأمسايل، 

 النظريات والمقتر ات الماركسية  الجديدة )البنيوية(

 مدرسة التبعية )التيارات الجديدة( -1
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تتهم التيارات البنيوية اجلديدة ضمن مدرسة التبعية البنيويُت التقليديُت بأهنم إصالحيوف، ألف  

تصنيع إحالؿ الواردات مت تصميمها لتحسُت موقع دوؿ اجلنوب ضمن اقتصاد العامل الرأمسايل، سياسات 

وع كوهنم )البنيويُت التقليديُت( يطمحوف إىل القضاء على النظاـ الرأمسايل العادلي، فقد جادلوا بأف ىذا 

شهدت أمريكا  طوير قوى اإلنتاج يف األطراؼ بشكل كاؼ، لذلك)ب ت(األمر ال ؽلكن حدوثو إال بع

الالتينية تدعيم الشيوعيات التقليدية للربجوازية احمللية، وذلك العتقادىم بأف الثورة االشًتاكية ال تنجح 

دبعزؿ عن الثورة الربجوازية. أما بالنسبة للبنيويُت اجلدد فكانت صبيع أجزاء االقتصاد العادلي قد أصبحت 

يو فقد قاوموا الشيوعية الرمسية وقدموا بدال من ذلك رأمسالية بسبب إنتاجها للسوؽ الرأمسالية، وعل

 والءىم حلركات العصابات الريفية ادلتمردة، وكاف اذلدؼ ىو قطع سلسلة االستغالؿ اليت ربطت سوية 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .216، ص 2224لية، ترصبة مركز اخلليج لألحباث، اإلمارات العربية ادلتحدة ، براوف كريس ، فهم العالقات الدو  (1)

ادليًتوبوالت يف ادلركز واألطراؼ التابعة يف النظاـ الرأمسايل العادلي، وىم يعتقدوف أف نظاـ كال من 

ىناؾ التجارة العادلي يعمل على نقل ادلوارد من الفقراء يف األطراؼ إىل األغنياء من ادلركز وليست 

 .(1)إمكانية إلصالح ىذا النظاـ لفائدة دوؿ األطراؼ

ىو أف تفكَت البنيويُت التقليديُت كاف  –واألىم من الناحية األنطولوجية  –التحوؿ اآلخر  

يف األساس، وعليو فقد ندد البنيويوف اجلدد هبذا التفكَت، واحتجوا بكونو  statist/étatiqueدولتيا 

يعمل على إخفاء الصورة الصحيحة لالقتصاد السياسي ]الدويل[ الذي ال يعترب يف هناية ادلطاؼ خاصا 

بالدوؿ، وإظلا بالطبقات، فالرأمساليوف يف كل مكاف ]يف كل دولة[ يستغلوف العماؿ أينما وجدوا، وما 

 (2)رأمساليوف يف األطراؼ إىل شركاء صغار ألمثاذلم يف ادلركزال
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 gramscianismرامشية غالنظرية ال 

-Antonio Gramsci (1891نناقش يف ىذا ادلبحث اإلسهاـ الذي أدىل بو الكاتب اإليطايل 

، والذي أصبح ذا تأثَت كبَت على أدبيات االقتصاد Prison Notebooksيف كتابو  (1937

 Neogramscianismالسياسي الدويل، حيث ظهرت وظلت ما يعرؼ بالنظرية القرامشية اجلديدة 

 .Italian schoolأو ما يعرؼ بادلدرسة اإليطالية 

يف عملو النظري ىو حوؿ األسباب اليت ربوؿ دوف  Gramsciالتساؤؿ الذي شكل زلور اىتماـ 

النتقاؿ ضلو االشًتاكية يف رلتمعات أوروبا الغربية، كما تنبأ بو ماركس عندما أكد بأف الثورة ستحدث ا

 يف اجملتمعات الرأمسالية األكثر نضجا. على أف الذي حدث تارؼليا ىو أف الثورة البلشوفية حدثت يف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .218، ص  سبق ذكرهبراوف كريس ، مصدر  (1)
 . 219ادلصدر نفسو ، ص (2)

وجود خلل يف التحليل الكالسيكي  Gramsciإحدى أكثر اجملتمعات زبلفا )روسيا(. لقد أدرؾ 

 (1)دلاركس، ومن مث أخذ على عاتقو عبء البحث عن ىذا اخللل وزلاولة إصالحو.

، وىو ادلصطلح hegemonyمن خالؿ استعمالو دلفهـو اذليمنة  Gramsciوقد جاءت إجابة 

زلاوالت التنظَت للعالقات الدولية منذ ادلنتصف الثاين للقرف ادلاضي إىل الذي أصبح زلورا للعديد من 

. حيث أصبح يعرب عن الدولة األكثر تأثَتا يف النظاـ الدويل )الدولة ادلهيمنة   hegemonicاليـو

state أو على األقل يف منطقة إسًتاتيجية معينة. ويرتبط مفهـو )Gramsci  للهيمنة بإدراكو ادلوسع

"، centaurعمقا دلفهـو القوة. حيث يتبٌت نظرة ميكيافيللي للقوة على أهنا أشبو بػ"القنطور  واألكثر

الكائن اخلرايف ذو النصف األعلى الذي ىو عبارة عن إنساف والنصف األدىن الذي ىو عبارة عن 
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 a mixture ofحصاف، فالقوة وفقا ذلذه النظرة عبارة عن مزيج من اإلكراه واالسًتضاء 

coercion and consent فوفقا لإلدراؾ ادلاركسي الكالسيكي، يتم احلفاظ على النظاـ القائم .

بأهنا ليست إال آلة  Engelsحصريا من خالؿ ادلمارسات القهرية للدولة، تلك ادلؤسسة اليت وصفها 

غلبية يد طبقة ضد أخرى، فالقهر وأحيانا اخلوؼ من القهر ىو ما ػلوؿ دوف ثورة الطبقة/األاضطهاد يف 

ادلضطهدة ]بفتح اذلاء[ ضد نظاـ االضطهاد الذي سبسك بو الطبقة/األقلية ادلضطهدة ]بكسر اذلاء[. 

إىل أف ىذا التحليل مناسب للمجتمعات ادلتخلفة )مثل روسيا قبل الثورة(،  Gramsciوىنا ؼللص 

على سَتورة النظاـ مناسب سباما للمجتمعات األكثر تقدما يف الغرب، حيث ال يتم احلفظ  ولكنو غَت

 (2)فقط من خالؿ القهر، ولكن يتم كذلك من خالؿ االسًتضاء

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1)   Baylis (John) & Smith (Steve), OpCit, P 236 

 . 237ادلصدر نفسو ،  (2)

 تقيير االتجاه الماركس  للتنظير ف  العالقات الدولية

غَت أف أطروحات االذباه   أىم النظريات وادلقًتبات ادلشكلة لالذباه ادلاركسيمن خالؿ فحص 

)ب ادلاركسي يف العالقات الدولية تعرضت لقدر كبَت من االنتقادات، بعضها كاف فضا وقاسيا على ح

اللذين خلصا رلموع االنتقادات ادلوجهة للمقاربة ادلاركسية  Viotti  & Kauppiعبَت كل من ت(

 :الدولية فيما يلي للعالقات

 مشكلة السببية:  -1
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بعض االنتقادات ركزت على عدـ حسم نظرية التبعية دبختلفة تياراهتا يف ما إذا كانت التبعية تؤدي إىل 

حالة التخلف االقتصادي واالجتماعي )كما يدعي ادلاركسيوف( أـ أف التخلف ىو الذي يضع الدوؿ 

  .للتخلف نتيجةأـ  بباسيف وضعية التبعية، بصيغة أخرى، مل ػلسم منظرو التبعية فيما إذا كانت التبعية 

 مشكلة الحتمية االقتصادية: 2-

يعمد ادلاركسيوف إىل اختزاؿ عملية النظاـ الدويل برمتها يف عملية تراكم رأس ادلاؿ والديناميكيات ادلرتبطة 
لإلمربيالية والعالقات بُت الدوؿ.  noneconomicبو، بينما يتم إعلاؿ التفسَتات غَت االقتصادية 

يعجز عن تفسَت نظاـ التنافس بُت الوحدات السياسية يف الفًتات  –على سبيل ادلثاؿ  –فهذا العامل 
)قبل القرف اخلامس عشر(، إذ ؽلكن على سبيل ادلثاؿ تفسَت  precapitalistالسابقة للرأمسالية 

 anarchyباستعماؿ ادلفاىيم الواقعية كالفوضى  Thucydidesاحلروب البولوبونيزية اليت ناقشها 
أكثر من ادلفاىيم ادلاركسية اليت تركز على البعد االقتصادي  security dilemmaوادلعضلة األمنية 

 (1)يف التفسَت

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1 )Ibid: P 357 

 : system dominanceسيطرة النظام  3-

ىناؾ تركيز مبالغ فيو على العوامل الدولية يف تفسَت الفقر والتبعية يف دوؿ احمليط، ويف ادلقابل يتم إعطاء 

إىل توجيو اللـو  -خاصة أصحاب نظرية التبعية  –دور أدىن للمتغَتات احمللية، وىو ما يدفع بادلاركسيُت 

أهنا ادلتسببة يف أية مشكلة اقتصادية، سياسية أو اجتماعية تواجهها دوؿ لدوؿ الشماؿ ادلصنعة على 

العامل الثالث )من غياب النمو االقتصادي، مرورا بعدـ االستقرار االجتماعي وصوال إىل ىيمنة 

 . احلكومات التسلطية(

 : theoretical rigidityالصرامة النظرية  4-
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ت ادلاركسية عموما، تلك ادلتعلقة بأسسها النظرية وادلنهجية، من أىم ادلشاكل اليت تعاين منها النظريا
العامل( من أجل  -واحد )التبعية أو النظاـ  theoretical constructفهي تعتمد على بناء نظري 

احتواء ظلاذج وحاالت خاصة متعددة. كما أف ادلاركسيُت غالبا ما يعمدوف إىل إجراء تغيَتات يف 
النظريات وادلفاىيم على ضوء األدلة االمربيقية أو على ضوء اإلشكاليات اليت تطرحها دراسات احلالة 

case studies ادلاركسيُت ال يلجئوف إىل دراسات احلالة إال إذا بدا أهنا ، وأكثر من ذلك، فبعض
بُت النظرية  tensionقادرة على تزويد حججهم باألدلة؛ وىو ما يلغي أي نوع من أنواع التوتر 

. إضافة إىل ذلك، فادلاركسيوف يفتقروف إىل الرغبة يف اعتماد theory and findingsوالنتائج 
 (1)ألصلية اليت قد ال تصمد أماـ الواقع اإلمربيقي[فرضيات بديلة ]عوض فرضياهتم ا

 : accounting for anomaliesتفسير الحاالت الشاذة  5-

تفسَت النقلة التنموية يف يضاؼ إىل ما سبق عجز النظريات ادلاركسية )خاصة نظرية التبعية( عن  
 اجلنوبية. وىي دوؿ ة وكوريابعض دوؿ العامل الثالث الناجحة اقتصاديا، كفنزويال، الربازيل، سنغافور 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

(1) Ibid:  P 358 

سبثل ظلوذجا للتنمية ادلستقلة، وإظلا تبدو أهنا استفادت بنجاح من الروابط الدولية ]ادلشاركة بفعالية يف ال 

 .االقتصاد العادلي، والتفاوض بنجاح مع الشركات متعددة اجلنسيات وادلؤسسات الدولية[

، ؽلكن تسجيل Viotti  & Kauppiإضافة إىل االنتقادات السابقة اليت سجلها كل من  

القصور الفادح لالذباه ادلاركسي يف إدراؾ مستويات ربليل العالقات الدولية، وذلك من خالؿ تركيزه 

على الطبقات كوحدة ربليل أساسية يف فهم العالقات الدولية، رغم أف ىذا االدعاء ػلمل يف طياتو 

ركز واحمليط، والكيفية اليت يتم هبا تناقضا مع تركيز ادلاركسيُت على ربليل ظلاذج الدولة يف كل من ادل

استغالؿ جهاز الدولة من طرؼ طبقة األقلية الربجوازية الستغالؿ الطبقة العاملة، مث الكيفية اليت تستعُت 

هبا الربوليتاريا جبهاز الدولية إلسباـ مرحلة االنتقاؿ من النظاـ االشًتاكي إىل مرحلة الشيوعية؛ وىو ما 
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ليل غَت ثانوية يف األطروحات ادلاركسية. ىذا، إضافة إىل كوف بعض النظريات غلعل من الدولة وحدة رب

يف األساس، فهي تعتمد على  systemicالعامل كنموذج( نظريات نسقية  –ادلاركسية )نظرية النظاـ 

 كمستوى ربليل.   -وليس الطبقات  -النظاـ 

تاذ جوف كينيث غالربيث كلمة التحذير غَت أنو ورغم االنتقادات السابقة وغَتىا، يبقى أف نشارؾ األس

اليت أطلقها يف كتابو "تاريخ الفكر االقتصادي: ادلاضي صورة احلاضر"؛ إذ يشَت إىل أف البحث عن 

أخطاء ماركس ]وأتباعو من منظري العالقات الدولية[ مل يكن رلرد جهد فكري، وإظلا ىو منذ عهد 

ففي هناية ادلطاؼ، يبقى أف االذباه  ،خطرا شديداطويل صناعة يف خدمة من مازالوا يروف يف ماركس 

 (1). ادلاركسي قد أسهم يف إثراء حقل التنظَت للعالقات الدولية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

غالربيث )جوف كينيث(، تاريخ الفكر االقتصادي ادلاضي صورة احلاضر، ترصبة أضبد فؤاد بلبع الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة  (1)

 .154، ص  2222والفنوف واآلداب، 

 الخاتمة 

شك، واالشًتاكية العلمية أو "ادلاركسية" ىو مظهر خادع وال يتضح شلا سبق اف مظهر ادلاركسية     

مذىب مادي وجربي، وىو النتيجة النهائية دلعادالت رياضية وحسابية ومن غَت ادلعقوؿ أف هتدؼ مثل 

ىذه ادلعادالت إىل غاية اختيارية أو معنوية معينة، فهي كحاصل ضرب رقم يف رقم آخر، أما الناحية 

تتجاىلها فحسب بل ازبذت منها وسيلة للسخرية والتهكم، وقد  اإلنسانية واإلرادية فإف ادلاركسية مل

ضبلت ضبلة شعواء على االشًتاكية السابقة ذلا ألهنا كانت هتدؼ إلنصاؼ الفقراء وإصالح احلالة 
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و سنبُت  عاين اليت ترى فيها كلمات جوفاءاالجتماعية عل أساس العدالة وادلساواة، واحلرية وغَتىا من ادل

 ذلك من خالؿ النتائج اليت توصلنا اليها من خالؿ ىذا البحث .

 

 االستنتاشات

 كارؿ ربليل أساس على وجدت ، والنظريات األفكار من رلموعة عن عبارة ادلاركسية -1

 يف االقتصادي للتحليل االساسية العناصر ماركس كارؿ طور لقد. للرأمسالية ونقده ماركس

 كتبها ومث. ،1883 عاـ يف وفاتو حىت ذلك واستمر(  Das Kapitalادلاؿ راس) كتابو

 . ونشرىا اصللز فريدريك

 تركز طلبة اي معينة انتقائية فئة على وتقتصر انطوائية تعترب( التقليدية) الكالسيكية ادلاركسية -2

 ادلواضيع اما للماركسية السياسية وادلالمح الثورية احلقيقية العلمية النظريات على نقاشاهتا

 والفائدة القيمة نظريات وكذلك والثورة اجملتمع يف الطبقات حوؿ زلورىا يدور لديهم ادلركزية

 . والربح

 الثمانينات منتصف من ؽلتد الذي ادلاركسي التيار سبثل.  التقليدية ادلاركسية مابعد ادلاركسية -3

 مابعد ادلاركسية كانت نفسها على انغلقت التقليدية  ادلاركسية اف حُت ففي. ومابعد

 ىي وللطعن للتحديات رلاال اصبحت اليت اجلوىرية والنقاط. منفتحة التقليدية ادلاركسية

 . الثورة وحتمية التارؼلية والضرورية الطبقات موضوع مركزية

 احدعلا يقف التقليدية مابعد وادلاركسية التقليدية ادلاركسية كانت فاذا: ادلعاصرة ادلاركسية -4

 ومن اعتبارىا ؽلكن احلديثة ادلاركسية فاف لو مضادة كفرضية واالخر كفرضية االخر ضد



 
39 

 متناقضة ظواىر او فرضيات عدة من يتالف دلركب ارباد  مشروع باهنا عديدة جوانب

 . متكاملة وحدة يف تتجمع

وىي كمذىب كل كامل ال يتجزأ، فال ؽلكن اإلؽلاف بنزعتها ضلو ادلساواة، وزلوىا ادلاركسية  -5

للملكية دوف اإلؽلاف بنظريتها يف التطور ادلادي، والصراع الطبقي، وإنكارىا لألدياف وادلثل 

العليا واستهانتها باحلرية الشخصية، فأما اإلؽلاف بادلذىب كلو وإما رفضو كلو، ويف احلالة 

 األوىل البد من دفع الثمػػن كامالً من حرية اإلنساف ومعنوياتو، وإنسانيتو.

حبياة احلرية والتزاماهتا القاسية فتضعف أماـ إغراء ادلاركسية ادلرػلة وتنصاع  تضيق الشعوب -6

لصيحة ادلاركسيُت يف الثورة على الرأمساليُت والفاشيُت واالستغالليُت، فإذا فعلت وانتصرت 

 وضعت السلطة ادلطلقة يف يد قادة آخرين، وعندئذ ذبد البَتوقراطية مكاف الدؽلقراطية.
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 . 2222 واآلداب، والفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس، الكويت،  بلبع فؤاد

 بَتوت اذلادي، دار،  اذلوية عن والبحث والعشرين الواحد القرف،  ادلوسوي زلسن -14
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B. Russel. A History of Western Philosophy, N.Y. 1945, p. XIII,p178 

 را عاً / الرسائل و االطاريح 
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( ربليلية دراسة) الصدر باقر زلمد السيد عند ادلعاصرة الفلسفة نقد،  زعالف صادؽ عقيل -1

 2227،  الكوفة جامعة،  دكتوراه رسالة، 

 . 1973 حيفا جامعة – جامعية ورقة االشًتاكية، دروب،  رياف سعيد زلمد -2

 خامسا / المقاالت و المجالت 

 الصادر االثنُت رللة من 633 العدد" ،  بييت يف" بعنواف مقالة،  العقار زلمود عباس األستاذ -1

  .ـ1946 سنة يوليو 29 يف

 . االشًتاكية عصر رسالة من مقتطفات،  مطهر امساعيل -2
 . "لندف برلُت، موسكو،" بعنواف مقالة،  ناصف حنفي الدين عصاـ -3

 . 56 اجمللد من 5 اجلزء ، 1948 سنة مايو عدد:  اذلالؿ رللة -4


