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مقدمة

تتحدَّث التي الكتب هي فقليلة واملاركسية، ماركس تتناول التي الكتب كثرة من الرغم عىل
بصفته جدية بطريقة إنجلز تتناول التي الكتب تلك من أقل عدد يوجد وربما إنجلز، عن
إنجلز، أفكار عن وموجزة دقيقة دراسة تقديَم حاولُت الكتاب، هذا يف املفكرين. من واحًدا
مناسب. نحو عىل واضحة كلماته ألن نظًرا نفسه؛ عن التعبري فرصَة له أتحُت كبرٍي حدٍّ وإىل
العلوم من كلٍّ عىل وتأثرياتها إنجلز بأفكار القارئ اهتمام إثارة هو هديف ُجلُّ كان لقد

املعارصة. والسياسية االجتماعية
يف الرشوع من أتمكَّن كي دراسيًة إجازًة إياي ملنحها ليفربول لجامعة ممتنٌّ إنني
لطالبي أيًضا ومدين جهودي، دعموا من لكلِّ بالشكر مدين أنني كما الكتاب، هذا تأليف
الدقيق االهتمام عىل وودز وماري بني كاثرين إىل بالشكر ه أتوجَّ أن وأودُّ الجامعة. يف
توماس وكيث هاردي وهنري وايلد الري أيًضا وأشكر املطبوعة، األولية بالنسخة والفائق
استفدت الذي الهوية مجهول للقارئ أيًضا موصوٌل والشكر للغاية، املفيدة اقرتاحاتهم عىل

آرائه. من كثريًا
ماكليالن. ديفيد إىل الكتاب هذا إهداء وأودُّ

كارفر ترييل
بريستول
١٩٨٠ سبتمرب





املقتبسمنها املراجع

تأليف وقَت ألنه إنجلز؛ وفريدريك ماركس كارل أعمال من مجموعات بثالث استعنُت
١٨٥٤ عام حتى الفرتة غطَّت قد وإنجلز» ملاركس عة املجمَّ «األعمال مجموعة كانت الكتاب
عىل سأرد التي األعمال من وغريها املجموعات هذه من باالقتباس يتعلق وفيما فحسب.

ُوِجد. إن املجلد، برقم متبوًعا املصدر قوسني بني فسأذكر القسم، هذا يف ِذْكرها

.(١٩٧٥ لندن، ويرشت، آند (لورانس وإنجلز» ملاركس عة املجمَّ «األعمال •
ويرشت/فورين آند (لورانس مجلدين يف وإنجلز» ملاركس املختارة «األعمال •
وقد .(١٩٦٢ الخامسة، الطبعة لندن/موسكو، هاوس، ببلشينج النجويدجيز
املجلد ذات النسخة يف موجودًة ليست مادًة تضمُّ ألنها املجموعَة تلك استخدمُت

حاليٍّا. الطبع تحت املوجودة الواحد
تواُفر عدم حالة يف .(١٩٥٦ برلني، (ديتس، باألملانية» وإنجلز ماركس «أعمال •
برتجمة أقوم اإلطالق، عىل وجودها عدم أو األعمال من أليٍّ إنجليزية ترجمة

املجموعة. هذه من بنفيس فقرات

كالتايل: فهي منها، اقتبسُت التي األخرى األعمال أما

.(١٩٦٩ لندن، ويرشت، آند (لورانس إنجلز لفريدريك دوهرينج» عىل «الرد •
وترجمة: إنجلز، فريدريك تحرير: األول، املجلد ماركس، لكارل املال» «رأس •
لندن/موسكو، ويرشت/بروجرس، آند (لورانس أفلينج وإدوارد مور صامويل

.(١٩٧٤ عام يف طبعه أُِعيد ،١٩٥٤



إنجلز

النجويدجيز (فورين دوت كليمنس ترجمة: إنجلز، لفريدريك الطبيعة» «جدل •
.(١٩٥٤ موسكو، هاوس، ببلشينج

ترجمة: إنجلز، وفريدريك ماركس لكارل وإنجلز» ملاركس املختارة «املراسالت •
.(١٩٦٥ موسكو، بروجرس، الثانية، (الطبعة الكرس آي

أعاله حة املوضَّ اإلنجليزية الرتجمات يف طفيفة تغيريات بعمل األحيان بعض يف قمُت
معقوفني. قوسني بني املقتبسة املادة يف إضافاتي بوضع وقمت الدقة، أو التوضيح بغرض
املختارة و«األعمال وإنجلز» ملاركس املجمعة «األعمال مجموعتَي من االقتباسات إن

ويرشت. آند لورانس نرش دار من بترصيح منشورة وإنجلز» ملاركس
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األول الفصل

وماركس إنجلز

من الرغم وعىل التاريخ، مر عىل شهرًة األكثر الفكرية اإلسهامات أحد يف رشيًكا إنجلز كان
أكثَر األمر واقع يف كان فلقد اإلسهام، هذا يف نصيبًا األقل الرشيَك كان العرتافه وفًقا أنه
ويأتي اإلسهام، هذا يف األكرب النصيب صاحب برشيكه مقاَرنًة السياسية الناحية من تأثريًا
كبري. نحو عىل انتشارها إىل ْت أدَّ التي ماركس كارل ألفكار رشوحه خالل من التأثري هذا
التعريَف أحاول سوف الكتاب، هذا ويف به، خاصة أفكاٌر أيًضا له كانت إنجلز أن غري
إنجلز، بأعمال كبري حدٍّ إىل تأثََّر قد بأنه نفسه ماركس اعرتف وتقييمها. األفكار بتلك
وسوف ماركس، مع باالشرتاك إنجلز كتبها التي الشهرية األعمال الحال بطبيعة وتوجد

تحديدها. يمكن ما بقدر األعمال، تلك يف إنجلز إسهام بمناقشة أقوم
نجد وهنا باسمه، ونرشها الخاصة أعماله تأليف عىل حياته معظم يف إنجلز عكف
يدعم إنجلز كان مًدى أي فإىل بفكره؛ يتعلَّق فيما أهميًة واألكثر صعوبًة األكثر املشاكل
املستقلة إنجلز أعمال قراءة املمكن من وهل بها؟ كلََّفه التي النواحي يف ماركس عمَل
بصوت دائًما ثان يتحدَّ وإنجلز ماركس وهل ماركس؟ مع باالشرتاك مكتوبًة كانت لو كما
هذه إجابات اآلَخر؟ عن مستِقلٍّ نحٍو عىل أعماَله وينرش منهما كلٌّ يكتب عندما حتى واحد،
ر تطوُّ عن كتاباته خالل ومن شخصه خالل من هائل تأثريٌ له كان إنجلز ألن مهمة؛ األسئلة
كثري ويف ماركس. وفاة بعد واسع نطاق عىل انترشت التي األعمال يف سيما ال املاركسية،
اشرتك ألعماٍل أو ماركس ألعمال رشوًحا لتكون مًة مصمَّ األعمال تلك كانت الحاالت، من
اعتربوا االشرتاكيني من وكثري ألعمالهما. رشوح أنها اعتُِرب أو تأليفها، يف وإنجلز ماركس
بناءً بالكامل املاركسية إىل الكثريون َل وتحوَّ وُمحكمة، مرجعية أعماًال األخرية إنجلز أعمال

األساس. هذا عىل



إنجلز

أو اتََّفَقا قد وإنجلز ماركس كان إذا ما حول التساؤل اإلطالق عىل التفاهة من ليس
أعمال تناقض منهما كلٍّ أعمال كانت إذا ما حول أو املوضوعات، من موضوع أي يف اختلَفا
(كما االثنني بني كبرية اختالفات أيُّ هناك كان وإذا واضح. اختالف أيَّ تُظِهر أو اآلخر،
تبوء أن لزاًما ويصبح للغاية، وْصُفها يصعب ظاهرًة املاركسية تصبح فعندها أعتقد)،

منهجية. موحدة عاملية كنظرة تقديمها محاوالت كلُّ البداية منذ بالفشل
لنا قدَّموا فقد إنجلز؛ حياة قصَة تروي أعمال تأليَف الذاتية رَي السِّ ُكتَّاب يتجاهل لم
التي األعمال ينقص ما أن بَيَْد املخترصة؛ األعمال من عدٍد إىل باإلضافة مطوَّلني، عملني

ماركس. شبح دائًما عليها يسيطر ال التي الفكرية لحياته معالجتها هو إنجلز تناولت
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الثاني الفصل

الصحفي إنجلز

األعمال بعُض له نُِرش عرشة، السابعة سن ففي مرشقة؛ بدايًة إلنجلز املهنية الحياُة شهَدِت
الذي األمر الالذع؛ بالنقد مقاالتُه تتَِّسم صحفيٍّا كان عرشة الثامنة سن ويف الشعرية،
وكان لها. يكتب كان التي هامبورج مدينة صحف إحدى من كاملة طبعة نفاد إىل أدَّى
يف النفاق عىل مثريًا هجوًما ١٨٣٩ عام ربيع يف نُِرش الذي فوبرتال» من «رسائل عمله
التي راينالند منطقة هي وتلك فوبر، نهر وادي بمحاذاة املمتدتنَْي وبارمن إلربفيلد بلدتَْي
ألن ونظًرا .١٨٢٠ عام من نوفمرب من والعرشين الثامن يف إنجلز فريدريك فيها ُولِد
الشابُّ إنجلز استخدم فقد املصانع، تمتلك ثريًة عائلًة أجياٍل مدار عىل كانت إنجلز عائلة
برسٍّ «أوسفالد» املستعار السمه املرادفة هويته تكن لم ذلك، من وبالرغم مستعاًرا، اسًما
الجدية الشخصية ظهَرِت الرسية، الهويُة تلك انكشَفْت أن وبمجرد أصدقائه، عن محجوٍب
أو بعينيَّ شهدتُها ُمثبَتة بياناٍت عىل مبنيٍّا كان كتبتُه ما «كل قال: الذي إلنجلز للغاية

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس الكاملة (األعمال « بأذنيَّ سمعتها
تصويره وكان الحدود، أبعد إىل اًال وفعَّ ناجًحا استخداًما وأذنَيْه عينَيْه إنجلز استخَدَم
دقيًقا تصويًرا األمر واقع يف الصغري الصناعي املجتمع لذلك واالجتماعية املادية الظروَف
للرشاب؛ املفرطة السكان معاقرة وكذلك املصابغ بفعل فوبر نهر تلوُث َم وقدَّ للغاية. ا وحادٍّ
إحدى يف الرتدِّي هذا وتمثََّل وسكانه، املجتمع لهذا والثقايف البرصي الرتدِّي من صورًة
غري معماري مهندس يد عىل سيئ نحٍو عىل بناؤها أُِعيد «التي الكاثوليكية الكنائس
املجاِور املتحف أن كما الروعة»، بالغ األصيل تخطيطها من بالرغم اإلطالق، عىل متمرِّس
يف الطراز ودوريسية منها، السفيل الجزء يف الطراز «مرصية األعمدة ذات الكنيسة لتلك
إنجلز وكتب بيعه. بعد للقمار ناديًا اآلن أصبح قد القمة»، يف الطراز وأيونية املنتصف،
األملاني، الشعب تميِّز التي بالحيوية، املفعمة الصحية للحياة أثر أيُّ ثمة يكن «لم فقال:



إنجلز

املجمعة (األعمال املصانع هو ذلك سبب وكان أملانيا»، يف مكان كل يف تقريبًا توجد والتي
الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس

فريدريك ُولِد حيث أملانيا، حاليٍّا)، (فوبرتال بارمن يف إنجلز عائلة منزل متحف :1-2 شكل
.١٨٢٠ عام إنجلز

بأهلها، تضيق التي املكتظة والغرف األطفال، عمالة مثل شتى عوامل تضافرت
ومرض الخمور، تناُول يف واإلفراط املدقع، والفقر الشديد، والُهزال الشاق، والعمل
لتسفر األكسجني، وقلة املصانع، وغبار الفحم، وأبخرة التنفيس، الجهاز وأمراض الزهري،
إىل مني مقسَّ كانوا ال العمَّ أن إنجلز وزعم فوبر. نهر وادي لسكان الشديدة املعاناة عن
«ضمريٌ — وصفه بحسب — األثرياء املصانع ألصحاب وكان والفاجر، الَربُّ هما: صنفني
يعاِملون «كانوا الذين املتشدِّدين املسيحيني فئُة املصانع ك ُمالَّ بني من وكان َخِرب».
من يمنعوهم كي أجورهم من يقتطعون فكانوا اإلطالق»؛ عىل معاملة أسوأ الهم عمَّ
اظ. الوعَّ اختيار انتخابات يف الرشاوى يقدِّمون كانوا أنفسهم هم لكنهم الخمر، معاقرة
شديَد بًا «تعصُّ يُبُْدون: إنهم فقال إنجلز؛ غضب مثاَر املنافقون الربوتستانت كان لقد
«الذي للواعظ الويل فكان بعيد.» حدٍّ إىل الكاثوليكية الروح إىل ويفتقرون … الرببرية
للَّون مخالفة ُصْدريَّة يرتدي أو الزرقة، إىل يميل لون ذات طويلًة سرتًة مرتديًا يرونه
التي أنشطتهم وأدان جهالء، أناٌس املحليني اظ الوعَّ أن إنجلز ورأى ِقبَلهم.» من املقرَّر
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الصحفي إنجلز

التعليمي النظام عىل فقط تقترص ولم وأفسدته، الحياة جوانب من جانب كلَّ اكتنفت
أحد الرابع الصف يف طالب سأل فقد للغاية؛ قريبة فرتة منذ تركه قد إنجلز كان الذي
وكان ملحد.» «إنه قائًال: فأجابه جوته، عن — إنجلز رواية بحسب — املدرسني هؤالء
بينهم من وكان والهجوم، النقد من حظَّهم أيًضا ينالون املحليون والشعراء الصحفيون
فرأسه … عنٌي تخطئها ال عبقرية ذو «رجل إنه: إنجلز عنه قال «فولفينج»، يُدَعى رجٌل
إنه الطويلة؛ سرتته من للتوِّ خلعه زر يده ويف وردة، فمه ويف خرضاء، قلنسوة تكلِّله
الرجعية مستنقع يف واقعٌة بأكملها املنطقة إن قائًال كالَمه إنجلز واختتم بارمن.» هوراس

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال األفق وضيق
رسائله كل «يف أنه إنجلز أوَضَح مقاالته، منتقِدي ألحد ه موجَّ مفتوح خطاب ويف
أستطع لم عام بوجه «لكنني قائًال: واستطَرَد فردية»، حاالت يف لكن كفاءة بوجود اعرتََف
ونظًرا الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال تماًما» مرشقة جوانب أيَّ أجد أن
فيها، يعيش كان التي املنطقة يف السائد النفاق عىل هجوًما فوبرتال» من «رسائل لكون
الواضحة بالواقعية نابضًة الرسائل تلك كانت فقد الفاسد، وذوقها وزيفها ظالميتها وعىل
الصناعي العرص ألوائل عيانية شهادة عىل قائٍم رسٍد تقديم كان ولقد استثنائي، نحو عىل
والقدرة اإلثارة من مزيًدا العمل أكَسَب ما وهذا إنجلز، نظر وجهة أساس بالتأكيد هو

باملستقبل. التنبُّؤ عىل
العلَم ى تلقَّ التي واملدارس أرسته يد عىل الشاب إنجلز واهتمامات معتقدات تشكََّلْت
املراهقة. فرتة يف الشديد العداء لها أظهر كيانات وكلها مجتمعه، خالل من وكذلك فيها،
أيام منذ حولها وما بارمن يف القوم علية ومن بارزين صناعة رجاَل أسالفه كان طاملا
األرشطة وتصنيع األقمشة تبييض مصانع َس مؤسِّ يُعتَرب الذي الخيوط تاجر جده، والد
فوبر نهر وادي أصبح عرش، الثامن القرن من الثاني النصف ويف املنطقة، يف واألربطة
القمعية الرجعية وطأة من وزاد أملانيا. يف كثافًة الصناعية املناطق أكثر من واحًدا
حركة وهي التَّقوية، ى تُسمَّ حركٌة عليه ومجتمعه إنجلز مدرسة تمارسها كانت التي
املسيحية تتمكَّن لم لكن الفرنسية، الثورة أعقاب يف ازدهرت بيوريتانية بروتستانتية
الثانوية، إنجلز مدرسة أساتذة بعض لدى ظة املتحفِّ العقالنية مقاَومة من األصولية
النقدية آراؤه كانت بقليل)، عرش السابع عاَمه يتمَّ أن (قبل املدرسة إنجلز ترك وعندما
لربيمن انتَقَل عرش، الثامن عاَمه إنجلز بلغ أن وبعد ذلك، وبعد التشكُّل. يف بدأَْت قد
يف العمل يف قضاها التي السنة وخالل بالتصدير، الخاصة التجارة يف الخربة الكتساب

15



إنجلز

يسوع» «حياة كتاب مثل العقالنية، األعمال بعَض واضح ٍن بتمعُّ إنجلز قرأ والده، تجارة
األناجيَل أخَضَع الذي الكتاب ذلك شرتاوس، فريدريش ديفيد للكاتب ١٨٣٥ عام املنشور
السجائر َن ودخَّ أيًضا الخمَر احتىس الحرة، املدينة يف العمل وأثناء دقيق. تاريخيٍّ لفحٍص
وتدايََن، واألوبرا، املرسح إىل وذهب السباحَة وماَرَس بالسيف، املبارزة لعبَة ولعب وغنَّى
كما بلداتهم؛ يرتكون عندما الصغار الشباب يفعلها التي األمور من غريها وفعل ودرس،
بوضع تطاِلب كانت التي الشابة، أملانيا حركة من وراديكاليني ليرباليني مع صداقاٍت َن كوَّ
من كلٍّ يف سلطته عىل للحفاظ فقط يسعى كان الذي األفق ضيِّق املحاِفظ لالتجاه نهايٍة

والسياسة. األدبي والنقد الدين
وأدبيٍّا سياسيٍّا ناقًدا نفسه إنجلز أثبََت و١٨٤٢، ١٨٣٩ بني فيما السنوات مدار وعىل
يساِفر الذي املكاَن يصف عمٌل األعمال تلك بني ومن وُكتَيِّبًا، مقالة خمسني من يقرب بما
من «صفٍّ عن: عبارة بأنه وصفه والذي أمريكا، إىل متَِّجهة سفينة متن عىل الفقراءُ فيه
الرصف أحجار مثل جنب إىل جنبًا واألطفال والنساء الرجال فيه يتكدَّس … املضاجع
أحٌد يعريهم «ال أناس إنهم املكان هذا يف املسافرين األشخاص عن وقال الشارع.» يف
أشبه املشهد كان لقد حزينًا. مشهًدا دون يجسِّ كانوا وإنهم مطلًقا»، احرتاًما أو اهتماًما
(األعمال الفوىض» دوامة يف يشء كلَّ هائلة عاصفٌة «تُلِقي عندما الحال عليه يكون بما

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة
بالنواحي املهتمة الصحافة غري أخرى اهتمامات إلنجلز كان أخرى، ناحية من
الخدمة ألداء و١٨٤٢ ١٨٤١ بني ما الفرتة خالل برلني يف تواُجِده فأثناء االجتماعية؛
الناقُد إنجلز اتخذ لقد مقيٍَّد. غري طالبًا بصفته بالجامعة التَحَق املدفعية، لواء يف العسكرية
علَم ذلك بعد أوسفالد»، «فريدريك املستعار االسَم يحمل كان الذي واألدبي، االجتماعي
الليرباليني الشباب» «الهيجليني عن للدفاع وذلك له، جديدين هدَفنْي والفلسفَة الالهوت
الفلسفة أستاذ شيلينج، فون فريدريش يشنُّه الذي رسميٍّا املدعوم الهجوم ضد الناقدين

ميونيخ. من حديثًا انتقل الذي

الرأي عىل السيطرة معركة عليه تدور الذي امليدان عن برلني يف شخص أيَّ َسْل
عىل السيطرة أجل من باألحرى أْي والدين؛ السياسَة يخصُّ فيما األملاني العام
فسوف العالم، عىل العقل سيادة عن فكرة أدنى لديه كان وإذا نفسها، أملانيا
٦ رقم املحارضات قاعة خاصة وبصفٍة الجامعة، هي املعركة ساحة بأن يجيب
الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال شيلينج] فيها يحاِرض [التي
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عرشة. التاسعة سن يف إنجلز فريدريك :2-2 شكل

والدولة والتاريخ والوجود الوعي عن هيجل فريدريش فيلهلم جورج الت تأمُّ كانت
حدٍّ إىل تجريديًة حرصها؛ يمكن ال التي العديدة املوضوعات من وغريها والطبيعة والدين
إليها َل توصَّ التي فاالستنتاجات غامضة؛ كتاباته بعض كانت فقد ذلك، عىل عالوًة كبري.
— الفلسفية تحليالته من استنتاجها يمكن التي الوحيدة االستنتاجات هي تكن لم ربما
الدين، عن فلسفته وتعارَضْت دعمها. إمكانية يف حظٍّا األوفر االستنتاجات تكن لم ربما أو
واعتناِقه للُّوثرية املؤيِّدة تعليقاِته مع الواحدية، بمذهب الخاصة التأويالت مع املتواِفقة
املنطقي لتفكريه واضحًة نتيجًة يكن لم بروسيا دولة عن دفاعه فإن وباملثل، لها. املعَلن
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يتبنَّون عرش التاسع القرن ثالثينيات يف الهيجليون وكان والسياسة، االقتصاد أمور يف
ضمن يتبنَّونها كانوا أنهم املفاجئ غري من لكن األمور، تلك حول متباينًة نظٍر وجهاِت
بروسيا، ململكة املؤيِّدة هيجل تعليقات التقليديون اللوثريون فأيََّد محدَّدتني؛ مجموعتني
ألن يميلون كانوا فقد خاصًة، واملسيحية عامًة الدين منتِقدو الحر الفكر أصحاب أما
كانوا أنهم إال أملانيا، يف تمثيلية بحكومة مطاِلبني السياسية الناحية من ليرباليني يكونوا
الصحافة عىل الرقابة تحرير عىل السابقة الفرتة يف ظ بتحفُّ بذلك املطالبة إىل مضطرين
الذين الشباب، الهيجليون يتبنَّاها التي هي األخرية النظر وجهُة وكانت ١٨٤٠؛ عام يف
عرش، التاسع القرن أربعينيات أوائل يف أملانيا يف األخرى الجامعات ويف برلني يف انترشوا

بريمن. يف إقامته أثناء مرة ألول لهيجل قرأ قد إنجلز أن ويبدو
إنجلز عنه قال فقد سنوات، بعرش ذلك قبل تُويف قد كان هيجل أن من الرغم وعىل
«ميت بأنه: شيلينج نعت فقد اآلَخر، الجانب وعىل تالميذه.» يف قبُل ذي من أكثر «حي إنه:
العقل بحق الساذج الطيب «هيجل — قوله بحسب — آَمَن لقد عقود.» ثالثة منذ فكريٍّا
يرى إنجلز وكان لهم. شعاًرا هذا اتخذوا الراديكاليون الشباب والهيجليون الوجود»، يف
رأسه، يف إال توجد ال ترهات «مجرد كانت فلسفته أن يف تتمثَّل شيلينج نظر وجهة أن
ورفاقه إنجلز/أوسفالد عاَرَض الخارجي.» العالم عىل تأثري أي يف الفضُل لها يُعَزى وال
إنجلز: فقال كبري، حدٍّ إىل أنفسهم يف واثقني وكانوا تلك، النظر وجهَة الشباب الهيجليون
بهذا «حليفتنا املوهبة تكن ولم قبُل، من األعداد بهذه نظرنا وجهة إىل الشباب ينجذب «لم

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال اآلن».» يحدث مثلما الرائع القدر
والوحي: «شيلينج عنوان: حمل باسمه، إنجلز عه يوقِّ لم ُكتَيِّب ذلك تبع ما ورسعان
إلنجلز، أُِتيحت التي الكربى املساحة هذه ويف الحرة»، للفلسفة للتصدِّي محاولة ألحدث نقد
الُكتَيِّب هذا زال وما أملانيا، يف الشباب الهيجليني حركة حول العادي لإلنسان دليًال َم قدَّ
وكتب إثارًة. األكثَر كبري حدٍّ إىل ويَُعدُّ عليها، يُعتَمد روايًة يُعتَرب زال وما للقراءة، قابًال
االستنتاجات لكن تماًما»، األفق وواسعة «مستقلة كانت هيجل فلسفة مبادئ أن إنجلز
الفيلسوف أفكار كانت لقد أيًضا.» األفق ضيقة بل األحيان، بعض يف ظة «متحفِّ كانت
آراؤه عانَْت أخرى»؛ ناحية من بشخصيته ومتأثِّرة ناحية، من بعرصه «متأثِّرة الكبري
راديكالية مبادئ يف تمثََّل داخيل تناُقض من والقانون الدين حول وفلسفته السياسية
أعماَل إنجلز َد وعدَّ والسياسة. واملسيحية باملجتمع متعلِّقة خاطئة محافظة واستنتاجات
ولودفيج شرتاوس، فريدريش وديفيد روجه، أرنولد أمثال — النقديني الجدد الفالسفة

18



الصحفي إنجلز

كلُّ سقطت «لقد ومَدَحهم. مقاالِتهم فيها نرشوا التي والصحف — باور وبرونو فيورباخ،
الدين، باسم اللحظة تلك حتى معروًفا كان ما كلُّ سقط بل للمسيحية، األساسية املبادئ
املسيحية «الدولة استدعت فقد ذلك، من وبالرغم هوادة.» بال املستمر العقل نقد أماَم
أن إنجلز واعتقد والسياسة، الدين يف التقليد عن للدفاع أخرى مرًة للمشهد شيلينج امللكية»
العقائدية بالعصبية اإليمان لدسِّ محاولة «أول بأنه: ووصفه قيمة ذا يكن لم الدفاع هذا
نصح مطول، نقٍد وبعد الحر.» التفكري علم يف الغنوصية والخياالت العاطفي والتصوُّف
عًرصا َس «أسَّ قد هيجل أن رأى لقد تلك»؛ الوقت مضيعة عن «يبتعدوا بأن قرَّاءه إنجلز
لتوِّه نُِرش قد كان الذي — فيورباخ للكاتب املسيحية» «جوهر كتاب وأن للوعي»، جديًدا
الدين، لفهم وسيلًة باعتبارها لية التأمُّ الفلسفة استخدام لطريقة رضوريًة «تكملًة كان —
صفاته يُسِقط الدين يف اإلنسان أن فيورباخ أوضح هيجل.» َسها أسَّ التي الطريقة تلك
قد يشء «كل بأن: القائل االستنتاج إىل إنجلز َل توصَّ ذلك وبسبب خيايلٍّ، ربٍّ عىل الخاصة

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال « تغريَّ
وثمة باسمه، عليه ع يوقِّ لم آَخر بُكتَيِّب شيلينج ضد شنَّها التي إنجلز حملُة واختُِتمت
اظ الوعَّ أمثال من التقوية، حركة اظ وعَّ أحد ِقبَل من مكتوٌب الُكتَيِّب هذا بأن قائل َزْعٌم
عىل الواعظ هذا أثنى فوبرتال. يف يعيش كان أن منذ جيدة معرفًة إنجلز عرفهم الذين
القائمة تها حجَّ عىل وتغلُّبه قدَميْها تحت من البساَط وَسْحبه الفلسفة ملهاجمته شيلينج
بهذا الرب كلمَة «انتقدوا — شك بال الشباب، الهيجليني — «املحنكني» إن وقال العقل، عىل
سيئ «هيجل انتَقَد ألنه شيلينج وامتُدح مكانه.» ربٍّا أنفسهم من ليجعلوا … الفاسد العقل
رأى عندما الرب، هو العقل أن بوضوح أعلن أنه لدرجة بالعقل كثريًا «اعتزَّ الذي السمعة»
شيلينج إن الواعظ هذا وقال اإلنسان»، من أعىل حقيقيٍّ لربٍّ يوصله أن يمكن ال العقل أن
إنه قائًال واستطَرَد لإليمان.» يخضع العقل فيها كان التي الجميلة الخوايل األيام «أعاد
املسيحي باملنهج ملتزمني غري «وُكتَّاب وعلماء وفالسفة مثقفون» «رجال يوجد برلني يف
من بدًال الحكومة شئون يف شديد بصخب لون «يتدخَّ ومنافقون الِفْكر»، بضحالة يتَِّسمون
ويريدون أملانيا، أنحاء يف منترشون … «الغاوون هؤالء للحاكم»، الحكم شئون يرتكوا أن
ذلك وتبع الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال مكان» كل إىل يتسلَّلوا أن

الصحافة. يف للغاية مرضية معركة نشوب
الخارج ويف ليبزيج ويف كولونيا يف املعارضة صحف يف التالية إنجلز مقاالت نُِرشت
عهد ظلِّ ويف ليرباليٍّا، ليصبح ليرباليٍّا صحفيٍّا كونه من إنجلز َل تحوَّ وقد سويرسا، يف
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الشبكية «أرجوحتي :١٨٤٠ أغسطس يف لنفسه، إنجلز رسمه كاريكاتريي رسم :3-2 شكل
السيجار.» ن أدخِّ وأنا تضمني

إنجلز وكتب ثوريٍّا. بجعله كفيًال األمر هذا كان بروسيا ملك الرابع فيليام فريدريك امللك
الحكومة وهما: أََال مسألتني؛ عىل وأكثر أكثر بروسيا يف العام الرأي تركيز «يتزايد فقال:
(األعمال تقليدية ليربالية مطالب وهذه الخصوص»، وجه عىل الصحافة وحرية التمثيلية،
إنجلز اقتبََس فقد الثانية، باملسألة يتعلَّق وفيما الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة
الفجَّ «النقَد تمنع التي بروسيا، يف العقوبات قانون من ١٥١ رقم املادَة مقاالته إحدى يف
صادق «أنا قائًال: وأعَلَن الحكومية»، األرايضواملراسيم قوانني من والسخرية املحرتم وغري
رقم املادة ضد واالستياء السخط إثارة عىل النية عاِقد إنني أقول بحيث كاٍف نحو عىل
الحسن األسلوب استخدام يف «االستمراَر واقرتََح بروسيا.» يف العقوبات قانون من ١٥١
األمور كل ضد واالستياء السخط بعض مجرد من أكثر إلثارة هنا ح املوضَّ واملهذب النية
وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال دولتنا» مؤسسات يف املوجودة الليربالية وغري الرجعية
(مستخِدًما إنجلز علََّق — التمثيلية الحكومة — األوىل باملسألة يتعلَّق وفيما الثاني). املجلد
يف بالوضع الشبه قريُب بروسيا يف الحايل «الوضع فقال: مؤثِّر) نحو عىل الحذف عالمَة
املجمعة (األعمال ألوانها» سابقة استنتاجات أي عن بنفيس أنأى لكني … قبل فرنسا

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس
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الشيوعي إنجلز

وخلد ،١٨٣٨ عام صيف يف قصرية رحلة عن عبارة إنجلرتا إىل إنجلز زيارات أوىل كانت
التعليقات بعض يف العرشين) عامه إنجلز بلغ (عندما عاَمني بعد الرحلة تلك ذكرى
الطبيعية املناظر واصًفا أيًضا، مميزة كانت لكنها األنفاس يحبس حدٍّ إىل الرومانسية
السكك عرب املرء يعربها أن يجب أرض ثمة كانت «إذا قائًال: وليفربول لندن بني فيما
الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال إنجلرتا» هي األرض فهذه الحديدية،
الوقائعي الرسد يف إنجلز مواهَب صاَحَب ،١٨٤٢ عام أواخر يف إلنجلرتا التالية رحلته ويف
الحرب يف راَفَق أن فبعد برلني؛ يف شهدها التي املعارُك عمَقه زاد سيايس وعٌي العياني
العقالنيَة إنجلز استخَدَم د، والتشدُّ والرجعية والظالمية بالدوجماتية يتسمون أشخاًصا
صحف إحدى إمرته تحت كانت املرة، هذه ويف اإلنجليزية؛ الحياة لتناُول الجديدة الثورية

الفور. عىل العمل يف ورشع الراديكالية، كولونيا
الطبقة أم الوسطى الطبقة أكانت سواء الحاكمة، «الطبقات هاَجَم لندن ومن
بصريتهم عمى بسبب التوري»؛ حزب من أم الويج حزب من أكانوا سواء األرستقراطية،
املمكن من الحالة هذه يف ألنه العام؛ االقرتاع لنظام معارضني دائًما كانوا حيث وتعنُّتهم؛
وكانت األمالك. ذوي غري من أشخاٌص العموم مجلس يف األصوات عدد يف يفوقهم أن
بهدوء ر تتطوَّ «بدأت قد الليربايل، لإلصالح تسعى شعبية حركة وهي امليثاقية، الحركة
اإلنجليِزيَّني» والتوري الويج «حزبَِي تنتظر بكارثٍة ًدا مهدِّ إنجلز وكتب هائلة»، بمعدالت

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال
ُره تطوُّ عكس و١٨٤٢، ١٨٤١ عاَمي بني ما الفرتة يف برلني يف إنجلز وجود أثناء
الصحافة، عىل الرقابة تخفيف فبعد الشباب؛ الهيجليون به مر الذي َر التطوُّ السيايس
مع آَخر أو نحو عىل املتسقة العقالنية الحالة عن الدفاع من السياسية آراؤهم َلْت تحوَّ
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َهْت توجَّ ثم الوسطى، الطبقة ليربالية وَرْفض لهيجل، الرصيح النقد إىل الهيجلية، الرؤية
صالح يف يصبُّ الذي االجتماعي واإلصالح الجمهوري والنظام الديمقراطية عن للدفاع
نحو عىل و«الشيوعية» «االشرتاكية» الوقت ذلك يف الُكتَّاب من كثري واستخَدَم الفقراء.
أوائل من وكان االشرتاكيني، من راديكاليًة أكثَر يُعتَربون كانوا الشيوعيني أن غري متبادل،
إنجلز مع مطول نحٍو عىل الشيوعيَة ناَقَش هس، موشيه يُدَعى شخٌص األملان الشيوعيني
ويف األخالقية. والثورة اإللحاد عىل يقوم متفاِئًال مذهبًا له ونقل كولونيا، يف تقابََال عندما

شيوعيٍّا. أصبح أنه إعالِن سوى موضوع أيَّ تقريبًا إنجلز يتناول لم التالية، مقالته
له، مناِسبًا أمًرا الشيوعية وَجَد قد فوبرتال» من «رسائل كاتب أن يفاجئنا أالَّ يجب
ديسمرب من العارش أو التاسع يف نُِرشت التي ملقالته يحتاج كان كولونيا يف الوضع أن إال
كانت إنجلرتا، إىل السفر قبل مرتني يزورها إنجلز كان التي التحرير مجموعة ففي .١٨٤٢
اإلنسان، وتحرير املشرتكة وامللكية الشاملة االجتماعية الثورة عن نظريات مناقشُة تتمُّ
العاملة الطبقة وفقر الحديثة الصناعة إىل ه املوجَّ االهتماَم كبري حد إىل إنجلز أثار وقد
وجه عىل الشيوعية من الشكل هذا وكان والسياسية، االجتماعية الثورة سياق يف واإللحاد
الذي املذهب هو — األحوال من حال بأي املعالم واِضَح مذهبًا يكن لم الذي الخصوص—
االستنتاجات تلك إىل ل ليتوصَّ أوسفالد» «فريدريك يكن لم وربما تطويَره. إنجلز اختار
إال فوبرتال، تعليقات بعد قدًما للميض الوحيدة الطريقة هي بالتأكيد تكن ولم بنفسه،
وإضفاء الدعم لتقديم والصحفية التحليلية مهاراته واستخَدَم بها، مقتنًعا كان إنجلز أن

للغاية. ومثريًة ُمقِنعًة وجدها التي املجردة األفكار عىل الحيوية
الهائلتني، واملعقولية بالخصوصية يتسم تناُوًال الداخلية» «األزمات مقالُة َمْت قدَّ
نرشها التي إنجلرتا» يف العاملة الطبقة «حالة إنجلز لرائعة نظريٍّا تمهيًدا بالفعل وكانت
أمًرا إنجلرتا يف ثورة نشوُب كان إذا ا عمَّ بجرأة إنجلز تساءََل املقالة هذه ويف ١٨٤٥؛ عام
إنجليزي»، رجل أي عىل السؤاَل هذا «اطرح إنجلز: قال املقالة هذه ويف محتمًال. أم ممكنًا
ثورة لحدوث احتمال أيُّ يوجد أن يمكن ال أنه يُثِبت وجيه سبب «ألَف لك يقدِّم وسوف
املرن، ودستورها ومؤسساتها، وصناعاتها، إنجلرتا ثروة املثال سبيل عىل اإلطالق.» عىل
تبنِّي عند أنه إال واملجاعة. البطالة إىل إال يؤدِّي لن العام بالنظام إخالل أي أن وحقيقة
قدََّم ذلك وبعد السطح.» مظهر بسبب األساس «ينىس فإنه الرأَي، هذا اإلنجليزي الرجل
وُمجَربة التجارة، عىل تعتمد دولة إنها فقال الصناعية؛ إلنجلرتا اقتصاديٍّا تحليًال إنجلز
الجمركية الحماية تعريفات أن إنجلز وأوضح الصناعي، الناتج زيادة عىل باستمرار
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التجارة وأن إنجلرتا، يف األجور مستوى وكذلك اإلنجليزية البضائع سعر من رفعت قد
الصناعة تدمري عن فضًال كارثي، حدٍّ إىل املستوردة البضائع ق تدفُّ إىل تؤدِّي سوف الحرة
األملانية األسواق أمام تسقط بدأت قد اإلنجليزية األسواق أن إىل وأشار اإلنجليزية،
يف الكامن «التناُقُض املبارشة مالحظته خالل من فلسفيٍّا انكَشَف وهكذا والفرنسية؛
كبريًا جزءًا يحرم سوف التجارة انخفاضيف أقل أن إنجلز َ وبنيَّ الصناعية». الدولة مفهوم
طبقًة يرتك سوف النطاق واسعة تجارية أزمة فحدوث قوتها؛ من العاملة الطبقة من
لطبقة ينتمون تقريبًا اإلنجليز نصف إن قائًال واستطرد اإلطالق، عىل يشء أي بال كاملًة
عددها ويتضاعف الكفاف، حد عىل تعيش طبقة وهي تماًما، املعدمني األمالك، ذوي «غري
العمال من منظمة غري مجموعة بني مؤخًرا تمَّ الذي التحالف إن قائًال وأردف رسيًعا»،
القيام هو َوْهٍم عىل قام ،١٨٤٢ عام شغب أحداث يف امليثاقية الحركة وأعضاء امُلِرضبني
«املحرومني» إن دليل أيَّ يسوق أن دون إنجلز وقال مرشوعة. وسائل خالل من بالثورة
الحالية» القاسية الظروف عىل القرسي «القضاء أن إدراك وهو أََال مفيًدا؛ شيئًا اكتسبوا قد
يزال ال كان القانون احرتام أن من الرغم وعىل ظروفهم. تحسني يمكنه الذي وحده هو
ذلك، أرادوا إذا إحداثها يف يخفقوا لن فإنهم كبرية، أزمة إحداث عن العمال هؤالء يحجم
هذه إن القانون. من خوفهم من أكربَ الجوع من خوُفهم يصبح عندما هذا وسيحدث
تتحقق. الثورة ستجعل ما هي الخالصة، املبادئ وليست املصالح، لكن «حتمية»، الثورة
وليست اجتماعية الثورة وستكون املصالح، خالل من إال تتطور أن للمبادئ يمكن ال

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال خالصة سياسية
مصنع يف سنوات بضع مدار عىل رشيكة إنجلز عائلة كانت حيث مانشسرت ومن
املالحظة خالل من الربوليتاريا طبقة أو العاملة للطبقة تحليَله واَصَل فإنه القطن، لغزل
العمال من توظيفهم عند حاًال أفضل كانوا اإلنجليز العمال أن من الرغم وعىل املباِرشة،
من قدٍر «أقل حدوث عند شديد فقر حالة من يعانون كانوا فإنهم األملان، أو الفرنسيني
الخاصة التعاونية الصناديق وكذلك املدَّخرات، أن إنجلز وأوَضَح التجارة.» يف التذبذُب
«عندما قائًال: جالسجو، يف يحدث ما هذا أن وزعم البطالة، تتفىشَّ عندما تنضب ال بالعمَّ
الدولة إن قائًال وعلََّق املناطق.» بعض تعاني أن دائًما بد فال اإلنجليزية، الصناعة ع تتوسَّ
أو السجون، غياهب يف الناس بهؤالء تلقي فهي حلًوا؛ أم مرٍّا الجوع كان إذا ما يهمها ال
باالرتياح شعرت «قد الدولة تكون رساحهم، تطلق وعندما عقابية، مستعمرات إىل ترسلهم
مثًال إنجلز ورضب أخالق.» بال أشخاص إىل عمل بال هم الذين األشخاَص َلِت حوَّ ألنها
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وعندما ساعة، ١٢ طوله عمٍل يوَم لون يتحمَّ توظيفهم يتم عندما الذين مانشسرت بعمال
ولجأت السطو، أو النهب إىل الرجاُل لجأ إذا يلومهم أن يستطيع «َمن توظيفهم، يتم ال

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال والدعارة؟» الرسقة إىل النساء
وهي أخرى، تمهيدية أعمال ثالثة ١٨٤٥ عام نرشها التي إنجلز لرائعة كان
أوسع موضوًعا متناِولًة و١٨٤٤، ١٨٤٣ عاَمي بني ما الفرتة يف ونُِرشت ُكِتبت مقاالت
«املايض كاراليل توماس كتاَب إنجلز ناقش إلنجلرتا. االجتماعي التاريخ وهو: أََال نطاًقا؛
مؤلِّفه ومدح الكبري املرشوع هذا تقديم خالل من مؤخًرا، نُِرش قد كان الذي والحارض»
وكذلك التوري»، حزب رومانسية «آثار انتقاد يف بالغ لكنه اإلنسانية»، نظره «وجهة عىل
وقال وحدسية». «بسيطة كانت آرائه كل فإن ثَمَّ ومن األملانية؛ بالفلسفة معرفته عدم
والكذب، النفاق عىل وهجومه العرص، ذلك وخواء فراغ من كاراليل شكاوى إن إنجلز
من بالرغم أنه عليه وعاب «صحيحة»، كانت والطلب؛ العرض واقتصاد للمنافسة ونقده
«لم لذلك ونتيجًة ؛ الحلَّ يكتشف لم ثَمَّ ومن الظواهر، تلك سبب إىل ليصل ْق يتعمَّ لم ذلك
الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال اإلنجليز» لالشرتاكيني ِذْكر أدنى يوجد
القرن يف أصولها من اإلنجليزية االجتماعية الثورَة إنجلز تتبع التاليتني املقالتني ويف
وتصنيع النسيج مجال يف امليكنة وإدخال البخاري املحرك ر تطوُّ سيما ال عرش، الثامن
وآركرايت، وهارجريفز، وودجوود، واط، أمثال ملخرتعني اخرتاعات بعض ورسَد املعادن،
والقنوات الطرق خالل من االتصال مجال يف التطورات إىل وأشار وكارترايت، وكرومبتون،
الناس من قليًال إال تُفد لم التطورات تلك أن رأى فقد ذلك من وبالرغم الحديدية، والسكك
هذا: عن إنجلز قال عميًقا. تغيريًا اإلنجليزي املجتمع ِقيَم َْت وغريَّ الكثريين، واستعبدت

من جانب كل أساس هي الربيطانية الصناعة يف حدثت التي الثورة تلك إن
التطور أشكال كل وراء املحركة القوة وهي املعارصة، اإلنجليزية الحياة جوانب
املصلحُة وصَلِت أن بالفعل، أوضحنا كما تبعاتها، أوىل وكانت االجتماعي،
عىل الذاتية املصلحة استولت لقد اإلنسان. عىل السيطرة مستوى إىل الذاتية
القوى وتلك الخاصة، ألغراضها واستغلتها حديثًا املكونة الصناعية القوى
ووسيلًة األثرياء الرأسماليني من قلٍة عىل حكًرا أصبحت اإلنسان تخص التي
التجارة أصبحت وهكذا الصناعة، عىل التجارة واستحوذت األغلبية. الستعباد
العالقات كل واختزلت البرش، بني بني الرابط وأصبحت مطلقة، سلطة ذات
املتمثِّل نفسه األمر إىل يؤدِّي وهذا تجارية، عالقات إىل والقومية الشخصية
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املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال العالم عىل واألشياء امللكية سيادة يف
الثالث).

من الربوليتاريا طبقِة َن «تكوُّ كان التاريخي ر التطوُّ لهذا أثر أهم أن إنجلز وكتب
اإلنجليزي والقانوني الدستوري النظاَم استعَرَض ذلك وبعد الصناعية»، الثورة خالل
املجتمع عن الكثري يعلم ال والالأخالقية»، األكاذيب من ًدا معقَّ «خليًطا اعتربه: ألنه ورفضه

اإلطار: هذا يف قال الجديد. الصناعي

«تاريخيٍّا»، ره تطوُّ اإلنجليزي الدستور مميزات أهم من أن الوسطيون يرى
عام ثورة شكَّلته الذي القديم األساس أن األملانية النظر وجهة من يعني وهذا
إىل عليه البناء تمَّ عليه، يطلقون كما األساس، هذا وأن عليه، الحفاظ تم ١٦٨٨
بناءً اإلنجليزي الدستور اكتسبها التي الخصائَص ييل فيما وسنرى كبري، حد
١٦٨٨ عام اإلنجليزي الرجل بني بسيطة مقاَرنٍة عْقُد اآلن يكفي لكن ذلك؛ عىل
لدى متطاِبق دستوري أساس وجود أن إلثبات ،١٨٤٤ عام اإلنجليزي والرجل
الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال ومحال عبث هو إنما كَليْهما

خرافات إىل اإلشارة من بدًال التجريبية» «بالحقائق بااللتزام وعد قد إنجلز إن وحيث
قانون أو كارتا باملاجنا ى املسمَّ العظيم الحريات ميثاق أو بالكستون، القانوني الفقيه
والديمقراطي. واألرستقراطي امللكي الحكم عنارص استعرض فقد ،١٩٣٢ لعام اإلصالح
مجلس وإن أهميتهما، فَقَدا اللوردات ومجلس امللك إن قائًال استعراضه إنجلز واختتم
يف فعليٍّا يحكم َمن هو: الحقيقي السؤال إن قائًال وكتب مطلقة، بسلطة يتمتَّع كان العموم
والفقراء مسيطرة، كانت الوسطى فالطبقة األمالك». «أصحاب هو جوابه وكان إنجلرتا؟
إن: قائًال واستطرد معاملتهم، ييسء والقانون يلفظهم فالدستور حقوق؛ لديهم ليس
األغنياء» ضد الفقراء «رصاع كان إنجلرتا» يف األرستقراطية مع الديمقراطية «رصاع

الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال
فمعركة االشرتاكية؛ إىل ل تحوُّ هي إنجلز، قال كما الديمقراطية، أجل من املعركة إن
السياسة أساس عىل أو الديمقراطية أساس «عىل خوضها يمكن ال األغنياء ضد الفقراء
املؤسسات من تنتقل وأن «اجتماعية»، تكون أن بد ال فالثورة األمر»؛ واقع يف مجملها يف
لتطوُّر استعراضه ويف املجتمع. يف الحاكمة الِقيَم وإىل االقتصادية، الحياة إىل السياسية
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السياق يف النقدي الدفع بشأن كاراليل شكاوى إنجلز وَضَع اإلنجليزي الصناعي املجتمع
إليه. تفتقر الشكاوى إن قال الذي األملاني الفلسفي

بني الوحيدة العالقة هو النقدي «الدفع جعل اإلقطاعي االستعباد منع إن
الروح، إىل املفتِقر الطبيعي املبدأ ذلك امللكية، تغلَّبَِت لذلك ونتيجًة البرش»،
لهذا وإكماًال النهاية، ويف املواجهة، تلك يف والروحي البرشي املبدأ عىل وطغت
ولم للعالم، سيًدا — للملكية الفارغ املغرتب التجريد — املال أصبََح االغرتاب،
انحراف واكتمل «لألشياء»؛ عبًدا أصبح بل الناس، من لغريه عبًدا اإلنسان يَُعِد

الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال … اإلنساني الوضع

«عىل اعتماًدا إنجلرتا» يف العاملة الطبقة «حالة كتابه ألََّف قد فإنه إلنجلز، ووفًقا
تثبت أن اإلنجليزية» الربجوازية «الطبقة وتحدَّى موثوقة»، ومصادر شخصية مالحظة
يف العاملة الطبقات «إىل العمل هذا وأهدى مهمة»، غري واحدة حالة يف «ولو خطأه
بوضوح. ذلك عن أعلن كما سياسيٍّا الكتاب تأليف من غرضه وكان العظمى»، بريطانيا
الظروف أن من الرغم فعىل إنجلرتا؛ عن الحقائق ملعرفة يحتاجون األملان إن إنجلز وقال
لديه، البلدين كال فإن إنجلرتا، يف املوجود التقليدي» «النمط غرار عىل ليست أملانيا يف
إنجلرتا يف الربوليتاريا طبقة وقهر شقاء فأسباب نفسه؛ االجتماعي النظاُم األساس، يف
املنطلق، هذا ومن املطاف. نهاية يف متماِثلًة النتائج وستكون أملانيا، يف حارضًة كانت
والتي — إنجلرتا يف العاملة الطبقة حياة تناولت التي الرسمية االستقصاء عمليات فإن
— اإلحصائية املعلومات عىل الحصول يف إنجلز عليه اعتمد الذي الرئييس املصدر كانت
لتناولها سعى التي الحركة تلك األملانية»، والشيوعية «لالشرتاكية للغاية رضوريًة كانت
يف للكتاب البحثية املادة ُجمعت وقد األملانية، باللغة املكتوب الكتاب ذلك يف أكرب نحو عىل
(األعمال تقريبًا الفور عىل ونُرش ،١٨٤٥ عام وأوائل ١٨٤٤ عام أواخر يف وُكتب إنجلرتا،
وأُِعيدت النقاد من كثرٍي انتباَه الكتاب وجذب الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة
إنجلز، حياة أواخر يف ١٨٩٢ عام منه أخرى أملانية طبعة وظهرت ،١٨٤٨ عام طباعته
يف إنجلز وكان .١٨٨٧ عام نيويورك يف ونُِرشت للكتاب إنجليزية ترجمة ظهرت كما
الكثري انتباه عىل وحاز املهمة، أعماله أول له نُِرش عندما عمره من والعرشين الخامسة

والنقاد. القرَّاء من
واضًحا والفلسفي األخالقي موقفه وكان سياسيٍّا، ومتحيًِّزا مجحًفا إنجلز كتاب كان
االقتصادي النظام يف ودورها املالك» «طبقة عن تماًما الذًعا رسًدا وقدََّم الكتاب، مدار عىل
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التي — اإلنجليزية العاملة بالطبقة املرتبطة العامة قضيته إىل وأشار املنافسة، عىل القائم
ستكون ثورٍة يف الطبقة تلك غضب يثور أن َع وتوقَّ — اإلنسانية» «قضية بأنها يصفها
ُقوِرنَا ما إذا يُذَكر ال ضئيل يشء بمنزلة أعَقبَها الذي اإلرهاب وعهد الفرنسية الثورة
اختار فلقد االنتقائية؛ يف غايًة مصادَر استخَدَم إنجلز أن املفاجئ غري فمن ثم، ومن بها.
أسوأ تجسد التقارير هذه وكانت اشرتاكية، صحف من أحيانًا للمشاعر مهيجة تقارير
ستار»، نورذرن «ذا وصحيفة تايمز» «ذا صحيفة ومن واملعاناة. واملهانة الفقر حاالت
امرأة حول تدور القصص هذه إحدى كانت للغاية، مروعة قصص ثالث إنجلز اقتبس
شارع كورت، ليون وايت ٣ يف تسكن عمرها، من واألربعني الخامسة يف جالواي آن تُدَعى
صغرية غرفة يف سنة، عرشة تسع العمر من البالغ وابنها زوجها مع لندن، بريمنزي،
تلك إن رسي ملقاطعة الرشعي الطبيب وقال األثاث، من نوع أي أو رسير بها يوجد ال
«جزء فيقول: إنجلز ويسهب الهوام.» عضات من جثتها وتشوَّهت جوًعا «ماتت املرأة
باعتبارها األرسة تستخدمها الناتجة الحفرة وكانت مقتلًعا، كان الغرفة تلك أرضية من

مرحاًضا.»
«رسَقا ألنهما لندن يف التحقيقات قايض أمام َمثََال ولدين قصَة الثانية الحالة وتروي
والدة أن وثبت الفور»، عىل والتهماها املحالت أحد من مطهية نصف بقري عجٍل ساَق

وأضاف: التسعة، أبنائها مع مدقع فقر يف تعيش أرملة الطفلني هذين

حرفيٍّا مكوَّمني أبنائها من ستة مع وجدها إليها، الرشطة رجل ذهب عندما
القشِّ من كرسيني باستثناء األثاث قطع من َخَلْت صغرية، خلفية غرفة يف
وفنجان مكسورتان، أرجلها من اثنتان صغرية وطاولة متآكلتان، قاعدتاهما
يوجد كان األركان أحد ويف النار، من يخلو املوقد كاد صغري. وطبق مكسور،
تُستخَدم الِخَرق تلك وكانت حريمي، مئزر مللء الكافية البالية الِخَرق من قدر
عىل لتحصل الطعام ملورِّد رسيَرها رهنَْت وقد … لألرسة رسيًرا باعتبارها

الغذاء.

املنازل، تنظيف خالل من قوتها تكسب أرملًة تخصُّ كانت التي الثالثة الحالة أما
ستٍّا العمر من البالغة املريضة وابنتها املرأة فتلك السابقة؛ للحالة مشابهة كانت فقد
باَعتَا وقد الِخزانة، مساحة مساحتها تتجاوز ال خلفية غرفة تسكنان كانَتَا سنة، وعرشين

بحوزتهما. كان يشء كلَّ رهنتَا أو
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الحاالت عمد عن اقتبََس بأنه يعلِّق أن سوى يستطع لم عمله، عن إنجلز دفاع ويف
هؤالء، من ما حدٍّ إىل حاًال أفضل أشخاص عرشة ثمة أن جيًدا «أعلم فقال: ترويًعا، األكثر
وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املجتمع» أقدام تحت شخصمطحون يوجد أنه حني يف

الرابع). املجلد
القصص ِذْكر تراَجَع مانشسرت، حول «جوالت» يف قرَّاءَه إنجلز أخذ عندما لكن
مالحظاُت أدرَكْت فقد االجتماعي؛ والجانب والجغرافيا التاريخ املشهد عىل وطغى املنقولة
واملواصالت والصناعة اإلسكان ناحية من — مانشسرت سكان حياة يف التعقيَد إنجلز
الحال، بطبيعة إنجلز، وكان املدينة. سكان بني الظروف وتفاوت — العامة والصحة
«معرفة من أكثر يف يرغب شيوعيٍّا كان لكنه األثرياء، مجالس ارتياَد يستطيع نبيًال رجًال
األحياء وارتاد العاملة الطبقة من رفاق مع ذهب ولذلك فحسب»؛ باملوضوع «مجردة»
الرفاق هؤالء أحد وكان الرابع)، املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املدينة يف الفقرية
كذلك وظلَّْت عشيقتَه وأصبحت أيرلندية، مصنع عاملة وهي برينز، ماري تُدَعى امرأة

.١٨٦٣ عام وفاتها حتى
بتلك القيام تجنُّب األغنياء مانشسرت سكان عىل السهل من كان أنه إنجلز وكتب
يعيش أن املمكن من «حيث غريب نحو عىل مبنية نفسها فاملدينة بأنفسهم؛ الجوالت
أو العمال بأحياء االحتكاك دون يوميٍّا ويدخل ويخرج عديدة، لسنوات بها الشخص
مقصود» علني و«إرصار مقصود» غري ضمني «اتفاق خالل ومن أحدهم»، مقابَلة حتى
التجاري فالحي املدينة؛ يف الوسطى الطبقة أحياء عن منفصلًة األحياء تلك أصبحت
أحياء وبني الحافالت. تخدمها البعيدة والضواحي الليل، يف مهجوًرا يصبح املركزي
الطرق بطول املحالت واجهاُت تغطِّيها التي العاملة الطبقة أحياء توجد الوسطى، الطبقة
يف الخاصة امللكية لخيار تماًما طبيعيًة نتيجًة باعتبارها مانشسرت إنجلز َم قدَّ الرئيسية.

الصناعي. املجتمع

وأعلم الكربى، املدن كل يف ما حدٍّ إىل شائع املنافق التصميم هذا أن جيًدا أعلم
الطرق عىل االستحواذ عىل عملهم طبيعة بحكم ُمجَربون التجزئة تجار أن أيًضا
تلك يف السيئة املباني من أكثر جيدة مباٍن توجد أنه وأعلم الكبرية، الرئيسية
تلك من قريبة كانت كلما أعىل تكون األرض قيمة وأن مكان، كل يف الشوارع
قطُّ أََر لم نفسه الوقت يف لكنني البعيدة، األحياء يف بقيمتها مقاَرنًة الشوارع
لكلِّ بارًزا إخفاءً أََر ولم الرئيسية، الطرق عن العاملة للطبقة ممنهًجا حجبًا

28



الشيوعي إنجلز

مانشسرت يف رأيت كما أعصابها، يثري أو الربجوازية الطبقة أعني يزعج قد يشء
الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال

العاملة، الطبقة فيها تعيش التي األحياء يف والقنوات األنهاَر تجاِور مانشسرت يف املصانع إن
عن فكالمه الدقيق؛ التحليَل إنجلز التَزَم للمنطقة، التاريخية الجغرافيا استعراض ويف
ليُظِهر مانشسرت» تصميم من صغريًا «جانبًا يوضح برسم مزوًَّدا كان القديمة مانشسرت

هذا: عن قال بأكملها.» املنطقة بها شيدت التي العقالنية غري «الطريقة

تتحدَّى بطريقٍة للمنازل العشوائي التكدُّس من انطباع أي أخذ املستحيل من
مكدَّسًة حرفيٍّا يجعلها نحٍو عىل تشابكها من أو املنطقية، التخطيطات كلَّ
هي القديمة مانشسرت أيام منذ الصامدة املباني وليست بعض. فوق بعضها
كلُّ آِخرها عن امتألت عندما مؤخًرا ذروتها بلغت الفوىض فهذه ذلك؛ يف السبب
باملباني مكتظًة وأصبحت القديمة، البناء طريقة أيام منذ متبقية أرض قطعة
املجمعة (األعمال لشغله متاح األرض من قدم موطئ هناك يَُعْد لم أنه لدرجة

الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس

باإلضافة الخنازير، وزرائب والقمامة امللوثة، واألنهار املراحيضالقذرة، إنجلز وصف
ُعرض والصحة النظافة قواعد بكلِّ ب ُرضِ لقد وسكانها؛ الواحدة» الغرفة ذات «األكواخ إىل
الرعَب يثري ما كل فإن املنطقة، تلك ِقَدم من الرغم وعىل املنطقة. هذه تأسيس عند الحائط
ملاركس املجمعة (األعمال الصناعة عهد يف قريب لوقت يعود أصله كان فيها واالستياء

الرابع). املجلد وإنجلز،
توزيع طريقة حدَّد ما هي البحتة الصدفة كانت الجديدة؟ مانشسرت عن وماذا
ساحات اسم املنازل بني املوجودة املساحات عىل أُطلق وقد القديمة، مانشسرت يف املنازل
بحيث املبنية الجديدة مانشسرت مساكن تصميم أن إال أكثر»، مناسب اسم وجود «لعدم
كانت لو كما تصميمني، إنجلز َم وقدَّ التهوية. سوء عن أسفر الخلفية الجدران تتشارك
العمال، «أكواخ» تشييد يف املستخدمتني الطريقتني ليُظِهر األعىل، من رة مصوَّ املنازل
تكاد التي الخلفية والحارات الشوارع بطول كبرية بأعداد مبنيًة املنازل تلك كانت ودائًما
األول، املقام يف الربح عن الباحث املباني تشييد أسلوب أن إنجلز ورأى مرئية. غري تكون
صفوَف استخدموا فقد بالطوب؛ البناء طريقة يف حتى تضاَفَرا إيجارها، أسلوب وكذلك
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املجمعة (األعمال التكلفة ورخيصة ضعيفة خارجية جدرانًا يصنعوا كي مرتاصة طوب
الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس

يف العاملة، الطبقة حالة بدراسة عنوا الذين األوائل قني املحقِّ مع إنجلز واتفق
أكواخ يف تقريبًا كلهم يعيشون املحيطة املناطق ويف مانشسرت يف «العمال أن إىل الخلوص
فيها األرسية فالحياة ثَمَّ ومن مرافق؛ وال نظافة أي تتوافر «ال حيث ورطبة»، بائسة َقِذرة
من جنٌس إال واالنتماء باالرتياح فيها يشعر أن يمكن «ال املساكن هذه فمثل ممكنة»؛ غري
إىل وجسمانيٍّا أخالقيٍّا متدنٍّ مذلول، اإلنسانية، الحقوق مسلوُب جسمانيٍّا، معتلٌّ البرش

الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال الحيوانات» مستوى
وتدخني والطعام بامللبس يتعلَّق فيما العاملة للطبقة البائسة الحالة إنجلز استعرض
ورفض والصغار، الكبار من لكلٍّ العمل وظروف واألخالق والعالج والصحة السجائر
وبعد سيئ. نحو عىل وُمطبَّقة مناِسبة غري بأنها إياها واصًفا املصانع يف العمل قوانني
نحو عىل التعميم إىل تميل استنتاجات وإىل عموميًة، أكثر مستًوى إىل بتحليله انتقل ذلك

أكرب.
عمليتي يف التحكم عدم عن الناجمة االقتصادية، الدورة تقلُّبات البؤس هذا إىل أِضْف
نظام ظل يف للربح، وإنما االحتياجات، «لتوفري مبارشة تسعيا لم اللتني والتوزيع، اإلنتاج
غريَ النظام هذا وكان الثراء.» لنفسه يحقق وكي مصلحته أجل من الجميع فيه يعمل
واقع يف عمال، إىل بالتأكيد يحتاج الربجوازي كان «لذلك نتائجه؛ يف ُمنِصف وغري متكافئ
رأس إنفاق بإمكانه الحاجة عند فهو مبارش؛ نحو عىل قوته كسب أجل من ليس األمر
دابة أو تجارية لسلعة نحن نحتاج مثلما تماًما للربح، وسيلًة باعتبارهم ولكن ماله،

الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال نمتطيها»
مستبًرصا هذه السيئة لظروفهم العاملة الطبقة مقاومة عن إنجلز حديث كان
يف بالسعادة يشعروا أن يمكن «ال اإلنجليز فالعمال املنطقية؛ مفرط كان لكنه باملستقبل،
هذا أشكال أول كان منها.» للهروب لوسيلة يسعوا أن بد «ال ثَمَّ ومن الظروف»؛ هذه ظل
تكسري ألسلوب مفصًال عرًضا إنجلز وعرض للجريمة، اللجوء هو فاعليًة وأقلها التمرُّد
املتمثلتني الكبريتني القوتني أمام عاجزًة الية العمَّ االتحادات ظلت لكن واإلرضابات، اآلالت
أنها هي االتحادات لتلك الحقيقية األهمية أن إنجلز ووجد االقتصادية؛ والدورة املنافسة يف
يف املنافسة إلغاء وكذلك البعض، بعضهم منافسة» إللغاء العمال محاوالت «أوىل كانت
ووصف واملظاهرات، اإلرضابات حدوث انتشاَر إنجلز واستعرض . ككلٍّ االقتصادي النظام

الشأن: هذا يف قال مناسب؛ غري رد بأنه اإلنجليز واالشرتاكيني امليثاقيني فعِل ردَّ
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امليثاقيون وهما: أََال قسمني؛ إىل تنقسم العمالية املقاومة حركة أن يبدو وهكذا،
واألقل النظرية، الناحية من رجعيًة األكثر فهم امليثاقيون أما واالشرتاكيون.
لهذه ممثلون فهم ولذلك العاملة؛ للطبقة باألساس ينتمون لكنهم ًما، تقدُّ
حلوًال ويقدِّمون البصرية، نفاذ حيث من أفضل فهم االشرتاكيون وأما الطبقة.
السبب ولهذا الربجوازية، الطبقة عن األصل يف منبثقون لكنهم للمشاكل، عملية
االشرتاكية اتحاد إن العاملة. الطبقة مع الكامل االندماج عىل قادرين غري فإنهم
إنجليزية، بطريقة الفرنسية الشيوعية إنتاج إعادة أي امليثاقية، الحركة مع
ذلك يف وفقط بالفعل. بدأت قد الخطوة وتلك التالية، الخطوة هو سيكون
املفكِّر القائد هي العاملة الطبقُة ستكون األمر، ذلك ق تحقُّ وبعد الوقت،
التي واالجتماعية، السياسية التنمية عملية ستبدأ وهكذا إلنجلرتا؛ الحقيقي
(األعمال امليثاقية الحركة يف الجديد َل التحوُّ وهذا الجديد، االتحاَد هذا ستدعم

الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة

أن إنجلز َع توقَّ — أهميًة األكثر أنها اعتقد ألنه — اختارها التي األدلة خالل ومن
بوضوح رأوا فلقد عليهم؛ املنافسة تؤثِّر كيف الوضوح من بمزيد يدركون سوف العمال
هذا «وأن تجاريًة، أزماٍت تسبِّب الرأسماليني بني املنافسة أن الربجوازية الطبقة من أكرب
املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال له» حد وضع من بد ال أيًضا املنافسة من النوع

الرابع).
رسده ألن لها؛ ج يروِّ كان التي للقضية مناقضة أدلة تقديم هو إنجلز هدف يكن لم
يف املساعدة إىل يهدف كان بل للظروف، فقط استعراًضا منه الغرض يكن لم للموقف
كان عمله بأن اعرتافه من الرغم وعىل أخرى. وإحباط املجتمع يف معينة تطورات إحداث
أن بد ال املعارصين النقاد فإن العاملة، الطبقة مصالح اعتربه ملا واضح نحو عىل متحيًِّزا
التحيُّز. وعدم والحياديَة املوضوعيَة التزامه لعدم العمل هذا رفض قبل َحِذرين يكونوا
املرء يكون أن يجب وهل للبؤس؟ املوضوعي الرسد يبدو أن املفرتض من كيف لكن
نظام تغيري يف يساعدا لم إذا والتنظري البحث هدف وما املعاناة؟ عن التحدُّث عند حياديٍّا

معيب؟ عالم
ِصدقه تؤكِّد بأدلة مدعوًما حدوثها» تجنُّب يمكن ال عنيفة «بثورة إنجلز تنبؤ يكن لم
لتحسني العاملة الطبقة جهود أن غري الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال
كان األفراد، عىل للمنافسة السلبية اآلثار وملقاومة اإلسكان ويف العمل مكان يف األوضاع
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اليمني): إىل اليسار أعىل (من ١٨٣٩ يونيو يف إنجلز، رسمها كاريكاتورية رسوم :1-3 شكل
املادية اليمني) (أعىل كولونيا، يف الخالف (أعىل) العرصيان، واإلجهاد التوتُّر بالدنيا، الضيق

الجسد. تحرير العصور، روح املرأة، تحرير (أسفل) للنبالء، الحديثة

فيها أسهم العملية وهذه ما، حد إىل سلميٍّا تنظيًما املجتمع تنظيم إعادة يف كبري أثر لها
ظل يف العمال مأساة عىل كثب عن نظرًة يلقوا حتى اَدهم ونقَّ املصلحني تحدَّى بأن إنجلز

الصناعة. تطور فيه يتزايد مجتمع
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الثوري إنجلز

نوفمرب يف إنجلرتا إىل إنجلز طريق ففي ناجًحا؛ ماركس كارل مع إلنجلز لقاء أول يكن لم
التي الراديكالية الكولونية الصحيفة مقرَّ نفسه) العام من الثانية (للمرة زار ،١٨٤٢ عام
يف الصحيفة هذه تحرير رئيَس أصبح قد ماركس وكان مقاالته، من بعًضا تنرش كانت
الهيجليني مجموعة من املقدَّمة اإلسهامات تجاه صارًما موقًفا واتخذ أكتوبر، منتصف

إليها. ا منضمٍّ إنجلز كان التي املجموعة تلك برلني؛ يف الشباب
ماركس تعلََّم إنجلز؛ عن كثريًا متفوًِّقا ومفكًِّرا، وفيلسوًفا عامًلا باعتباره ماركس، كان
األعماَل إنجلز، ميالد من عاَمني قبل ،١٨١٨ مايو ٥ يف فيها ُولِد التي ترير مدينة يف
املستقبيل َحِميِه منزل ويف املدرسة ويف املنزل يف والفرنسية واليونانية الالتينية الكالسيكية
ألسباب اللوثرية إىل تحوَّلوا الذين اليهود من ماركس والَدا كان فستفالني. فون البارون
مقاَرنًة ماركس تكوين يف أساسيٍّا دوًرا املسيحية وال اليهودية تلعب لم لكن سياسية،
كانت فقد والسيايس، الديني الصعيدين عىل أما إنجلز. عليها تربَّى التي القمعية بالتقوية
كثريًا ماركس وتأثََّر بارمن، ببلدة مقاَرنًة كبري حد إىل ليرباليًة أكثَر بيئًة ترير مدينة
إنجلز. فيها نشأ التي بروسيا ململكة املحاِفظة بالنزعة مقاَرنًة الفرنسية الثورة بمبادئ
يف ثم بون يف أوًال درس متفرًِّغا، جامعيٍّا طالبًا ماركس كان إنجلز، من النقيض وعىل
حصل وقد القانون؛ دراسة نحو توجيهه يف والده محاوالِت (بنجاح) قاَوَم حيث برلني،
الهيجليني بني رسمي غري نحو عىل ودرس والتاريخ، الفلسفة يف دورات عىل ماركس
عىل مبكًرا، األكاديمية لحياته ماركس خطط فت وتوقَّ إنجلز. وصول قبل برلني يف الشباب
يف املراسلة طريق عن (وقبولها اإلغريقية الفلسفة يف الدكتوراه رسالَة إكماله من الرغم
أملانيا، يف الجامعات يف العمل من يُستبَعدون كانوا الراديكاليني إن وحيث ينا)؛ جامعة



إنجلز

أيًضا وجرََّب الشباب، الهيجليني بني املتداولة األفكار لتطوير أخرى وسائَل ماركس جرََّب
العيش. لكسب أخرى وسائَل

بخربة مقاَرنًة الصحافة مجال يف الخربة من قليًال قدًرا يمتلك كان ماركس لكن
ثالث عن عبارة كانت التي — ملاركس الوحيدة الصحفية األعمال نُِرشت وقد فيها، إنجلز
حرية تتناول املقاالت هذه إحدى وكانت الراديكالية، الكولونية الصحيفة يف — مقاالت
اعتربه ملا والدينية التاريخية التربيرات عن تتحدثان كانتا األخريان واملقالتان الصحافة،
يف النسق هذا عىل واستمر السياسية. الحياة يف ليربالية غري عبثية ممارسات ماركس
املرشوعني هذين أحد فكان الصحيفة؛ لتحرير رئيًسا أصبح عندما مشاريعه من مرشوعني
الذي للفقر عرًضا واآلَخر األخشاب، جمع يخص فيما «املعدلة» اإلقطاعية للقوانني نقًدا
نحو عىل انفصل املقالتني، هاتني من مقالة أول نرش وبعد موزيل. وادي يسود كان
(بعد ١٨٤٢ عام من نوفمرب أواخر يف روجه أرنولد إىل وكتب برلني، مجموعة عن واضح
مقاالت يف واشرتاكية» شيوعية معتقدات «دسَّ إنَّ يقول إنجلز) وصول من وجيز وقت
تماًما ورفض األمر.» واقع يف أخالقي غري حتى بل الئق، «غري عمًال يَُعدُّ املرسحي النقد
خالية كانت وإن العالم، يف الثورية الروح نرش يف بالرغبة املشبعة الكثرية «الكتابات
والشيوعية اإللحادية األفكار بعض إليه مضاف متقن غري بأسلوب ومكتوبة األفكار، من
األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال السادة)» هؤالء مطلًقا يدرسها لم (التي
،١٨٤٤ أغسطس يف بعاَمني ذلك بعد باريس يف ماركس إنجلز زار عندما إذن فلماذا

الُكتَيِّبات؟ أحد يف معه التعاون عىل الفورية واملوافقة الحار بالرتحيب ماركس اه تلقَّ
من ونوفمرب أكتوبر بني ما الفرتة يف مقالة كتب مانشسرت، يف إنجلز تواجد أثناء
١٨٤٤ فرباير يف ونُِرشت السيايس»، االقتصاد نقد يف «إسهام عنوان حملت ١٨٤٣ عام
يعود مالحظاٍت، ماركس َن ودوَّ وروجه، ماركس من كلٌّ تحريَرها يرأس صحيفة يف
املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املقالة تلك عن ،١٨٤٤ عام أوائل إىل تاريخها
االقتصادية» الفئات لنقد ممتاز «مخطط بأنها حياته من الحقة فرتة يف ووصفها الثالث)،
كلما ماركس مفخرة املقالة هذه وكانت األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال
(النظرية السيايس لالقتصاد النقديَّ إنجلز تناُوَل أنَّ بد فال بإنجلز؛ عالقته عن تحدََّث
لنظام العملية اآلثار يبحث كان الذي ماركس، إعجاب حاز قد عرصه) يف االقتصادية
ماركس كان ذلك، إىل باإلضافة عنه. وتدافع بروسيا مملكة تقره الذي الخاصة امللكية
رائدة نظرية محاولة وهو هيجل، كتبه الذي الحق» «فلسفة كتاب لنقد جيًدا مؤهًال
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الفرنسيني االقتصاديني عن يعرف يكن لم لكنه والحكومة، الخاصة امللكية مع للتعاُمل
الواضح من وكان نظريته. يف هيجل أوردها التي تلك من أكثر معلوماٍت والربيطانيني
إطار يف ملاركس التالية الخطوة هو نفسه، السيايس االقتصاد عن نقدية دراسة إعداد أن
يف مكان كل ويف أملانيا يف والسياسية االجتماعية حقوقهم من باملحرومني الجاد اهتمامه

أوروبا.
إلنجلرتا، االجتماعي بالتاريخ اهتمامه من نابًعا السيايس لالقتصاد إنجلز ُق تطرُّ كان
عرش، التاسع القرن وأوائل عرش الثامن القرن يف حدثت التي الصناعية الثورة سيما ال
التقليدية النظريات أصحاب هم ميل، وجيمس ريكاردو، وديفيد سميث، آدم كان وقد
اقرتََح فقد شيوعيٍّا، إنجلز لكون ونظًرا واملنافسة. الخاصة امللكية مزايا عن ثَْت تحدَّ التي
(املمثَّلة الشيوعية عىل ماركس اعرتاض يكن ولم واملنافسة، الخاصة امللكية من كلٍّ إلغاءَ
بحث وجود عدم بسبب بل ذاتها، حد يف استنتاجاتها بسبب وغريهم) برلني مجموعة يف
شيوعيٍّا عمًال إنجلز مقالة كانت وأخريًا، االستنتاجات. تلك لدعم مقنعة ة وُحجَّ حقيقي

القراءة. يستحقُّ
التجارة، ع لتوسُّ نتيجًة َر تطوَّ لإلثراء علم إال هو ما السيايس االقتصاد أن إنجلز اعترب
قوانني يف ع التوسُّ هو الليربايل االقتصاد قه حقَّ الذي الوحيد «اإليجابي» «التقدُّم إن وكتب:
الطبقة لنفاق آَخر وجًها بوصفه السيايس االقتصاَد مقالته يف وهاَجَم الخاصة.» امللكية
يف كتبها التي األعمال من وغريه فوبرتال» من «رسائل عمله موضوع هو وهذا املالكة،
قد بالنفاق، وصفها التي املنافسة ممارسة خالل من أنه إال السابقة؛ األربع السنوات
مع البرشية تصالُح يف واملتمثِّل القرن، إليه يتجه الذي الهائل ل «التحوُّ إىل الطريَق رأى

الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال نفسها» ومع الطبيعة
ا؛ وحادٍّ دقيًقا إنجلز عمل كان فقد السيايس، لالقتصاد األخالقي النقد ناحية من أما
التجار وطمع حسد وعىل القوي، قانون عىل وتقوم الرسقة، تشبه بأنها التجارة وصف فقد
هي التجارة بأن القائلة املزاعم إن وقال للغاية.» البغيضة األنانية جباههم «عىل املرسومة
أفكاُر عادت ما ورسعان زائفة، إنسانية سوى تكن لم واألفراد، األمم بني صداقة رابطة

وأضاف: سطوتها، لتبسط املنافسة

بني املتطلَّبات مقايضة — «التجارة» هي الخاصة للملكية الفورية النتيجة
يجب األنشطة، بقية مثل مثلها التجارة، وهذه والرشاء. البيع أي — طرَفنْي
التاجر؛ لدى للمكسب ا مباِرشً مصدًرا الخاصة امللكية سيطرة ظل يف تصبح أن
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والرشاء ممكن سعر بأعىل البيع إىل الطرفني من طرف كل يسعى أن يجب أي
كلٍّ لدى رجالن يتواجه ورشاء بيع عملية كل ففي ولذلك ممكن؛ سعر بأقل
بال عدائيٌة املواجهُة وهذه نظريه، مصالح مع تماًما متعاِرضٌة مصالُح منهما
ومن النوايا؛ يف تعارًضا بينهما أن ويعلم اآلَخر، نوايا يعرف منهما فكلٌّ شك،
وتربير ناحية، من الطرفني بني الثقة انعدام هي لذلك األوىل النتيجة تصبح ثَمَّ
غري غاية لتحقيق أخالقية غري أساليب استخدام يف املتمثِّل — الثقة انعدام
الرسية؛ هو للتجارة األول الشعار فإن ولذلك أخرى؛ ناحية من — أخالقية
ذلك نتيجة وكانت املذكورة. السلعة قيمة تقليل شأنه من ما كلِّ إخفاء أي
أقىص إىل اآلَخر الطرف وثقِة جهِل استغالُل التجارة يف به مسموًحا أصبح أن
سيئة بأوصاف اآلَخر الطرف سلعة عىل االفرتاءُ به مسموًحا أصبح وباملثل حد،
إثبات يف يرغب تاجٍر وأيُّ مقنَّن، احتيال هي التجارُة باختصاٍر، فيها. ليست
هذه مع تتفق للمهنة الفعلية املمارسة أن عىل أدلًة يقدِّم أن يمكنه الحقيقة

الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال النظرية

املصانع، يف مروِّعة نتائج عن الليربايل االقتصادي النظام أسفر الحديث، العرص ويف
الشأن: هذا يف إنجلز قال الواحدة؛ األرسة يف حتى املشرتكة املصالح خ تفسُّ إىل ْت أدَّ

عىل قادرين يصبحوا أن بمجرد أنهم األطفال لدى مألوفًة ممارسًة أصبح لقد
يحصلون التي األجور ينفقون فإنهم التاسعة)، سن بلوغهم بمجرد (أْي العمل
آلبائهم ويسلِّمون لإلقامة، نُُزل مجرد األرسة منزل ويعتربون بأنفسهم، عليها
وماذا مختلًفا؟ األمر يكون أن يمكن فكيف والسكن؛ الطعام نظريَ ًدا محدَّ مبلًغا
التجارة لنظام أساًسا يشكِّل بحيث املصالح بني الفصل عن أيًضا ينتج قد
لنتائجه وصوًال العمل يف يستمر التنفيذ، حيز املبدأ يدخل أن فبمجرد الحرة؟
املجمعة (األعمال يعجبهم لم أم ذلك االقتصاد علماءَ أعجب سواء النهائية،

الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس

العرض بني سباق عىل املنافسة قانون «يقوم أنه: فكتب تحليله، إنجلز واستكمل
الذي «ما إنجلز: وتساءل مطلًقا.» هذا يحدث ال ولذلك اآلخر؛ أحدهما يتمم كي والطلب
الدورة أي الدورية»؛ التقلبات خالل من إال صحته إثبات يمكن ال قانونًا نطبِّق جعلنا
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عدم عىل يقوم طبيعي «قانون إنه دوري؟ نحو عىل تحدث التي األزمات يف االقتصادية
الثالث). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال فيه» املشرتكني وعي

والسكان، باإلنتاج الخاصة مالثيس نظرية سيما وال السيايس، االقتصاد بفضل
«أقوى ذلك من إنجلز واستنتج البرش، وإنتاجية األرض إنتاجية إىل انتباهنا انَرصَف
إىل اإلنساَن حوَّلت قد الخاصة فامللكية االجتماعي»؛ ل التحوُّ لدعم االقتصادية الحجج
املقايضة يف املتمثِّلة العبودية وأكملت حياتنا يف العالقات كلَّ «اخرتقت واملنافسة سلعة،
كل إن قائًال إنجلز واستطرد الراهن.» الوقت يف لها عبيًدا أنفَسهم الناُس جعل التي
امللكية إلغاء خالل من للبرشية، اإلذالل هذا عىل القضاء «نحو ستقودنا األمور هذه
وَعِلم واٍع، نحو عىل اإلنتاُج تمَّ إذا ذلك، وبعد املتعارضة.» واملصالح واملنافسة، الخاصة،
«تقلباُت فستكون معهم، وشاركوها املستهلكون، يطلبها التي املنتجات قدَر املنتجون
وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال مستحيًال» أمًرا أزمة إىل تحوُّلها واحتماليُة املنافسة،

الثالث). املجلد
االقتصادية «املخطوطات عمله يف ماركس تناولها إنجلز قدَّمها التي املوضوعات تلك
عام ربيع يف تأليفه بدأ الذي ميل»)، جيمس عىل «مالحظات عمله (ويف والفلسفية»
الالزمة املعلومات من كبري مخزوٌن ماركس لدى كان نجاًحا، إنجلز حقق وعندما .١٨٤٤
مرشوًعا ستكون الدراسة تلك بأن مبدئي وشعور السيايس، لالقتصاد النقدية لدراسته
لتأجيل أدعى سببًا ماركس وجد ذلك، وبعد األكمل. الوجه عىل أُنِجزت ما إذا وصعبًا كبريًا
اقرتاح عىل واَفَق قد إنجلز أن ويبدو السياسيني، خصومه مع الفوري للتعاُمل املهم عمله
إلتمام ماركس يفعله أن يمكن ما يوجد فهل الشباب؛ الهيجليني عن التام بالتخيلِّ ماركس
مفاهيمه؟ تصحيح بعد برلني مجموعة أعضاء أحد بخدمات االستعانة من أفضل عمله،
املرشوع وقت وحتى ماركس، شهرَة تَُفوق الكاتب إنجلز شهرة كانت ذلك، عىل عالوة
من ا جدٍّ محدود عدد يف مقالة عرشة اثنتي حوايل نرش قد ماركس كان املقرتح، املشرتك
الصحيفة تحقيق من الرغم وعىل بعضها. تحريَر يرأس كان التي واملجالت، الصحف
عام وأوائل ١٨٤٢ عام أواخر يف كبرية شهرًة تحريرها) (ورئيس الراديكالية الكولونية
لم ماركس قها حقَّ التي الشهرة تلك فإن ذلك ومع رسيًعا؛ الشهرة تلك اختفت فقد ،١٨٤٣
الراديكالية التوجهات مزيج من نابعًة كانت بل مقاالته، محتوى من كبري بقدر نابعًة تكن
إىل إنجلز أرسله خطاب ويف رئاسته. تحت ككلٍّ الصحيفة عنها تعربِّ كانت التي والثورية
حمل الذي املشرتك عملهما عنوان صفحة عىل أوًال اسمه وضع سبب عن سأله ماركس،
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ماركس (أعمال فيه إسهامه ضآلة بسبب وذلك النقدي»؛ النقد نقد املقدسة: «العائلة اسم:
السؤال. هذا لطرح حاجة يف إنجلز يكن ولم والعرشون). السابع املجلد باألملانية، وإنجلز
— فصل كل ألن ناحية؛ أي من كامًال، مشرتًكا عمًال املقدسة» «العائلة كتاب يكن لم
مقدمة بأنه العمَل املقدمة عرََّفِت مؤلفه. توقيع يحمل كان — الفرعية األقسام وبعض بل
نظرنا وجهَة — بالطبع نفسه عن ثًا متحدِّ منَّا كلٌّ — «نقدِّم وفيها منفصلة، ألعمال نقدية
(وأيًضا السيايس لالقتصاد النقدية ماركس أعمال هي: األعمال وتلك بشأنها»، اإليجابية
الطبقة «حالة إنجلز وكتاب إلخ)، … واألخالق والتاريخ القانون عن أخرى نقدية مقاالت
االجتماعي التاريخ عن املنتَظر وعمله الطبع)، قيد حينها كان (الذي إنجلرتا» يف العاملة
لم واالقتصاد، االشرتاكية إىل والليربالية الفلسفة من إنجلز انتقل أن بعد واآلن إلنجلرتا.

اإلطار: هذا يف قال الشباب؛ الهيجليني لنقد االزدراء سوى يحمل يَُعْد

بالفعل»، موجود هو ما عيناِت من صيغ «تكوين سوى شيئًا يفعل ال النقد
مجرد الحالية؛ االجتماعية والتطلُّعات الحالية «الهيجلية» الفلسفة من تحديًدا
الهيجلية الفلسفة َهتْه وجَّ الذي الالذع النقد من الرغم وعىل غريها. يشء وال صيغ
«النسوية». بالدوجماتية تتسم إنها بل بالدوجماتية، تتسم فإنها للدوجماتية،
الذي جسدها وتزيِّن تصبغ شاحبة عجوًزا أرملة ستظل «الهيجلية» الفلسفة إن
أملانيا أنحاء كل يف بإغواء وتنظر للغاية، البغيض التجريد مستوى إىل تضاءل

الرابع). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال ُمغاِزل عن بحثًا

بدوٍر — اعرتافه حسب — وارتىض ،١٨٤٥ عام بروكسل إىل بماركس إنجلز لحق
ودقته التحليل يف الفائقة ماركس بقدرات األرجح عىل شعر حيث الرشاكة؛ هذه يف أقل
طريق يف ووجَدا مانشسرت، وزارا ١٨٤٥ صيف يف إنجلرتا إىل االثنان سافر الشديدة.
لذا الشباب؛ الهيجليني جانب من املقدسة» «العائلة كتاب عىل ا ردٍّ بروكسل إىل عودتهما
يف كما السابق، فالنقد االشرتاكية؛ لألفكار واضح عرض تقديم إىل ة ُملحَّ حاجٌة برزت
غري وبالتأكيد تماًما، حة موضَّ غري افرتاضات من نابًعا كان املقدسة»، «العائلة كتاب
مشرتك عمل أول أنه يبدو ما كتابِة يف وإنجلز ماركس رشع ذلك وبعد تفصيًال. معروضٍة
هيجليِّي مع اختالفاتهما تسوية بهدف ذلك وكان األملانية»؛ «األيديولوجية وهو ا، حقٍّ
(األعمال الذاتية» أفكارهما «توضيح يف للمساعدة وأيًضا املزعجني، السطحيني عرصهما

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة
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.١٨٤٥ عام إنجلز، فريدريك :1-4 شكل

إنجلز، يد بخط بالكامل مكتوبة تكون األملانية» «األيديولوجية كتاب مخطوطة كادت
الصفحات كانت األحيان، بعض يف املؤلَفني. كال بخط والتغيريات التصحيحات وكانت
ماركس خط وكان اليمني، عىل واإلضافات اليسار، عىل النص كان عمودين، إىل مًة مقسَّ
تأليفه. يف شفهيٍّا اشرتَكا الذي النص كتابة بعملية ُكلِّف قد إنجلز إن وقيل يُقَرأ، ال يكاد
مماِثًال كان ا ممَّ أكثر ملاركس السابقة لألعمال مماِثًال الفلسفية الناحية من العمل كان
حول «أطروحات ماركس مقالة من مبارشًة مستًقى األول القسم وكان إنجلز، ألعمال
هذه ويف بروكسل. إىل إنجلز وصول قبل ١٨٤٥ عام أوائل يف كتبها التي فيورباخ»،
املجمعة (األعمال السابقة» املادية أشكال «كافة عىل هجوًما ماركس شنَّ القليلة، السطور
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وفاة بعد ١٨٨٨ عام الكتاَب إنجلز َل تأمَّ وعندما الخامس)، املجلد وإنجلز، ملاركس
فيه توجد عمل «أول كانت فيورباخ حول عرشة اإلحدى األطروحات بأن اعرتََف ماركس،
الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال للعالم» الجديدة للنظرة الرائعة البذرُة
:١٨٥٩ عام قالها التي ماركس كلمات ًدا مردِّ كتب نفسه، العام يف وضعه آَخر عمل ويف
يظهر ماركس]، [فرضيات إىل الوصول سبيل يف بمفردي أحرزتُه الذي التقدُّم مدى «إن
مرة ماركس قابلُت عندما لكن إنجلرتا»، يف العاملة الطبقة «حالة عمِيل يف شديد بوضوح
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال بالفعل» أكملها قد كان فإنه … بروكسل يف أخرى

األول). املجلد
للهجوم الشباب الهيجليني من العديد تعرََّض األملانية»، «األيديولوجية كتاب ويف
ونقاط وقيودهم أفعالهم، وكل البرش، «عالقات أن: زعموا فقد أوهامهم؛ بسبب الشديد
«ال كانوا فقد بالعبارات، العبارات يواجهون كانوا وألنهم وعيهم»، نتاج هي ضعفهم،
نظر وجهَة ورشيكه ماركس تبنَّى األحوال.» من حال بأي القائم الفعيل العاَلم يعارضون
البرش هي منها انطلقوا التي األسس فكانت الشباب؛ الهيجليني نظر لوجهة معارضة
الفعلية رهم تطوُّ عملية يف بل الخيالية، والعزلة الثبات حاالت من حالة أي «يف ليس —
لألفراد الفعلية الحياة ر تطوُّ «دراسة امُلَعنَْون مرشوعهما وكذلك — تجريبيٍّا» واملحسوسة

الخامس). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال عرص» كل يف وعملهم
الشبه وثيقة فقرات هناك كانت األملانية»، «األيديولوجية كتاب من األول الجزء ويف
الصناعية الثورة تاريَخ تناولت التي األعمال تلك باملاركسية، تأثُّره قبل إنجلز بأعمال

فيورباخ: أن املؤلفان وكتب الشيوعية، طبيعة عىل وتعليقاته

املنَهكني الرجال من مجموعًة منهم بدًال ويرى أصحاء، رجاًال يرى ال عندما
االختباء إىل يضطر كان والهزال، الرئوي والسل الليمفاوية الغدد بسلِّ املصابني
األنواع»؛ «التعويضيف مثالية يف ح والتمسُّ األعىل» «اإلدراك مثل مصطلحات وراء
ووجوبًا، بل رضورًة، املاديون فيها يرى التي النقطة عند املثالية إىل يعود وبذلك
ملاركس املجمعة (األعمال االجتماعي. والنظام الصناعة من كلٍّ يف تحول لحدوث

الخامس). املجلد وإنجلز،

للمناقشة املحتمل املصدر هي املبكرة ومخطوطاته الصحفية ماركس كتابات كانت
بقيَة شغلت التي الساخرة املناقشات أما الكتاب. يف وامللكية والقانون الدولة تناولت التي
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هذا ويف املقدسة»، «العائلة كتاب قبل املؤلَفني ِكال قدَّمها التي األعمال فعكست الكتاب،
بَيَْد املؤلفني؛ كال لدى السيايس النقد شخصنة مسألة يف أكرب ٌر تطوُّ حدث نفسه العمل
ومنحه الكتاب طوال استمر الذي األملانية» «األيديولوجية كتاب يف الفلسفي الجانب أن
يجب ذلك، من وبالرغم إنجلز. قال كما ماركس، إىل تردُّد دون يُعَزى أن يمكن الرتابُط،
كان منها الهدف ألن الرصف؛ التفلُسف مقابل يف الفلسفة م قدَّ العمل هذا أن عىل التأكيد

مثاليٍّا. طابًعا تحمل ال عملية بطريقة تنظيمها وإعادة الواقعية بالحياة االرتقاء
ألن إلنجلز؛ صدمًة ماركس ألَّفها التي فيورباخ» حول «أطروحات مقالة تكن لم
املعارصة االجتماعية والظروف االجتماعي التاريخ حول ١٨٤٤ عام أجراها التي أبحاثه
يف عملية االجتماعية الحياة «كل ماركس: كتب األطروحات. تلك مع تماًما متواِفقًة كانت
املمارسة يف العقالنية ضالتها تجد التصوف إىل النظرية تقود التي األلغاز وكل جوهرها،

الخامس). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املمارسة» هذه فهم ويف البرشية
عنه التحدث وترك السيايس االقتصاد عن تخىلَّ قد إنجلز كان علمنا، بحسب اآلن،
بعض وجود من الرغم عىل «الرائع»، األول نقده إىل مطلًقا شيئًا يُِضْف ولم ملاركس،

بينها: من والتي األملانية»، «األيديولوجية كتاب يف منه ملحاٍت

منتجات مقايضة مجرد من أكثر تَُعدُّ ال التي التجارة، تكون أن يمكن كيف أْو
عالقة خالل من بالكامل العاَلَم يحكم ما هي والبلدان، األفراد من العديد بني
اإلنجليز االقتصاد علماء أحد عنها قال التي العالقة تلك — والطلب العرض
السعادة الخفية بيدها ع وتوزِّ األقدمني، َقَدر مثل األرض حول تحوم إنها
وتخسف أمًما وترفع أخرى، وتهدم إمرباطورياٍت وتقيم البرش، بني والشقاء
امللكية يف املتمثِّل التجارة، أساس إلغاء مع أنه حني يف — بأخرى األرض
قوة تتالىش سوف … الشيوعي اإلنتاج نظام اعتماد إىل باإلضافة الخاصة،
واإلنتاج التجارة عملية يف أخرى مرة البرش وسيتحكم والطلب، العرض عالقة
املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال بعض؟ مع بعضهم تعاملهم وطريقة

الخامس).

وأبحاثه قراءاته ثمار بعض فيه استعرض الذي املنشورة ماركس أعمال أول كان
نُرش الذي الفلسفة»، «فقر كتاب هو و١٨٤٦، ١٨٤٥ عاَمي بني ما الفرتة يف االقتصادية
التحدُّث مهمَة إنجلز توىلَّ .١٨٤٧ عام هذا وكان فقط، اسمه وحمل الفرنسية باللغة
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منظًما شكًال اتخذت التي القضية تلك لها، والرتويج الشيوعية القضية عن الصحافة يف
ماركس بحسب — األسايس الهدف وكان بروكسل. يف الشيوعية املراسالت لجنة يف تمثََّل
(املراسالت والفرنسيني اإلنجليز االشرتاكيني مع يتواصلون األملان االشرتاكيني جعل هو —
وأخرب األملان، العمال لتنظيم باريس إىل بنفسه إنجلز وذهب وإنجلز)؛ ملاركس املختارة
بأنها الشيوعية لتعريف اثنني) إىل عرش ثالثة تصويت (بنسبة دعم عىل حصل أنه اللجنة
امللكية واستبدال الخاصة امللكية إلغاء (٢) خالل من الربوليتاريا طبقة مصالح ق تحقِّ (١)
الثالث األمر خالل من (٢) والثاني (١) األول األمرين وتحقيق بها، للبضائع املشرتكة
أيًضا وذهب وإنجلز). ملاركس املختارة (املراسالت الديمقراطية الثورة قوة يف املتمثِّل (٣)
املبادئَ الشيوعيِة املجموعاِت تبنِّي يف املساعدة هي العموم يف مهمته وَجَعل لندن، إىل
مؤتمر أول انعقد املصادر. من غريها أو الشباب، الهيجليني مبادئ من بدًال املاركسية
بغرض الشيوعي» «البيان ُمسوَّدة إنجلز فيه وقدَّم ،١٨٤٧ صيف يف لندن يف للشيوعيني
«مبادئ اسم حملت ماركس، أجل من املسوَّدة تلك من أخرى نسخة إنجلز وأَعدَّ املناقشة،
أواخر يف لندن يف ُعقد الذي الثاني املؤتمر كالهما حرض العام ذلك أواخر ويف الشيوعية»،
كلٍّ من وُطِلب السادس). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال ديسمرب وأوائل نوفمرب
لكل يمكن نهائية وثيقة تشكيل يف وغريها املسوَّدة هذه استخدام وإنجلز ماركس من

بها. االلتزام الشيوعيني
األساسية الفكرة بأن حدة عىل منهما كلٌّ وإنجلز ماركس اعرتف الحقة، مرحلة ويف
املجتمع يف الطبقات وجود أن يف وتمثَّلت وحده، ماركس إنتاج من كانت الشيوعي للبيان
فقط هي املعارصة املطحونة الطبقة وأن اإلنتاج، ر تطوُّ يف معيَّنة مراحل نتيجَة كان
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال طبقات بال مجتمع إىل ل التحوُّ تحقيق بإمكانها التي
األساسية الفكرة تلك كانت وإنجلز). ملاركس املختارة املراسالت والثاني؛ األول املجلدان
مفصل نحو عىل وُقدِّمت األملانية»، «األيديولوجية كتاب يف ماركس فرضيات من مأخوذًة
جوانَب حَمَل أرشُت، كما التفصيل، هذا أن من الرغم عىل أيًضا، البيان هذا يف بالفعل
املبكرة وتعليقاته االجتماعي التاريخ عن األوىل إنجلز كتابات مع نقاط عدة يف كبرٍي تشابٍُه
وحده، إنجلز يد عىل بالفعل ة ُمَعدَّ كانت البيان من األوىل النسخ أن إال الشيوعية؛ عىل
ذلك، عىل عالوة النهائية. الوثيقة يف اإلسهاب ببعض املسوَّدات تلك من أفكاٌر وظهرت
كسب (وهو وغرضه وجذَّابًا) قصريًا يكون أن يجب (الذي البيان صياغة أسلوُب كان
الذي ماركس من أكثر مباِرش نحٍو عىل إنجلز به اهتمَّ أمًرا الشيوعيني) وسط منارصين
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يف الربجوازي املجتمع لدور مفصل تحليل بتقديم الحًقا، قال كما اهتماًما، أكثر كان
السيايس. االقتصاد

إنجلز لسفر نظًرا النهاية؛ يف البيان صياغة مسئوليَة ماركس توىلَّ ذلك، من وبالرغم
لتقديم ماركس عىل لندن يف الشيوعيني إلحاح عن فضًال ،١٨٤٨ عام أوائل يف باريس إىل
أنه من الرغم (عىل إليه يُنَسب البيان هذا أصبح الطريقة وبهذه يناير؛ أواخر يف البيان
لجنِة نظِر وجهات تقديم أيًضا البيان من الهدف كان الحال). بطبيعة ع ُموقَّ غري كان
ماركس محاولَة عكست الكتاب أجزاء بعض أن افرتاض يمكن ولذلك الشيوعية؛ املراسالت
البيان تأليف األرجح عىل باستطاعته كان اآلخرين. من املوجهة لالعرتاضات التصدي
الفكرة ألن اإلطالق؛ عىل إنجلز يقاِبل أن دون حتى أو إنجلز، بمسوَّدات االستعانة دون
١٨٤٢ عاَمي يف كتبها التي أعماله من للغاية منطقي نحٍو عىل نَبََعا وتفصيلها األساسية
ت يرسَّ أنها بد ال عليه، بتأثريها ماركس اعرتف التي األوىل، إنجلز أعمال أن غري و١٨٤٣.
قدََّم رأينا، كما األوىل، إنجلز أعمال ففي البيان؛ يف األساسية الفكرة تفصيل يف قدًما امليض
باإلضافة الربجوازية، الطبقة ونفاق الصناعية للثورة ا عامٍّ وصًفا شهرية فقرات يف إنجلز
ذلك، عىل عالوة واألرسة؛ واألطفال النساء عىل التنافسية االقتصادية العالقات تأثري إىل
موهبتَه أظَهَر البيان من الثالث الجزء يف وأوروبا إنجلرتا يف لالشرتاكية النقدي الدليل فإن

املعارصة. الفلسفية النقاشات عن مخترصة مقاالت كتابة يف
قدًرا وتحتاج إنجلز من مقدَّمة مهمة بحثية مادٍة أمام ماركس كان تقدير، أقل عىل
يف الالحق وإسهاُمه املبكرة إنجلز أعماُل كانت ربما ذلك، إىل باإلضافة التعديل؛ من طفيًفا
عن ماركس إلبعاد رضوريًة الشيوعي» «البيان وُكتَيِّب األملانية» «األيديولوجية كتاب تأليف
أسلوبُه يصبح كي ،١٨٤٣ عام نرشها التي أعماله يف ظهر الذي د املعقَّ املتكلف األسلوب
الشيوعي»، «البيان تأليف يف إلنجلز يعود الذي الفضل عن النظر وبغض القراءة. يف أسهَل
الالزم الجمهور توفري ويف الشيوعية، املراسالت لجنة تكوين يف جهوده إنكار يمكن ال فإنه
أُعيد والحًقا أخرى، أوروبية لغات إىل البيان ترجمة العاِم ذلك يف مخطًَّطا كان وقد لها.
نرشه أُعيد ثم الكاتبان، تأليفها يف اشرتََك جديدة بمقدمة ١٨٧٢ عام األملانية باللغة نرشه

إنجلز. كتبهما بمقدمتني و١٨٩٠ ١٨٨٣ عاَمي
الثورية األحداث عىل به تعقُّ يمكن تأثرٍي أيُّ له ليس الشيوعي» «البيان أن املعروف من
دوًرا األحداث تلك يف وإنجلز ماركس لعب فقد ذلك، من وبالرغم ،١٨٤٨ عام وقعت التي
يف الصحف إحدى تحريَر يرأس ماركس كان فقد عامليٍّا؛ مؤرًَّخا يكون يكاد ال لكنه اًال فعَّ
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الصحف من لغريها وكتب الصحيفة، تلك يف مقالة ثمانني بحوايل إنجلز وأسهم كولونيا،
وستة خمسة بني ما تراَوَح الصحيفة تلك من امَلِبيعة النَُّسخ عدد متوسط إن ويقال أيًضا؛
مساعدة إىل يهدف ماركس وكان واحدة. سنًة بلَغْت التي وجودها مدِة خالل نسخٍة آالف
فرباير يف باريس يف الثورة اندالع بعد البالد، من غريها ويف أملانيا يف الديمقراطية الثورات
يف عنه املعَلن الربناَمَج تعكس الصحيفُة عليها حرََّضْت التي السياسات وكانت ،١٨٤٨
عىل للقضاء تسعى ناحيٍة من ليرباليًة، إجراءاٍت السياسات تلك كانت الشيوعي»؛ «البيان
بالثورة. تقوم عاملة طبقٍة أيِّ مصالَح تحمي نفسه الوقت يف لكنها الرجعية، األنظمة
،١٨٤٩ أبريل يف الوسطى الطبقة إىل املنتسبني الثوريني فشل بسبب األمل، خيبُة وأدَّْت
وقت قبل العاملة، للطبقة السيايس العمل بخصوص راديكاليًة أكثر نظٍر وجهة تبنِّي إىل

نفسه. العام من مايو منتصف يف الصحيفة حجب من قصري
يف رأسه مسقط إلربفيلد بلدة يف ناجحة غري ثورية مصادمات يف بنفسه إنجلز تورََّط
تكفي بأعداد الصغرية املتمردين مجموعة إىل والثوار العمال ينضم لم لكن ،١٨٤٩ مايو
أملانيا غرب جنوب يف الثورية القوات إىل انضمَّ يونيو ويف للسلطات؛ كبري تهديٍد لتشكيل
ماركس زوجة أخرب كما — بهذا يريد وكان بروسيا، حكام ضد الناجحة غري حملتهم يف
ملاركس املختارة (املراسالت ماركس أستاذه صحيفة سمعة ينقذ أن — الخطابات أحد يف
بماركس ليلحق منها وأبحر جنوة إىل سويرسا من سافر ،١٨٤٩ عام أواخر ويف وإنجلز).

لندن. يف منفاه إىل لتوِّه وصل الذي
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املاركيس إنجلز

من هائًال عدًدا كتب فقد كبريًا؛ املاركسية عىل تأثريه وكان املاركسيني، أول إنجلز كان
الفرتة طوال حولها الكتب من كبري عدد إىل باإلضافة النقدية، واملقاالت والُكتَيِّبات املقاالت
تفسري حاَوَل األعمال هذه من كثري ويف .١٨٩٥ عام وفاته وحتى ١٨٤٩ من املمتدة
فقد ذلك، عىل عالوة كبري. حد إىل فيها أسهم التي ماركس، نظِر ووجهات فرضيات
كتبه من الجديدة للطبعات املقدمات يكتب كان إذ ماركس؛ ألعمال ومحرًرا مراجًعا أصبح
بماركس الخاصة األعمال مخطوطات إعداد وكذلك تأليفها)، يف معه اشرتك التي (والكتب

.١٨٨٣ عام وفاته بعد للنرش
أعقبَِت التي الفرتة يف للغاية مشغوًال كان إنجلرتا، يف إنجلز لتواجد األوىل السنة يف
نحو عىل ع يتوقَّ كان فقد و١٨٤٩، ١٨٤٨ عاَمْي بني فيما وقعت التي الثورية األحداَث
مميز، نحو وعىل الواضح. الهدوء من فرتة بعد األحداث تلك استمراَر للغاية معقول
السياسية، صحيفته إصدار يف االستمرار هو الوقت ذلك يف ماركس مشاريع أول كان
سيايس، اقتصادي نقٍد صحيفَة بأنها يصفها فرعيٍّا عنوانًا تحمل اآلن أصبحت التي
أساَس تشكِّل التي «االقتصادية» األحوال عن وعلمي شامل «استقصاءٍ بتقديم واعًدا
تحليل تقديم يف املساهمَة بوضوٍح هي إنجلز مهمة وكانت بأرسها»؛ السياسية الحركة
حدثت التي الثورة فرتة «توضيَح يتناول ما، حدٍّ إىل نطاًقا أوسع وتاريخي اجتماعي
ورصاع لوجود املحددة االجتماعية والظروف املتصارعة، األطراف شخصية وبيان ، للتوِّ
عرش االثني فرتة وخالل العارش). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال األطراف» تلك
حول آراءَه واألملان) اإلنجليز القرَّاء من (لكلٍّ إنجلز نَرشَ ،١٨٤٩ نوفمرب أعقبَْت التي شهًرا
قانون حول الدائر السيايس والجدل و١٨٤٩، ١٨٤٨ عاَمْي بني فيما الثورية األحداث
فقط؛ ساعات بعرش إنجلرتا يف املصانع يف العاملني واألطفال للنساء العمل ساعات تحديد
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الشعب لتذكري سعٍي يف أملانيا»، يف الفالحني «حرب عن مقاالت سلسلة أيًضا كتب كما
الفالحني حرب يف والصالبة بالقوة ذلك رغم اتسمت التي «الخرقاء بالشخصيات األملاني
الطبقات نفس نرى أن «يمكننا قائًال: ١٥٢٥ عام أحداث عىل نظرًة وألقى الكربى.»
وإن … و١٨٤٩ ١٨٤٨ عاَمي بني فيما الثورية األحداث خانت التي الطبقات وأطياف

العارش). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال أقل» ٍر تطوُّ بمستوى كان
إلثبات مصادره من املطلوبة األدلة تقديم عىل التاريخ كتابة يف إنجلز طريقة اعتمدت
ر تطوُّ مراحل عىل يعتمد املجتمع يف الطبقات وجود بأن القائلة ماركس، نظر وجهة صحة
املجتمع عهد لبدء لها يؤهِّ ما لديها التي فقط هي الحديثة الربوليتاريا طبقة وأن اإلنتاج،
والخامس عرش الرابع القرنني يف األملانية الصناعة تاريَخ إنجلز واستعرض الالطبقي.
عن سياسيٍّا أملانيا واختالَف والطباعة)، املعدنية األدوات وصناعة األقمشة (صناعة عرش

الشأن: هذا يف فقال أوروبا؛ يف مكان كل يف السائد النمط

مصالح تشابُك إىل وفرنسا إنجلرتا يف والصناعة التجارة ازدهار أدى حني يف
يشء أي بها يحدث لم أملانيا فإن السياسية، املركزية إىل ثَمَّ ومن بأكمله، البلد
وهذا املحلية؛ املراكز بعض حول املقاطعات، يف املصالح ع تجمُّ سوى مغاير
كبرٍي حدٍّ إىل نهائيٍّا أصبح ما رسعان الذي االنقسام ذلك سيايس؛ انقسام إىل أدَّى
اإلقطاعية اإلمرباطورية تفكُّك مع وتواُفًقا العاملية. التجارة من أملانيا باستبعاد
يف الكربى فاملدن تماًما؛ متحلِّلًة اإلمرباطورية الوحدة روابط أصبحت تماًما،
ناحية من املدن تلك وبدأت تقريبًا، مستقلة سيادة ذات أصبحت اإلمرباطورية
ضد بعضهم إما تحالفات؛ يكوِّنون أخرى ناحية من اإلمرباطورية وفرسان
املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال اإلمرباطور أو األمراء ضد أو بعض

العارش).

«شكََّلت قال: إذ الشيوعي»؛ «البيان يف جاء ملا ترديًدا األملاني للوضع تلخيصه كان
وسكان واألرستقراطيون واألساقفة والنبالء األمراء — اإلمرباطورية يف العديدة الطبقات
واملتصارعة.» املتنوعة احتياجاتهم بسبب للغاية؛ ة محريِّ كتلًة — والفالحون الحرضوالعوام
يف الدينية الخالفات أن فأظهر األملانية»؛ «األيديولوجية كتاب نهج عىل إنجلز وسار
طوال حيًة لإلقطاعية الثورية املعارضة «كانت فقال: وسياسية، اجتماعيٌة حقيقتها
املسلح، التمرد أو الرصيحة الهرطقة أو التصوف أشكال اتخذت وقد الوسطى، العصور
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أساسية؛ معسكرات ثالثة إنجلز َد حدَّ اإلطار هذا وباستخدام العرص.» ظروف حسب عىل
الظروف استمرار يف الراغبني األشخاص «كل وهم املحافظني، الكاثوليك معسكر أوًال:
من وجزء للكنيسة بالوالء يدينون الذين واألمراء اإلمربيالية، السلطات وهم: الراهنة؛
ثانيًا: املدن.» سكان من واألرستقراطيون واألساقفة األثرياء، والنبالء العلمانيني، األمراء
وسكان ثراءً، األقل النبالء «كتلة وهم: املعتدلني؛ جذب الذي اللوثري اإلصالح معسكر
خالل من الثراء تحقيق يف أمل لديهم كان الذين العلمانيني األمراء وبعض بل الحرض
«الثوري» «الطرَف يمثِّل الذي والعوام الفالحني معسكر وثالثًا: الكنيسة.» أمالك مصاَدرة
ملاركس املجمعة (األعمال القوة» بمنتهى ومعتقداِته مطاِلبَه منترس [توماس] رشح الذي

العارش). املجلد وإنجلز،
الفالحني حروب ألحداث املطول الرسد لكن منترس، مع للغاية متعاطًفا إنجلز كان
مديح مجرَد األحوال من حال بأي يكن لم عرش، السادس القرن عرشينيات يف دارت التي
التي الطبقة لتوجهات «انعكاًسا» بحقٍّ ومنترس لوثر القائدان كان لقد يساري. لبطل
وكان الحرض، سكان ينتهجها التي املرتددة للسياسات مشابًها كان لوثر فرتدُّد يمثِّلهما؛
منترس أن إال ًما، تقدُّ األكثر والفالحني بالعوام الخاص لذلك مشابًها الثوري منترس حماس
التعامل يصعب موقف يف نفسه وجد بهذا وبقيامه بعيد، حد إىل املبارشة مطالبَهم تجاَوَز
تُكون وقٍت يف السلطة تسلُّم هو متطرفة حركة لقائد يحدث أن يمكن يشء أسوأ «إن معه؛
تكن ولم القائد.» ذلك يمثِّلها التي الطبقة عىل للسيطرة بعد مستعدة ليست الحركة فيه
االجتماعية ات للتغريُّ مناِسبًة فيها نفسه وجد التي االقتصادية الظروف وال منترس حركة
كافة وإلغاء بالعمل، الجميع والتزام املشرتكة امللكية يف متمثِّلة كانت والتي رها، تصوِّ التي
ويف فعليٍّا ممكنًة كانت أنها من الرغم عىل االجتماعية ات التغريُّ تلك إن السلطة. أشكال
إىل اإلقطاعي املجتمع من تحوًُّال تمثِّل — إنجلز رأى كما — كانت فإنها ق، للتحقُّ طريقها
ظل ويف منترس. ألفكار تماًما مناِقًضا تنافسيٍّا تجاريٍّا نظاًما تقدِّم إنها أْي الربجوازي؛
مع «تتعارض يفعلها أن للقائد يمكن التي األمور فإن لها»، حلَّ ال التي «املعضلة هذه
«يجب» التي واألمور يمثِّلها، التي للطبقة املبارشة واملصالح السابقة ومبادئه أفعاله كل

العارش). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال إنجازها» يمكن ال يفعلها أن
و١٨٤٩ ١٨٤٨ عاَمي بني فيما الثورية األحداث بني الشبه أوجه من الرغم وعىل
أساس عىل الخصوم تحارب التي الثورية القوى وحددت قسمت التي — ١٥٢٥ وثورة
لم ألنها املعارصة؛ الثورية الحركة نجاَح إنجلز ع توقَّ فقد — واليسار اليمني إىل االنتماء
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ملاركس املجمعة (األعمال النطاق أوروبي حدث من جزءًا كانت بل محليٍّا، شأنًا تكن
العارش). املجلد وإنجلز،

«التاريخ»، عن ماركيس مؤلَّف أول أملانيا يف الفالحني لحرب إنجلز دراسة كانت
وأنه ديني، أساس عىل جميعها تُحلَّ لم دينيًة بدت التي الرصاعات أن إنجلز فيها وأوضَح
وباملثل، املختلفة. الطبقات ومتطلبات» واحتياجات «مصالح تكمن الديني» «الغطاء َخْلف
جدال «مجرد من أكرب كانت ١٧٨٩ عام حدثت التي الفرنسية الثورة أن إنجلز زعم
لم ١٨٣٠ يوليو ثورة وأن املطلقة، بامللكية مقاَرنًة الدستورية امللكية مزايا حول محتدم»
١٨٤٨ فرباير ثورة وأن الرب»»، «فضل ظل يف العدالة تحقيق «استحالة فقط سببها يكن
هذه فخلف وامللكية»؛ الجمهورية بني املفاضلة مسألة لحل «محاولًة ببساطة تكن لم
(األعمال االجتماعية الطبقات لدى اقتصادية مشكالت دائًما توجد السياسية الرصاعات
ومصطلحات مناِهَج كبرية بدرجة إنجلز وصاغ العارش). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة

الرائد. العمل هذا يف املاركيس التأريخ
أملانيا» يف الفالحني «حرب كتاب يف ظهر الذي الثوري التفاؤل انتهى ما رسعان
وعمل مالية، ألسباب لندن إنجلز وترك ،١٨٥٠ عام وخريف صيف يف إنجلز كتبه الذي
التي الشيوعية الهيئات كانت ١٨٥١ عام وبحلول مانشسرت؛ يف العائلة رشكة يف موظًفا
وقت أمامه يكن لم ذلك وبعد انهارت، قد الثوري العمل سنوات يف بها مرتبًطا إنجلز كان
ذلك استمر وقد مانشسرت، يف املهنية ظروفه بسبب السياسة يف الرسمي لالنخراط كبري
لقضية للرتويج ١٨٦٤ عام للعمال األول) الدويل (االتحاد الدويل االتحاد تأسيس مع حتى
وقته من كبريًا جزءًا كرََّس وقد االتحاد، هذا مؤسيس بني من ماركس وكان االشرتاكية؛
سنٍّا األكرب الخبري دور لعب إىل بسهولة إنجلز وانتقل االتحاد. وبيانات َولِجان الجتماعات
تقاُعده وبعد الدولية. االشرتاكية الحركة يف املنظِّم أو س املؤسِّ وليس األول، واملستشار
لالتحاد العام املجلس يف منصب َشْغل من تمكََّن ،١٨٦٩ عام القطن غزل مصانع من
األحزاب عدد تزايد مع باملراسالت الخاصة املهام بعَض َل وتحمَّ ،١٨٧٠ عام للعمال الدويل
بالحزب ا خاصٍّ اهتماًما بطبيعته ا مهتمٍّ إنجلز كان العالم. حول االشرتاكية واملجموعات
للعمال الدويل لالتحاد النهائي االنهيار وبعد ،١٨٦٩ عام َس تأسَّ الذي االشرتاكي األملاني
الحزب، قيادة يف كبار ملسئولني رسمي غري مستشاًرا بصفته اًال فعَّ دوًرا لعب ١٨٧٤ عام
بُْعٍد عن انخراًطا ،١٨٩٩ عام س تأسَّ الذي للعمال الثاني الدويل االتحاد يف انخراطه وكان
مؤتمر يف كانت الرسمي ظهوره مرات آِخر إحدى أن من الرغم عىل السابق، يف كان مثلما

.١٨٩٣ عام زيوريخ يف االتحاد
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كان الذين األعمال ولرجال مانشسرت ملدينة الكراهيَة يُضِمر كان إنجلز أن عجب ال
لندن إىل رسيًعا انتقل ١٨٦٩ عام العائلة رشكة ترك وعندما معهم، للتعاُمل مضطرٍّا
يف محلَّها ليزي أختها وَحلَّْت ،١٨٦٣ عام برينز ماري تُوفيت ماركس. من بالقرب ليكون
كانت ذلك وبعد وفاتها؛ من يوم قبل إنجلز تزوََّجها عندما ١٨٧٧ عام حتى إنجلز حياة
ديموت، هيلينا تبعتها ١٨٨٣ عام من وبدايًة إنجلز، منزل تدير َمن هي ليزي أخت ابنة
كاوتسكي، لويز أصبحت ١٨٩٠ عام هيلني وفاة وبعد السابقة، ماركس منزل مديرة
تزوَّجت وعندما منزله، ومديرَة إنجلز سكرتريَة كاوتسكي، كارل األملاني االشرتاكي ُمطلَّقُة
طريق يف الكائن مسكنه إىل األطباء أحد انضمَّ ١٨٩٤ عام فريربجر لودفيج دكتور من

بارك. ريجينت
ماركس إىل إحسانه إن نصائحه. يف كريًما كان مثلما وماله وقته يف كريًما إنجلز كان
عاشوا اللذين والشقاء الفقر من بالءً أشد مصائر من عديدة مرات يف أنقذهم وأرسته
الوقت يف املادي، االستقالل من قدًرا َمنْحهم عىل قادًرا إنجلز كان ١٨٧٠ عام ففي فيهما؛
والزائرين املهاجرين من كثري واستفاد االستقالَل، هذا لنفسه فيه ر يوفِّ كان الذي نفسه
الذين أحفاده وكذلك ماركس أبناءُ حصل كما ومساعداته، ضيافته كرم من االشرتاكيني
برسطان وفاته بعد الكبرية تركته من جزءٍ عىل إنجلز، وفاة بعد الحياة قيد عىل بقوا

.١٨٩٥ أغسطس ٥ يف الحنجرة
كتابة خالل من أيًضا ماركس بمساعدة إنجلز قام املنفى، يف األوىل السنوات يف
«ذا لصحيفة مراِسًال يكون أن ماركس من ُطِلب فقد اإلنجليزية؛ باللغة عنه نيابًة املقاالت
اإلنجليزية اللغة كتابَة ١٨٥٣ عام حتى أتقن قد يكن لم لكنه نيويورك، يف تريبيون» دييل
ماركس ى وتلقَّ ومرتجًما مؤلًِّفا إنجلز فعمل بنفسه؛ املقاالت كتابة من يمكِّنه الذي الحد إىل
بني ما الفرتة يف املكتوبة أملانيا» يف املضادة والثورة «الثورة مقاالت سلسلة ظلت لقد األجَر.
وبالرتجمة اإلنجليزية (باللغة ١٨٩٦ عام مرتني نُرشها أُِعيد والتي و١٨٥٢، ١٨٥١ عاَمي
عن فيه يتحدثان كانَا بينهما خطاٌب نُِرش أن إىل إنجلز، ال ماركس إىل تُنَسب األملانية)،
التي الثورية األحداث بالتفصيل إنجلز استعرض العمل، هذا ويف .١٩١٣ عام األمر هذا
أحداثَها َل وسجَّ بنفسه وشهدها و١٨٤٩، ١٨٤٨ عاَمي بني ما الفرتة يف أملانيا يف حدثت
ماركس وقام الكتاب. تأليف من أقل أو سنني ثالث قبل فقط حدوثها، وقت الصحافة يف
األول النصف يف (املكتوبة فرنسا» يف الطبقي «النضال مقاالته سلسلة يف مشاِبهٍة بمهمٍة
بونابرت» للوي برومري من عرش الثامن «انقالب قصة استكمال ويف ،(١٨٥٠ عام من
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إنجلز. فريدريك منزل مديرة والحًقا ماركس عائلة خادمة ديموت، هيلينا :1-5 شكل

السلسلة مطلًقا يكمل فلم إنجلز أما .(١٨٥٢ عام وأوائل ١٨٥١ عام أواخر يف (املكتوبة
الثورة تحالُف يف املنترصين األعضاء عىل أخرية وداٍع نظرَة «يُلِقي أن فيها وعد التي
بونابرت» للوي برومري من عرش الثامن «انقالب قصة يف ماركس فعل مثلما املضادة»،

عرش). الحادي املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال فرنسا عن تتحدث التي
يتعلق املاركيسفيما الربنامج إنجلز اتبع أملانيا»، يف املضادة والثورة «الثورة كتاب ويف
األحداث تفسري هي مهمته وكانت املستقبل، يف السياسية والتطورات املعارص بالتاريخ
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يف القادمة الثورية الفورات تأخذه سوف الذي االتجاه حول مؤرشات وتقديم الرئيسية
يف الثوري النضال تفسري عدُم لزاًما كان ومثلما عنها. ببعيدة ليست ربما التي أو أملانيا،
بذلك، يوحي الذي ظاهرها من بالرغم الدينية، الخالفات أساس عىل الوسطى العصور
النظر بغضِّ عليها، والقضاء الحديثة الثورات اندالع أسباب تفسري عدُم أيًضا لزاًما كان
تفسريها يجب بل قادتها، بعض خيانة أو الجهود تنسيق عدم أساس عىل ظاهرها، عن
الخلفيات إنجلز وعرض أمة. لكل املعيشية» و«الظروف االجتماعية الحالة ضوء يف
عام حدثت التي التمرُّد ألحداث والفلسفية واألدبية والسياسية واالجتماعية االقتصادية
الربجوازية الطبقة … الفور عىل «انقلبت االنتصار بعد إنه وقال وبرلني، فيينا يف ١٨٤٨
وَعَقَدت — ًما» تقدُّ واألكثر الشعبية «األحزاب — العاملة الطبقة من حلفائها عىل الليربالية»
وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املهزومة» والبريوقراطية اإلقطاعية املصالح مع «تحالًُفا

عرش). الحادي املجلد
الوطنية الجمعية يف إلنجلز، وفًقا لها، مثال خري املكتملة غري الثورة هذه وجدت
أن يمكن ال فضوليٍّا مزيًفا «نشاًطا تمارس كانت الجمعية فهذه فرانكفورت؛ يف األملانية
كل والسخرية»؛ الشفقة سوى يشء أيَّ املزعومة ادعاءاته جانب إىل الشديد عقُمه يثري
مع فرباير يف أوًال فرنسا؛ يف الثورية الرصاعات مصري عىل معتمدة كانت األحداث هذه
خوُض «يمكن إنجلز: وكتب ،١٨٤٨ يونيو يف الحاسم العمل يف ثم الجمهورية، إعالن
وبقاء الثوري، النضال يف إنجلرتا اشرتاك عدم ظل يف وحدها، فرنسا يف الثوري الرصاع
الوحيد البلد هي ومركزيتها وحضارتها الوطني باستقاللها فرنسا ألن مة؛ مقسَّ أملانيا
الطبقة هزيمة كانت املجاورة.» البالد بقية إىل الرهيب االضطراب زخم نقل يستطيع الذي
كان أنه إنجلز ويرى مهمة، الجيش دعمها التي األخرى الطبقات يد عىل يونيو يف العاملة
ستجرُّ كانت نجاحها حالة يف التي الكبرية، الحاسمة املعركة كانت أنها للجميع «واضًحا
املناِهض الحكم استعادة إىل إحباطها حالة يف ستؤدي أو جديدة، ثورات إىل بأرسها القارَة

عرش). الحادي املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال قصرية» لفرتة ولو للثورات،
مروعًة عرش التاسع القرن منتصف يف األملان الثوريني مهمة كانت إنجلز تحليل يف
ويف وفرنسا، إنجلرتا هي ًما تقدُّ أكثر دول يف وقعت التي باألحداث كبري حد إىل ومتأثِّرًة
لآلمال مخيب نحو عىل يشبه الوضع ذلك أن كشف ١٨٥٠ عام األملاني للوضع تشخيصه

الشأن: هذا يف قال آنذاك؛ جديدة مأساة كان الذي ،١٥٢٥ عام الوضَع

األمة بإجمالها كوَّنت التي أهمية، األكثر للطبقات السابق القصري العرض إن
لتفسري بالفعل كافيًا سيكون األخرية، الثورية الحركات اندالع عند األملانية
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تلك ساد الذي الواضح والتعارض التوافق وعدم الرتابط عدم من كبري جزء
والتصارع االختالف الشديدة املصالح بني عنيف تصادم حدوث فعند الحركة؛
مقاطعة، وكل حي كل يف املتنافسة املصالح تلك تختلط وعندما والتعارض،
لندن مثل للبلد، كبري مركز يوجد ال عندما ذلك كل وفوق مختلفة، بنَِسب
خوض إىل الحاجة دون تَُحول أن ثقلها، بموجب لقراراته، يمكن باريس، أو
أن سوى عه توقُّ يمكن الذي فما مكان؛ كل يف وتكراًرا مراًرا نفسه الرصاع
يُهَدر التي املرتابطة، غري الرصاعات من كتلة إىل نفسه تلقاء من الرصاع يتحلَّل
حاسمٌة نتائُج ق تتحقَّ أن دون املال، ورأس والطاقة الدماء من هائل قدٌر فيها

عرش). الحادي املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال املقابل؟ يف

يف بجدية أخرى مرة كتابتها عىل عكف التي االقتصادية، ماركس دراسات قدَّمت
ذلك السياسية؛ الحياة حول إنجلز آراء إىل تفاؤليٍّا بُْعًدا عرش، التاسع القرن خمسينيات
كان إذ الهجرة؛ سياسات وكذلك األخرية األحداُث له تقدِّمه أن تستطع لم الذي التفاؤل
كالهما وكان أطول. لفرتة يستمر أن يمكن ال الرأسمايل النظام أن يثبت أنه يعتقد ماركس
الثوري. التقدُّم أساس هو بالفعل العالم ويف أوروبا يف رأسمالية أزمة حدوث أن يرى

رائعة من منشور جزء أول نُِرش الصحفية، واملقاطعات واملرض الفقر من عقد بعد
التي إثارًة) (األكثر النسخة وهذه .١٨٥٩ عام السيايس، االقتصاد بنقد الخاصة ماركس،
«رأس كتاب من األول للمجلد األوىل الفصوَل أخرى، أعمال مع تكون، أن ًرا مقدَّ كان
وضع السيايس». االقتصاد نقد يف «مساهمة عنوان تحت األملانية باللغة ظهرت املال»؛
خطاب يف إنجلز من ماركس وطلب إنجلز، سرياجعها كان التي العمل خطَة ماركس
العمل، يف املتَّبَع النقدي املنهِج حول مختًرصا تعليًقا يكتب أن ١٨٥٩ يوليو ١٩ بتاريخ
أخرى رسالة أرسل ماركس توتُّر فرط ومن العمل، ذلك محتويات يف الجديدة واألموِر
ملاركس املختارة (األعمال االقرتاحات من بمزيد فيها يمده إنجلز إىل يوليو ٢٢ بتاريخ
وعد الذي الثالث (والجزء العمل من جزءان ظهر والعرشون). التاسع املجلد وإنجلز،
إنجلز وأصبح مطلًقا)، يُكتب لم للعمل نفسه االقتصادي املحتوى عن بتقديمه ماركس
منهجه عىل األول واملعلِّق االجتماع، علم يف ماركس الكتشافات األول ج املروِّ الفور عىل
لرتويج بعُد فيما ماركس فعلها التي املحاولة من تأثريًا أكربَ التعليقات هذه كانت النقدي.
عام ألقاها التي واألرباح»، واألسعار «األجور عن محارضاته خالل من االقتصادية أفكاره
يف نُِرشت التي للغاية املخترصة التعليقات — منهجه عىل ماركس تعليقات إن .١٨٦٥
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والتقييمات ،١٨٧٢ عام نُِرشت والتي املال» «رأس لكتاب كتبها التي الخاتمة مثل حياته،
عام ظهرت التي «املقدمة» مثل وفاته، بعد واملنشورة مخطوطاته من املأخوذة األطول
إال باألهمية تحَظ لم — السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة كتاب تفتتح والتي ،١٨٥٧

فحسب. مؤخًرا
و«البيان األملانية» «األيديولوجية يف اتبعه الذي املنهج نفس أخرى مرة إنجلز اتَّبَع
بعد — فشلها االقتصادي؛ أملانيا تاريخ خالل من ماركس إنجازات تناول يف الشيوعي»
يف الواضحة الربجوازية الطبقة إنتاج ظروف تطوير يف — الفالحني وحروب اإلصالح
من قليًال قدًرا أملانيا يف السيايس االقتصاد علم أحرز ثَمَّ ومن وفرنسا؛ وإنجلرتا هولندا
إياها واصًفا املوضوع هذا تتناول التي املعارصة األملانية الكتابات إنجلز ورفض التقدُّم،
الصوص من قليٌل إليها مضاف الغريبة، املواد أنواع كافة من مكوَّنة «عصيدة بأنها:
حكومية حقوق كلية لطالب مفيدة معرفًة سيكون املزيج هذا ومثل االنتقائي، االقتصادي
الربوليتاريا حزب ظهر وعندما الدولة.» نطاق عىل يتم الذي العام آِخر المتحان يستِعدُّ
األملاني، العلمي االقتصاد ُولِد عرش)، التاسع القرن أربعينيات (يف الساحة عىل األملاني
«التصور عىل أساسية بصورة «يقوم كان الجديد االقتصاد علم إن فقال إنجلز وكتب
فكتب: إنجلز واستطرد التاريخية.» العلوم «كل عىل تطبيقه يمكن الذي للتاريخ»» املادي
من نابًعا مرة كل يف الفعل كان كيف بعينها قضية كل يف نثبت املادية، أطروحتنا «يف
ملاركس املختارة (األعمال للفعل» املصاحبة العبارات من وليس مبارشة، مادية دوافع
التي هي إنجلز قالها التي للتاريخ» املادي «التصور عبارة وكانت األول). املجلد وإنجلز،

املاركسية. ظهور إىل أدَّْت
هذه إىل ا مهمٍّ آخر عنًرصا إنجلز أضاف النقدية، مراجعته من الثاني الجزء يف
إنجلز تحدَّث املصطلح، هذا ولتوضيح املاركيس. الجديل» «املنهج وهو األساسية، النظرة
مع التعامل يف هيجل إنجازات إنجلز قارن فقد األول، الفرق عن أما فروق: ثالثة عن
أنها وجد التي القديمة»، امليتافيزيقية التفكري «طريقة مع العلوم يف و«الفئات» «التداخل»
يمكن ال … جديدة طبيعية علمية «مادية تعكس التي الثابتة» «الفئات باستخدام شبيهة
ربط ذلك وبعد عرش»؛ الثامن القرن يف نظريتها عن النظرية الناحية من تقريبًا تمييزها
الذي الفهم ذلك الربجوازية»؛ للطبقة العادي «بالفهم هذه امليتافيزيقية الفهم طريقة
وعىل النتيجة.» عن والسبب املظهر، عن «الجوهر بفصل مواجهته عند بالجمود» «يصاب
قد الكبري الفيلسوف فإن العاملي، بالتاريخ الفكر ر تطوُّ ربط يف هيجل إنجازات من الرغم
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منهًجا كان لقد عقب.» عىل رأًسا وقلبها الحقيقية العالقة فيه «عكس جدليٍّا منهًجا أنتج
الذي املهم الجوهر استخراج بعملية «للقيام مؤهًال كان ماركس وحده ومثاليٍّا»؛ «تجريديٍّا
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الهيجيل» املنطق من لهيجل الحقيقية االكتشافات يمثِّل

األول). املجلد
«املنهج من تكوَّن فقد النقدية، مراجعته يف إنجلز قدمه الذي الثاني الفرق أما
من الرغم عىل الهيجيل، املنطق من املثالية» «السمات فيه انتُزعت الذي املاركيس الجديل»
الحقيقي «الشكَل يمثِّل املاركيس «الجدل» فيه أصبح الذي البسيط» «الشكَل يحدِّد لم أنه

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الفكر» ر لتطوُّ الوحيد
داخل «املنطقي» باملنهج «التاريخي» املنهج مقاَرنة إنجلز حاَوَل الثالث الفرق ويف
التاريخية األحداث أن عامٍّ نحٍو عىل إنجلز وأعلن االقتصاد، لعلم املاركيس «الجديل» النقد
العالقات إىل األبسط العالقات «من تسري االقتصادية، النظرية يف أْي األدبية»، و«انعكاساتها
االقتصادية»؛ للفئات املنطقي ر «بالتطوُّ َر التطوُّ هذا ربط ذلك وبعد تعقيًدا»؛ األكثر
وتعرُّجات» «لقفزات اختزال مجرَد السيايس االقتصاد نقد يف املنطقي املنهج كان ولذلك
«للمجتمع الكامل التاريخ وحذْف أهميًة»، «األقل األمور استبعاد يف تمثَّل ما وهو تاريخية،
تجريدي شكل يف التاريخي للمسار انعكاًسا املنطقي «املنهج كان ثَمَّ ومن الربجوازي»؛

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال نظريٍّا» ومتسق
«جانبان»، — إلنجلز وفًقا — اقتصادية عالقة لكلِّ يكون املنطقي التحليل هذا ظلِّ يف
مًعا، تفاعلهما تناول يتم ذلك وبعد حدة، عىل تناوله يتم الجانبني هذين من جانب وكل
يف فقط وليس للتفكري»، الحقيقية العملية يف حالٍّ ستتطلَّب متناقضات تحدث «وسوف
تكوين خالل «من الحلول إىل التوصل يتم أنه إنجلز كتب للتفكري.» التجريدية «العملية
املختارة (األعمال وهكذا» املتقابلني، جانبَيْها كال تطوير إىل نضطر سوف جديدة عالقة

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس
«مساهمة لكتاب ماركس مقدمة من كثريًا إنجلز اقتبس النقدية، مراجعته افتتاحية يف
األساسية» «الفكرة بنفسه ماركس فيه أوضح الذي الكتاب ذلك السيايس»؛ االقتصاد نقد يف
للتاريخ» املادي ر «التصوُّ ملفهوم إنجلز تكوين جاء ذلك وبعد دراساته؛ عليها تقوم التي
تفسرِي أسَس وَضَع النقدي إنجلز تقييم إن التفسري. طريق عن الثالثة، املنهجية والفروق

نفسها. املاركسية رشِح وأسَس ماركس كتاب
تحدََّث حني ففي مفًرسا؛ شك بال كان فقد ال، أم صحيًحا إنجلز تأويل أكان وسواء
للتاريخ». املادي «التصور عن إنجلز كتب به، الخاصة األساسية» «الفكرة عن ماركس فيها
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هي الحق» «فلسفة يف السيايس االقتصاد عن هيجل أعمال إن قائًال ماركس كتب لقد
االقتصادية»؛ و«املسائل املادية» املصالح ى يُسمَّ «بما املتعلقة الشكوك لحل دعته التي
واملثالية واملادية امليتافيزيقا ضوء يف واضًحا تفسريًا السياق هذا إىل إنجلز وأضاف
وبينما السابقة. االقتباسات يف موضح هو كما واالنعكاس، والتناقض والتفاعل والجدل
أطروحًة إنجلز دعم املال، لرأس رشحه يف العام» إىل الخاص «من االنطالق ماركس قرَّر
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الغربي للمجتمع الفكري والتطور التاريخ تخصُّ أوسع
ويف التقليدي، للمنطق هيجل بنقد تامة معرفة عىل ماركس كان حني ويف األول). املجلد
(اعتبار املثالية هيجل فرضيات يف املتمثِّل املزعوم بالخطأ معرفة عىل كان نفسه الوقت
أوضحه الذي املنهج توظيَف استطاع بأنه القول يمكن ال الواقع)، مكون هي األفكار
يف ماركس متناول يف كانت التي االستقصاء أدواِت إنجلز كتبه ما يُظِهر لم إنجلز.
واألمثلة األساليب من العديَد يستخدم كان ماركس ألن ذلك السيايس؛ االقتصاد عن عمله
املقارنات وعقد التفسري يف املتمثِّل إنجلز أسلوب أما مناِسبًة. وجدها كلما للفوارق املبينة
سريًا يعكسفحسب ماركسكان بأن انطباًعا أعطى فقد الحلول، وتقديم للفروق املوضحة
والفلسفي املنطقي التحليل إىل كبرية اقتصادية نظرية إخضاع من بدًال التاريخية لألحداث
والجدل وامليتافيزيقا املادية مفاهيُم وعاوَدت والتاريخي. والسيايس والريايضواالجتماعي
كتابات يف التفصيل، من كبري بقدر أخرى مرًة الظهوَر واالنعكاس، والتناقض والتفاعل

والسابع. السادس الفصلني يف املفاهيم تلك عىل الضوءَ أُلِقي وسوف التالية، إنجلز
إنجلز نقد ،١٨٦٧ عام هامبورج يف املال» «رأس كتاب من األول املجلد نُِرش عندما
عن يقل ال فيما النقد نرش املرة هذه ويف اسمه، عن اإلفصاح دون أخرى مرًة العمَل
كانوا الذين النقاد صمت مواجهة يف ساَعَد ا ممَّ وإنجليزية؛ أملانية مختلفة مطبوعات سبع
لكنهما أخريني نقديتني مسوَّدتني إنجلز وأَعدَّ ملاركس. يُنَرش عمل أيَّ به يواِجهون دائًما
إنجلز زكَّى فقد مطبوعة، كل لقرَّاء إنجلز تقييم عىل واعتماًدا األمر؛ واقع يف ا تُنَرشَ لم
دراسًة يقدِّم إنجلز أن يدركون أصبحوا القرَّاء معظم لكن مختلفة، ألسباب ماركس عمَل
حد إىل يفوق الذي العمل ذلك السيايس؛ االقتصاد لعلم املهمة اإلسهامات ألحد نقدية
الذي — الربح أصل تفسري يف الفائقة إنجازاته وتكمن قبله. من ُكتب عمل أيَّ بعيد
فئات ضوء يف — إنجلز قول بحسب السابقني، السيايس االقتصاد علماء لكل لغًزا ظلَّ
إنجلز ووصف العمل. قوة ورشاء العمل قيمة وفائض القيمة فائض هي جديدة مقدمة
تعتمد تماًما جديدة «طريقة بأنه االقتصادية العالقات مع التعامل يف ماركس أسلوب
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داروين بعمل التاريخي ر التطوُّ «قانون» ل تحليله وقاَرَن الطبيعي»، والتاريخ املادية عىل
واضًحا رسًدا ذلك إىل باإلضافة وا تلقَّ القراء وبعض بأكمله. الحديث الجيولوجيا وعلم
حيث السيايس لالقتصاد نقده أثناء يف ماركس إليها ل توصَّ التي السياسية لالستنتاجات

قال:

االقتصاد علماء يحرص والتي — دقيق نحو عىل علميٍّا املثبتة القوانني، هذه
بعٌض هي — اإلطالق عىل تفنيدها عدم محاولة عىل كبريًا حرًصا الرسميون
هذا هل لكن املعارص. الرأسمايل االجتماعي للنظام األساسية القوانني من
السيئة الجوانب بوضوح يربز ماركس إن اإلطالق؛ عىل ال، برمته؟ األمر يوضح
النظام هذا أن بوضوح يُثِبت التأكيد من نفسه بالقدر لكنه الرأسمايل، لإلنتاج
عنده يمكن ملستًوى للمجتمع اإلنتاجية القوى لتطوير رضوريٍّا كان االجتماعي
االجتماعية النظم كل املجتمع. أفراد ولكل للبرش مناسب مكافئ تطور حدوث
ما أول الرأسمايل اإلنتاج وكان ذلك، تحقق أن من بكثري أفقر كانت السابقة
الوقت يف أَْوَجَد لكنه التطور، ذلك لحدوث الالزمتني اإلنتاج وقوى الثروَة َن كوَّ
امتالك عىل إكراًها أكثر اجتماعيًة طبقًة املقهورين، الكثريين العمال بني نفسه،
املختارة (األعمال … بأرسه املجتمع أجل من الستخدامهما اإلنتاج وقوى الثروة

عرش). والسادس األول املجلدان وإنجلز، ملاركس

عن ذاتية سرية كاِتَب ضيٍق، نطاٍق عىل أيًضا، إنجلز أصبح ١٨٧٨ عام وبحلول
كان الذي «الرجل عن فيه تحدَّث أملاني سنوي كتاب يف بمقالة أسهم حيث ماركس؛
علميٍّا»، أساًسا برمتها، املعارصة العمالية الحركة ثَمَّ ومن االشرتاكيَة؛ يَمنح شخص أول
الجديد ره «تصوُّ وهما: أََال ماركس؛ اكتشافات من فقط اكتشاَفني تناُوَل إنجلز واختار
موضوع مناقشة وسارت والعمل». املال رأس بني للعالقة النهائي و«التفسري للتاريخ»
تاريخ هو كله السابق التاريخ أن ماركس «أثبت فقال: ا، جدٍّ إيجابي نحو عىل التاريخ
معيَّنة «ظروف إىل بقائها» واستمرار بأصلها تَدين الطبقات «تلك وأن الطبقي»، للرصاع
هذا ومن معينة»؛ فرتة يف املعيشة وسائل ويتبادل ظلها يف املجتمع يُنِتج ماديٍّا محسوسة
معرفٍة توافر مع الطرق، بأبسط للتفسري قابلًة التاريخية الظواهر كل «أصبحت املنطلق
الذي إنجلز كتاب من املنشورة النسخة ويف باملجتمع.» الخاصة االقتصادية بالحالة كافيٍة
بعمل أخرى مرة النقطة هذه ربََط ماركس»، قرب عىل «خطاب شهرًة: أكثر يَُعدُّ ربما
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مصطلحيٍّا اسًما وأعطاها العضوية»، الطبيعة ر تطوُّ «قانون بأنها: إياها واصًفا داروين،
إنجلز خطاب يف القيمة فائض نظرية وأصبحت البرشي». التاريخ ر تطوُّ ««قانون» هو
املعارص». الرأسمايل اإلنتاج نظام تحكم التي بالحركة الخاص» ««القانون هي التأبيني
وربََط ملاركس، األخرى املستقلة» «االكتشافات إىل ما حدٍّ إىل غامض نحو عىل أشار بعدها
مع الثاني، املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال «الثوري» بماركس العاِلم ماركس

قائًال: وأضاف املهمة)؛ املصطلحات لبعض تمييزي

أنه من الرغم وعىل التاريخ، مر عىل ديناميكية ثورية قوة العلم أن ماركس اعتَرب
النظرية، العلوم بعض يف جديد علمي اكتشاٍف أيَّ بالغة بسعادة يستقبل كان
فقد الوقت، ذلك يف ما حدٍّ إىل ر التصوُّ مستحيَل العلمي تطبيُقها كان ربما التي
منطِويًا االكتشاف يكون عندما السعادة من تماًما مختلف بنوع يشعر كان
يف التاريخي ر التطوُّ مجال ويف الصناعة، مجال يف فورية ثورية تغيريات عىل

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال العموم

جديدة لطبعات مقدماٍت إنجلز َم قدَّ ١٨٨٣ عام ماركس وفاة أعقبت التي السنوات يف
الطبقة «حالة كتابه ومن طبعات)، (خمس مًعا ألََّفاه الذي الشيوعي» «البيان ُكتَيِّب من
يف األهلية «الحرب وهي: ماركس؛ أعمال من ولثمانية (طبعتني)، إنجلرتا» يف العاملة
برنامج و«نقد كولونيا»، يف الشيوعيني و«محاكمة فرنسا»، يف الطبقي و«النضال فرنسا»،
و«خطاب الفلسفة»، و«فقر بونابرت»، للوي برومري من عرش الثامن و«انقالب جوته»،
مالحظاٍت األعمال هذه لكل َم قدَّ املال». ورأس املأجور و«العمل الحرة»، التجارة عن
املجلدين يف تمثَّلت ملاركس محرًرا باعتباره األساسية مرشوعاته لكن تحريريًة، وتغيرياٍت
ماركس مخطوطات من املأخوذَين املقدمات)، (مع املال» «رأس كتاب من والثالث الثاني

املنشورة. غري
العلوم يف ماركس اكتشافات اعتربه ِلَما حارًسا بصفته إنجلز دور توضيح يمكن
السابق؛ يف املذكورة املقدمات من مقدمتني إىل االلتفات خالل من واالقتصادية، التاريخية
يف فرنسا» يف الطبقي «النضال عنوان تحمل التي ماركس مقاالت نَرش إنجلز أعاد فلقد
من جزء تفسري يف ماركس محاوالت «أوىل باعتباره: َمه وقدَّ ١٨٩٥ عام ُكتَيِّب صورة
وكانت املعروف.» االقتصادي الوضع أساس وعىل املادي، ره تصوُّ ضوء يف املعاِرص التاريخ
التاريخي ر التطوُّ يف الداخلية» السببية العالقة «توضيح هي إلنجلز، وفًقا ماركس، مهمة

57



إنجلز

السياسية األحداث «تتبُّع هو ذلك من الهدف وكان ألوروبا، ومميًزا رضوريٍّا كان الذي
الذي القارئ أن إال اقتصادية.» أسباب أنه النهائي، التحليل يف اتضح، ما آثاِر إىل بالعودة
فرنسا»، يف الطبقي «النضال كتاب يف االقتصادية األسباب لتلك محدَّدة قوائم عن بحث
وقد الُكتَيِّب؛ يف التوضيحية الفقرات إحدى يف إنجلز َح رصَّ كما باإلحباط، يصاب سوف
فإن لذلك باستمرار»؛ ومتغرية «معقدة كانت االقتصادية العوامل إن فقال إنجلز كتب
الرصاعات إرجاع يف ما حدٍّ إىل نفسها تحرص الغالب يف هنا املذكورة املادية «الطريقة
من أطياف وبعض الحالية االجتماعية الطبقات مصالح بني الرصاعات إىل السياسية
عن سياسيٍّا تعبريًا كانت السياسية األحزاب أن إثبات يمكن ثَمَّ ومن األخرى»؛ الطبقات
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال األخرى الطبقات من أطياف وبعِض الطبقاِت تلك

األول). املجلد
عام كتبه الذي ماركس رسد يف كبري خطأ مصدر إىل يشري كان إنجلز أن الواقع
املعارص»، وقته يف تناُولُه أبًدا يمكن ال معينة لفرتة االقتصادي «التاريخ ألن نظًرا ١٨٥٠؛
من بد ال التي املثال، سبيل عىل اإلحصائية، البيانات استعراض بعد فقط تناوله يتم بل
عند صحته أثبت و١٨٤٩ ١٨٤٨ عاَمي ألحداث ماركس رسد أن إال تالية؛ فرتات يف جمعها
للظروف الالحقة الدراسة يف متمثل — إنجلز نظر وجهة من — مزدوج الختبار الخضوع
انقالب ضوء يف األحداث تلك يف نفسه ماركس نظر إعادة وكذلك الفرتة، لتلك االقتصادية
السياسية لألحداث ماركس رسد فإن ذلك، ومع .١٨٥١ عام أواخر يف بونابرت نابليون
الذي املنهجي القالب مع يتناسب ال واألفراد، واألحزاب بالطبقات يتعلَّق فيما املعارصة
الصناعة «حركة يف «النهائية»» االقتصادية «األسباب عىل يركِّز والذي إنجلز، يتبناه

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال والتجارة»
املال» ورأس املأجور «العمل كتاب يف ماركس مقاالت نرش أُِعيد عندما ١٨٩١ عام يف
عما للكتاب مقدمته يف إنجلز تساءََل — ١٨٤٩ عام نُِرشت قد كانت التي املقاالت تلك —
يف األصيل» إنتاجه من لة معدَّ غري جديدة نسخة تقديم عىل سيوافق ماركس كان «إذا
التي القديمة مقاالته سيجعل بالتأكيد كان «ماركس أن وكتب ترويجي»، «ُكتَيِّب صورة
كتابه يف لها فصَّ التي الجديدة»، نظره وجهة مع متسقًة ١٨٤٩ عام إىل تاريخها يعود
كتاب من األول املجلد ويف ،١٨٥٩ عام نُِرش الذي السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة
الكتيب «هذا قائًال: القرَّاءَ إنجلز حذَّر السبب ولهذا ١٨٦٧؛ عام نُِرش الذي املال» «رأس
«.١٨٩١ عام سيكتبه كان كما إنه القول يمكن بل ،١٨٤٩ عام ماركس كتبه كما ليس
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يبيع األصيل، للنص وفًقا العامل، أن وهي أََال واحدة؛ نقطة عىل تعتمد إنجلز تعديالت كل
«قوة» يبيع العامل كان الناضج ماركس ر تصوُّ يف بينما األجر، مقابل للرأسمايل عمله
من اقتصادي، مأزق من الخروج من ماركس مكََّن صغريًا يبدو الذي التعديل هذا عمله؛
يف أما األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال القيمة فائض نظرية وضع خالل
«القوة باعتباره: العمل إىل بالفعل ماركس أشار فقد ،١٨٤٩ عام املنشور ماركس عمل
للعمل خاللها من يعطي بل يستهلكه، ما فحسب العامُل بها يستبِدل ال التي اإلبداعية
،١٨٥٩ عام ماركس ر تصوُّ جوهَر هذا كان السابق.» يف لها كانت ا ممَّ أكرب قيمًة املرتاكم
بحماس إنجلز حه صحَّ ما وهذا نفسها؛ املحددة املصطلحات باستخدام يكن لم وإن

السادس). املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال
قد األكاديميون يكن لم ،(١٩٨٠ (عام أيدينا بني الذي الكتاب مادة إعداد وقت
ماركس تركها التي املخطوطات مسوَّدات من إنجلز حرَّره الذي الكتاب من تحققوا
إنها قيل التي — نفسها املخطوطات ألن املال»؛ «رأس كتاب من والثالث الثاني للمجلدين
العقود خالل املخطوطات تلك نرش وقت وَسيَِحني لهم. متاحًة تكن لم — موسكو يف كانت
األعمال هذه يف إنجلز َر تصوَّ كيف بالضبط نعلم سوف وحينها القرن، هذا من املتبقية
الوقت ويف الثالث. املجلد مقدمة يف بنفسه استخدمها التي الجملة تلك التحرير»، «حدود

للجدل. املثرية األكاديمية املناقشة هذه تبدأ سوف ،(٢٠٠٣ (عام الراهن
عام الصحافة إىل طريَقه ماركس كتبه الذي السيايس االقتصاد نقُد وجد أن منذ
التاريخ وحول الشخصية، وأعماله ماركس، أعمال حول إنجلز آراء أصبحت ،١٨٥٩
نالت العلمية. ر التطوُّ وقوانني النهائية السببية بلغة متزايد نحو عىل تصطبغ والسياسة،
بني ما الفرتة يف إنجلز كتبها التي املهمة األعمال يف مستقالٍّ تفصيًال املوضوعات هذه
الرشوَح القرَّاء ملاليني — تقدِّم زالت وما — َمْت قدَّ التي األعمال هي وتلك و١٨٩٥. ١٨٧٠

للماركسية. التقليدية
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حزب تكوين مع ١٨٧٥ عام املاركسية باألفكار املؤمنني أعداد يف هائلة طفرة حدثت
التحدي. إنجلز وتقبََّل أملانيا، يف انتخابيٍّا وناجح موحد كبري اشرتاكي

وهو دوهرينج، فون أوجني أعمال نقد يف تَمثَّل مباِرش غري منهًجا اتَّبع البداية يف
ملطالب واستجابًة الحزب. داخل متزايد بتأثري يحظى وكان لالشرتاكية َل تحوَّ أكاديمي
يف «موقفنا توضيح مهمَة إنجلز توىلَّ الحزب، قيادة داخل لدوهرينج املناهضة الجماعة
(أعمال ١٨٧٦ مايو ٢٤ يف ملاركس خطاب يف قاله الذي بتعبريه الرجل»، ذلك مواجهة
نرش عرش، التاسع القرن سبعينيات يف والثالثون). الرابع املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس
و«مقرر واالشرتاكية»، السيايس لالقتصاد النقدي «التاريخ هي: أعمال مجموعة دوهرينج
ونسق للعاَلم رصفة علمية نظرة باعتبارها الفلسفة يف و«مقرر السيايس»، االقتصاد يف
«يكشف العمل هذا ألن لهجومه؛ أسايس كهدف األخري الكتاَب منطقيٍّا إنجلز وأخذ حياة».
إنجلز وكتب االقتصاد»، عن املقدمة للحجج الضعيفة واألسس الجوانَب أفضل نحو عىل
ُعِرضت التي تلك من أبسط «بطريقة ُعِرضت دوهرينج، «تفاهات» إن فقال ماركس إىل
غري امللخص من كبري حد إىل مستوحاًة لدوهرينج إنجلز نقد بنية كانت االقتصاد.» يف بها
دوهرينج َم قدَّ إلنجلز، وطبًقا الواقع». «فلسفة أسماه ملا دوهرينج وضعه الذي املرتابط
وكان إلخ»، … وميتافيزيقا وجدل، صوري منطق من الفعلية؛ «الفلسفة من قليًال قدًرا
(املراسالت الواقع» يف طبيعي أنه طبيعيٍّا يبدو ما «كل اعتبار يف تمثََّل مضحك منهج لديه

والثالثون). الرابع املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس أعمال وإنجلز؛ ملاركس املختارة
عىل «الرد باسم املعروف العلوم»، يف دوهرينج أوجني السيد «ثورة كتاب ظهر
١٨٧٧ عاَمي بني ما الفرتة يف أملانية اشرتاكية صحيفة يف أجزاء شكل عىل دوهرينج»
قانوُن يَفرض أن قبل كتاب هيئة يف أخرى مرًة نُِرش ثم ُكتَيِّبات، ثالثة يف نُِرش ثم و١٨٧٨،
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اضطراب عن العمل وأسفر قصري، بوقت أملانيا يف الرقابَة لالشرتاكية املناهض ١٨٧٨
«االشرتاكية عنوان: تحت الكتاب من فصول ثالثة ونُِرشت االشرتاكي، الحزب داخل كبري
،١٨٨٣ عام األملانية وباللغة ،١٨٨٠ عام فرنسية ترجمة يف العلمية» واالشرتاكية املثالية
ُكتَيِّب كان ١٨٩٢ عام وبحلول .١٨٩٤ وعام ١٨٨٦ عام الظهور يف الكامل الكتاب وعاد
وكتب لغات. بعرش إنجلز، زعم كما متداوًال، العلمية» واالشرتاكية املثالية «االشرتاكية
الشيوعي» «البيان حتى — آَخر اشرتاكي عمل أيُّ كان ما إذا أدري «ال فقال: إنجلز
حظي قد — ماركس ألََّفه الذي املال» «رأس وحتى ،١٨٤٨ عام ماركس مع كتبتُه الذي
٢٠ فيها النسخ عدد إجمايل طبعات، أربُع ظهرت أملانيا ففي الرتجمات؛ من القدر بهذا
إنجلز وضع لقد الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال تقريبًا» نسخة ألف

بالشهرة. تحظى وجعلها الخريطة عىل املاركسية
إتاحة دون «الحيلولة أولها دوهرينج؛ كتابات ملناقشة أسباب ثالثة إنجلز لدى كانت
وبدأ بداياته يف يزال ال كان الذي الحزب، داخل والبلبلة الفكري لالنقسام جديدة فرصة
باعتبارها بالقبول تحظى دوهرينج آراء كانت فقد املعالم»؛ واضحة وحدة تحقيق يف لتوِّه
املعتقد هذا لنرش األشخاص بعض استعداد عن فضًال هذا ظ، تحفُّ أي دون اشرتاكية آراءً

الحزب. بجريدة الخاصة التحرير سياسة عىل البعض وخروج العمال، بني
يف آرائي لصياغة «فرصة ١٨٧٨ عام إنجلز عنه قال ما فهو الثاني، السبب أما
عميل أو علمي باهتمام اليوم تستأثر التي للجدل، املثرية املوضوعات حول إيجابية صورة
يفشل «أالَّ إنجلز تمنى فقد «بديًال»، نظاًما يقدِّم لم إنجلز عمل أن من الرغم وعىل عام.»

قدَّمتُها.» التي املختلفة اآلراء يف الكامن الرابط مالحظة يف القارئُ
األخرى األملانية األنظمة من القراء تحذير إىل يهدف كان إنجلز أن الثالث والسبب
ويقدِّموا يدرسوه، لم موضوع كل الناسعن «يكتب فيها والتي املطلق»، «الهراء تمثِّل التي
أكثر من «واحد سوى دوهرينج يكن لم الوحيد.» الدقيق العلمي املنهج أنه عىل كتبوه ما
ومع مصداقيتها»، إثبات يف املغالية الزائفة «العلوم ل يروِّجون الذين النمطيني» األشخاص
وجعل الطبيعية، والعلوم الترشيع يف ص متخصِّ غري هاٍو أنه رصاحًة إنجلز اعرتف ذلك،
(الرد خالف» فيها ليس التي الحقائق «تصحيح عىل قاًرصا املوضوعات تلك يف إسهامه

دوهرينج). عىل
االعتبارات عىل — اإليجابية» «اآلراء عرض — الثاني املرشوع استحوذ وبالتدريج
دوهرينج» عىل «الرد لكتاب الثانية الطبعة مقدمة ويف إنجلز. ذهن يف املوجودة األخرى
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إىل َل «تحوَّ جدله أن إنجلز كتب ماركس، وفاة من عاَمني نحو بعد املكتوبة ،١٨٨٥ عام
أنا حاربُْت التي للعالم الشيوعية والنظرة الجديل للمنهج بآخر أو بنحٍو مرتاِبط عرض
حتى والدعم باالعرتاف اآلن تحظى النظرة «هذه فقال: واستطرد أجلها.» من وماركس
علميني وُمنظِّرين ناحيٍة، من عاملة طبقة عىل تحتوي دولة كل يف أوروبا، حدود خارج
نحو عىل حريًصا كان الجمهور هذا أن إنجلز ورأى أخرى.» ناحية من شجعان دءوبني
اإليجابية.» رات التصوُّ أجل من فقط دوهرينج ملعتقدات املناهض الجدل «تقبُّل عىل كاٍف
ذلك عن الالحقة إنجلز كتابات يف أصبح «آرائي»، بأنه ١٨٧٨ عام مقدمة يف وصفه وما
١٨٩٢ عام مقدمة ويف دوهرينج). عىل (الرد ماركس وبني بينه مشرتكة آراءً املوضوع
أَعتِنقها التي «اآلراء ترويج إن إنجلز قال العلمية»، واالشرتاكية املثالية «االشرتاكية لُكتَيِّب
جميع من املزعجة املهمة بهذه لالضطالع دفعني الذي األسايس «السبب هو وماركس» أنا
تلك لتطوير فرصًة دوهرينج أعمال يف املنهجية الشمولية منحته لقد األخرى.» النواحي
ملاركس املختارة (األعمال املوضوعات من متنوعة كبرية مجموعة حول املشرتكة اآلراء
لكنها للكتيب، األصلية املقدمة صاحب هو ماركس أن والغريب الثاني). املجلد وإنجلز،
وإنجلز ماركس (أعمال الفارج بول الفرنيس االشرتاكي ابنته زوج باسم عة موقَّ كانت

عرش). التاسع املجلد باألملانية،
عىل «الرد لكتاب إنجلز عرض يف أكرب نحو عىل ماركس ظهر ١٨٩٤ عام ويف
ماركس مخطوطات محتوى من بعًضا ذلك بعد أضاف قد إنجلز ألن نظًرا دوهرينج»؛
من ماركس ُمسوَّدات السابق يف إنجلز اقتطع أن وبعد الكتاب. من العارش الفصل إىل
من اقتطعه ما إنجلز ضمن الكتاب، يف السيايس االقتصاد عن يتحدَّث الذي الجزء أجل
أول هي هذه وكانت ،١٨٨٥ طبعة يف مكتوبًا كان الذي والتقدير الشكر وكرََّر املسوَّدات
«الرد كتاب من صغري جزء تأليف يف ساَعَده قد ماركس أن املأل عىل فيها يكشف مرٍة

دوهرينج». عىل
توضيح يف أسهب إنجلز، بها نرشه التي األصلية بصورته العمل من األول الفصل يف
االقتصاد نقد يف «مساهمة لكتاب النقدية مراجعته يف ١٨٥٩ عام تناولها التي الفروق
واملنطقي التاريخي واملدخل واملادية، واملثالية والجدل، امليتافيزيقا وهي: — السيايس»
للتاريخ»، املادي ر «التصوُّ اكتشاف يف ماركس إىل الفضَل ونََسَب — الرأسمالية ر لتطوُّ

فقال: األول األمر عىل إنجلز وعلََّق القيمة»، فائض خالل من الرأسمايل اإلنتاج و«رس
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طبقات وأن الطبقات؛ لرصاعات تاريًخا كان املايض التاريخ كل أن اتضح لقد
باختصاٍر أْي والتبادل؛ اإلنتاج أنظمة نتاج دائًما كانت هذه املتناحرة املجتمع
للمجتمع االقتصادي الهيكل أن ورأينا عرصها. يف االقتصادية الظروف نتاج
ل التوصُّ يمكننا فقط به البدء خالل من الذي الحقيقي، األساس دائًما يشكِّل
وكذلك والسياسية، القضائية للمؤسسات الكامل العلوي للهيكل نهائي لتفسري
معينة. تاريخية فرتة بأي الخاصة األفكار من وغريها والفلسفية الدينية لألفكار

التايل: النحو عىل — القيمة فائض نظرية — الثاني االكتشاَف إنجلز َص ولخَّ

اإلنتاج نظام أساس هو األجر مدفوع غري العمل عىل االستحواذ أن أوضحنا لقد
اشرتى لو حتى وأنه ظله؛ يف يحدث الذي العامل استغالل وأساس الرأسمايل،
السوق، يف سلعًة باعتبارها الكاملة بقيمتها العامل من العمل قوَة الرأسمايل
النهائي التحليل يف وأنه مقابلها؛ دفع ا ممَّ أكرب قيمة عىل يحصل سيظل فإنه
الكتُل باستمرار ترتاكم منها التي القيمة مجموعاِت هذا القيمة فائُض يشكِّل

دوهرينج). عىل (الرد املالكة الطبقات أيدي يف املتزايدة الرأسمالية

التي والتأريخية الفلسفية واملعتقدات والتاريخية، الجدلية املادية مؤسس إنجلز كان
تلك وأصبحت العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف املاركسيون رها طوَّ
البلدان معظم ويف السوفييتي االتحاد يف الرسميني والتاريخ الفلسفة أساس املعتقدات
داخل مهمة جدل نقطة أيًضا أصبحت كما ماركسية؛ بلدان أنها أعلنت التي األخرى
هذه مصطلحاُت وأصبحت املاركسية، غري البلدان يف املاركسية السياسية املجموعات
األساس يف يرجع ذلك يف والسبب التأريخ، علم ويف األكاديمية الفلسفة يف مألوفًة املعتقدات
عىل الجدلية آراءه إنجلز َر طوَّ لقد السوفييتي. باالتحاد صلة لهم ليس ُكتَّاب أعمال إىل
،(١٨٧٨) دوهرينج» عىل «الرد لكتاب طبعة أول يف ١٨٥٩ عام عنها به عربَّ الذي النحو
كتب األول، الفصل ويف املنظمة. الصياغة عن بعيدًة كانت اآلراء تلك أن من الرغم عىل

فقال: «امليتافيزيقا» عن إنجلز

مواضيَع األفكار، يف املتمثلة الذهنية وانعكاساتها األشياءَ امليتافيزيقي يَعترب
دون وواحًدا اآلَخر، بعد واحًدا إليها ينظر بعض، عن منفصل بعضها للبحث
يف إال يفكِّر ال إنه األبد. وإىل واحدة مرة ومعطاة وجامدة ثابتة وهي اآلَخر،
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عن زاد وما ال؛ ال نعم، «نعم ويقول: بينها، ط توسُّ دون األشياء، بني التضاد
غريَ وإما موجوًدا إما يكون اليشء إليه، بالنسبة الرش.» من رضب فهو ذلك،
فاملوجب نفسه؛ الوقت يف آَخر وشيئًا نفَسه يكون أن يمكن ال فاليشء موجود؛
حالة يف لآلَخر منهما كلٌّ يقف والنتيجة والسبب تماًما، يتنابذان والسالب

دوهرينج). عىل (الرد صارم تناُقض

أن فكتب فعليٍّا، يتداخالن التناُقض» «قطبَِي أن ذلك من النقيض عىل إنجلز وزعم
برتابطها، وتمثيالتها األشياء «يفهم التداخل)، تغفل (التي للميتافيزيقا خالًفا الجدل،
ولهذا الجدل»؛ عىل دليل «الطبيعة وأن األساسية»، ونهايتها وأصلها وحركتها ويتابعها
وكانت الطبيعية»، العلوم يف الحديثة االكتشافات «معظم الحديثة املادية احتضنت السبب
«الكم إنجلز استعرض التالية الفصول ويف دوهرينج). عىل (الرد األساس» يف «جدليًة
إن: فقال وكتب الجدلية، القوانني من آخران قانونان وهما النفي»، و«نفي والكيف»
واملجتمع والفكر الطبيعة، وتطور للحركة العامة القوانني علم يكون أن يعدو ال «الجدل

دوهرينج). عىل (الرد البرشي»
إنجلز ربط دوهرينج»، عىل «الرد كتاب يف للتاريخ» املادي «التصور استعراض عند
مثل بالضبط تعمل االجتماعية «القوى أن زاعًما للعلوم، «الجدلية» بنظرته النظرة هذه
السياسية والثورات االجتماعية ات التغريُّ لكل النهائية «األسباب وأن الطبيعية»، القوى
يف وإنما الفلسفة، يف ليس … والتبادل اإلنتاج أنماط يف ات التغريُّ يف … عنها البحث يجب
عام مقدمة ويف دوهرينج). عىل (الرد محددة» حقبة بكل الخاص االقتصادي» «النظام
الجدل حول آرائه بني وضوًحا أكثر ربًطا إنجلز ربط دوهرينج»، عىل «الرد لكتاب ١٨٨٥
أنا «كنُت فقال: املعارص، الصناعي املجتمع ر وتطوُّ السيايس االقتصاد عن ماركس وعمِل
املثالية الفلسفة من الواعي الجدل أنقذَا اللذين الوحيدين الشخصني كبري حدٍّ إىل وماركس
موضوعه يف إنجلز واستطرد والتاريخ.» للطبيعة املادي ر التصوُّ يف وطبَّقناها األملانية،
يف منها شكٍّ يف أكن لم التي «باألمور تفصيًال نفسه إقناع إىل يهدف كان أنه فكتب

العموم»:

القواننُي تفرض تُحَىص، وال تَُعدُّ ال التي ات التغريُّ فوىض وسط الطبيعة، يف إنه
وقوع تحكم التي القوانني تلك مثل تماًما نفسها، بالحركة الخاصة الجدلية
عىل تُكوِّن التي نفسها القوانني وهي التاريخ، يف املصادفة طريق عن األحداث
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وترتقي البرشي، الفكر ر تطوُّ تاريخ مدار عىل السائدة السمَة مشاِبٍه نحٍو
دوهرينج). عىل (الرد اإلنسان عقل يف الوعي إىل تدريجيٍّا

يجعل ١٨٨٥ عام مقدمة يف املوجود إنجلز لجدل الرئيسية األفكار استخالص إن
املنشور املنظم غري العمل من النقيض عىل ومفهوًما، واضًحا دوهرينج» عىل «الرد كتاب

ملاركس. واملنسوب ١٨٧٨ عام
معني فلسفي موقف بأنها عرَّفها حيث مألوفة؛ غري امليتافيزيقا عن إنجلز فكرة كانت
الصفتان هما والزيف الحقيقة وأن ثابتة، مرجعيات لديها املفاهيم بأن االعتقاد (أي:
املجردة العامة للمفاهيم إطار مجرد كونها من بدًال للفرضيات)، والواضحتان الوحيدتان
عن حديثه إن وجودها. وسبب باملوجودات املتعلقة الجوهرية الفلسفية باآلراء ملؤه يمكن
مع يتفق التضاد)، أو التناقض (أو التعارض خالل من ٍر تطوُّ عمليَة باعتباره الجدل
فحصها، التي الظواهر ر تطوُّ يف تظهر التي املختلفة املتناقضات تحديد يف هيجل جهود
رضورية عملية يعكس الجدل كان لو كما يكتب كان وإنجلز هيجل من كالٍّ أن إال
االختيار عمليُة — لها تخضع حتى أو — لها تتبع التي التطور عمليات من وحتمية
جدلية الطبيعية العمليات أن وإنجلز هيجل من كلٌّ واعترب املطاف، نهاية يف اإلنساني
املعارصين. الفالسفة معظم أنكرها املعرفة من نوع بوجود يوحي ا ممَّ ذاتها»؛ حد «يف
للمجتمع والسيايس االقتصادي رسده خالل من ماركس استنتج ذلك، من النقيض عىل
االستعانة دون حتمية، كانت مثلما جيدًة — القول جاز إن — كانت الثورة أن الرأسمايل
السببي الرابط يف املتمثِّل د املعقَّ النطاق إىل يتطرَّق لم وباملثل، التاريخية. الرضورة بفكرة
تخلق لإلنتاج املادية الظروف أن فكرة عدا فيما البرشي، والسلوك املادية الظواهر بني
ويف إنجازه. يمكن ما عىل قيوًدا تضع نفسه الوقت ويف اإلنساني، لالختيار احتماالت
ذلك بأنه العقالني الجدل عرََّف املال»، «رأس لكتاب األول للمجلد كتبها التي الخاتمة
من يقرتب لم هيجل أن حني ويف لنقيضه. فهًما للظروف اإليجابي فهمه يف املتضمن
إدراك إنه قائًال املنطق»، «علم كتاب مقدمة يف َمه قدَّ الذي تعليقه باستثناء الجدل تعريف
الطبيعية بالقوانني الجدَل إنجلز ربط فقد السلبية، األمور يف املوجودة اإليجابية لألمور
والحركة األرجح)، عىل األحداث ر (تطوُّ التاريخ يف والحركة الطبيعة، يف بالحركة املرتبطة
املادة بني املزعوم الرابط عىل فحسب وأكد األرجح)؛ عىل الصوري املنطق (قواعد الفكر يف
ومن والفكر، والتاريخ والفيزياء) الكيمياء يف إنجلز درسها (التي حركة حالة يف املوجودة
ماركس أو إنجلز أو هيجل يكن لم ذلك، من وبالرغم مطلًقا. يحدِّده لم أنه املفاجئ غري
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النفي، ونفي والنفي اإلثبات يف املتمثِّلة الثالثية بالصيغة يستعينون بحيث السذاجة من
نُِسبت طاملا الثالثية الصيغة وتلك الجدل، خالل من حدة عىل منهم كلٌّ فهمه ما كل يف
يف املستخَدم األسلوب هذا من بوضوٍح ماركس َسِخَر وبالفعل الخطأ. طريق عن إليهم
وهو تشاليبيوس، موريتس هاينريش الثالثية الصيغة اخرتع وقد الهيجلية. الفلسفة فهم
ح يوضِّ لم التفسري وهذا وفاته، من قصرية فرتة بعد هيجل فلسفة عىل املعلِّقني أوائل من
تفسري إساءة يف تمثَّلت أخرى نتيجٌة له وكانت — النقيض فعل بل — الهيجيل الفكر

خطري. نحو عىل وإنجلز ماركس أعمال ومحتوى منهج
املأخوذة الحقائق «تراكم إن قال إذ العلوم؛ تجاه وضعية نظر وجهة إنجلز لدى كان
وجهة لديه وكانت للطبيعة»؛ الجديل «بالتصور االعرتاف عىل» تجربنا الطبيعية العلوم عن
عىل (الرد النهائية السببية عن يبحث كان إذ االجتماعية؛ بالعلوم يتعلق فيما حتمية نظر
إىل تاريخها يعود التي الفقرات إحدى ويف صارًما؛ ماديٍّا أيًضا كان أنه كما دوهرينج).
عام يف إال يُنَرش لم عمل (وهو الطبيعة» «جدل كتاب من واملأخوذة ،١٨٧٦ أو ١٨٧٥ عام

أيًضا: والوعي كلها السببية عن مسئولة نفسها املادة أن كتب ،(١٩٢٧

أن دون تحوالتها، كل يف حالها عىل خارجيٍّا تظل املادة أن من يقني عىل إننا
الحتمية بالرضورة أنه أيًضا يقني عىل فإننا ولذلك صفاتها؛ من أيٍّا مطلًقا تفقد
العقل يف املتمثِّل األرض، وجه عىل إبداعاتها أعظُم بها سيفني التي نفسها
(جدل آَخر زمان ويف آَخر مكان يف أخرى مرة تُنتجه أن بد ال فإنها املفكر،

الطبيعة).

كتاب تأليف أجل من هذه العلمية االستقصاء عمليات عىل علَّق قد إنجلز أن الواقع
للعلوم الجديل التفسري يتبنَّى إنجلز جعل الذي املباِرش الدافع وكان دوهرينج»، عىل «الرد
يف ومكانه «اإلنسان بوخنر لودفيج كتاب من الثانية الطبعة عىل رده هو الطبيعية،
نذهب؟» أين وإىل نحن؟ وَمن جئنا؟ أين ِمن أو واملستقبل. والحارض املايض يف الطبيعة
العمل هذا خطة ظهرت الكتاب. ذلك يف املقدمة لألفكار الالذع بالنقد اتسم الذي الرد ذلك
إنجلز ذكر مايو، ٣٠ يف ملاركس َكتَبَه خطاٍب ويف ،١٨٧٣ عام للغاية مبكٍر وقت يف النقدي

مساعدته. وطلب الطبيعية» العلوم حول الجدلية «أفكاره

حول التالية الجدلية األفكاُر الصباَح هذا الفراش يف وأنا خاطري عىل وَرَدْت
الطبيعية: العلوم
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يمكن ال األجسام. أِي الحركة؛ حالة يف املادة هو الطبيعية العلوم موضوع
من فقط معرفتها يمكن وأنواعها األجسام فأشكال الحركة؛ عن األجسام فصل
غريها، مع بعالقاٍت املرتبطة وغري املتحركة، غري األجسام ومن الحركة؛ خالل
فقط عندها حركة، حالة يف الجسم يكون فعندما يشء. أي تأكيد يمكن ال
دراستها خالل من األجسام الطبيعية العلوم تعرف ثَمَّ ومن حقيقته؛ يكشف
املختلفة األنواع ومعرفة الحركة. حالة يف وهي ببعض، بعضها عالقة ضوء يف
هي للحركة املختلفة األنواع تلك دراسة فإن لذلك األجسام؛ معرفة هي للحركة
العلوم مركز يف هناك بجلوسك وأنت … الطبيعية للعلوم الرئييس املوضوع
األفكار هذه من جدوى وجود عىل للحكم موقع أفضل يف ستكون الطبيعية
ملاركس املختارة املراسالت العرشون؛ املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال

وإنجلز).

وصلني «لقد فقال: بوضوح، موقفه عن معربِّ وغري ومختًرصا ودوًدا ماركس ردُّ كان
يف وقتي آخذ أن قبل رأٍي أي بإبداء أخاِطَر أن أريد ال لكنني كثريًا، ني وَرسَّ للتوِّ خطابك
الثالث املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال «املرجعيات»» واستشارة األمر يف التفكري

والثالثون).
إنجلز، بأفكار كثريًا مبهورين يكونوا لم علمنا، حد عىل «املرجعيات»، أن يبدو
علََّق املثال، سبيل فعىل بلطف؛ له األمر هذا توضيح حاَوَل ماركس أن من الرغم عىل
مع متَِّفق أنه عن ُمعِربًا إنجلز، لخطاب الجانبية الهوامش يف شورليمر كارل الكيميائي
وأن الطبيعية، للعلوم الرئييس املوضوع هي للحركة املختلفة األشكال دراسة أن فكرة
«صحيح بقوله: رأيه عن َ وعربَّ نسبيٍّا، تعامًال معها التعاُمل من بد ال الواحد الجسم حركة
يستطيع ال للعاَلم، العلمية النظرَة بصفته الجدل أن إنجلز كتب عندما أنه إال تماًما!»
األمر هذا الكيمياء تفعل أن قبل العضوية» «العلوم إىل الكيمياء من االنتقاَل ذاته حد يف
أي يف أدخل فلن الحي، الكائن عن «أما قائًال: األحياء علم عن تحدََّث وعندما بنفسها،
وجد لقد أيًضا.» أنا «وال قائًال: شورليمر علََّق الراهن.» الوقت يف األمر هذا يخص جدل
بالجدل مقاَرنًة أكرب نحو عىل مقبوًال كان إنجلز خطاب يف العلم أن ماركس «مرجعيات»

والثالثون). الثالث املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال
إنجلز كتاب حول وإنجلز ماركس بني علمنا، حد عىل أخرى، مراسالت توجد لم
عىل فيه علََّق الذي ،١٨٧٤ سبتمرب ٢١ يف املكتوب إنجلز خطاب يف إال الطبيعة»، «جدل
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أخرى مرًة … «أعاَدتْه إنها قائًال «نيترش»، مجلة يف وهكسيل تيندال كتبها التي املقاالت
إنجلز، مرشوع إىل ماركس أشار عديدة مرات يف أنه من الرغم عىل الجدل»، موضوع إىل
الثالث املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال أجله من قصرية بحث بعمليات وقام بل

والثالثون).
«جدل كتابه أجل من إنجلز بحث حول وإنجلز ماركس بني األخري الخطاب ويف
يقول: إنجلز كتب ،١٨٨٢ نوفمرب ٢٣ ففي بالفعل؛ ا جدٍّ مقتضبًا ماركس كان الطبيعة»،

ديكارت بني الخالف حول حديثي تتذكَّر ربما كبريًا؛ نًرصا الكهرباءُ يل َمْت قدَّ
امليكانيكية، الحركة يف الكتلُة تفعله ما تمثِّل الكهرباء يف فاملقاومة … واليبنتس
هنا — امليكانيكية الحركة [يف] وكذلك الكهربائية الحركة يف أنه ح يوضِّ وهذا
عامًال الكمي للقياس القابل الحركة شكل يكون — التيار شدة وهناك الرسعة،
بتغريُّ مصحوب» «غري بسيًطا التحوُّل كان إذا حالة يف األوىل، للقوة بسيًطا
الشكل ذلك فإن الشكل، يف بتغري «مصحوبًا» التحول كان إذا أما الشكل، يف
مرة ألول وضْعتُه الحركة عن عام طبيعي قانون هذا «تربيعيٍّا». عامًال [يكون]

والثالثون). الخامس املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال

قوانني مطلًقا يذكر لم إذ مميز؛ نحو عىل ًدا محدَّ نوفمرب ٢٧ يف ماركس ردُّ كان
القوة شكل تغريُّ مع الطاقة ل تحوُّ عند «الرتبيعي» العامل دور تأكيد «إن فقال: الطبيعة
املجلد باألملانية، وإنجلز ماركس (أعمال عليه» أهنِّئك وأنا ا، جدٍّ رائع أمر َلُهَو الثانية،

والثالثون). الخامس
عرش التاسع القرن وثمانينيات سبعينيات ماركسية عن الحديث يف إنجلز استفاض
ومؤسساته اإلنسان أصل حول ماديًة وآراءً املادية الفلسفَة تناوَلِت أخرى أعمال يف
املاركسية «النظرة فرضيات لتوضيح فرصًة انتهز ١٨٨٦ عام ويف والسياسية، االجتماعية
«األيديولوجية كتاب يف ماركس مع بدأه الذي العمل إكمال يف ذلك من واستفاد للعالم»،
إن كيه للكاتب فيورباخ» «لودفيج لكتاب املطولة النقدية مراجعتَه إنجلز َم قدَّ األملانية».
و«اعرتاٌف الهيجلية»، بالفلسفة لعالقتنا ومرتابط قصري «عرٌض بأنه إياه واصًفا ستاركي،
هيجل عرص تََلْوا الذين الفالسفة من آَخر فيلسوف أي من أكثر — فيورباخ بتأثري كامل
«األيديولوجية كتاب مخطوطَة إنجلز انتقد وملَّا واالندفاع.» العاصفة فرتة خالل علينا —
فيورباخ ملعتقد نقًدا يتضمن ال ألنه لالستخدام صالح غري بأنه إياه واصًفا األملانية»،
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إىل االنتباه لفت للتاريخ»؛ املادي «للتفسري كامل غريَ عرًضا كونه عن فضًال نفسه،
الوقت؛ ذلك يف نُِرشت قد تكن لم التي فيورباخ، عن عرشة اإلحدى ماركس أطروحات
ظهور بعد ملحق هيئة عىل محررة) صورة (يف بعُد فيما أضافها التي األطروحات تلك
املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال ١٨٨٨ عام كتاب يف املطولة النقدية مراجعته
متتبًعا املبكرة، ماركس أعمال عن استقصاء أوَل إنجلز أطلق األمر، بهذا وبقيامه الثاني).
األوىل األعمال يف وباحثًا األول، املقام يف منها الفلسفية سيما ال عليه، أثَّرت التي العوامَل

الالحقة. أعماِله ومعانَي أصوَل ح يوضِّ ا عمَّ ملاركس
الكالسيكية» األملانية الفلسفة ونهاية فيورباخ «لودفيج كتابه يف إنجلز أوضح أن بعد
الرضبَة لألبد «َوجهت أنها يف تكمن إنها قائًال — الهيجلية للفلسفة الحقيقيَة» «األهميَة
أخرى مرة ليفرسِّ انتقل — البرشيني» والفعل الفكر منتجات كل غائية لفكرة القاضية
لعام تاريخها يعود التي السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة لكتابه ماركس مقدمَة

يقول: ماركس وكتب الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال ١٨٥٩

والربجوازية واإلقطاعية والقديمة اآلسيوية اإلنتاج أنماط وصف يمكن العموم يف
االقتصادي التكوين عملية يف تقدُّمي اتجاه يف تسري عصور بأنها املعارصة
لعملية العدائية األشكال آخر هي الربجوازية اإلنتاج عالقات أن كما للمجتمع،
عداوة بل الفردية، العداوة بمعنى عدائية ليست وهي — االجتماعية اإلنتاج
القوى تَْخلق نفسه الوقت ويف األفراد، لحياة االجتماعية الظروف من نابعة
تلك لحلِّ املادية الظروَف الربجوازي، املجتمع رحم يف تتكوَّن التي املنتجُة
املجتمع قبل ما لعِرص نهايًة يضع االجتماعي، التكوين هذا فإن ولذلك العداوة؛

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال البرشي

انتقالية مراحل إال هي ما املتعاقبة التاريخية األنظمة «كل قائًال: ذلك عن إنجلز يعربِّ
مرحلة كل «إن وأضاف: األعىل.» إىل األدنى من البرشي املجتمع لتطور الالنهائي املسار يف
العملية لهذه انعكاس سوى ليست الجدلية «الفلسفة أن ورأى رضورية.» مرحلة هي
للعلوم الحالية الحالة مع تماًما متِفًقا التوجه من النوع «هذا وكان املفكر.» العقل يف
إىل «بالنسبة أنه من الرغم وعىل لألرض.» حتى ممكنة بنهاية تنبَّأت التي الطبيعية،
يوجد بل فحسب، تصاعدي جانب يوجد «ال الجدلية، النظرة لهذه وفًقا البرشي» التاريخ
كان التحول.» نقطة من كبرية مسافة «عىل الحظ لحسن كنَّا فلقد أيًضا»، تنازيل جانب
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العلوم طريق عن إليها ل للتوصُّ قابلة نسبية «حقائق عن البحث يف يتمثَّل إنجلز منهج
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الجديل» التفكري خالل من نتائجها وجمع الوضعية،

الثاني). املجلد
إنجلز تناول والعلوم، والتاريخ الجديل التفكري بني العالقة تحديد حاَوَل أن وبعد
سعيه ويف والوجود». التفكري «عالقة وهي: أال الفلسفة»؛ لكل الكربى األساسية «القضية
والتفسري، العلمي واملنهج والوعي، املادة بني العالقات مع التعامل حاول املشكلة، هذه لحل

الشأن: هذا يف وقال

صوًرا بوصفها كالعادة؛ مادية بطريقة رأسنا يف املوجودة املفاهيم ندرك إننا
تلك أو املرحلة لهذه صوًرا الحقيقية األشياء اعتبار من بدًال الحقيقية لألشياء
لكلٍّ للحركة، العامة للقوانني علًما الجدُل أصبح وهكذا املطلق. املفهوم من
يف متطابقتان القوانني من مجموعتان البرشي؛ والفكر الخارجي العالم من
العقل أن لدرجة منهما، كٍل عن التعبري طريقة يف تختلفان لكنهما الجوهر،
معظم يف وأيًضا الطبيعة يف بينما واعية، بطريقة تطبيقهما يستطيع البرشي
يف واعية، غري بطريقة نفسها القوانني هذه تؤكِّد اآلن، حتى البرشي التاريخ
تبدو التي الحوادث من نهائية ال سلسلة وسط الخارجية، الرضورة شكل
مجرَد نفسه املفاهيم جدل أصبح الطريقة وبهذه األمر. ظاهر يف كمصادفات
الهيجيل الجدل أصبح وبذلك الحقيقي؛ للعالم الجدلية للحركة واٍع انعكاس
بقدَميْه عليه، يقف كان الذي رأسه، استعاضعن باألحرى أو رأسه، عىل مقلوبًا

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال

الذي نقده (يف إنجلز كتب ا، جدٍّ والغريبة الشهرية االستعارة لهذه األوىل النسخة يف
ويف مقلوبًة.» وأصبحت الحقيقية العالقة «انعكَسِت هيجل جدل يف أنه (١٨٥٩ لعام يعود
وعالقته املال» «رأس كتاب منهج عىل ا جدٍّ املقتضبة تعليقاته ماركس أضاف ١٨٧٢ عام
ملنهج «مناِقًضا» كان الجديل» «منهجه أن ماركس والَحَظ هيجل، ملنهج واملصححة النقدية
بينما «للفكرة»»، خارجي ظاهري شكل مجرد الحقيقي «العالم يرى هيجل ألن هيجل؛
العقل يف املادي العالم انعكاس سوى ليست «املثالية إن: أْي العكس؛ كانت نظره وجهة
االستعانة عن امتنع ماركس أن من الرغم وعىل فكرية.» أشكال إىل وترجمته البرشي،
والتاريخ الطبيعة من كلٍّ إىل بالنسبة واحدة الجدلية القوانني بأن القائلة إنجلز بنظريات
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العقل، يف واٍع انعكاس لها الجدلية الحركة بأن القائلة إنجلز نظر وجهة وكذلك والفكر،
يصحح أن «يجب وكتب: رأسه.» عىل «يقف هيجل مع الجدل إن قائًال ماركس علََّق فقد
(رأس الصوفية» القوقعة داخل العقالني القلب اكتشاف أردتم إذا أخرى، مرة وضعه
من «استخرج ماركس أن السابق يف إنجلز زعم مثلما باألحرى أو األول)، املجلد املال،
ملاركس املختارة (األعمال الحقيقة» هيجل اكتشافاِت يضمُّ الذي القلَب الهيجيل املنطق
بالقلب الخاصة الهيجيل الجدل بشأن إنجلز استعارات شكَّلت لقد األول). املجلد وإنجلز،
ماركس وقادت تفسريها، ملحاوالته حتى يًا تحدِّ والقواقع والقلوب الرأس عىل والوقوف

املختلطة. االستعارات من غامض نطاق إىل واضح نحو عىل
قوانني إنجلز برََّر الكالسيكية» األملانية الفلسفة ونهاية فيورباخ «لودفيج كتاب ويف
وهي: الطبيعية؛ العلوم يف مهمة» اكتشافات «ثالثة ب االستعانة خالل من العامة، الحركة
العليا؛ واألنواع الكائنات كافة ر لتطوُّ واحد» عام «قانون إىل أدَّى ا ممَّ الخلية، اكتشاف
كل أن عىل داروين و«دليل» الكونية»؛ «للحركة وحفًظا تجسيًدا باعتباره الطاقة ل وتحوُّ
املجتمع ر تطوُّ أن من وبالرغم للتطور. نتيجًة كانت اإلنسان، فيها بما العضوية، املنتجات
فقط توجد الطبيعة تطور يف (ألنه إنجلز قال كما الطبيعة، تطور عن واحد أمر يف اختلف
ربما التي — املجتمع يف الواعية الفاعلة العنارص فإن عمياء»)، واعية غري فاعلة «عنارص
السائد ذلك مع تماًما متشابًها «وضًعا أنتَجْت — معيَّنة» وأحداث «عصور يف مهمًة تكون
«تتحكَّم والتاريخ الطبيعة من كلٍّ يف أنه إنجلز وكتب الواعية.» غري الطبيعة نطاق يف
داخلية قوانني دائًما «تحكمهما والتاريخ الطبيعة من كالٍّ لكنَّ األمر، ظاهر يف الصدفة»
العالقات ضوء يف الحديث التاريخ مسار كْشُف يمكن املعرفة هذه خالل ومن خفية»،

سببية: عالقات أنها ُزِعم التي

للتاريخ املحركة األسباب دراسة كادت السابقة الفرتات كل يف أنه من الرغم عىل
ونتائجها األسباب تلك بني والخفية دة املعقَّ ِللتَّداخالت نظًرا — مستحيلًة تكون
اللغز هذا حلَّ جَعَل كبرٍي حدٍّ إىل التداخالت تلك بسطت الحالية فرتتنا فإن —
معاهدة منذ تقدير أقل عىل أْي النطاق؛ الواسعة الصناعات بداية منذ ممكنًا.
أن إنجلرتا يف شخص أي عىل يخفى يَُعْد لم ،١٨١٥ لعام األوروبية السالم
هما: طبقتني لدى السيادة مزاعم أيقظ قد إنجلرتا يف كله السيايس النضال
الوسطى] [الطبقة الربجوازية والطبقة لألرايض املالكة األرستقراطية الطبقة
نضاالت هي السياسية النضاالت كل أن األقل عىل املعارص التاريخ يف وثبت …
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الذي السيايس الطابع رغم التحرُّر، أجل من الطبقية النضاالت كل وأن طبقية،
— سيايس نضال هو طبقي نضال كل ألن — بالرضورة النضاالت تلك تتخذه
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال «االقتصادي» التحرر مسألة النهاية يف تثري

الثاني). املجلد

قد «التداخالت» تلك أن نجد — إلنجلز وفًقا — للتاريخ» املاركيس ر «التصوُّ يف
فقط لنفسها تركت والتاريخ»، الطبيعة من «املستبعدة فالفلسفة، الحقائق»؛ «يف اكتُشفت
والجدل» املنطق نفسها؛ التفكري عملية قوانني «نظرية يمثل الذي املجرد»، الفكر «نطاق

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال
وصف ماركس أن عىل فقط يستند التاريخية األحداث حتمية عىل إنجلز تأكيد كان
كيف إنجلز يرشح لم وباملثل . تقدُّميٍّ اتجاٍه يف تسري بأنها املتعاقبة الفرتات ببساطة
الجديل، التطور انعكاس إىل التفكري يف املصادفة نطاق من طريَقه العقُل يشقَّ أن يمكن
املادي، العالم يف سواء واملصادفة، السببية بني املتداخلة العالقَة قط يتناول لم وبالفعل
ترك والفلسفة، باملنطق يتعلق وفيما البرشي. اإلدراك يف أم التاريخية، األحداث يف أم
كيف، إىل الكمِّ ل تحوُّ وهي: — وضعها التي الثالثة الجدلية «القوانني» فقط إنجلز لنا
وجهة إىل باإلضافة — النفي) نفي (أو التناقض خالل من والتطور املتناقضات، ورصاُع
النظر وجهة عن إنجلز وقال واضحة. ثابتة مرجعيات لها ليست الفئات بأن القائلة نظره

فكتب: الجدلية»، «املادية وراء الكبرية» األساسية «الفكرة بأنها األخرية

أنه عىل بل الجاهزة، «األشياء» من مجموعة أنه عىل العالم يُفَهم أال يجب
وكذا — ظاهريٍّا ثابتة تبدو التي األشياء فيها تمرُّ «العمليات» من مجموعة
الظهور من دائم بتغريُّ — املفاهيم عليه نطلق ما أو عقولنا يف الذهنية صورها
يف املؤقت الرتاجع أشكال وكل الظاهرة املصادفة أشكال كافة ورغم واالندثار؛
ملاركس املختارة (األعمال النهاية يف ق يتحقَّ تقدُّمي ر تطوُّ ثمة فإن ، التغريُّ هذا

الثاني). املجلد وإنجلز،

باعتبارها مفيدة ككل الجدلية نظره ووجهة إنجلز «قوانني» أن من الرغم وعىل
منطقي. لنظام أسًسا اعتبارها يمكن ال فإنه والتحليل، للتفسري مبادئ

إنجلز وضع والتاريخ، الطبيعة ملعرفة «املادية» الفرضيات توضيح إىل وباإلضافة
التي املالحظات بعَض َم قدَّ قد نفسه ماركس وكان اإلنسان، ألصل «ماديٍّا» ًرا تصوُّ أيًضا

73



إنجلز

كتابه يف ناَقَش عندما الحيوانات، عن اإلنسان بها يختلف التي املحددة الكيفية تناولت
بينها: من والتي االجتماعي، واإلنتاج العمل مفاهيَم املال» «رأس

بالحيوان. تذكرنا التي الغريزية البدائية العمل أشكال مع اآلن نتعاَمل ال إننا
اإلنسان فيه كان الذي الوضع بني يفصل قياسه، يمكن ال زمني فاصل وثمة
كان الذي الوضع وبني سلعًة، باعتبارها للبيع السوق يف عمله قوة يطرح
يف العمل نتصور إننا الغريزية. األوىل مرحلته يف البرشي العمل فيه يزال ال
العمليات تشبه بعمليات تقوم فالعنكبوت حرصية؛ برشية عملية يجعله شكل
تشييد يف املعماريني من كثري عىل تتفوق أيًضا والنحلة النساج، بها يقوم التي
يشيد املعماري أن فهو النحل، أفضل عن املعمارين َ أسوأ يميِّز ما أما خالياها.

املال). رأس (كتاب الواقع يف يبنيه أن قبل خياله يف البنيان

بتخمينات مقاَرنًة أكرب نحو عىل ومجرًدا تصوريٍّا العموم يف ماركس ِنَقاش كان
القرد ل تحوُّ يف العمل «دور يُكِمْله لم الذي كذلك أعماٍل يف املضمنة التاريخية، شبه إنجلز
وفاة بعد ١٨٩٦ عام مقالة صورة يف نُِرش لكنه ١٨٧٦ عام يف كتبه والذي إنسان»، إىل
الرشوط «أهم بوصفه العمل تفسري مهمة إنجلز توىل املقالة هذه ويف قليل. بوقت كاتبه
يف مستوية أرض عىل تسري «التي الِقَردة بدأت فعندما البرشي»؛ الوجود لكل األساسية
«الخطوة اتخذت املنتصبة»، املشية مع فشيئًا شيئًا والتكيف اليدين مساعدة عن االستغناء
متأثِّرًة التطور عن إنجلز نظر وجهة كانت لقد برش.» إىل ِقَردة من التحوُّل يف الحاسمة
ويتمثل التحديد، وجه عىل داروين بنظرية تأثُّرها من أكثر التطور، يف المارك بمذهب
األجيال إىل تُورَّث أن يمكن األفراد يكتسبها التي السمات أن إنجلز اعتقاد يف التأثر هذا

الشأن: هذا يف قال الالحقة؛

خالل ومن العمل». نتاج أيًضا «لكنها للعمل، عضو مجرد ليست فاليد ثَمَّ ومن
خالل ومن باستمرار، الجديدة العمليات مع التكيُّف خالل ومن وحده، العمل
واألوتار، العضالت، يف حدث الذي الطريقة بهذه املكتَسب الخاص ر التطوُّ وراثة
الرباعة لهذه التجدد دائم التوظيف خالل ومن أطول، فرتة عرب ولكن والعظام
اليد اكتسبت هذا كل خالل من تعقيًدا؛ أكثر جديدة عمليات يف وراثيٍّا املكتسبة
رفائيل، رسومات إبداع يف املساهمة من مكَّنَها الكمال، من عاليًا قدًرا البرشية
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وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال باجانيني وموسيقى تورفالدسن، وتماثيل
الثاني). املجلد

أخرى أمثلة لتفسري النمو» ترابط «قانون ى املسمَّ املفرتض داروين بقانون إنجلز استشهد
واالنتخاب: التنوع من

للقدمني تكيُّف من صاَحبَها وما البرشية اليد مهارة يف التدريجية الزيادة إن
األجزاء عىل الرتابط، هذا بموجب شك، بال أثرهما لهما كان املنتصبة، املشية مع
لقدٍر اآلن حتى يخضع لم الفعل هذا فإن ذلك، ومع الحي. الكائن يف األخرى
ِذْكر مجرد من أكثر الصدد هذا يف آَخر يشء فعل من يمكِّننا الفحص من كبرٍي

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال عام بوجه الحقيقة

أغراض يف يُستخَدم أْقَدُمها كان التي األدوات، صناعة مع العمل بدأ إلنجلز، وفًقا
املعتِمد ذلك إىل فقط النباتي الغذائي «النظام من التحوُّل بداية هذا وكان والصيد، القنص
النظام إن إنجلز قال النباتيني»، لألشخاص االحرتام «كل تقديم ومع أيًضا.» اللحوم عىل
تطور إنجلز عرض وقد للدماغ. الرسيع ر للتطوُّ رضوريٍّا كان اللحوم عىل املعتِمد الغذائي
واضًحا ًرا تصوُّ تدريجيٍّا رنا «طوَّ أننا كيف ح يوضِّ نحٍو عىل البرش بني االجتماعي اإلنتاج
عىل السيطرة فرصة لنا تتاح سوف كاملة ثورة بعد إنه بحيث اإلنتاجي»، لنشاطنا …

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال وتنظيمها اإلنتاجي النشاط هذا آثار
ْت تَمَّ التي َكِتْلك األنثروبولوجيا، مجال يف الحديثة االكتشافاُت أكََّدِت إلنجلز، وفًقا
للتاريخ» املادي ره «تصوُّ حقيقَة والفلسفة، والتاريخ والفيزياء والكيمياء األحياء علوم يف
ه ونََرشَ والدولة» الخاصة وامللكية األرسة «أصل كتاَب إنجلز وألَّف «الجدل». عىل القائم
مع الحديثة األنثروبولوجية األعمال تطابق لتوضيح مطولة محاولًة فيه َم وقدَّ ،١٨٨٤ عام
قد كانت لو كما تبدو رؤيته تجعل لدرجٍة املجتمع، وأصل اإلنسان ألصل «املادية» رؤيته
«املجتمع بكتاب األساس يف ا مهتمٍّ إنجلز وكان مستقلة. أبحاث خالل من مؤكَّدة أصبَحْت
إن مورجان قال مورجان. هنري لويس األمريكي للعالم ١٨٧٧ عام نُِرش الذي القديم»
الهمجية من البرشي التطور يف حاسًما دوًرا لعب املعيشة وسائل إنتاج يف التقني َم التقدُّ
والحكومة األرسة مورجان استعرض املسار هذا تخطيط ويف الحضارة. إىل الرببرية إىل
وقد األنثروبولوجيا، عن ماركيس عمل أول إنجلز، كتاب نشأ املناقشة هذه ومن وامللكية،

.١٨٩٤ عام ترجمات عدة له وكانت طبعات، أربع الكتاب هذا من ظهر
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املادية الحياة إنتاج «نمط بأن القائلة ،١٨٥٩ لعام ماركس نظر وجهة رشح ويف
العامل إن إنجلز قال العموم»، يف والفكرية والسياسية االجتماعية الحياتية العمليات د يحدِّ
لعملية وكان الحالية. الحياة إنتاج وإعادة إنتاج هو أخري» «كخيار كان التاريخ يف الحاسم
إنتاج هو والثاني املطلوبة، واألدوات املعيشة وسائل هو األول ان: شقَّ اإلنتاج وإعادة اإلنتاج
االجتماعية املؤسسات أن وكتب واألرسة. النوع بنرش إنجلز ربطه الذي أنفسهم البرش
أصبح العمل، ر تطوُّ قلَّ «كلما العاملني: بهذين الخاص النسبي ر للتطوُّ وفًقا محدَّدة كانت
النظام وبَدا كذلك، محدودًة املجتمع ثروُة وأصبحت أكرب، نحو عىل محدوًدا إنتاجه حجم
ظهرت العمل، إنتاجية ر تطوُّ ومع الجنس.» لروابط أكرب نحو عىل خاضًعا االجتماعي
املجتمع ميَّزت التي الجنس» «روابط سمة وكرست جديدة، اجتماعية عوامُل لذلك نتيجًة
األحداث كل محتوى شكَّلت التي الطبقية الرصاعاُت بُحريٍة تطوَّرت وبعدها القديم؛
الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الحايل عرصنا حتى املدوَّنة التاريخية
أمريكا هنوَد أساسية بصفة يتناول كان الذي مورجان، عمل إىل إنجلز وأضاف
ببعض مورجان وحظي واألملان. والسلتيني وروما اليونان عن الخاصة تعليقاته الشمالية،

يقول: كتب الذي إنجلز من املميز املديح

األولية املرحلة هو األم، بحق املعروف األم، إىل العشائر نََسب أن اكتشاف إعادة
للشعوب املميزة املرحلة تلك األب، بحق املعروف األب، إىل العشائر نََسب ملرحلة
ر للتطوُّ داروين نظرية أن مثلما البدائي املجتمع لتاريخ مهم أمر َلُهَو املتحرضة؛
لعلم مهمة ملاركس القيمة فائض نظرية أن مثلما وأيًضا األحياء، لعلم مهمة

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال السيايس االقتصاد

كان األم بحق «اإلطاحة بأن القائل االستنتاج إىل إنجلز َل توصَّ مورجان اكتشاف ومن
العائلة شكَل للرجال الحرصية السلطة واتخذت األنثوي.» للجنس تاريخية هزيمة أكرب
األثينية األرسة ظهرت منه الذي األحادي الزواج إىل الشكُل َر تطوَّ ثم األمر، بادئ يف األبوية
أنفسهم فيَُسلُّون لزوجاتهم، الحب إظهار من فيها «يخجلون اليونانيون األزواج كان التي
األحادي الزواج أن إنجلز وزعم الغلمان.» حب شذوذ يف انغمسوا أن إىل … «املحظيات» ب
من آَخر، لجنس جنٍس لخضوع نتيجًة ظهر لكنه ، معنيَّ جنس حب بسبب يظهر لم
«األيديولوجية كتاب من إنجلز واقتبس قاطع. نحٍو عىل أبوَّتُه ثابتة ألب َوَرثة توفري أجل
الرجل بني كان العمل تقسيم أشكال «أول فقال: املوضوع بهذا يتعلَّق فيما األملانية»
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التاريخ يف ظهر الطبقات بني عداء «أول قائًال: واستطرد األطفال.» إنجاب أجل من واملرأة
طبقي قهر وأول األحادي، الزواج يف واملرأة الرجل بني العداء َر تطوُّ ظهوُره صاَدَف
الزواج كان إلنجلز، ووفًقا الذكوري.» الجنس يد عىل األنثوي الجنس قْهَر ظهوره صاَدَف
نفسه، الوقت يف لكنه تطور، فهو ما؛ تاريخي لنمط أخرى صورة األمر واقع يف األحادي
املجموعة وقمع شقاء خالل من ما مجموعٍة وتقدُُّم رفاهيُة فيه ق تتحقَّ نسبي، «تراجع

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال األخرى»
الرأسمايل اإلنتاج إلغاء بعد الزواج ر تطوُّ إليه سيئول بما إنجلز َن تكهَّ بعُد وفيما
كل هو األحادي الزواج من بالتأكيد يختفي سوف ما أن «إال فقال: امللكية، وعالقات
هي؛ الصفات وهذه امللكية، عالقات منطلق من لظهوره نتيجًة به لصقت التي الصفات
وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال للفسخ» الزواج قابلية عدم وثانيًا: الرجل، سيطرة أوًال:

الثاني). املجلد
كتابه ففي املستقبيل؛ املجتمع يف التحرُّر بشأن كليَّة متفائًال إنجلز يكن لم ذلك ومع
تنهي سوف الربوليتاريا ثورة بأن القائلة ماركس نظر وجهَة َ فرسَّ دوهرينج»، عىل «الرد

فقال: الطبقي الحكَم الوقت مع

تلو مجاٍل يف رضوري غري يصبح االجتماعية العالقات يف الدولة َل تدخُّ إن
وإدارة األشياء إدارُة األفراد حكم محلَّ وتحلُّ نفسه؛ تلقاء من يتالىش ثم اآلَخر،

دوهرينج). عىل (الرد «تتالىش» بل «تُلَغى»، ال فالدولة اإلنتاج؛ عمليات

يف البداية يف ونُِرشت ،١٨٧٢ عام كتبها التي — السلطة» «عن إنجلز مقالة قدَّمت
وكان املستقبلية، اإلدارة هذه طابع عن معينة مالمَح — ١٨٧٤ عام إيطاليٍة صحيفٍة
التصدي سيما ال الدولية، االشرتاكية الحركة لدى الالسلطوية امليول مواجهة هو غرضه
تستلزم، إراداتنا» عىل اآلخر إرادة «فرض بأنها للسلطة إنجلز تعريف إن باكونني. لنفوذ
بعد وحتى الخاضع.» الطرف جانب من مقبول «غري بالتأكيد وهذا «الخضوَع»، قال، كما
الخضوع من نوع إىل حاجٍة يف النطاِق الواسعُة الصناعُة ستظل اجتماعية ثورة حدوث
فزعم الجديل، حديثَه إنجلز وتابََع علينا.» «مفروضة األمور هذه إن يقول وكتب والسلطة،
املستقبل يف االجتماعي التنظيم ظل يف وأنه النسبية»، «األشياء من واالستقالل السلطة أن
ره تصوُّ إنجلز ويضع حتميًة.» اإلنتاِج ظروُف تجعلها التي «الحدوَد السلطِة تقليُل سيتم
بالشمولية تتسم التي الجدلية نظره وجهة خالل من املستقبيل املجتمع يف السمة هذه عن

قائًال:
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الطبيعة، قوى أخَضَع قد املبدعة، وعبقريته ملعرفته باستخدامه اإلنسان، كان إذا
التي املجاالت يف بإخضاعه، منه لنفسها تنتقم بدورها الطبيعة قوى فإن
االجتماعي التنظيم أشكال كافة عن منفِصل حقيقيٍّ الستبداٍد فيها، يستغلها

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال

السبب أن تماًما املؤكَّد ومن النطاق، واسع تأثريٌ الجدلية إنجلز نظر لوجهة كان لقد
واالجتماعية الفيزيائية الدراسات مجاالت لكل العلمي نها تضمُّ تزعم أنها إىل يرجع ذلك يف
برنامًجا ويربِّر للرأسمالية، الحتمي» «بالسقوط العلم هذا يتنبَّأ إلنجلز ووفًقا واحد. علم يف

الثاني). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال العالم عمال لتحرير سياسيٍّا
تأثريها. مدى وتحديد إنجلز أعمال لتقييم محاوالٌت حاليٍّا وتُجَرى
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واملاركسية إنجلز

القليلة األفكار فهذه الفكرية؛ إنجلز تركة يف األسايس العنرص هو للتاريخ املادي التفسريُ
االجتماعية النظرية عىل ثوري تأثري لها كان مختلفة بطرق بنفسه إنجلز عنها َ عربَّ التي
العلوم أو الفنون مجاالت من مجال أي يف معارص تعليم وأي السياسية، واملمارسة
ناقدة، كانت وإن حتى الدراسة، بعَض ن يتضمَّ أن بد ال الكفاءَة، امتالَكه ِعي يدَّ االجتماعية
غري أو عقيم كالم بأنه املذهب هذا إظهار محاوالت من أيٌّ تنجح ولم الفكري. املذهب لهذا
فالسفة عن صادرًة تلك الهجوم حمالت كانت لو حتى منطقي، غري أو حشو أو مرتابط

ا. جدٍّ مفيد للتاريخ املادي التفسري أن هو ذلك يف والسبب الصيت؛ ذائعي مرموقني
النشاط ِفَرُق بينها ومن — املجموعات من العديُد تتخذ السياسية، املمارسة يف
للتاريخ املادي التفسريَ — تونج تيس وماو وتروتسكي لينني أتباع من املاركيس السيايس
وغري املاركيس بني للتفرقة واحد معيار هناك كان إذا أنه والواقع لها. أساسيٍّا معتقًدا
ومع املعايري. هذه بني من األقوى املناِفس هو للتاريخ املادي التفسريُ فسيكون املاركيس،
للغاية؛ قوي نحو عىل ماركسيٍّا شخص أيَّ يجعل لن ر التصوُّ ذلك قبول مجرد فإن ذلك،
يرجع وهذا الكثري، يخربنا ال قد شخٍص بأي «ماركيس» وصف إلحاق فإن حال، أي وعىل
املاركسيني؛ كل باتفاق يحظى للتاريخ الشهرية النظرة لهذه د موحَّ تفسري وجود عدم إىل

املشرتكة». «الخالفات من مجموعًة يمثِّل للتاريخ املادي فالتفسري
راسًخا معتقًدا يمثِّل السيايس العالم يف للتاريخ املادي التفسري أن من الرغم وعىل
هذه فائدة فإن والسياسة)، والتكتيكات االسرتاتيجية لتربير أساسية نقطة إنه (حيث
السياسية والعلوم االجتماع وعلم التاريخ أعمال يف مباَرشًة أكثر نحو عىل تتضح النظرة
املهم ره تصوُّ بسبب ماركس عىل نفسه وماركس إنجلز أثنى والفلسفة. واألنثروبولوجيا
للتاريخ»؟ املادي «التفسريَ إنجلز لنا تَرَك إذن فلماذا البرشي؛ املجتمع ر ولتطوُّ للطبيعة



إنجلز

تفسرٍي محلَّ العبارة هذه وأصبحت بنفسه، املصطلح هذا ابتكر أنه هو األول السبب
تلخيصها. إىل األصل يف تهدف كانت التي دة املعقَّ املوضوعات كل عن منفصل نحو عىل
عن مستقلًة بها خاصة أهميًة و«التاريخ» و«التفسري» «املادي» مصطلحات واكتسبت
ذلك من وأهم الفلسفة»، و«فقر فيورباخ»، حول «أطروحات يف املتمثلة ماركس كتابات
عىل املصطلحات فهذه ١٨٥٩؛ لعام السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة لكتاب مقدمته
بالتغيري الخاصة اإلنتاج «نظرية ستكون بل ماركس، نظر وجهَة جيًدا تناِسب لم حال أي
امتنََع ماركس أن من الرغم عىل للتاريخ»، املادي «التفسري من أكثر مناسبًة االجتماعي»
مرات يف فقط نفسه وصف لقد اإلطالق؛ عىل أسماءً نظره وجهات إعطاء عن بحكمٍة
توضيح باستثناء الكلمة، بهذه توضيحه قَصَد ما يحدِّد لم ذلك وبعد «مادي»، بأنه نادرة
السابقة املادية مذاهب إىل فيورباخ» حول «أطروحات مقالته يف وأشار «مثاليٍّا». ليس أنه
يربط لم ماركس أن من الرغم عىل «الجديدة»، املادية إىل باستحساٍن وأشار إياها، منتِقًدا
االجتماعية». البرشية أو البرشي «املجتمع ل خالًفا آَخر د محدَّ يشء بأي الوصَف هذا
لم اآلراء تلك فإن الرأسمايل، للمجتمع التاريخي ر التطوُّ عن آراء ملاركس كانت حني ويف
عرشة الحادية األطروحة يف األمر بهذا ا مستِخفٍّ كتب فقد «التفسري»؛ ب تُعنى مهمًة تكن
يكن ولم العالَم.» فحسب وا» «فرسَّ «الفالسفة إن فقال فيورباخ، حول أطروحاته من
لتقديم يسعى الذي خ املؤرِّ به سيقوم كان الذي النحو عىل «بالتاريخ» ا حقٍّ ا مهتمٍّ أيًضا
البرشي املجتمع يف ذاتي» «تغيري أي ثورية»؛ «ممارسة ماركس هدف كان «تفسري»؛

الخامس). املجلد وإنجلز، ملاركس املجمعة (األعمال
هو الفكرية، إنجلز تركة ضمن يقع للتاريخ املادي التفسري بأن للقول الثاني السبب
يكن لم فهو املعارص؛ وقتنا حتى هكذا يزال وال تأثريًا عنه املدافعني أكثر كان إنجلز أن
األساليب أهم هو هذا أن ثبت ولقد أيًضا، عنه مدافًعا كان بل للمصطلح، فحسب واضًعا
أكرب كانت ماركس لكتابات رشوحه ألن كتاباته؛ كل يف إنجلز استخدمها التي التوضيحية

املعارصة. مالحظاته أو التاريخية بحوثه من أيٍّ من تأثريًا
صادقًة — أرى ما بحسب — إنجلز نوايا كانت ماركس، لكتابات إنجلز رشوح يف
من الرغم وعىل ذلك، استحقاق عند املديَح َم وقدَّ معقولة بدقة اقتبس لقد للغاية؛ ومحرتمة
ألعمال وتفسرياته بماركس عالقته بسبب أكثر ذاعت قد والفكرية السياسية شهرته أن

بأستاذه. كتلميذ عالقته حدود داخل وطموحاته ادِّعاءاته جعل فإنه ماركس، أستاذه
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السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة كتاب من ١٨٥٩ لطبعة ماركس مقدمة احتوت
الكتاب هذا موضوع أن املفهوم ومن األساسية». «فكرته تمثِّل التي الفقرات بعض عىل
وتفصيله ماركس، أفكار عىل املستمر وتعليقه إنجلز، لرشوح الرئييس املوضوَع أصبح

التالية. الرشوح ومحتوى منهِج وضع يف رضوريٍّا األول الرشح وكان آلرائه،
لكتاب النقدية مراجعته يف كبري نحو عىل ماركس أقوال من إنجلز اقتبس أن وبعد
آراء جوهَر اعتربه ما عرِض إىل انتقل ،١٨٥٩ عام السيايس» االقتصاد نقد يف «مساهمة
«األيديولوجية كتاب كتابَة بمفرده يعيد كان لو كما ما، نحٍو عىل له يفصِّ وأخذ ماركس
و١٨٤٦. ١٨٤٥ عاَمْي بني فيما ماركس مع تأليفه يف اشرتك الذي العمل ذلك األملانية»،
تأليفها، يف رشيًكا أصبح األصلية اآلراء تلك بتطويره أنه اعتَقَد ربما املنطلق، هذا ومن
مع قليًال ولو يتعاَرض قد رشحه يف قاله ما أنَّ فكرَة مطلًقا بباله يخطر لم أنه يبدو لكن
فقط، مهمة أعمال ثالثة تأليف يف وإنجلز ماركس اشرتك فقد رأينا، وكما ماركس. آراء
ماركس ل يتحمَّ ولم ِباْسمه، إنجلز أعمال نُِرشت ذلك وبعد ،١٨٥٠ عام قبل ُكِتبت وكلها
أن من الرغم عىل الطريقة، بهذه األمَر يَر فلم إنجلز، أما تجاهها. عمليٍّا مسئولية أيَّ
.١٨٨٣ عام ماركس وفاة بعد إال واضح نحو عىل ُمعَلنًا يكن لم املشرتك التأليف افرتاض
ل ١٨٥٩ عام يف رشحه بتداعيات منه فكاَك ال نحٍو عىل مقيًَّدا إنجلز أصبح ذلك وبعد

.١٨٥٩ عام طبعة مقدمة يف ماركس عنها أعَلَن التي األساسية» «الفكرة
أنها ثبََت خطوًة ١٨٥٩ عام ماركس لكتاب النقدية مراجعته يف إنجلز رشُح َن تضمَّ
وضعها التي للقوانني للغاية ًسا متحمِّ إنجلز كان فقد املاركسية؛ تاريخ يف مهمة كانت
ماركس آراء أن زعم ولذلك مؤكدة؛ أنها واعتقد كتابه يف الرأسمايل املجتمع عن ماركس
بالصحة تتَِّسم ره لتطوُّ العام والنمِط للمجتمِع العامة الطبيعة عن مقدمته يف عرضها التي
ماركس تحدََّث الفقرات تلك ويف الدقة. إىل كثريًا تفتِقر كانت اآلراء تلك أن حني يف والدقة،
«فعل» كل عن يتحدَّث ولم — والتقييد) التعريف (أي والتحديد والتكيُّف التواُفق عن

يقول: ماركس فكتب — مادية» «دوافع عن صادر

رضورية معينة عالقات يف يدخلون نجدهم البرش، لحياة االجتماعي اإلنتاج يف
محدَّدة مرحلة مع تتوافق التي اإلنتاج عالقات وهي إرادتهم، عن ومستقلة
اإلجمايل املجموُع ن ويُكوِّ بهم. الخاصة املادية اإلنتاج قوى ر تطوُّ مراحل من
الذي الحقيقي، األساس أي للمجتمع؛ االقتصادي الهيكَل هذه اإلنتاج لعالقات
محدَّدة أشكاٌل معه تتوافق والذي واجتماعي، قانوني علويٌّ هيكٌل عليه يقوم
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حياته. منتصف يف إنجلز فريدريك :1-7 شكل

العملياِت يُكيِّف املادية بالحياة الخاص اإلنتاج ونمُط االجتماعي، الوعي من
هو الناس وعي ليس العموم. يف والفكرية والسياسية االجتماعية الحياتيَة
وعيهم يحدِّد ما هو االجتماعي وجودهم العكس، عىل بل وجوَدهم، يحدِّد ما

األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال

املوجود التعميم من بكثرٍي أعىل التعميم من قدٍر عىل كانت السابقة املقتبَسة الفقرة
كتبها التي املنشورة، وغري املنشورة أعماله يف ماركس صاغها التي الرأسمالية قوانني يف
وتمثََّلْت وواثق، دقيق نحٍو عىل القوانني بتلك َح رصَّ وقد فصاعًدا؛ ١٨٥٩ عام من بدايًة
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املجتمع لحركة االقتصادي «القانون للهبوط؛ الربح معدل ميل وقانون القيمة، قانون يف:
(كتاب املال» «رأس كتاب من األول للمجلد األوىل الطبعة مقدمة يف وصفه كما الحديث»،

األول). املجلد املال، رأس
١٨٥٩ مقدمة يف العامَة املالحظاِت إنجلز وظََّف التفسريية، الخطوة لهذه وخالًفا
فظهر األمر؛ لهذا انعكاًسا التاريخي مؤلفه وكان ماركس، فعله ملا كثريًا مشاِبه نحٍو عىل
واضحة عملية عالقٌة تربطها واألحزاب والحركات واملعتقدات األفكار أن مؤلَّفاته يف
هي هذه وكانت جوانبها؛ كل يف االقتصادية وبالحياة وتوزيعها املوارد عىل بالسيطرة
ويف واملجتمع، السياسية العلوم دراسة مجال يف الحديثة العصور يف تأثريًا األكثر الفكرة

العالم. حول واالقتصادية السياسية للحياة العميل التغيري
ماركس، لدى األساسية» «بالفكرة املتعلِّقة الدقة ر تصوُّ عن قليًال إنجلز ابتَعَد لقد
يَُقْل لم ماركس أن رغم ومؤكد عام قانون أنه وزعم «قانون»، بأنها وصفها إنه حتى
النطاق يف يشبه وهو التاريخ»، يف الكبري الحركة «قانون قانونه عىل إنجلز وأطلق ذلك؛
هذا وكان األول). املجلد وإنجلز، ملاركس املختارة (األعمال الطاقة» ل تحوُّ «قانون والدقة
الطبقات ن لتكوُّ «املادية» رؤيته إن إنجلز قال فقد واضح؛ نحو عىل حقيقي غريَ االدَّعاءُ
ذلك، يَُقْل لم ماركس أن من بالرغم مطلقة، اقتصادية بأسباب مرتبطًة املجتمع ر وتطوُّ
الطبيعية. العلوم بمادية ما) (بطريقٍة مرتبطٌة االقتصادية األسباب تلك أن إنجلز واعترب
باملادة مطلًقا يربطها لم ماركس صاغها التي الدقة البالغة الرأسمالية «قوانني» وحتى
الظواهر عالقة وال النهائية، السببية مبدأ مطلًقا أعماله يف إنجلز يستعرض ولم املتحركة.
ولم يربِّرهما. أو بالتأكيد هما يفرسِّ لم ثَمَّ ومن الطبيعة؛ علماء يراها كما باملادة االقتصادية
يعتربوها لم الطبيعة علماء ألن املهمة؛ هذه يف مساعدًة الثالثة الجدلية إنجلز قواننُي تقدِّم
فرضياٍت األحوال، من حال بأي القوانني، تلك تكن ولم بالعلوم. وطيدة عالقة ذات مطلًقا
وأيُّها القوانني لتلك تطبيًقا يمثل األمور أيُّ إنجلز كالم يف يتضح لم ألنه لالختبار؛ قابلًة
نيوتن قوانني مثل عامٌّ طابٌع إنجلز لِصيَغ يكن لم إنه القول ويمكن لها. تطبيًقا يمثل ال

محدَّدة. مرجعيات لها كانت بل الغازات، بسلوك الخاص بويل وقانون للحركة
لفحص «فرضية» أنها عىل ملاركس األساسية» «الفكرَة إنجلز يقدِّم أن املمكن من كان
صحتُها تَثبت ال قد الحال بطبيعة فالفرضية املجتمع؛ يف واملعارصة التاريخية الرصاعات
عام مقدمة يف ماركس يؤكِّد ولم الرصاعات. هذه من رصاع بكل متعلِّق فحص كل يف
تتبُّعها يمكن نتائج ستكون االجتماعية والرصاعات الفردية األفعال كل أن لكتابه ١٨٥٩
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وَضَع أنه زعمه يف ماركس عن إنجلز واختلف املادية؛ الحياة يف اإلنتاج لنمط ما نحٍو عىل
خالل ومن ذلك، عىل عالوة األحداث. كل مع نهائي سببي نحو عىل يتفق تاريخيٍّا قانونًا
آراءَ إنجلز َ فرسَّ الطبيعية، العلوم مادية عىل تنطوي املادية» «الحياة أن ترى التي رؤيته

تماًما. مختلًفا تفسريًا املادية اإلنتاجية وأنشطتهم الناس عن ماركس
املادي «تفسريه عن الدفاع بمحاوالت انشغاله زاد إنجلز حياة من الحقة مرحلة ويف
مراسليه أحد إىل كتب ١٨٩٠ عام ويف ذَّج، السُّ واملمارسني الخصوم انتقادات ضد للتاريخ»

اآلن: مشهورًة أصبحت التي السطوَر هذه

هو التاريخ يف قاطع نحو عىل املحدَّد العامل فإن للتاريخ، املادي ر للتصوُّ وفًقا
يزيد ما مطلًقا أنا وال ماركس يؤكِّد لم الواقعية. الحياة إنتاج وإعادة إنتاج
أن وزعمه الكالم هذا تحريف إىل األشخاص أحد تطرَُّق فإن ثَمَّ ومن ذلك؛ عن
مجردة عبارة إىل الفرضية هذه َل حوَّ قد املحدَّد، وحده هو االقتصادي العنرص

وإنجلز). ملاركس املختارة (املراسالت منطقية وغري معنًى ذات غري

التاريخية: األحداث يف املؤثِّرة األخرى العوامَل إنجلز فصل ذلك وبعد

تؤثِّر العلوي للهيكل املختلفة العوامل لكن األساس، هو االقتصادي الوضع
يف أكرب دوٌر لها يكون الحاالت من كثرٍي ويف التاريخية، النضاالت مسار يف أيًضا
للنضال السياسية األشكال يف العوامل تلك وتتمثَّل النضاالت؛ تلك شكل تحديد
معركة بعد املنترصة الطبقة سها تؤسِّ التي املؤسسات وهي: ونتائجه، الطبقي
الفعلية النضاالت هذه كل وانعكاسات بل الترشيعية، واألنظمة إلخ، … ناجحة
واآلراء والفلسفية، والقانونية السياسية والنظريات فيها، املشاركني أذهان يف
املختارة (املراسالت دوجماتية عقائدية أنظمة إىل بعُد فيما رها وتطوُّ الدينية،

وإنجلز). ملاركس

التحليلية الناحية من حاسم غريَ للتاريخ» املادي «التفسري عن إنجلز دفاُع كان
عن مطلًقا مميًزا يكن لم العلوي والهيكل األساس بني التفاُعل ألن النهاية؛ يف ودوجماتي
العام الرسد مع ناجح نحو عىل متِفًقا يكن لم بدوره األمر وهذا لألساس، النهائية السببية
توضيح الالزم فمن األملانية»؛ «األيديولوجية كتاب يف املقدَّم والفكرية االقتصادية للحياة
الواثق زعمه وتربير لتفسري واألمثلة الحجج من كاٍف قدر وتقديم الفروق من العديد
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عدد ووسط ظلها، يف التي العنارص هذه كل بني فيما تفاعل «يوجد يقول: الذي الغامض،
(املراسالت رضورية» أنها النهاية يف االقتصادية الحركة تثبت … املصادفات من نهائي ال
الحياة إن القائلة ماركس أطروحة إليها تستند التي والحجج وإنجلز). ملاركس املختارة
إن القائلة نظره وجهة إىل تعود اإلنتاج، نمط يحددها والفكرية والسياسية االجتماعية
املعيشة وسائل ينتجوا أن يجب املادية البيئات يف الحياة قيد عىل املوجودين األفراد
مناَهضَة إنجلز ساَوى ثقافتهم. وتحديد تعيني يف دوًرا يلعب هذا وأن بهم، الخاصة
املادة أن أوالهما ترى نظر، وجهتا هناك مكتملة؛ غري لكنها مركَّبة بماديٍة للمثالية ماركس
الظروف مع يتصارعوا أن بد ال البرش أن األخرى وترى يشء، كل عن مسئولة املتحركة
يتبنى كان ماركس أن شك وال يصنعونها. التي وتلك يجدونها التي تلك لإلنتاج، املادية
من الرغم عىل كانت التي — األوىل النظر بوجهة إنجلز انشغال لكن الثانية، النظر وجهَة
ومن ماركس؛ لكالم الرشح من مزيد إىل أدَّى — التقليدي النوع من ماديًة اعرتاضاته، كل
املاركسية يف العلوي والهيكل األساس بأن القوُل املاركسية تفسري عند شائًعا أصبح ثَمَّ
أما ما، حدٍّ إىل «ماديٍّا» يُعتَرب االقتصادي األساس أو الهيكل إن حيث متناقضان؛ أمران
ماركس ألن ونظًرا أفكار. من ن يتكوَّ إنه حيث تماًما؛ مادي» «غري فهو العلوي، الهيكل
واضح نحو عىل تتطلَّب اقتصادية أنشطة توجد اإلنتاج» عالقات ظل «يف أنه يعتقد كان
غريَ العلوي والهيكل األساس بني الفرق تفسريُ أصبح املادية، واألشياء األفكار من كالٍّ
فقد األساس، يف مادية غري عوامل بوجود املتعلِّق الواضح التناقُض أما ما، حدٍّ إىل مهمٍّ
تكون أن بد ال الجديدة ماركس مادية أن افرتاَض اعتادوا الذين املعلقني من فقط نشأ
(التي العلوي الهيكل ظواهر وكانت املتحركة. املادة أي إنجلز؛ وصفها التي النوعية من
«املادية» العوامل من أيًضا واضًحا مزيًجا والدين) والسياسة القانون أنها ماركس ذكر
ماركس يكن ولم نظره. لوجهة وفًقا نفسها، البرشية الحياة كانت مثلما تماًما والوعي،
إنجلز كان منه النقيض وعىل والوعي، املادة من املكوَّنة املتعارضة الثنائية بهذه ا مهتمٍّ
اإلنسانية، التجربة ل تأمُّ عند التقليدية الفلسفية الرؤية هذه الفرتاض فحسب ا مستعدٍّ
تلك وجدلية، نهائية ناحية من باآلَخر مرتبٌط والوعي املادة من كالٍّ أن عىل بثقة والتأكيد

كاٍف. نحٍو عىل مطلًقا يحدِّدها ولم يفحصها لم التي الناحية
باعتباره ناجًحا دفاًعا عنه الدفاع يمكن ال للتاريخ املادي التفسري أن من الرغم وعىل
فائدته أثبت فقد الطبيعية، العلوم مادية من ا مستمدٍّ قانونًا وال التاريخ، يف سببيٍّا قانونًا
أغلب يف يقود، للبحث ودليًال االجتماعي، للتغريُّ ة مفرسِّ «فرضيًة» باعتباره شك بال

85



إنجلز

إلثبات حاجٍة يف ليست فرضية إنه البرشي؛ املجتمع دراسة يف مهمة نتائج إىل األحيان،
يقدِّم فإنه ذلك، من بدًال االجتماعية. األحداث بكل يتعلَّق فيما مالءمتها حتى أو صحتها
حقيقية غري تكون قد الفرضية تلك أن من الرغم وعىل االستقصاء. لعمليات انطالٍق نقطَة
يف منها االستفادة إمكانية عىل يؤثِّر ال هذا فإن معني، بحدث يتعلَّق فيما مالئمة غري أو
نجحت لكنها َلرفضناها، مطلًقا تنجح لم الفرضية تلك كانت ولو أخرى، أحداث تفسري

باهًرا. النجاح كان األحيان بعض ويف كثرية، مرات يف
— للتاريخ املادي التفسري وهو — الفكرية إنجلز تركة للعنرصاألسايسيف تقييمي يف
الجدل ذلك سواء، حد عىل املاركسيني وغري املاركسيني بني الجدل حدة من أزيد أن حاولُت
منهجي وكان وفائدته، بصحته يتعلَّق وما يعنيه، وبما التفسري ذلك يقوله بما املتعلِّق
إىل االنتباه لفت وكذلك ماركس، ألعمال شارًحا بصفته إنجلز دور إىل االنتباه جذب هو
عن كثريًا فيها انحرفت رشوحه أن أعتقد التي النقاِط عىل الضوء إلقاء مع رشوحه،
رشوح جوهر يقبلون َمن إن الرشوح. تلك خلقتها التي الجديدة واملشاكِل األصلية، األعمال
املادي العالم يف السببية مفاهيم وتربير بتفسري تتعلَّق بالغة صعوبة صادفتهم قد إنجلز
الذي األمر والحتمية؛ الحرة اإلرادة حول نقاشات إىل أدَّى وهذا االجتماعية؛ الحياة ويف
اآلراء أثَر إن املعلِّقني بعض وقال السياسية. املبادرات تربير يف صعوبات إىل بدوره أدى
التي لالشرتاكيني العاملية املنظمة تلك — للعمال الثاني الدويل االتحاد عىل إلنجلز الفلسفية
الرؤية، لهذه ووفًقا كارثيٍّا. كان — األوىل العاملية الحرب بداية حتى ١٨٨٩ عام من عملت
كما ف الترصُّ عىل االشرتاكيني القادة بعَض إنجلز لصاحبها السببية الحتميُة عت شجَّ فقد
يظل كي للتاريخ، الطبيعي املسار ضمن ببساطٍة ستحدث الربوليتاريا ثورة كانت لو
عىل اللوم إلقاء صعوبة من الرغم وعىل كبري. حدٍّ إىل رسميٍّا الثورية باملبادئ التزاُمهم
يف النهائية بالسببية املتعلِّقة آرائه وضوح عدم فإن اآلَخرين، بقرارات يتعلَّق فيما إنجلز
َل سهَّ ا ممَّ الثورية؛ بالسياسة يتعلَّق فيما آرائه ترابُط مع تعاَرَض للتاريخ املادي التفسري
التاريخ. وجدلية التاريخية بالحتمية متعلِّقة غامضٍة أفكاٍر اعتناَق االشرتاكيني بعض عىل
أدَّى الصدد هذا ويف ماركيس، أنثروبولوجي وعالم مؤرخ أول إنجلز اعتربُت لقد
تربط التي كتاباته إن املجالني. هذين نطاق يف تقدُّميًة اعتبارها يمكن نتائج إىل تأثريُه
عن مختلفًة كانت للمجتمع، االقتصادي والهيكل االجتماعية بالطبقات السياسية األحداَث
عىل واألنثروبولوجيا التاريَخ تناولت التي أعماله واحتوت املنهجية؛ وتحليالته توصياته
موضوعات ويف اهتمامه، محل املوضوعات يف البحث من املزيد عىل عت شجَّ وفرضيات آراء

إضافية. أخرى
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مالحظاته، فيها بما ملاركس، األوىل األعمال إىل التَفَت َمن أوَل كان إنجلز إن أيًضا قلُت
إنجلز الهتمام مثاًال هذا كان فرضياتها. سيما ال األوىل، أعماله جوهر معرفة أجل من
اإلمكان، قدر باملعلومات وغني كامل نحٍو عىل ماركس كتابات برشح الحقيقي الفكري
مع التفصيل من مساٍو بقدٍر التعاُمل عن إنجلز عْجَز ُر التطوُّ هذا عَكَس نفسه الوقت ويف
الذي املفصل العرض ومع أوضح، نحو عىل االقتصاد تناولت التي التالية ماركس أعمال
أجريناه الذي التوثيق يكشف ولم ملاركس، االقتصاَد إنجلز ترك ما حدٍّ وإىل به. ُقدِّمت
من كثرٍي يف ُزِعم فقد به؛ ليقوم إلنجلز يشء أيَّ عمٍد عن ترك قد ماركس كان ما إذا
مجاَل كانت العسكرية والشئون والفلسفة الطبيعية العلوم أن املثال سبيل عىل األحيان

بينهما. ثنائيٍّ اتفاٍق بموجب اختصاصه
من الرغم وعىل للدراسة، مثريًا موضوًعا تَُعدُّ ملاركس األوىل األعمال أن من الرغم عىل
أن دون — إنجلز َسنَّ فربما الناضجة، أعماله يف ماركس لفرضيات األعمال تلك توضيح
االقتصاد نقد يف «مساهمة كتابَيْه إهمال إىل ْت أدَّ ماركس تالميذ بني صيحًة — يفطن
لتقييم وتسعى ماضية، فرتة عىل النظر تُلِقي نقاشات أجل من املال»، و«رأس السيايس»
ومن وفيورباخ. وهيجل واملادية باملثالية املتعلِّقة عرش التاسع القرن أربعينيات معارك
مفهوم يف تَمثََّل ماركس، ألعمال آَخر رشًحا إنجلز َم قدَّ النقاشات، لهذه دراسته خالل
مريينج فرانس إىل بعثه ،١٨٩٣ يوليو ١٤ بتاريخ خطاٍب يف وصفه كما الزائف، الوعي
بها يقوم عمليٌة األيديولوجية «إن قال: ملاركس؛ الذاتية السرية كاِتَب بعُد فيما أصبح الذي
الحقيقية الدافعة فالقوى زائف؛ وعي عن لكنه صحيح، هذا املفكِّر، يُدَعى من وعي عن
ببساطة؛ أيديولوجية عمليًة تكون فلن وإال إليه، بالنسبة معروفة غري تظل زه تحفِّ التي
وإنجلز). ملاركس املختارة (املراسالت مصطنعة» أو زائفة دافعًة قًوى يتخيَّل فإنه ثَمَّ ومن
والقانون والدين املثالية الفلسفة عن ملاركس املبكرة التحليالت يف الغامضة الجوانب إن
وكذلك إنجلز، ادَّعاها التي الزيف فكرُة تماًما عليها عتمت الرأسمالية؛ عن أحيانًا ودفاعه
يف كبريًة خدمًة إنجلز َم قدَّ فقد ذلك، من وبالرغم جيًدا. قه يدقِّ لم الذي الوعي عن مفهومه
الرشح من ا جدٍّ القليل مع للنرش، املال» «رأس كتاب من والثالث الثاني املجلدين تقديم

ماركس. رائعة ملحتوى الواضح
تناِسب ماركس عىل املعلِّقون طبََّقها التي والتحليلية النقدية التصنيفات بعض إن
القارئ لدى الشعوُر يزيد إنجلز، أعمال قراءة فعند أفضل. نحو عىل األمر واقع يف إنجلز
كبري، حدٍّ إىل بذلك املقِنعة األدلُة وتزداد متعاقبة، تأثريات محلَّ كان شخٍص إىل ينظر بأنه
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بأفكار ثم هيجل، بأفكار فيها تأثََّر كاملة أعماًال كتب الذي هو إنجلز بماركس. مقاَرنًة
النظر وجهَة تبنَّى الذي وهو عرش؛ التاسع القرن أربعينيات أوائل يف الشباب الهيجليني
ال ومثبتًة راسخًة، قواننَي أستاِذه آراءَ اعترب الذي وهو تامٍّ؛ نحٍو وعىل رسيًعا الشيوعية
وقدَّمها الطبيعية، العلوم بشأن وضعية نظر وجهَة تبنَّى َمن أيًضا وهو شك؛ إليها يرقى

األمر. واقع يف منهما أيٍّا تناِسب لم أنها حني يف سواء، حدٍّ عىل وداروين ملاركس
يُكنُّ كان أنه عن فضًال الخاصة، النقدية نظره وجهُة ماركس لدى كانت طاملا
أن بَيَْد بإنجلز؛ مقاَرنًة أكرب بتحكُّم لكن آراءهم درس الذين املرجعيات ملختلف اإلعجاب
أن يمكن ال فصاعًدا، ١٨٤٠ عام فمنذ «التأثُّر»؛ فكرُة ما حدٍّ إىل عليه عتمت األمر هذا
بالهيجليني أو فيورباخ أو بهيجل متأثِّرة ماركس أعمال أحد أن ويظن أبًدا املرء يخطئ
أيٍّ مع بالفعل متفًقا يكون قد أنه من الرغم عىل بالوضعية، أو بريكاردو أو الشباب
دائًما نفسه األمر قول يمكن وال الفكرية. املدارس تلك من أيٍّ أو املؤلفني، هؤالء من
إىل الفلسفة من انتَقَل ماركس أن األحيان بعض يف قيل أنه من الرغم فعىل إنجلز؛ عن
األمر واقع يف يِصُف َل التحوُّ ذلك فإن االجتماعية، العلوم يف الوضعية إىل ثم االقتصاد،
«ما ب كبري حدٍّ إىل ا مهتمٍّ كان ماركس ألن نظًرا دقًة؛ أكثر نحٍو عىل إلنجلز املهنية الحياَة
املختارة (األعمال فصاعًدا ١٨٤٢ عام من السيايس واالقتصاد املادية» باملصالح ى يُسمَّ
ماركس من مهارة أكثر إنجلز كان فقد ذلك، من وبالرغم األول). املجلد وإنجلز، ملاركس
املبسطة. والرتويجية الجدلية واملقاالت القصرية، املبادئ وبيانات العيانية، الروايات يف

من كان عرش، التاسع القرن فلسفة يف معينًة صيحاٍت املجمل يف إنجلز فكُر عكس
الطبيعية، للعلوم والحتمية واملادية ودوهرينج، هيجل أسلوب باتباع النظام بناءُ بينها
التي والوضعية للدين، التاريخي النقد عن الناشئ واإللحاد داروين، عن املأخوذ ر والتطوُّ
هذه بعَض استخَدَم الذي ماركس من النقيض وعىل الحقيقة. عن تنشأ النظرية أن ترى
نفسه علََّم شخًصا كان إنجلز فإن مدِهش، نحٍو عىل ونقدية مبتكرة بطريقة األفكار
عىل صعبة أسئلة طرَح يستطيع الذي ف املثقَّ املتشكِّك حنكة إىل يفتقر وكان بنفسه،
فلسفة مجرَد إنجلز فلسفة تكن لم عنها. لإلجابة ُمْضٍن نحو عىل يسعى ثم نفسه،
كيانًا ذاتها حد يف كانت بل ماركس، مع الحال هو كما املختلفة الجدلية أفكاره يف متناثرة
والعالقات املعرَّفة، غري واملصطلحات املفحوصة، غري االفرتاضات من كثري عىل يحتوي

املحدَّدة. غري
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ضمان يف سياسية مرجعية منهما كلٌّ يصبح كي وإنجلز ماركس جهود ساعدت لقد
العلوم يف إسهامات باعتبارها فائدتها عن النظر بغض املستقبل، يف أعمالهما قراءة إمكانية
فإن األخرى، والعلوم والفنون االجتماع وعلم والتاريخ بالفلسفة يتعلَّق وفيما االجتماعية.
األكثر اإلسهامات َم قدَّ َمن هو إنجلز بينما إبداًعا، األكثر اإلسهامات َم قدَّ الذي هو ماركس
بالعلوم املتعلِّقة النطاق الواسعة إنجلز مزاعم وكانت األخرية. أعماله يف سيما ال تأثريًا،
يف للغاية رضوريًة السيايس، النشاط يف جيد، نحو عىل املفهومة بينها، فيما والعالقات
لصاحبها األساسية» «الفكرة من القوية نسخته عىل ينطبق نفسه واألمر الصدد، هذا
قوانني حول تدور التي من بدايًة مؤكدة، ماركس آراء إن يقول ٌر تصوُّ وهي — ماركس
وصوًال املجتمع، ر وبتطوُّ ككلٍّ بالطبيعة املتعلِّقة عموميًة األكثر بِصيَغه مروًرا الرأسمالية،
بل ماركس، إىل املنسوبة األكيدة اآلراء بتلك إنجلز يكتِف ولم بعده. وما التصنيع لعرص
عىل مماِثلًة كانت االقتصادية السببية إن تقول به، خاصة أخرى نظر وجهَة إليها أضاف
إىل أقرَب األمر واقع يف الشاب إنجلز كان لقد الطبيعية. العلوم يف للسببية د محدَّ غري نحٍو
والتي االجتماع، علَم تناوَلْت التي أعماله ألن ماركس؛ اعتقاد بحسب ماركس، فرضيات
املحددة الشخصيَة أظهَرِت إنجلرتا»، يف العاملة الطبقة «حالة كتاب بتأليف ذروتها بلغت
ولوال الثقافية، والحياة والسياسة القانون عىل وأثرها الحديث الصناعي للمجتمع واملميزة
من تقريبًا التاريخية، إنجلز كتابات إن شك. بال مقروء غري العمل هذا َلَظلَّ ماركس
يف موجود هو ا ممَّ أكثر الجمهور من أكرب قطاًعا تستحق ،١٨٧٠ عام حتى ١٨٥٠ عام
١٨٤٨ عاَمْي بني فيما الثورية ولألحداث أملانيا يف الفالحني لحرب فتناُوله الحارض. الوقت
قرأها قد وأمريكا، أوروبا يف العسكرية والتطورات الحرب عن مقاالته وكذلك و١٨٤٩،
وهي املاركيس، التاريخي للتحليل مثاًال باعتبارها املاركسية إىل املتحوِّلون عامٍّ نحٍو عىل

أوسع. نطاق عىل األعمال تلك وتقييم دراسة يجب أنه غري بالفعل؛ كذلك
تأثريها مدى واضح أنه ومع الشخصية. إنجلز حياة من القليل إىل إال أتطرق لم
االقتصادية بظروفه املتعلقة الحقائق لتفسري للغاية مختلفة طرق فهناك أفكاره، يف
ماري األختني من جعل أنه الواقع أدلة. من لنا تواَفَر ما بقدِر والجنسية، واالجتماعية
يف وأسكنهما األخرى، تلو الواحدة له عشيقتني العاملة للطبقة املنتميتني برينز وليزي
الوسطى؛ للطبقة ُمنْتٍَم كَعَزٍب فيه يقيم كان الذي مسكنه عن منفصل مانشسرت يف منزٍل
ممتٍط وهو املدرَّبة الصيد بكالب باالستعانة الثعالب صيد يف يشارك كان أنه أيًضا والواقع
واملنتجعات األحياء عىل يرتدَّد وكان الكالريت، وخمر الشمبانيا يحبُّ وكان الجياد، صهوَة
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السيايس وموقفه حياته أسلوب بني تعاُرض وجود إىل املعلِّقني بعض وأشار الراقية،
وماَرَس زواجه، يف واستقرَّ َج تزوَّ قد إنجلز كان فلو ذلك، ورغم ثوريٍّا. شيوعيٍّا باعتباره
متواِضعة معيشية ظروف يف أو الفقر حياَة وعاش الرياضية، التمارين من يسريًا قدًرا
فإني الدنيا؛ املتوسطة الطبقة أحياء يف وسكن ثابت، أجر ذات وظيفة يف يعمل ولم للغاية،
ماركس استطاع ا ممَّ أكثر نحٍو عىل االنتقاد هذا من الهروب سيستطيع كان أنه أشكُّ
إنجلز عاش لو .( للتوِّ ذكرتُها التي السابقة الظروف نفس يف عاش (الذي منه اإلفالت
لهما سيتسنَّى يكن لم األرجح فعىل تامٍّ، نحٍو عىل الربوليتاريا طبقة أفراد حياة وماركس
سيهاجمونهما رون املتأخِّ النقاُد كان حال أي وعىل الفكرية، أعمالهما لتأليف الالزم الوقت
أسلوب إن بالتصنُّع. ويتهمونهما الوسطى، للطبقة العائدة أصولهما بشأن الكذب بسبب
مع متناقًضا األرجح عىل سيبدو املعارصة االجتماعية لألنظمة راديكايل ناقد أي حياة

نفسه.
أن عن ١٨٩٥ عام املوت فراش عىل وهو كشف إنجلز إن تقول متداولة رواية هناك
الكالم هذا عىل الوحيد والدليل ماركس، خادمة ابن ديموت فريدريك والد كان ماركس
خطاٍب من املصدر) معروفة (غري نسخة أنه يبدو املوت، فراش عىل إنجلز قاله الذي
بعض أن حني ويف .١٨٩٨ عام مكتوٍب فريربجر، لويز السابقة إنجلز منزل مديرة من
أن يُفرتَض ما وِصْدق الوثيقة هذه ودقة مصداقية يف للتشكيك سببًا يرون ال املعلِّقني
تثري املزعوم، الخطاب هذا يف داخلية تناقضات إىل اآلَخر البعُض أشار فقد قاله، قد إنجلز
بوصفها النسخَة قبلنا إذا حتى فإننا ذلك، من وبالرغم أصليًة. النسخة كون يف الشك
كان ما ألن نظًرا للشك؛ مجاٌل يوجد يزال فال دقيقًة، إنجلز تعليقات واعتربنا أصليًة
ديموت فريدريك حياة يف البحُث يُسِفر لم ذلك، عىل عالوة دليل. إىل يستند ال إنجلز يزعمه
مجموعِة يف املوجودة الخطاباُت تقدِّم ولم والده، بهوية متعلِّق يشء أي عن وعالقاته
قاطع يشءٍ أيَّ بعُد، وفيما ديموت فريدريك ميالد من الفرتة يف وإنجلز، ماركس مراسالت
ظهور من بالرغم بماركس، يربطه آَخر يشء أيُّ فريدريك عن يُعَرف وال األمر، هذا بشأن
موضوٍع، إىل القارئ انتباَه أللفت األمر هذا أذكر إنني بدليل. املدعومة غري املزاعم تلك
سمًة باعتباره ل التأمُّ بعض يستحقُّ لكنه إنجلز، أعمال عىل تأثريٌ له ليس علمي، حدِّ عىل

بإنجلز. املتعلِّقة األكاديمية الدراسات سمات من
وعىل عنرصية، تصنيفات ن تتضمَّ آراء عن واملراسالت املقاالت بعض يف إنجلز أعَلَن
آراء بأنها اليوَم وصفها يمكن آراء لديه كانت أنه ح نوضِّ أن املمكن من أنه من الرغم
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واقع يف الفكري تراثه أو الفلسفية، أعماله أن نزعم أن كليٍّا الدقيق غري فمن عنرصية،
ولو للعنرصية. مؤيدة كانت حتى أو بالعنرصية جانٍب أي من تتسم كانت وتأثريه، األمر
هذه يحمل كان فقد الحارض، الوقت يف عنرصية بأنها نصفها أن يمكن آراء لديه كانت
التصنيفات فيها تظهر ال التي النظرة تلك املاركسية، نظرته عن منفِصل بشكٍل اآلراء

العنرصية.
والشارح، األستاذ بني عالقة وإنجلز ماركس بني الفكرية العالقة كانت رأيي، يف
يف بينهما فيما املشرتكة األعمال من كبريًا عدًدا شهدت التي القصرية الفرتة وباستثناء
أطروحاته عىل مستقل بشكل عكف كليهما أن يبدو عرش، التاسع القرن أربعينيات
املتبقية، املراسالت يف املوجودة االكتشافات وإعالنات املساعدة وطلبات الكربى. النظرية
املوضوعات، كلِّ يف تماًما متفَقنْي كانَا وماركس إنجلز بأن القائلة الشائعة املزاعَم تدعم ال
ويرى عمَله، اآلَخِر عمَل منهما كلٌّ يَعتِرب مشرتَكنْي، مؤلَفنْي باعتبارهما عمَال وأنهما
كانت ظهرت التي الصورة أن بَيَْد مشرتك؛ عمل يف رشيًكا باعتباره اآلَخَر منهما كلٌّ
قليلة؛ استثناءات مع ومنفصل، مستقل نحو عىل أَنْجَزها أعمال منهما لكلٍّ كان لشخصني
ردوٍد سوى يَنَْل لم وبعضها ردود، أي عليها يكن لم والتأييد املساعدة طلبات فبعض
املشرتكة واملسئولية املشرتك التأليف موقف تبنِّي كالهما يستطع لم ملزمة. غري مقتضبة
تدعم ال الخطابات وتلك باقيًة؛ ظلت التي الخطابات تلك وكتبَا الخاصة، اجتماعاتهما يف
أنه إال مثاليني، فكريني رشيكني باعتبارهما َعِمَال وإنجلز ماركس إن القائلة النظر وجهَة
العائلية والنميمة السياسية واألخبار التاريخي البحث موضوعاُت كانت مراسالتهما يف
مراسالت عىل يحتوي املوضوعات تلك عن سجلٌّ ولدينا مختلفة، قصًة الحزب وشئون

متحالفتان. لكنهما منفصلتني شخصيتني بني بالحيوية مليئة
عىل متفقني كانَا وماركس هو إنه القائلة النظر وجهَة قدََّم َمن أول نفسه إنجلز كان
وإن ماركس— ألفكار إنجلز رشوح يف بعُد فيما ظهَرْت التي األساسيات — األساسيات كل
املادي «التفسري استعراض عند استحضاره يمكن ماركس» وبني «بيني املشرتك التأليف
الخاصة أعماله بقراءة إنجلز أوىص ماركس، وفاة وبعد املعتقدات. من وغريه للتاريخ»
جنبًا الكالسيكية» األملانية الفلسفة ونهاية فيورباخ و«لودفيج دوهرينج» عىل «الرد مثل
عام رسائل إحدى يف قوًة أكثر نحٍو عىل قال أنه من الرغم عىل ماركس، أعمال مع جنب إىل
التاريخية»، «املادية إىل عابرًة إشارًة أشار املال» «رأس كتاب أن من الرغم عىل إنه ،١٨٩٠

وإنجلز). ملاركس املختارة (املراسالت لها» تفصيًال األكثر الرسَد قدَّمُت «فلقد
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وجهُة أتاحتها التي الهائلة املزايا انتهاز يف والنقاد واملنارصون املعلِّقون ر يتأخَّ ولم
صعوبًة، أكثر كان ماركس أعمال ومحتوى فأسلوب وإنجلز؛ ماركس عالقة عن تلك النظر
إنجلز بأعمال ُقوِرنت ما إذا السيايس، االقتصاد تناولت التي النقدية األعمال يف سيما ال
والتاريخ الفلسفة — إنجلز موضوعات كانت وبالفعل أكرب. نحٍو عىل قراءتها يسهل التي
أعمال يف النقاط بعض يوجد كان السيايس. االقتصاد موضوع من غرابًة وأقلَّ مألوفًة —
املعادون النقاد َك تمسَّ ولذلك تعقيًدا؛ األكثر ماركس بحجج مقاَرنًة تفنيدها يسهل إنجلز
تباُديلٍّ. نحٍو عىل أعمالهما قراءة يمكن وإنجلز ماركس إن القائلة النظر بوجهة للمفكرين
االتحاد يف الرسمية املؤسسات يف واألكاديمية السياسية الحياُة نَِت تضمَّ اآلَخر، الجانب عىل
يتطلَّب لكنه إنجلز أعمال من يأخذ والتاريخية، الجدلية باملادية إيجابيٍّا التزاًما السوفييتي
العالقة أصبحت وبذلك األكرب؛ الرشيك ماركس، بصمَة حاملًة التفسريات تلك تكون أن

مقدسًة. وإنجلز ماركس بني
ماركس بني مهمة اختالفات وجود يف التشكيك رغم — الغرب املعلقني بعض قرر
يف يتناولون وهؤالء األمر، هذا تجاُهَل — االختالفات تلك بوجود االعرتاف أو وإنجلز
ماركس إن تقول التي النظر وجهَة تقبلوا فقد اآلخرون أما منفرًدا. ماركس الغالب
عىل ملاركس إنجلز رشوح عن داَفعوا ذلك وبعد اآلَخر، عن نيابًة منهما كلٌّ تحدََّث وإنجلز
ماركس أعمال أن إظهار الحاالت بعض يف حاولوا أو ماركس، أعمال عن مستقلٍّ نحٍو
قوانني أن إثبات علمي، حدِّ عىل الفريقني، من أيٌّ يحاِوْل ولم إنجلز. أعمال مع متفقة
َ عربَّ التي ماركس رات تصوُّ مثل تماًما التعميم من نفسه العايل القدر عىل السببية إنجلز

السيايس». االقتصاد نقد يف «مساهمة لكتابه ١٨٥٩ عام مقدمة يف عنها
وإنجلز، ماركس بني الفكرية باالختالفات املتعلِّقة املؤثِّرة النظر وجهات أحدث ولعلَّ
لكنه إنجلز، رشوح يف الباديتني والحتمية الوضعية نحو اتجه ماركس أن تزعم التي تلك
املمنوحة املرموقة املكانُة لحظيَِت صحيًحا، هذا كان لو بوضوح. ذلك عن يفصح لم
ماركس، أستاذه من الضمني االستحسان عىل املاركسيني من الكثري ِقبَل من إنجلز ألعمال
حياته خالل بالفعل ماركس قاله بما جيًدا مدعومًة ليست تلك النظر وجهة أن إال
االقتصاد نقد يف «مساهمة لكتابه ١٨٥٩ عام مقدمة يف تظهر لم الجدل فقوانني املهنية.
وال املال»، «رأس رائعته يف وال والربح»، والسعر «األجور الشهري كتابه يف وال السيايس»،
حدٍّ إىل وأكاديميٍّا نظريٍّا كان الذي األخري عمله يف وال الصلة، ذات األعمال من غريها يف
السيايس). االقتصاد مجال يف أكاديمي عاِلم (وهو فاجنر» أدولف حول «مالحظات كبري؛
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نظريتَِي دعم ماركس إن القائلة النظر وجهة لدعم عادًة يساق الذي الدليل أما
ماركس بأن القائل «الزعم» فهو إنجلز؛ َمهما قدَّ اللتني والجدلية، التاريخية «املادية»
«جدل كتاب مخطوطة عىل املبدأ حيث من وواَفَق دوهرينج»، عىل «الرد كتاب عىل واَفَق
له ماركس مساَعدِة لفكرة ج يروِّ لم إنجلز فإن رأينا، وكما ذلك، من وبالرغم الطبيعة».
١٨٨٥ عام مقدمة يف إال السيايس، االقتصاَد تناَوَل الذي للفصل الالزمة املادة جْمِع يف
وبعدها ماركس)، وفاة بعد كتبها (التي دوهرينج» عىل «الرد كتاب من الثانية للطبعة
أي لدينا وليس طبعها». «قبل ماركس أمام بالكامل» املخطوطة «قرأ أنه إنجلز زعم فقط
أن ١٨٨٥ عام مقدمة يف أيًضا إنجلز كتب ذلك، عىل عالوًة الرواية. هذه لدعم أخرى أدلة
«معرفة» لوال ليظهر كان ما وماركس» أنا أجلها من أحارب التي العاملية للنظرة «عْرَضه
انطباًعا القارئ أعطى ولذلك بينهما؛ «مفهوًما» كان األمر هذا إن إنجلز وقال ماركس.
تجنََّب نفسه الوقت ويف «نظرتهما»، عن تعبريًا باعتباره عمله عىل مواِفًقا كان ماركس بأن
يكن ولم دوهرينج). عىل (الرد األمر هذا مثل عىل رصاحًة واَفَق ماركس بأن الترصيَح
كتابه يف إنجلز عمل جوهر حول ماركس ِقبَل من مدوَّنة مراجعات أو ردود أي هناك
عىل ماركس اسم لوْضِع يَْسَع لم إنجلز أن يبدو األمر واقع ويف دوهرينج». عىل «الرد

التأييد. لهذا والرتويج تأييده لكسب أو الكتاب
«الرد كتاب محتوى حول إنجلز مع خالٍف عىل ماركس كان لو ذلك، من وبالرغم
لم (أو يقرأه لم يكون أن املمكن من هل أو بنفسه؟ منه يتربَّأ لم فلماذا دوهرينج»، عىل

األول؟ املقام يف قطُّ إنجلز) عليه يقرأه
حتى و١٨٧٨، ١٨٧٧ عاَمْي بني فيما مرات عدَة دوهرينج» عىل «الرد كتاب نُِرش لقد
واالشرتاكية املثالية «االشرتاكية كتاب من املخترصة للنسخة النطاق الواسع االنتشار قبل
إنجلز أن الواقع الكتاب. هذا فاته قد يكون أن يمكن ال ماركس أن يعني وهذا العلمية»؛
تزعم التي إنجلز رواية كانت لو وحتى له. إهداء عليها الكتاب من نسخًة له أرسل قد
منافيًا فسيكون ُمنِصتًا، يكن لم ماركس أن أو حقيقية، غريَ ماركس عىل املخطوطة قراءَة
الطويلة، صداقتهما منطلق من شعر ربما تماًما. العمل محتوى تجاَهَل أنه تخيُُّل للمنطق
إلنجلز؛ املالية املوارد من عليه تعود التي والفائدة بارَزيْن، اشرتاكيَّنْي باعتبارهما ودورهما
مع يتعاَرض كان لو حتى إنجلز، عمل يف ل التدخُّ وعدم الصمت التزام السهل من أنه
فقط. إنجلز اسم يحمل وهو دوهرينج» عىل «الرد كتاب نُِرش فقد حال، أي وعىل عمله.

ذلك الطبيعة»، «جدل كتاب عىل ماركس أطَلَع أنه يزعم لم إنجلز أن للدهشة املثري
العمل هذا ويف دوهرينج»؛ عىل «الرد كتاب تأليف أجل من فيه العمل أوقف الذي العمل
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يكن لم األمر وهذا واضح، نحو عىل وصيغت َرْت تطوَّ قد الجدل طبيعة عن أفكاره كانت
ماِكًرا كان إنجلز أن ويبدو دوهرينج». عىل «الرد كتاب من األوىل الطبعة نرش عند كذلك
قيد عىل يزال ال كان عندما ماركس، مع الخالفات استثارَة يتجنَّب جَعَله كاٍف نحٍو عىل
تفاصيل بسبب إنجلز يهاِجم لم عندما مثله ماكًرا كان ماركس أن أيًضا ويبدو الحياة،

عمله.
األوىل الطبعة بأن القائلة النظر وجهَة ماركس يتبنَّى أن املمكن من كان أنه الواقع
االشرتاكية؛ الحركة داخل رضرها من أكثر نفعها سيكون دوهرينج» عىل «الرد كتاب من
َح رشَّ ماركس أن كما الذًعا. انتقاًدا انتقدها إنجلز وألن دوهرينج، آراء يكره كان ألنه
األهمية وإىل إلنجلز، اإليجابية» «التطورات إىل شديدة ببساطة وأشار لآلخرين، الكتاَب
يُلِزم لم النحو هذا وعىل األملانية»؛ لالشرتاكية صحيح «تقييم تقديم يف للكتاب السياسية
قراءة إلمكانية ج تروِّ التي النظر بوجهة أو للنص منهجية أو فلسفية نتائج بأي نفسه
(أعمال ا رسٍّ إنجلز لها َج روَّ التي الفكرة تلك املال»، «رأس كتاب عن بديًال باعتباره الكتاب
يكن لم وكذلك والثالثون). والخامس والثالثون الرابع املجلدان باألملانية، وإنجلز ماركس
إنجلز زعمه بما أو دوهرينج»، عىل «الرد كتاب حول التالية إنجلز برشوح ملتزًما ماركس

املستقلة. أعمالهما بني العالقة عن الحًقا
حد إىل متفقني كانَا الربوليتاريا، ثورة السرتاتيجية املتسق وماركس إنجلز دعم ويف
ربما نجاحات. ق ويحقِّ مناِسبًا يكون قد اإلصالح أن ينكرا لم أنهما من الرغم عىل كبري،
أيَّ يريا لم ثَمَّ ومن السياسة؛ يف والتسوية التهدئة لفشل كبري احتمال وجوَد كالهما رأى
ماركس، مع الحال هو كما إنجلز، ترك ذلك، إىل باإلضافة اإلصالح. هذا مثل يف فائدة
القرار واتخاذ االشرتاكي الحزب بتنظيم املتعلِّقة املهمة السياسية الكتابات من القليَل
بينهم من كان الذين األوروبية، املاركسية يف خلفائه بعض من النقيض عىل والقيادة،
املطلقة الطبيعة حول إنجلز آراء أن من الرغم وعىل لوكسمبورج. وروزا وتروتسكي لينني
ال األرجح وعىل يثبت، لم األمر هذا فإن الثورية، االشرتاكية عىل ر مدمِّ تأثريٌ لها كان للواقع
يمكن ال العرشين القرن أوائل يف االشرتاكية مصري ألن بأخرى؛ أو بطريقة تقييمه يمكن

رصف. فكري ألمر نتيجًة يكون أن
واملادية الواضحة، غري والحتمية الغامضة، بالشمولية اتََّسَم علًما إنجلز لنا ترك لقد
من بالرغم تعقيًدا، وأكثر مختلًفا آَخر شيئًا ماركس لنا تََرك حني يف الطراز؛ العتيقة
السيايس االقتصاد بنقد الخاص عمله أهمية عىل الحايل وقتنا حتى كبرٍي اتفاٍق وجود عدم
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وفاته). (عام ١٨٩٥ عام يف إنجلز فريدريك :2-7 شكل

بفرضيات إنجلز اهتماُم أدَّى ما وبقدِر املعارصة. والسياسية االجتماعية العلوم إىل بالنسبة
من بالرغم إيجابيٍّا، إنجلز كتابات تأثريُ كان املبكرة، أعمالهما قراءة إعادة إىل ماركس آراء
فإن هذا رغم قصوى. أهمية ذات تزال ال ماركس أعمال عن رشوحه فصل إىل الحاجة أن
املادة هو اليوم قائًما يزال ال الذي والتحدي الفرضيات، تلك عىل قامت ماركس أعمال

رشحها. يف يستفض لم لكنه إنجلز حرََّرها التي املال»، «رأس كتاب يف املوجودة
وعالقته أعماله محتوى حول الخالفات أن ح أوضِّ أن حاولُت إنجلز فكر عن حديثي يف
متعلِّقة لكنها الفكرية، والسرية بالنصوص متعلِّقة مجادالت مجرد ليست ماركس بأعمال
نفسها؛ السياسة مع وربما االجتماعية، العلوم مع التعاُمل أسلوب يف الكبري باالختالف
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محتوى درسُت لقد املهنية. حياتهما ويف منهما كلٍّ كتابات يف نجده الذي االختالف ذلك
ماركس، ألعمال رشوحه من الحاالت بعض يف اآلراءُ تلك انبثَقْت كيف وأوضحُت إنجلز آراء
قاله بما عالقتها وكذلك نفسها، ماركس بأعمال إنجلز رشوح عالقَة أيًضا أوضحُت كما
آلراء إضافية رشوًحا ناقشُت فقد ذلك عىل عالوة إنجلز؛ جهود عن األمر واقع يف ماركس
املاركسية، السياسة صعيد عىل ماركس ألعمال رين املتأخِّ رشوح عىل ذلك أثَر وبيَّنُْت إنجلز
االجتماعية العلوم تنطوي االجتماعية. العلوم مجال يف سيما ال الفكرية، حياتنا صعيد وعىل
واملعارك املجتمع. ذلك لتغيري وسيلتَنا السياسة وتَُعدُّ املجتمع، عن لدينا املتاحة املعرفة عىل
تكون ما أبعُد — بماركس وعالقته وأعماله آراؤه — بإنجلز املتعلِّقة والعملية النظرية

النهاية. نقطة عن
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إلنجلز أعمال

The Collected Works of Karl Marx and Frederick Engels present Engels’s
works and letters in English translation (or in the original English) in ap-
proximately 50 volumes. The first volume appeared in 1975, and the pub-
lishers are Progress of Moscow, Lawrence & Wishart of London, and Inter-
national of New York, referred to below as the Progress consortium. All the
major works of Engels (and the joint works with Marx) mentioned in the
text are available in Progress editions, and The Condition of the Working

Class in England is also translated and edited by W. O. Henderson and W.
H. Chaloner (2nd edn., Blackwell, Oxford, 1971; Stanford University Press,
1968).

The Selected Works of Karl Marx and Frederick Engels in one vol-
ume was first published in 1968 and has been reprinted by the Progress
consortium; of Engels’s major works it includes Socialism: Utopian and

Scientific and The Origin of the Family, Private Property and the State,

with Ludwig Feuerbach and the End of Classical German Philosophy. The
Selected Works in two volumes from the same publishers includes more
of Engels’s shorter writings, such as the 1859 review ‘Karl Marx: A Con-
tribution to the Critique of Political Economy’ and ‘On Authority’. Engels:



إنجلز

Selected Writings, edited by W. O. Henderson (Penguin, Harmondsworth,
and Baltimore, Md, 1967) contains selections from The Condition of the

Working Class in England and the full text of the ‘Outlines of a Critique
of Political Economy’, as well as other economic, historical, philosophical
and military writings. Engels as Military Critic, edited by W. O. Henderson
and W. H. Chaloner (Manchester University Press, 1959; Greenwood Press,
Westport, Conn., 1976), presents a selection of lesser-known articles of
the 1860s. German Revolutions, edited by Leonard Krieger (University of
Chicago Press, 1968), includes The Peasant War in Germany and Germany:

Revolution and Counter-Revolution.

عنه أعمال

I am indebted to the factual material collected and very well documented in
W. O. Henderson’s The Life of Friedrich Engels in two volumes (Frank Cass,
London, and Portland, Or., 1976). Gustav Mayer’s two-volume biography
in German is published as Friedrich Engels in an abridged English transla-
tion by Gilbert and Helen Highet, edited by R. H. S. Crossman (Chapman &
Hall, London, 1936; H. Fertig, New York, 1969). David McLellan’s Modern
Masters Engels (Fontana/Collins, Glasgow, 1977; Penguin, Baltimore, Md.,
1978) presents a brief account of Engels’s life and works.

Engels’s major works are discussed in Fritz Nova’s Friedrich Engels: His
Contributions to Political Theory (Vision Press, London, 1968; Philosophi-
cal Library, New York, 1967). Engels, Manchester and the Working Class by
Steven Marcus (Random House, New York, 1974) presents an analysis of
the work from a literary point of view. Engels’s early works on British pol-
itics feature in Michael Levin, The Condition of England Question: Carlyle,

Mill, Engels (Macmillan, London, and St Martin’s, New York, 1998). His late
work The Origin of the Family, Private Property and the State has become a
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classic of Marxistfeminism and gender studies; see Janet Sayers, Mary Ann
Evans, Naneke Redclift (eds.), Engels Revisited: New Feminist Essays (Tavi-
stock, London, 1987), and two articles by Terrell Carver, ‘Engels’s Fem-
inism’, History of Political Thought, 6/3 (1985), 479–89, and ‘Theorizing
Men in Engels’s Origin of the Family’, Masculinities, 2/1 (1994), 67–77.
There are two recent edited volumes offering critical discussions of a wide
range of topics that Engels was concerned with: Christopher J. Arthur (ed.),
Engels Today: A Centenary Appreciation (Macmillan, Basingstoke, and St
Martin’s, New York, 1996), and Manfred B. Steger and Terrell Carver (eds),
Engels after Marx (Pennsylvania State University Press, University Park, Pa.,
1999). The Marx-Engels relationship is considered in Norman Levine, The
Tragic Deception: Marx contra Engels (Clio Books, Oxford, and Santa Bar-
bara, Calif., 1975). I have also published Marx and Engels: The Intellectual

Relationship (Wheatsheaf Books, Brighton, and Bloomington, Ind., Indiana
University Press, 1983), and a biographical study Friedrich Engels: His Life

and Thought (Macmillan, Basingstoke, 1989, and St Martin’s, New York,
1990).

The relationship of Engels to Marxism is discussed in George
Lichtheim’s Marxism: An Historical and Critical Study (2nd edn., Routledge
& Kegan Paul, 1968; Praeger, 1965), and in Richard N. Hunt, The Political
Ideas of Marx and Engels, vol. 1, Marxism and Totalitarian Democracy

(Macmillan, London, 1975; University of Pittsburgh Press, 1974). This topic
is covered in three classic studies: Leszek Kolakowski, Main Currents of

Marxism, translated by P. S. Falla, vol. 1 (Oxford University Press, Oxford
and New York, 1978); David McLellan, Marxism after Marx (Macmillan,
London, 1979; Harper & Row, New York, 1980); and Alvin W. Gouldner,
The Two Marxisms (Macmillan, London; Seabury Press, New York, 1980).
Two recent studies on this theme are S. H. Rigby, Engels and the Formation

of Marxism: History, Dialectics and Revolution (Manchester University
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Press, Manchester and New York, 1992), and J. D. Hunley, The Life and

Thought of Friedrich Engels: A Reinterpretation (Yale University Press,New
Haven, and London, 1991).

Four articles of interest in which Engels’s work is discussed are: Ter-
rell Carver, ‘Marx, Engels, and Dialectics’, Political Studies, 28/3 (Septem-
ber 1980), 353–63; Gareth Stedman Jones, ‘Engels and the End of Classi-
cal German Philosophy’, New Left Review, 79 (May-June 1973), 17–36; the
same author’s ‘Engels and the Genesis of Marxism’, New Left Review, 106
(November-December 1977), 79–104; and Paul Thomas, ‘Marx and Sci-
ence’, Political Studies, 24/1 (March 1976), 1–23. The last-named article
has been particularly helpful to me in working out my views on Engels.

There is now an excellent Marx-Engels bibliography in English: Ce-
cil L. Eubanks, Karl Marx and Friedrich Engels: An Analytical Bibliography

(Garland Press, London and New York, 1977).
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