كارل ماركس

المبحث األول  :السٌرة الذاتٌة لكارل ماركس و إنتاجه الفكري

المطلب األول  :مــولــده و نشــأتــه
ولد كارل ماركس فً ( 50ماي 8383م ) فً " ترٌف بألمانٌا" من عابلة
بورجوازٌة  ،وهو الثالث بٌن تسعة أبناء كان والده محامٌا ذو مكانة مرموقة
،ولد ٌهودٌا ثم اعتنق الدٌانة البروتستانتٌة،ثم درس الحقوق فٌما بعد بجامعة "
بون" و الفلسفة فً جامعة " برلٌن" و أكمل دراسته فٌما بعد حٌث نال شهادة
الدكتوراه من خالل أطروحته فً الفلسفة المادٌة للمدرسة األبٌقورٌة وذاك سنة(
 8388 .م) وعمره حوالً ثالثة و عشرون سنة
وفً سنة (8381م) أصبح ربٌس تحرٌر صحٌفة "راٌنتٌخ تساٌتونغ" ،ولكن هذه
الصحٌفة لم تعمر طوٌال بحٌث ألغٌت سنة (8381م) على إثر قرار القاضً
.بإٌقاف جمٌع الصحف الٌسارٌة
ومن خالل دراسته للفلسفة ،تأثر ماركس "بهٌجل"(*) الذي أعتبر الخالفات هً
المحرك األساسً للتارٌخ ،كما أعجب بفكرته القابلة بان الدولة شخص حقٌقً لها
الحق المطلق فً اتخاذ اإلجراءات الضرورٌة إلسعاد أبناء المجتمع ،وبالتالً
)فهً تحتل مكانة عالٌة تسود فٌها السٌادة الوطنٌة ولٌست فً مجموع األفراد8(.
ونظرا ألفكار ماركس فلقد رفض طلبه فً التدرٌس فً الجامعات األلمانٌة خشٌة
من إثارة الفوضى فً المجتمع نظرا لمكانة الجامعة و روادها .و فً هذه األثناء
ٌرحل إلى فرنسا التً كانت معقل االشتراكٌن األوربٌٌن وأقام بها ،وكان ٌرٌد

معرفة نوعٌة االشتراكٌة الفرنسٌة لكنه شعر بخٌبة أمل المفكرٌن الفرنسٌٌن الذٌن
كانوا ٌتكلمون عن االشتراكٌة النظرٌة و فقط ،لٌأتً ماركس بفكرته الجدٌدة التً
مفادها أن النظرٌة و التطبٌق ٌجب أن ٌلتقٌا فً العمل السٌاسً و ٌقصد طبعا
)النظرٌة االشتراكٌة و التطبٌق االشتراكً و أفضل مكان لهما هو الشارع 1(.
ومنذ سنة (8382م) توطدت العالقة بٌنه و بٌن زمٌله "انجلٌز"(**) و بطلب من
منظمة ٌسارٌة ألمانٌة تدعى "رابطة الشباب الشٌوعٌٌن" حرر البٌان الشٌوعً
فً مدة شهرٌن خالل ثورة( 8383م) ببارٌس و خالصة البٌان أن االشتراكٌة ال
تتحقق إال باستعمال القوة .ولقد توفً ماركس عام (8331م)عن عمر ٌناهز
)الخامسة و ستون سنة1(.

المطلب الثانـً  :إنتاجــه الفكـري
ٌعد ماركس مؤرخا و فٌلسوفا و عالم مجتمعات بشرٌة كما ٌعد عالم اقتصاد ،و
المعروف انه غزٌر من حٌث اإلنتاج الفكري ،فبٌن عام (8383 -8381م) تارٌخ
تحرٌر البٌان كما قد كتب و نشر العدٌد من المؤلفات الكاملة و غٌر الكاملة التً
 .تتغذى منها جوهر النظرٌة الماركسٌة
ماركس فٌلسوف ثوري واقتصادي،أما نشاطه الثوري فبدأ بتارٌخ (8381م)
عندما أسس مع زمٌله "إنجلٌز" لجنة دعابٌة شٌوعٌة "ببروكسل"،وعند إقامته
ببارٌس عام (8388م) درس االقتصادٌٌن اإلنجلٌزي و الفرنسً و ألف مخطوطا
فً االقتصاد السٌاسً و الفلسفً .وفً عام (8382م) ألف كتابا ضخم بعنوان
.بؤس الفلسفة و جواب على فلسفة البؤس لبردون
)أما فً المٌدان السٌاسً فقد حرر عدة مقاالت ما بٌن عام (8381م) و( 8383م
فً الصحٌفة التً تولى إدارتها بحٌث تعتبر هذه الفترة حاسمة عند كارل ماركس

فً رسم مساره الفكري و بالتالً كٌفٌة تكوٌن الفكر الماركسً  .وفً عام
م) عاد إلى "ألمانٌا" نتٌجة الثورة فً "فرنسا" و لكنه عاد إلى المنفى عام (1848
)(8384م)8(.
أما فً عام (8305م) ركز مثله مثل زمٌله إنجلٌز على المقتضٌات النظرٌة و
التطبٌقٌة للحركة الثورٌة البرولٌتارٌة(*) حٌث وضعا المؤلف الهام "رأس المال"
الذي ظهر منه الكتاب األول فً حٌاة ماركس عام (8312م) و الكتاب الثانً
نشره إنجلٌز عام (8338م) ،و الكتاب الثالث عام (8348م) و تكمن أهمٌة هذا
الكتاب فً المنهج الجدلً العلمً عند االشتراكٌٌن بصفة عامة و الشٌوعٌٌن
بصفة خاصة ،و من مؤلفاته كذلك "الصراعات الطبقٌة فً فرنسا" عام
م) و الحرب األهلٌة فً فرنسا عام (8328م) و نقد االقتصاد السٌاسً (1850
)م(1859عام
.و غٌرها
المطلب الثالث :المؤثرات التً أثرت على فكره

 :هناك ثالثة تٌارات أثرت فً أفكار ماركس وهً كتالً
الفلسفة األلمانٌة  :حٌث تأثر بمناهج هٌجل فً التحلٌل وان كان تأثره بموقف 1 -
دولته "ألمانٌا" بعد هزٌمتها من فرنسا عدوتها قد أثر فً رغبته فً التغٌر
 .الجدري ولٌس اإلصالح
الثورة الفرنسٌة  :وقد ناثر علً وجه الخصوص باالشتراكٌة الفرنسٌة إذ 2 -
".تأثر بأفكار العدٌد من المفكرٌن خاصة "بابٌف و سان سٌمون
االتجاهات االقتصادٌة االنجلٌزٌة  :حٌث تأثر بأفكار االقتصادٌٌن االنجلٌز 3 -
).خاصة أن العالم تحكمه قوانٌن اقتصادٌة محددة(1
كما قد تأثر ماركس أٌضا بالظروف فً "انجلترا" الدولة التً عاش فٌها  ،بعد
نفٌه من "ألمانٌا" حٌث اعتقد أن األوضاع فٌها فً ظل الرأسمالً فً التصنٌع
تعتبر أكثر تدنٌا مما ساد فً "ألمانٌا" مما جعله ٌعمم تحلٌله لٌس فقط من واقع

"ألمانٌا" ولكن أٌضا من الضر وف السابدة فً وقته وتعتبر أفكار ماركس
متكاملة وتكون أساس ما ٌعرف باالشتراكٌة الثورٌة التً درج علً تسمٌتها
الشٌوعٌة " .والتً تختلف عن غٌرها من االشتراكٌات فً إنها اشتراكٌة علمٌة "
كما أطلق علٌها ماركس علً خالف االشتراكٌات المثالٌة حٌث تختلف عن
).االشتراكٌات الدٌمقراطٌة (8

المبحث الثانً  :الجوانب السٌاسٌة فً أفكار ماركس

المطلب األول  :الصراع الطبقً و ثورة البرولٌتارٌا
لقد نظر ماركس للصراع علً انه المفتاح الربٌسً للوضع االجتماعً،كما عبر
عنه و إنجلٌز فً "المانٌفسٌو الشٌوع "(*) " إن تارٌخ كل مجتمع بشري إلى
ٌومنا هو تارٌخ الصراع بٌن الطبقات " (، )1كما ٌقول ماركس إن الصراع
الطبقً قد و جد منذ انهٌار تنظٌم المجتمع القبلً ،و أن البشرٌة فً الواقع قد
تطورت إلى مراحل أعلى من التطور عن طرٌق الصراعات الطبقٌة .فكل نظام
من نظم اإلنتاج قد انشأ طبقتٌن ربٌسٌتٌن إال أنهما تتبادالن العداء،وهما المالك و
الكادحون .و إن الطبقة التً تقدر السٌطرة على وسابل اإلنتاج و التوزٌع فً كل
مجتمع سوف تحكم ذلك المجتمع و إنما بالضرورة االقتصادٌة ال بد و أن تحكم
.بأسلوب اضطهادي و تستغل الطبقات األخرى
و لن تستطٌع الطبقات التً تقع تحت نٌر االستغالل أن تعٌش ما لم تقاوم
االضطهاد و االستغالل .فخالل التارٌخ البشري ،قام الصراع الطبقً بٌن
المستغلٌن و المستغلٌن ،أي بٌن الرقٌق ضد األحرار ،و العامة ضد النبالء ،و
األتباع ضد األشراف و العاملٌن ضد النقابٌٌن،البرجوازٌٌن ضد أرستقراطً
األرض،و البرولٌتارٌا ضد الرأسمالٌٌن )1(.أي أن الصراع كان هو أساس و
جوهر المجتمعات على مر العصور ،و لكنه اعتبر البرجوازٌة الحدٌثة قد

أسهمت فً ظل النظام الرأسمالً فً تبسٌط الصراع بٌن الطبقات حٌث تطور
الوضع الى وجود طبقتٌن تواجه كل منهما األخرى،وتعارضها فً مصالحها و
و طبقة البرولٌتارٌا ""Bourgeoisieهً الطبقة البرجوازٌة
)"Poretariat"(4
أما الطبقات األخرى غٌر الرأسمالٌة مثل صاحب المصنع الصغٌر ،صاحب
المتجر ،و الصانع الفنً و المزارع فهً طبقات محافظة إذا ما قورنت
) .بالبرولٌتارٌا التً تعد الطبقة الثورٌة الوحٌدة0(.
كما ٌرى ماركس أٌضا أن النظام الرأسمالً حوى فً طٌاته بذور فبابه حٌث قام
بتجمٌع البرولٌتارٌا فً المدن و عن طرٌق إحباطها وذلك نتٌجة عدم تمتعها بما
ٌ .وازي عملها مما خلق الشعور باالضطهاد و عدم الرضا بالوضع القابم
و النظام الرأسمالً بتبلوره ٌبلور تناقضات داخلٌة بفعل القوانٌن التً اعتبرها
.ماركس حتمٌة
و هذه القوانٌن تتمثل فً تراكم رأس المال أي زٌادة الغنى فً جانب البرجوازٌة
)مما ٌعرقل المنافسة (8

المطلب الثانً  :دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا
لقد وضع ماركس مع انجلٌز برنامجا للعمل فً مرحلة وصول البرولٌتارٌا
للسلطة و قٌامها كطبقة حاكمة أي بعد حصولها على الدولة و ٌتلخص هذا
 :البرنامج فً عشر نقاط هً
نزع الملكٌة العقارٌة و تخصٌص الرٌع العقاري لتغطٌة نفقات الدولة 1-
فرض ضرابب متصاعدة جدا 2-
إلغاء الوراثة 3-
مصادرة أمالك جمٌع المهاجرٌن و العصاة المتمردٌن 4-

مركزة و التسلٌف كله فً أٌدي الدولة بواسطة مصرف وطنً رأسماله للدولة 5-
و ٌتمتع باحتكار تام مطلق
مركزة جمٌع وسابل النقل فً أٌدي الدولة 6-
تكثٌر المصانع التابعة للدولة و أدوات اإلنتاج و إصالح األراضً البور و 7-
تحسٌن األراضً المزروعة حسب منهاج عام
جعل العمل إجبارٌا للجمٌع على السواء و تنظٌم جٌوش صناعٌة و ذلك ألجل 8-
الزراعة على الخصوص
الجمع بٌن العمل الزراعً و الصناعً و اتخاذ التدابٌر المؤدٌة تدرٌجٌا الى 9-
محو الفرق بٌن المدٌنة و الرٌف
جعل التربٌة عامة و مجانٌة لجمٌع األوالد و منع تشغٌل االحداث فً 10-
.المصانع كما ٌجري الٌوم ،و التوفٌق بٌن التربٌة و بٌن اإلنتاج المادي ،الخ
و لكن الجدٌر بالمالحظة أن ماركس لم ٌتناول الجوانب التنظٌمٌة أو التأسٌسٌة
)لتحقٌق هذا البرنامج فً مرحلة دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا1( .

المطلب الثالث  :الوصول إلى الشٌوعٌة
قد رأى ماركس كما سبق توضٌحه أن السلطة السٌاسٌة ما هً إال سلطة منظمة
من طبقة واحدة لقهر و استغالل طبقة أخرى و لكن بعد ثورة البرولٌتارٌا و
الوصول للحكم ٌتطلب الحال القضاء على البرجوازٌة نهابٌا ووجود طبقة واحدة
 .فً المجتمع هً البرولٌتارٌا
وعندما ٌتم القضاء على البرجوازٌة و تناقضات المجتمع ٌتم زوال الدولة .و قد
ناشد ماركس الشٌوعٌٌن فً كل مكان تأٌٌد كل حركة ثورٌة تقوم ضد األوضاع
السٌاسٌة و االجتماعٌة،أي أن التكتٌك الذي رآه ماركس للشٌوعٌة هو التحالف مع
العناصر الدولٌة الثورٌة فً الدول المختلفة حتى ٌمكن الوصول للهدف األسمى
من ثورة البرولٌتارٌا وهو الوصول إلى الشٌوعٌة بعد مرحلة دٌكتاتورٌة

.البرولٌتارٌا
و باختصار ،لقد رأى ماركس أن ثورة البرولٌتارٌا الناتجة عن تناقضات النظام
الرأسمالً حتمٌة
و أن القضاء على النظام الحتمً أٌضا و أن ثورة البرولٌتارٌا تؤدي إلى مرحلة
انتقالٌة من الناحٌة السٌاسٌة تتمثل فً دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا التً تطور نفسها
.إلى طبقة حاكمة تهدم بالعنف و شدة عالقات اإلنتاج القدٌم
كما تهدم كل رابطة من األفكار واآلراء التقلٌدٌة بما فٌها الدٌن و األخالق و
العابلة وكذلك القومٌة حٌث نظر إلٌها جمٌعا على أنها مفاهٌم بورجوازٌة ،وتعمل
على القضاء  -خالل هذه المرحلة
االنتقالٌة  -على تناقضات المجتمع و ذلك عن طرٌق برنامج العمل الموضح
وفتح الطرٌق إلى المرحلة النهابٌة المنشودة و هً الشٌوعٌة حٌث تختفً الطبقات
بما فٌها البرولٌتارٌا و بالتالً ٌختفً الصراع و ال تجدو هناك حاجة للحكومة
كأداة لالستغالل ومن ثم تتالشى الدولة أو تزول و تصبح هناك إدارة لألشٌاء و
ٌ.صبح اإلنتاج متمركزا فً أٌدي جمعٌة واحدة تشمل األمة بأسرها
أما من الناحٌة االقتصادٌة فان المرحلة االنتقالٌة أو "دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا"
تتمثل فً االشتراكٌة و أساسها "لكل حسب عمله" أما فً المرحلة النهابٌة
"الشٌوعٌة" فهً تقوم على "لكل حسب حاجته" أي أن هذه المرحلة ٌتم فٌها
االنتقال من" كل حسب عمله إلى الكل حسب حاجته " األمر الذي ٌتطلب وجود
)فابض فً المجتمع و هو ٌدخل فً عداد التنبؤات حٌث لم ٌتحقق بأكمله8(.

المبحث الثالث  :المذهب الماركسً

المطلب األول  :تعرٌف و ممٌزات المذهب الماركسً

:أ ـ التعرٌف
الماركسٌة مذهب اقتصادي سٌاسً اجتماعً ،وضع أسسه الفٌلسوف كارل
ماركس وزمٌله فرٌدرٌك إنجلز والذي لخصاه فً "البٌان الشٌوعً" ثم توسعا فً
شرحه بعد ذلك ،لٌكون اإلٌدٌولوجٌا العامة التً استندت إلٌها كثٌر من أنظمة
الحكم فً مبادبها ونظرٌاتها فً العالم "كاإلتحاد السوفٌتً سابقا،الصٌن الشعبٌة،
تشٌكوسلوفاكٌا ،ألمانٌة الشرقٌة ،رومانٌا،المجر ،ألبانٌا و بلغارٌا" )8( .قبٌل
التحوالت الواسعة فً نظامها السٌاسٌة و االقتصادٌة،مع بداٌة العقد العاشر من
 .القرن العشرٌن و انهٌار الشٌوعٌة
و ٌطلق على "المذهب الماركسً" االشتراكٌة العلمٌة الثورٌة .فالماركسٌة مذهب
اشتراكً ألنه ٌهدف إلى القضاء على النظام الرأسمالً،ونظام الطبقات ،بتملك
الدولة لوسابل اإلنتاج قبل كل شٌا .فتارٌخ المجتمعات ـ كما ٌصفه ماركس ـ قابم
على الصراع بٌن الطبقات،و التً تسعى كل منها إلى استغالل األخرى،فٌنشا
الصراع فٌما بٌنها إلى أن تنهار الطبقة المستغلة تسود الطبقة األخرى .و ٌستمر
 .هذا الصراع إلى أن ٌظهر المجتمع الالطبقً
و الماركسٌة اشتراكٌة علمٌة ،ألنها جاءت نتٌجة لدراسة استقرابٌة للنظم
االجتماعٌة ،االقتصادٌة ،و السٌاسٌة ،التً كانت سابدة آنذاك .و بالتالً فهً
.ممٌزة عن االشتراكٌة المثالٌة الخٌالٌة التً سبقتها
كما ٌشٌر ماركس إلى أن النظام اإلقطاعً كان ٌقوم على استغالل السادة
اإلقطاعٌٌن ال تباعهم  .و فً عصر الصناعة اآللٌة ،تكونت طبقة البرجوازٌٌن
من أصحاب رؤوس األموال فً مجالً الصناعة و التجارة ،و تمكنت من
القضاء على الطبقة اإلقطاعٌة.و بدأت الطبقة الرأسمالٌة الجدٌدة فً استغالل
طبقة العمال الكادحة عن طرٌق استٌالبها على فابض القٌمة  ،األمر الذي ٌؤدي
إلى تفجٌر الصراع بٌن الطبقتٌن ،الطبقة الغنٌة قلٌلة العدد  ،و الطبقة الفقٌرة
.كثٌرة العدد

و النتٌجة فً نظر ماركس محتومة،ذلك أن السٌر الطبقً للرأسمالٌة ٌؤدي إلى
تركٌز األموال ،و بدأت اإلنتاج لدى عدد من األفراد ٌتناقص باستمرار ،فً حٌن
ٌتزاٌد عدد أفراد الطبقة الكادحة.و ٌمعن الرأسمالٌون القالبل فً االستغالل ،و
ٌزداد الجانب الثانً بؤسا وشقاء.إلى أن تتمكن الطبقة الكادحة من القضاء على
البرجوازٌٌٌن و الرأسمالٌٌن.و سبٌل ذلك هو اتخاد العمال و العمل الثوري
العنٌف الذي ٌؤدي إلى نتابج مؤكدة و سرٌعة .فالماركسٌة إذن تتشكل بناء فلسفٌا
)شامال،ذا جوانب متعددة أهمها الجانب االقتصادي و الجانب السٌاسً1(.

 :ب ـ ممٌزات المذهب الماركسً
 :تتمثل ممٌزات المذهب الماركسً فٌما ٌلً
مذهب ماركس اشتراكً علمً :لقد وصف كارل ماركس مذهبه بأنه علمٌة 1-
لالشتراكٌة تختلف عن دراسات سابقة لهذه الفكرة ذلك أن الدراسات السابقة
تعرضت لالشتراكٌة قبل ماركس خلت من المنطق و التحلٌل العلمً و كانت
تستند إلى العاطفة و تغرق فً الخٌال و األوهام أما أفكار ماركس فكانت علمٌة
.واقعٌة بناها على بحث األوضاع االجتماعٌة و كذلك االقتصادٌة عبر التارٌخ
مذهب ماركس اقتصادي  :لقد ركز ماركس على الناحٌة االقتصادٌة و تحلٌله 2-
فً هذا المجال ٌنصب على بٌان كٌفٌة سٌر القوى االقتصادٌة الكامنة فً النظام
الرأسمالً نحو القضاء علٌه و إفساح المجال لقٌام االشتراكٌة،
مذهب ماركس مادي ٌ :تجه ماركس فً تفكٌره إلى إخضاع الروح للمادة ،و 3-
ٌنكر وجود الروح المجردة و ٌهاجم الدٌن و ٌرى و جوب نبذ العقابد الدٌنٌة و
طرحها جانبا للوصول إلى تحرٌر الطبقة العمالٌة و اإلنسانٌة جمعاء و ٌعتقد أن
الدٌن أفٌون الشعوب كما ٌصفه ٌ ،عرقل الوصول إلى هذه الغاٌة ألنه ٌخفف من

تأثٌر البؤس الواقعً الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان و ٌحس به ،ذلك عن طرٌق الوعد
بالسعادة فً العالم األخر و هذا الوضع ٌحمل األفراد رغم الظلم الواقع علٌهم –
)على الهدوء و ٌصرفهم عن الثورة8(.

المطلب الثانً  :الدٌمقراطٌة و الدولة فً المذهب الماركسً
 :أ ـ الدٌمقراطٌة
جرت الماركسٌة على وصف الدٌمقراطٌة الغربٌة بدٌمقراطٌة الطبقة،أو
بدٌمقراطٌة األغنٌاء فقط،وذلك على ضوء حتمٌة انتصارهم فً كفاحهم مع
اآلراء و االتجاهات األخرى بسبب التفوق االقتصادي الذي الذي تتمتع به الطبقة
و الذي ٌمكنها من االنتصار و السٌطرة على مؤسسات الدولة و استخدامها
)للحفاظ على مكاسبها1(.
صحٌح أن الدٌمقراطٌة التقلٌدٌة تعترف بالمعارضة و الرأي األخر ،ولكن هذا
االعتراف ما هو إال دلٌل حً على الصراع الطبقً فً المجتمع الرأسمالً ،الذي
ال ٌنتهً إال بانتصار الطبقة الكادحة و سٌطرتها على كل وسابل اإلنتاج و
لضمان إلغاء التفرقة بٌن الطبقة التً تملك و التً ال تملك و لهذا إذا كان الرأي
ٌعبر عن الطبقة ،فغن إلغاء الطبقة ٌحتم وحدة الرأي و التالً فال و جود
)للمعارضة سواء كانت فردٌة أم جماعٌة1(.
ومن هنا إذا كانت الدٌمقراطٌة التقلٌدٌة تذهب إلى االهتمام ببٌان حق الفرد و
حرٌة و تقرٌر المبادئ التً تضمن ذلك كمبدأ الفصل بٌن السلطات ،و التشكٌل
البرلمانات من مجلس أو مجلسٌن ،وتطبٌق مبدأ الشرعٌة و سٌادة القانون ،فإن
الماركسٌة ال تسلم بهذه المبادئ و ال تثق فً صالحٌتها لتحقٌق الغرض الذي و
 .ضعت من أجلة ،إن لم تعتبرها غٌر الزمة
وبناء على ذلك ٌذهب الفكر الماركسً إلى إنكار مبدأ الفصل بٌن السلطات اتساقا
مع أخذه بوحدة السلطة ،و تجاهله للرأي المعارض مع أخذه بفكرة االجتماع ،أما

تفوٌض السلطة من الشعب للبرلمان إلى السلطة التنفٌذٌة فال ٌعتبر انتقاصا من
)وحدة السلطة ،أو فضال لها بقدر ما هو تسهٌل لرقابة الشعب8(.
 :ب ـ الدولة
إن الدولة عند ماركس ال تقوم على تنمٌة رفاهٌة الشعب ،ولٌس على حقها فً إال
لتزم السٌاسً و الطاعة .وإنما تقوم على إكراهها وذلك إكراه طبقً جاء نتٌجة
النقسام الجماعة إلى طبقات متصارعة واحتكار البعض منها ملكٌة اإلنتاج والتً
استطاعت بواسطتها استغالل سابر طبقات المجتمع وتسخٌرها لخدمتها )1(.لذا
فالدولة عند كارل ماركس ال تعدو أن تكون ظاهرة ثانوٌة تمثل انعكاسا لتكون
)الطبقات و سٌطرة أحدها على المجتمع الذي تحكمه هذه الدولة1(.
وعلى ذلك فإن ظهور الدولة ووجودها مرتبط بظاهرة الصراع الطبقً،لما تمثله
من سٌطرة إحدى الطبقات فً المجتمع على غٌرها من الطبقات األخرى .مستمدة
قوتها و سٌطرتها مما تملكه من أدوات اإلنتاج و سٌطرتها على الجانب
االقتصادي ،الذي ٌتبعه سٌطرة حتمٌة على الجانب السٌاسً مما ٌعلً التنظٌمات
االقتصادٌة على التنظٌمات السٌاسٌة ،على أساس أن األخٌرة لٌست إال انعكاسا
)لألولى8(.
إذن ٌنظر ماركس للدولة التً ٌسدوها النظام االقتصادي الرأسمالً على أنها
سالح فً ٌد الطبقة الرأسمالٌة تستخدمه إلخضاع الطبقات األخرى لها و
السٌطرة علٌها وخصوصا طبقة العمال  ،و ٌوم ٌزول النظام الرأسمالً و تحل
محله االشتراكٌة و تتطور حتى تصل إلى الشٌوعٌة حٌث تتحقق فً ظلها
المساواة فً أقصى حدودها ففً هذه المرحلة المتطورة جدا ال تكون هنالك حاجة
.لوجود الدولة و من ثم فإنها تزول و تختفً فً هذه الحالة
إال أن ماركس ٌقرر أن االنتقال من الرأسمالٌة إلى الشٌوعٌة "حٌث تفقد الدولة
قٌمتها و تزول " ال ٌكون أمرا فجابٌا و إنما ٌخضع لتطور و مرور بمراحل
وذلك إلعداد النفوس للقبول بالنظام الشٌوعً الذي ال حاجة له بالدولة .أي أنه

البد من وجود فترة انتقال تمهد السبٌل نحو الوصول إلى قمة التطور أي
الشٌوعٌة و فً هذه الفترة تبقى الدولة علً أن تسٌطر على زمام األمور فٌها
)طبقة العمال التً حلت محل الطبقة الرأسمالٌة 0(.
وٌطلق على نظام الحكم فً هذه الفترة االنتقالٌة " دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا" ذلك
أن مقالٌد األمور كلها تكون بٌد الطبقة العمالٌة و هذه الطبقة تاجا إلى استخدام
األسالٌب العنٌفة بقصد الهدم و البناء مع السرعة لتحقٌق الغاٌة المنشودة)8(.
 .ومجمل القول أن ماركس ٌقرن نشوء الدولة بنشوء الطبقات و تعددها

المطلب الثالث  :االنتقادات التً وجهت للمذهب الماركسً
بالرغم مما ٌراه أنصار المذهب الماركسً من قدرته على إقامة مجتمع مثالً
تسوده العدالة و المساواة و تطبق فٌه األسس العلمٌة التً تضمن توزٌع اإلنتاج
بعد تملك الدولة لوسابله فتمنع استغالل اإلنسان ألخٌه اإلنسان ،و تقدم مصلحة
الجماعة على مصلحة الفرد،إال أن هذا المذهب تعرض إلى عدة انتقادات منها ما
ٌ :لً
فكرة حتمٌة التارٌخ التً تعتبر صلب المذهب غٌر سلٌمة فاألفراد وان كانوا 1-
محكومٌن لدرجة كبٌرة بماضٌهم و بالضر وف الحاضرة التً تحٌط بهم فإنهم
رغم ذلك ٌستطٌعون بإراداتهم أن ٌشكلوا و ٌوجهوا و ٌختارون الطرٌق الذي
ٌ.رونه مالبما لهم
التفسٌر المادي للتارٌخ و الطرٌقة الجدلٌة هً عبارة عن أفكار فلسفٌة تحتمل 2-
 .الصواب والخطأ
رأي ماركس المتعلق بالصراع بٌن الطبقات غٌر صحٌح حٌث ٌقسم ماركس 3-
المجتمع إلى طبقتٌن "الطبقة الرأسمالٌة و طبقة البرولٌتارٌا" و أساس هذا الجانب
االقتصادي فالطبقة العلٌا تملك و األخرى مستغلة من طرف األولى أن تقسم
.المجتمع ال ٌتفق مع الحقٌقة إذا توجد الطبقة الوسطى

ٌقرر المذهب الماركسً أن المرحلة االشتراكٌة ال تأتً إال بعد أن ٌكون 4-
االقتصاد قد مر بمرحلة النظام الرأسمالً الصناعً حٌث تتصارع بداخله عوامل
الهدم الكانة و تستمر فٌه حتى تصل بالنظام إلى نقطة ٌختفً فٌها،وٌفتح المجال
بعد ذلك لالشتراكٌة محل النظام الذي انهار و هذا غٌر صحٌح فمثال لم ٌتحقق
بحٌث لم "حتى األن تفسر ماركس فً الدول الرأسمالٌة مثل "ألمانٌا و انجٌلترا
تطبق فٌها االشتراكٌة فً حٌن أن لدولتٌن "االتحاد السوفٌاتً و الصٌن" عند
.ظهور االشتراكٌة لم تمر بمرحلة النظام الرأسمالً
ٌنادي ماركس فً مذهبه بالثورة و استخدام العنف لبناء المجتمع االشتراكً 5-
،كما قد جعل الثورة مبدأ من المبادئ األساسٌة التً ٌقوم علٌها مذهبه فً حٌن أن
مسألة الثورة ال تحتمل صفة المبدأ و إنما تؤخذ الثورة على أنها أمر عارض
تقتضٌه الضرورة و هو إجراء مؤقت لتغٌر الوضع غٌر السلٌم و مادام هو
)وضعاها فال ٌمكن أن ٌترتب علٌها مبدأ ثابت ال ٌتغٌر1(.

الخاتمة
لم ٌكن ماركس مجرد مفكر سٌاسً ولكنه كان داعٌة للثورة و التغٌر ،بل وسعى
لترجمتها إلى الواقع  .و أفكار ماركس قد ألهمت إٌدٌولوجٌات المالٌن من البشر
فً كافة أنحاء العالم نظرا لمنطقٌتها و الطابع اإلنسانً الغالب علٌها و مناداتها
 .بتحرٌر اإلنسان من االستغالل و االضطهاد
إال أنها من الناحٌة الواقعٌة لم تطبق بأكملها ،و ما طبق منها لم ٌطبق على النحو
الذي رآه ماركس .فلم ٌتم انهٌار النظام الرأسمالً كما تصور و لم ٌزدد العال

بؤسا و إنما اكتسبوا قوة بوسابل سلمٌة بدل من الثورة ،إذا على الرغم من
التسلسل المنطقً ألفكار ماركس من الناحٌة النضرٌة إال انها من الناحٌة
.التطبٌقٌة العملٌة لم تطبق و فقا لما جاء به ماركس و لكن طبقت بطرٌقة مخالفة
فافكار ماركس جاءت فً شكل تنبؤات لم ٌتحقق معظمها الى حد كبٌر و ان
كانت قد قبلت بشكلها الكلً من جانب المؤمنٌن بأفكاره كعقٌدة مغلقة غٌر قابلة
 .للنقاش و الجدل
فأفكار ماركس جاءت فً شكل تنبوءات لم تتحقق معظمها إلً حد كبٌر وان
كانت قد تقبلت بشكلها الكلً من جانب المؤمنٌن بأفكار كعقٌدة معلقة فلم ٌتصور
ماركس دور النقابات العمالٌة العالمٌة كجماعات ضغط قوٌة على الحكومات
،كما لم ٌتوقع أٌضا أن ٌصبح العمال أصحاب مصلحة فً استمرار النظام
 .الرأسمالً نفسه وأن ٌصبح ركٌزة المجتمع طبقة وسطى قوٌة
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