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-ماركس: نرش بعد ملاركس جديدة جوانب
  )٢مليغا الكامل (اإلصدار  إنغلز

ي —: مارسيلو موستو تأليف   ترجمة: نادية املط

 

 إحياء ماركس:  -١

واملرموقة    ألك من عقد من الزمان وحتى اآلن، تصف الصحف واملجالت املنترشة
 ممن تالقي أفكاره التأييد املستمر. ،باملنظّر الثاقب  ؛كارل ماركس

ال غنى عنها ألي شخص   ؛ويؤكد العديد من الكتّاب ذوي اآلراء التقدمية أن أفكاره
لية. ا، أصبح هو موضوع ويف كل مكان تقريبً   يؤمن برضورة بناء بديل آخر للرأس

رات العاملية.  وعادت كتاباته رشه أو سواء ما تم إعادة ن-  املقررات الجامعية واملؤ
له   -يف طبعاٍت جديدةر  ما صد   بالظهور عىل رفوف املكتبات. واكتسبت دراسة أع

و   ٢٠١٧الكث من الزخم املتزايد. غ أّن العام    -ابعد تجاهل دام لعرشين عامً -
م لـ "؛  ٢٠١٨ وذلك بفضل املبادرات العديدة ،  "حياء ماركسإ جلبا املزيد من االهت

با  واملتعلقة  العا  ملرورحول  السنوية  املالعامً   ١٥٠  لذكرى  رأس  كتاب  نرش  عىل   ، ا 
 والذكرى املئوية الثانية مليالد ماركس.

 ّ . عىل الرغم من تحقق نظريات ماركسأفكار ماركس غ التي تحولت إىل   ت العا
لجزء كب من البرشية يف القرن العرشين، إال    ؛أيديولوجيات مهيمنة ومذاهب دول

إصدار   يوجد  ال  لهذاأنه  الرئييس  السبب  يكمن  ومخطوطاته.  له  أع يف   ؛لكامل 
له   أع من  بكث  أك  املكتملة  غ  كتاباته  ماركس:  ل  ألع املكتمل  غ  الطابع 

املتواصلة. بأبحاثه  املتعلقة  الضخمة  املذكرات  مجموعة  عن  ناهيك  ترك    املنشورة، 
للمطابع.   أرسله  ما  أعدادها  تتجاوز  مخطوطات  ونقده ماركس  الصارمة  طريقته 

شاريعه، ك أن الفقر املدقع الذي عاش   ؛القايس لنفسه زاد من صعوبة التزامه 
ضاعفت من مشّقاته اليومية.  لكن شغفه املعريف    ؛وصحته الواهنة  -ا أحيانً -فيه  
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الوقت  مرور  مع  ً   ،يتغ  دا ذلك ودفعه  ومع  جديدة.  لدراسة  جهوده  ،  ا  فإن 
 ا آثار نظرية مدهشة عىل املستقبل. املتواصلة سيكون له

 :ولعل القيمة الخاصة إلعادة تقييم إنجازات ماركس تكمن يف استئناف نرش كتاب
عام  )٢(ميغا  إنغلز-ماركس ل   ،١٩٩٨  يف  لألع النقدي  التاريخي  اإلصدار  وهي 

وفردريك   ملاركس  فعًال إنغلزالكاملة  ظهر  وقد  نرشهم    ٤٠(  امجلدً   ٢٨  ؛.  تم  مجلد 
اإلعداد.  ،  ) ١٩٨٩و  ١٩٧٥العام  ب   طور  يف   - ١أجزاء:    ٤ىل  إمقسم  ؛  ٢ميغاوالبقية 

ل، املقاالت واملسودات التي كتبها ماركس  . )باستثناء رأس املال(  إنغلزو   جميع األع
املال  -٢ ية  ،رأس  التحض مواده  من    ،املراسالت  - ٣  .وكافة  رسالة    ٤وتتكون  آالف 

وهو عدد كب ينرش ألول مرة   ،كُتبَت لهم من قبل آخرين  آالف  ١٠و  ،إنغلزملاركس و 
الرابع  -٤  . ٢ميغايف   القسم  الهامشية.  واملالحظات  والرشوحات  هو   ؛املقتطفات 

الجامعة  شاهدٌ  يف  كان  أن  فمنذ  الحقيقية:  املوسوعية  ماركس  ل  أع الزمته   ،عىل 
مقتطفات من الكتب  سجلها. يقرب   ويتخللها مرئياته التي،  التي يقرأها  عادة جمع 

نظريته نشأة  لفهم  أساسية  وهي  مالحظات.  دفرت  مائتي  من  األد  ماركس   ، ورث 
تطويرها من  يتمكن  التي   العنارص  الباقية  ك  ولتلك  املقتطفات  تغطي   ؛أراد. 

ة وكتبت بث لغات (   ،١٨٨٢ىل  إ  ١٨٣٨املدة الزمنية من   األملانية واليونانية القد
والفرنسية   والروسيةوالالتينية  واالسبانية  وااليطالية  إىل واالنجليزية  وتش   (

تنوعً  املجاالت  الفلسفةأك  ل  أع من  أخذها  تم  الفن  ، ا.   ، والدين  ،وتاريخ 
السيايس  ،والتاريخ  ،واألدب  ،والقانون  ،والسياسة الدولية  ،واالقتصاد    ، والعالقات 

املعادن  ،والجيولوجيا  ،والفسيولوجيا  ،والرياضيات  ،والتكنولوجيا وعلم    ،وعلم 
وبولوجيا  ،الزراعة ومقاالت ،  والفيزياء  ،والكيمياء  ،واألن الكتب  فقط  تضم  و 

حكومية. هذا املستودع   بل محارض برملانية وإحصائيات وتقارير  ،الصحف واملجالت
أغلبه نُِرشَ  الذي  املعرفة  من  ة  الهائل  األخ السنوات  انتظار   ،يف  يف  بقي  أو 

البناءالط موقع  كان  النقدية،    ؛باعة،  ماركس  ألول ؛  ٢وميغا لنظرية  له  الوصول  أتاح 
 مرة. 
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القيّمة    املواد  فقط -هذه  متاح  منها  األملانية  الكث  بقيت  ،باللغة  محصورة   لذا 
جًدا عن الذي قدمه لنا   ا ا مختلفً تُظِْهر لنا كاتبً   -يف أوساط محدودة من الباحث 

من   هائل  تالميذه.،  النقادعدد  من  أنفسهم  يزعمون  النصية    وممن  املقتنيات  هذه 
أنه من ب جميع كالسيكيات الفكر السيايس  ؛  كننا من قول؛  ٢ميغا الجديدة يف  

والفلسفي،  بداية    ؛ماركس  واالقتصادي  يف  أك  صورته  ت  تغ الذي  املؤلف  هو 
والعرشين. الواحد  للقرن  األوىل  السيا  العقود  اإلطار  تبع ولعل  الذي  الجديد  يس 

السوفيتي االتحاد  املاركسية    ؛انهيار  فانتهاء  الجديد.  املنظور  هذا  تكوين  يف  ساهم 
أيديولوجية؛  اللينينية قيود  من  ماركس  ل  أع الخاص   حررت  مفهومه  عن  بعيدة 

 للمجتمع.

ماركس  مفهوم  قلّصت  التي  األطروحات  من  الكث  الحديثة  األبحاث  دحضت 
الشيوعي املثال،إ   ؛للمجتمع  سبيل  عىل  اإلنتاجية.  للقوى  متفوق  تطور  أظهرت   ىل 

توسع األ  أن  حقيقة  أدان  عديدة،  مناسبات  يف  البيئية:  للمسألة  يعطيها  التي  همية 
يل   ط الرأس أيضً   ؛ اإلنتاج  لكنه  ل،  الع لجهد  متزايدة  رسقة  فقط  يزيد   ؛اليس 

كث يف  ذلك  من  ألبعد  ماركس  وذهب  الطبيعية.  املوارد  نهب  يف  من  املسائل  من   
له، والتي عادة ما يتم التقليل من شأنها ،   أو  ،أع حتى تجاهلها من قبل الباحث

الحرية   ؛إال أنها نالت أهمية كربى لألجندة السياسية يف وقتنا الحايل. ومن بينها
والسياسة، االقتصاد  يف  واإل   والتحرر  الفردية  القومية،  ونقد  مكانيات الجندري، 

للتكنولوجيا، بعد   التحررية  لذا  الدولة.  من  املحكومة  غ  عية  الج امللكية  وأشكال 
أصبح من املمكن قراءة ماركس بشكل مختلف ؛  ا من سقوط جدار برلثالث عامً 
ه بهذا    والذي  ة،الدوغ واالقتصادي، واملتمركز حول أوروب  عن املنظّر تم تقد

 الشكل لسنوات طويلة.
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 ات الجديدة حول نشأة املفهوم املادي للتاريخ:االكتشاف -٢

يف باريس، والتي كانت فّعالة يف تكوين فكره    ١٥بعد    ١٨٤٥يف فرباير   صعباً  شهراً 
عىل   ماركس  أُْجِرب  بروكسل  االنتقالالسيايس،  برشط    ،إىل  باإلقامة  له  ُسِمح  حيث 

أثناء الثالث سنوات ).  ٦٧٧  ص  :١٩٧٥  ماركس" (عن السياسة الحالية   اأال ينرش شيئً "
بشكل  السيايس  االقتصاد  عن  دراساته  واصل  البلجيكية،  العاصمة  يف  قضاها  التي 

"نقد الفلسفة   ؛وجوزيف ويدم وموزس هيس  إنغلزوتوصل لفكرة الكتابة مع    مثمر،
ممثليها" رشحها  ك  الحديثة  فيورباخ،  :األملانية  باور  لودفيغ  وماركس ،  وبرونو 

نر األملانيةو"االشرتاكي.  شت (  ،ة   " املتنوع أنبيائها  قبل  من  ُرشَِحت  ماركس  ك 
بعنوان٧٢:  ١٩٧٦ وفاتهم  بعد  نرشه  تم  الذي  الناتج  الكتاب  "األيديولوجية  :  ). 

، ثم  ةشكال الجديدة من "النيوهيغلية" يف أملانيكان له هدفان: محاربة األ ،  األملانية"
ليسك  يوليوس  فيلهيلم  كارل  للنارش  ماركس  كتب  أغسطس  ؛  هك  من  األول  بتاريخ 

امً )؛  االقتصاد(  إلعداد العامة لوجهة النظر املتبناة يف؛ "١٨٤٦ ا مع التي تتعارض 
والحالية السابقة  األملانية  و ("،  الدراسات  ). ٢٠١٨:٥٧ماستو    ١٩٨٢:٥٠  إنغلزماركس 

يونيو   حتى  عليها  عمل  التي  املخطوطة،  عىل ؛  ١٨٦٤هذه  ساعدت  لكنها  تكتمل،   
للجمهور   إنغلزما قدمه    ؛- وإن  تكن بشكل نها -التوضيح بشكل أفضل من قبل  

 . )١٩٩٠:٥١٩ إنغلز(، ا، كـ "مفهوم املادية التاريخية"عامً  ٤٠األوسع بعد 

األ  من  الطبعة  األ (وىل  عام    )؛ملانيةاأليديولوجية  الالحقة   ،١٩٣٢نُِرشت  والطبعات 
أُرِْسلَت للطباعة بشكل كتاب كامل. خلق محررو هذه   ؛التي تضمنت تعديالت طفيفة

الناقصة األ األ ( بأّن    اخاطئً   اانطباعً   ؛املخطوطة  فصل   )؛ملانيةيديولوجية  تضمنت 
بشكل كامل قوان مفهوم    إنغلزحيث وضع ماركس و   ،افتتاحي أسايس عن فيورباخ

حيث   ،لتوس هناأ   وك أشار  )مصطلح  يستخدمه ماركس"املادية التاريخية" (
كتاباتهم السابقة  هو؛  هذا املفهوم  تصوروا عن  لتوس أ (  "انفصال معريف واضح" 
أصبحت    .)١٩٩٦:٣٣ ما  األ األ ( ورسعان  الفلسفية   )؛ملانيةيديولوجية  النصوص  أهم 

و  العرشين.  لوفيفرفقً للقرن  ي  له األساسية ؛  )١٩٦٨:٧١(  ا  "األطروحة  وضع  فقد 
دية التاريخية". اعتقد ماكسيم روبل (  تضم بيانٌ ؛  أّن هذه "املخطوطة  ؛)١٩٨٠:١٣لل
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- ا  مؤيدً   ؛)١٩٧٥:٣٧(  واضح للمفهوم النقدي واملادي للتاريخ". وكان ديفيد ماكليالن
 ".ماركس ملفهومه املادي للتاريخأنها "ضّمت أك وصف مفصل من  -بنفس القدر

ملجلد   الفضل   Deutsche Ideologie: Manuskripte und؛٢ميغا من    ٥/١يعود 
Drucke   ،)تقليص   ؛نكن اآل   .)فحةص  ٢٠١٧:١٨٩٣إنغلزماركس و ()،  ١٨٤٧–١٨٤٥

وإعادة   االدعاءات  من  األملانية(الكث  نقصهاإ   )؛األيديولوجية  هذه األ   ىل  صيل. 
تحوي  -  الطبعة يل    ١٧التي  بإج من    ٧٠٠مخطوطة  نقدية  وأدوات   ١٢٠٠صفحة 
، وتوضح منشأ كل قسم ،  تقدم العديد من التنوعات والتصحيحات التأليفية؛  صفحة

نها بشكل  للنص  ؛وتؤسس  الجزئية  يف  -السمة  العلمية"  "الشيوعية  مغالطة  إن   .
العرشين األملانية(وحوسلة    ،القرن  وجدت   )؛األيديولوجية  جملة  للذهن  تستحرض 

ا يضً أ   لنقدها القاطع للفلسفة األملانية إبان حياة ماركس، بدت  ابالنص نفسه. ونظًر 
ية املستقبلية: "ليس فقط يف إجاباتها بل حتى ،  كتحذير الذع ضد النزعات التفس

 .)١٩٧٧٦:٢٨ إنغلزو ماركس ( ، كان هناك غموض" ؛يف أسئلتها

الدراسة التي بدأها يف   ؛ويف نفس الفرتة الزمنية، وّسع الشاب الثوري مولود ترير 
ل   ؛غسطس يف مانشسرتأ ، أمىض شهري يوليو و ١٨٤٥باريس. يف عام   يتقّىص أع

الهائلة االنجليزية  (  ٩ويجمع    ،االقتصاد  املقتطفات  من  دفاتر كتب  يسمى  ما 
وغالبً مانشسرت االقتصاد  )  أدلة  من  كانت  ما  التاريخ    ،السيايسا  عن  وكتب 

مجلد   يضم   Exzerpte und Notizen Juli bis August(  ٤/٤  ٢ميغااالقتصادي. 
1845 experbcfc(،   ) و الدفاتر؛  )١٩٨٨  إنغلزماركس  هذه  من  خمسة   ٣مع    ،أول 

ملالحظات   مانشسرت.    إنغلزكتب  يف  الوقت  نفس   Exzerpte und  ٤/٥املجلد  من 
Notizen Juli 1845 bis Dezember  و (  ١٨٥٠ )  صفحة   ٦٥٠:  ٢٠١٥إنغلزماركس 

هذ النصوص  سلسلة  نرشها.ه،  أكمل  يسبق  التي   األجزاء  للباحث  فقد   وأتاح 
دفاتر   تحوي،  ٦،٧،٨،٩ضمت  االقتصاد    ؛عمالً  ١٦من    ماركس  مقتطفات  والتي  يف 

أغلب  جاءت  املجموعة  السيايس.  براي  ؛ هذه  فرانسيس  جون  كتاب  "أخطاء   :من 
"العا   :وين، وبالتحديد كتابهأ وأربع نصوص لروبرت  ،  ١٨٣٩العمل ومعالجة العمل"  

الجديد" وجميعها ١٨٤٩  األخالقي  الكب  ،  ماركس  م  اهت االشرتاكية   ؛أظهرت  يف 



 

٦  
 

 اوي". "طوب  ؛يواحرتامه العميق ألُوين، كاتب اعتربه الكث من املاركس  ،اإلنجليزية
باإلضافة ملالحظات ،  ١٨٥٠و    ١٨٤٦ويُْختَم املجلد بعرشين صفحٍة كتبها ماركس ب  

 من نفس الفرتة الزمنية. الدراسية إنغلز

السيايس واالقتصاد  االشرتاكية  للنظرية  الدراسات  العمل   ؛هذه  أمام  عائًقا  تكن   
و  ملاركس  املعتاد  املنشور إنغلزالسيايس  وأك  صفحة  ائة  الث مجلد .  من  حديثاً  ة 

١/٧  Werke, Artikel, Entwürfe, Februar bis Oktober  إنغلزماركس و (  ١٨٤٨ 
نقّدر ؛  )صفحة  ١٢٩٤:  ٢٠١٦ هذا   تجعلنا  عام    حجم  يف  أك ،  ١٨٤٨العمل  وهي 

ا للنشاط السيايس والصحفي يف حياة كتّاب بيان الحزب الشيوعي. األعوام استنزافً 
ثورية   حركة  والزخمبعد  املستوى  والسيايس    ؛استثنائية  عي  االجت بالنظام  دفعت 

أوروب التمرد.    ةيف  إلنهاء  املمكنة  املضادة  الرتتيبات  بكل  الحكومات  قامت  ألزمة، 
يف شهر مارس.  ويف    ة؛وعا ماركس نفسه من التبعات حيث تم نفيه من بلجيك

 ديناند فلوكون، وزيرٌ ، ودعا ف ةالوقت ذاته، تم اإلعالن عن الجمهورية يف فرنس
املؤقتة الحكومة  باريس  ؛يف  إىل  للعودة  الطغيان .  ماركس  ماركس،  النبيل  "عزيزي 
وبطبيعة الحال، ترك ماركس دراساته  ،  ستفتح أبوابها لك"  ؛الحرة  ةنفاك، لكن فرنس

جانبً  االقتصادية  مساعدً ،  االسياسية  الثورة  لدعم  ناشط  كصحفي  رسم  وعمل  يف  ا 
ة يف باريس، انتقل يف    .حمسار سيايس مقرت   ، ىل راينالند إبريل  إ وبعد فرتة قص

شهرين "  ؛وبعد  جريدة  بتحرير  تم  ؛  "Neue Rheinische Zeitungبدأ  التي 
كولوني يف  ذلك  أثناء  ووقفت  ةتأسيسها  أعمدتها،  يف  قوية  حملة  الصحيفة  وشنّت   .

عية والجمهورية"ز  ودفعت الربوليتاريا لتعزي  ،وراء قضية املتمردين ، "الثورة االجت
 . )١٩٧٧:١٧٨ ماركس(

يف   املقاالت  أغلب  إحدى  ؛  Neue Rheinische Zeitungنُِرشَت  مجهول.  بشكٍل 
، يف ح إنغلز  لكتّابها سواء ماركس أو  انصً   ٣٦أنها نسبت    ١/٧مجلد    ؛٢امليغا   ميزات

الُكتّاب.   هوية  لنا  تُثبت  السابقة   املجموعات  أصل    ١٢٥أن  ألول ،  ٢٧٥من  نرشت 
ل ماركس و  وثيقة شيّقة تحتوي    ١٦. ك يضم امللحق  إنغلزمرة يف إصدار من أع

الجمعية  وتجمعات  الشيوعي  رابطة  عات  اجت يف  لنقاشاتهم  القصص  بعض 
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لكولوني قراطية  فييّنا.    ةالد السيايس  ونقابة  ماركس  نشاط  يف  املهتمون  سيجد 
 الكث من املواد النفيسة إلثراء معرفتهم.   "؛ ١٨٤٨ عام الثورةوالصحفي أثناء "

 

 رأس املال: النقد غ املكتمل:  -٣

، ويف عام  ،  ١٨٤٨عام   ةُهزَِمت الحركة الثورية التي ظهرت يف أوروب يف وقٍت قص
 يكن لدى ماركس أي خيار   ة؛بروسيا وفرنس، وبعد صدور أمري ترحيل من  ١٨٤٩

جنسية لبقية حياته،    إال أن يشق طريقه عرب البحر. بقي يف انجلرتا يف منفى وبال
 يستطع وضعه يف مكان أفضل لكتابة نقده لالقتصاد   ؛غ أن رد الفعل األورو

الوقت  ذلك  يف  الرائد  ،السيايس.  واملايل  االقتصادي  املركز  هي  لندن  يف    كانت 
، "آلهة األكوان الربجوازية" (  كانت أفضل مكان   ؛وبالتايل،  )١٩٧٨:١٣٤  ماركسالعا

مراسًال  أصبح  ك  يل.  الرأس للمجتمع  االقتصادية  التطورات  أحدث   لدراسة 
الصحيفة   تريبيون  نيويورك  املتحدة -لصحيفة  الواليات  يف  انتشاًرا  األك 

 . -األمريكية

عديدة سنوات  ماركس  عام  ان  ؛انتظر  ذلك  تحقق  وعندما  جديدة،  أزمة   ؛ ١٨٥٧دالع 
تها الرئيسية. مجلد    Artikel Oktober 1857 bis  ١/١٦كرّس أغلب وقته لتحليل س

Dezember  مقالة نرشها    ٨٤يتضمن  ؛  )صفحة  ١١٨١:  ٢٠١٨  إنغلزماركس و (  ١٨٥٨
وكذلك تلك التي ،  يف جريدة نيويورك تريبيون؛  ١٨٥٨ونهاية عام    ١٨٥٧ب خريف  

لعام   املالية  لألزمة  األوىل  أفعاله  ردود  عن  األ ١٨٥٧تعّرب  جريدة  "نرشت   ؛ مريكان. 
ن من مكّ   ؛٢ميغاافتتاحيات يومية غ موقّعة"، لكن البحث لهذا املجلد الجديد من  

إلحاق   وكذلك  ملاركس،  إضافيت  مقالت  قبل   ٤نسب  من  تعديلها  تم  مقاالت 
. أخرى ال  ٣املحررين و   يزال كتّابها غ معروف

االقتصادية ظروفه  لتحس  الشديدة  الحاجة  للجنة  ا  ؛وبدافع  كذلك  ماركس  نّضم 
األ  املوسوعة  الجديدةتحرير  لهذا   ،مريكية  املقدمات  من  عدد  كتابة  عىل  ووافق 

املنخفض    وبالرغم من األجر،  )من هذه املقاالت   ٣٩شمل    ١/٦املجلد    ٢ميغااملرشوع (
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.  ،دوالر للصفحة  ٢جًدا بواقع   ّ ك أنه أسند   غ أنه يحّسن من وضعه املاّيل الكار
 غ أك لكتاباته االقتصادية. حتى يتفرّ  ؛نغلزأغلب العمل إل 

هذ يف  ماركس  عمل  التزاماته   ة؛ الفرت   هكان  جانب  اىل  النطاق.  وواسع  استثنا 
مايو    ١٨٥٧غسطس  أ من    ،الصحفية باسم   ٨كتب  ؛  ١٨٥٨اىل  املعروفة  دفاتر 

"Grundrisse  االقتصادية لألزمة  تحليلية  دراسة  شاقة،  هَمة  نفسه  ألزم  ك   ."
. مجلد    Exzerpte, Zeitungsausschnitte und Notizen  ٤/١٤األوىل يف العا

zur Weltwirtschaftskrise (Krisenhefte) November 1857 bis Februar  
أثرى  ،  )صفحة٢٠١٧:٦٨٠ماركس  (   ١٨٥٨ من  بواحدة  ملعرفتنا  بدقة  يضيف  هذا  كل 

يَِصف ماركس   ؛ ١٨٥٧ديسمرب  ١٨  يف  نغلزفرتات اإلنتاج النظري ملاركس. يف رسالٍة إل 
 التدفق الشديد للنشاط:  

الس حتى  مكثف  بشكل  أعمل  مهمة    ٤اعة  "أنا  يف  انخرطت  فقد  يومياً.  الصباح  يف 
(  -١ثنائية:   مسودة  (  لالقتصاد)  Grundrisseتطوير  الصالح السيايس  أجل  من 

 ؛ االعام البد من التعمق يف األمر للوصول لجذوره، ك أنه من صالحي شخصيً 
الكابوس هذا  من  [نيويورك]    - ٢)التخلص  مقاالت  باستثناء  الحالية.  األزمة 

. أظّن   تريبيون، طويالً به االحتفاظ بسجالت لها والتي تستغرق وقتاً  فكل ما أقوم 
ه  أنه بحلول الربيع، قد نتمكن من إصدار كتيب معً  ا حول القضية كتذك للج

ًا دا كنا  وك  ًا،  دا عهدتنا  ك  موجودين  مازلنا  أننا  و ("  األملانية    إنغلز ماركس 
١٩٨٣:٢٢٤( . 

: العمل النظري    ؛كانت خطة ماركس  ،وبالتايل العمل يف نفس الوقت عىل مرشوع
األ  تقلبات  حول  دقًة  أك  وكتاب  يل،  الرأس اإلنتاج  ط  نقد  الجارية. حول  زمة 

األزمة حول  مالحظات  بدفاتر  ُسّمِيت  ف  السبب،  من   ،لهذا  سابقتها  عكس  عىل 
ل اقتصادي آخرين املجلدات املشابهة،  يقم ماركس بتجميع مقتطفات من   أع

اإل   ،فيها التقارير  من  ة  كب كمية  بجمع  قام  البنوك  بل  انهيارات  عن  خبارية 
اذج التجارة ومعدالت  ات يف  ات أسعار سوق األسهم، والتغ الرئيسية، وعن تغ

الصناعة لناتج  منحه  الذي  م  االهت الصناعي.  والناتج  عن   ؛ البطالة،  تحليله  ميّز 
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نسب ممن  ظاهرة اآلخرين  وتزايد  ن  االئت منح  يف  الخطأ  إىل  فقط  األزمات  وا 
عىل   مالحظاته  ماركس  وزع  األقرص   ٣املضاربة.  وهو  األول  يف  منفصلة.  دفاتر 

واإلجراءات الرئيسية التي   ة،جمع البيانات عن تجارة فرنس،  "ةفرنس  ١٨٥٧بعنوان "
فرنس بنك  أزمة  ةاتخذها  عن  كتاب   ، الثا أما  األول، كان  ،  ١٨٥٧.  حجم  ضعّفي 

رئييس بشكل  الثالث ة  بريطاني  ؛وتناول  الدفرت  ويف  املال.  مواضيع   ؛وسوق  تناول 
قليًال  أعمق  بشكل  ماركس؛  مشابهة  رشح  حيث  التجارية،  األزمة  عن  بيانات   ؛كتاب 

 وسوق العمل. ،نتاج املواد الخامإ ومقاالت جديدة حول العالقات الصناعية، و 

حازمً  ماركس  عمل  كعادكان  وصحف، ا  مجالت  دزينة  من  أك  من  نسخ  فقد  ته: 
تشويقً  األك  األجزاء  التاريخي،  املقاالتبالرتتيب  من  هائل  لعدد  معلومات ،  ا  وأي 

كونومست" إستخدامها لتلخيص األحداث. مصدره األسايس كان ذا "اأخرى استطاع  
ًا بالرغم من  ،  -ااستقى منها نصف مالحظاته تقريبً   أسبوعيةوهي مجلة  - أنه كث

ز". كل املقتطفات  و،  "مانشسرت غارديان  و  ما أخذ من "مورنينق ستار"، تم   ؛"ذا تا
التقارير  بكتابة  ماركس  يكتف  الدفاتر،   تلك  يف  االنجليزية.  باللغة  كتابتها 

وبريطاني  األمريكية  املتحدة  بالواليات  املختصة  األحداث ةالرئيسية  أهم  تتبع  فقد   .
األوروبية الدول  فرنس-  األخرى  يف  وإيطالي  ةوأملاني  ةخاصة   - وإسبانية  ةوالنمسا 

العا من  أخرى  أنحاء  يف  قويًا  ًما  اهت والرشق    ،والص  ،الهند:  خاصة  ،وأبدى 
 .واسرتالية، وحتى الربازيل ،ومرص ،األقىص

األزمة عن  كتاب  نرش  فكرة  عن  ماركس  تخىل  أسابيع،  عدة  مرور  كل ،  وبعد  وركز 
عىل   نظرهطاقاته  وجهة  من  الذي  السيايس  االقتصاد  ونقد  النظري  ال   ؛العمل 

. وعىل الرغم من ذلك، تبقى دفاتر املالحظات عىل األ لل  يحتمل أي مزيد  ؛ زمةتأخ
الفرتة  تلك  يف  األساسية  ماركس  مات  اهت عن  الخاطئة  الفكرة  دحض  يف  مفيدة 

إل  رسالته  عام    ١٦يف    نغلزيف  يناير  لل  كتب   ١٨٥٨من  يف    منهج بالنسبة  املستخدم 
نه أراد تسليط الضوء عىل "جانبه أ ضاف  أ و ،  منطق هيغل كان مفيًدا جًدا له؛  عمله

" و ( ،  العقال األساس١٩٨٣:٢٤٩  إنغلزماركس  هذا  عىل  املفرسون   ؛ ).  بعض  استنتج 
ماركس كتب  ،  لعمل  عندما  الفلسفة  ؛  Grundrisseأنه  يدرس  طويًال  وقتًا  أمىض 
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لكن مجلد    ،الهيغلية.  كان ؛  ٤/١٤نَْرش  الوقت  ذاك  يف  األسايس  مه  اهت أن   يوضح 
الكربى التي تنبأ بها    عىل التحليل التجريبي لألحداث املرتبطة باألزمة االقتصادية 

 قبل وقت طويل.

هي املوضوع الرئييس ملجلد   ؛جهود ماركس الدؤوبة إلنهاء "نقد االقتصاد السيايس"
٣/١٢  Briefwechsel, Januar 1862 bis September  و (  ١٨٦٤  إنغلز ماركس 

بداية  ،  )صفحة  ٢٠١٣:١٥٢٩ من  مراسالته  يحوي  رابطة ،  ١٨٦٢الذي  تأسيس  حتى 
ل األممية. منها   ٣٥و،  وماركس  إنغلز كان ب    ١١٢رسالة متبقية، منها    ٤٢٥ومن  الع

، )من هذه املجموعة يتم نرشها ألول مرة  ٢٢٧(.  تلّقاها من آخرين  ٢٧٨كتبت له، و
ة  االضافة   تحتوي عىل كنز حقيقي ؛  -الفرق املهم ب كل الطبعات السابقة-األخ

األحداث   حول  الجديدة  املعلومات  من  ثروة  تقدم  حيث   ، املهتم للقراء  دف 
من النساء والرجال الذين شاركوهم االلتزام   إنغلزوالنظريات التي تعلمها ماركس و 

 السيايس.

اسالت، ينتهي هذا أيًضا بسجل الرسائل املرسلة أو من املر   ٢ميغاومثل كل مجلدات  
و  ملاركس  عددها    إنغلزاملكتوبة  وصل  بوجودها.  تشهد  آثار  إال  ترتك    ١٢٥والتي  

ويشمل   بقي،  الذي  العدد  ربع  أي  قبل   ٥٧تقريبًا،  من  كامل  بشكل  مكتوبة  رسالة 
بافرتاضات ال يستطيع إال التكّهن  ؛  ماركس. ويف هذه الحاالت، حتى أشد الباحث

 تخمينية مختلفة.

 ؛ ١٨٦٠من ب أهم النقاط الرئيسية يف النقاشات يف مراسالت ماركس من بداية  
األ  الحرب  األ كانت  ووالدة  هلية  الرويس،  االحتالل  ضد  البولندية  والثورة  مريكية، 

ومع  السال.  فرديناند  مبادئ  من  املستوحى  األملا  االشرتا  قراطي  الد الحزب 
الطرحذلك،   متكرر  املوضوع  رأس ؛  كان  كتابه  يف  يتقدم  أن  أجل  من  رصاعه  هو 
 املال. 

الفرتة تلك  القيمة". ؛  أثناء  فائض  "نظريات  جديدة:  بحث  مرحلة  يف  ماركس  بدأ 
من   أك  بتحليل  ١٠ويف  قام  سبقوه،  أ دفاتر،  ممن  مهم  اقتصادي  طروحة 
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يف  االقتصادي  جميع  "اشرتك  أن  الرئيسية  فكرته  دراسة   وكانت  يف  الخطأ  نفس 
 فائض القيمة ليس فقط يف شكلها املحض بل يف األشكال الخاصة بالربح والريع" 

يف  ١٩٨٨:٣٤٨ماركس  ( االقتصادية.  ماركس  ظروف  ساءت  ذلك،  أثناء  يونيو   ١٨) 
"يف كل يوم زوجتي تخرب أنّها تتمنى أن تكون هي واالطفال :  نغلزكتب إل   ؛١٨٦٢

، وأنا ح ر فيه  قً يف قبورهم آمن ا ال ألومها، ألن املذلة والعذاب والخوف الذي 
املوقف هذا  مثل  يف  فعًال   ؛املرء  يوصف  صعبً ال  املوقف  كان  جيني   ؛ا".  أن  لدرجة 

الشخصية زوجها  مكتبة  من  الكتب  بعض  تبيع  أن  من -  قررت  تجد  أنها   رغم 
رشائها يف  بكد-يرغب  يعمل  أن  ماركس  استطاع  لكن  يعرب،  .  مالحظة  فيها   وكتب 
: "من الغريب أن أقول إن عقيل يعمل بشكل أفضل يف وسط إنغلزعن االرتياح إىل  
. )١٩٨٥:٣٨٠  إنغلزماركس و (  ،أفضل م كان يف السنوات السابقة"  الفقر املحارص

إل  ماركس  كتب  السنة،  نفس  يف  سبتمرب  من  العارش  عىل    نغلزيف  يحصل  قد  أنه 
 ٢٨يف  ،  )٤١٧نفس املصدر  (  يف السنة الجديدة،  وظيفة "يف مكتب السّكة الحديد"

ن أن األ   ؛ديسمرب حتى أنه   ؛جًدا  مور أصبحت سيئةً كرر عىل صديقه لودفيغ كوغل
لكن  عميل"  "رجل  يكون  أن  حال  ،قرر  أي  عىل  يشء  يحدث  ماركس .    كتب 

املعتادة الحظ  بسخريته  الحظ؟أو  -  "لحسن  لسوء  القول  ؛ بالعمل  حظَ أ   ؛  -عيل 
 .)٤٣٦نفس املصدر (. بسبب خطي اليسء"

ً ،  وإىل جانب الضغوطات املالية بسبب املشاكل الصحية. غ أنه    ؛اعا ماركس كث
جزاء األ   رشع يف املزيد من التحرير للعديد من  ؛ ١٨٦٥ىل ديسمرب  إ  ١٨٦٣من صيف  

رأس   يف  تقسيمها  قرر  األوىل التي  املسودة  يضع  أن  استطاع  النهاية،  يف  املال. 
الوحيد   األول،  للمجلد وصفه  فيها  وضع  التي  الثالث،  للمجلد  الوحيدة  واملخطوطة 

يل الرأس اإلنتاج  العام   لعملية  العرض  يحوي  الثا  للمجلد  أولية  نسخة  الكاملة: 
 لعملية تداول رأس املال.

، ١٨٦٨,” zweiten Buch des “KapitalsManuskripte zum  ٢مليغا  ٢/١١املجلد  
و (١٨٨١حتى   النهائية   )ةصفح  ١٨٥٠:  ٢٠٠٨  إنغلزماركس  املخطوطات  يحوي 

العام   ب  ماركس  صاغها  التي  املال  رأس  من  الثا  للمجلد   ١٨٦٨املخّصصة 
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عاد ماركس   ؛١٨٦٧تسع من هذه مخطوطات  تنرش من قبل. يف أكتوبر    .١٨٨١و
الثا املجلد  املال  رأس  يف  عىل   ،للكتابة  أجربته  املتعددة  الصحية  املشاكل  لكن 

أشهر عدة  بعد  آخر.  مفاجئ  تقريبً   ؛توقف  مرت  حيث  العمل،  استئناف   ؛ ا استطاع 
ا الفصل  ماركس  أنهى  كتبها.  نسخة  آخر  عىل  سنوات  ربيع ثالث  خالل  ألول 

ية    ،١٨٦٨ التحض املخطوطات  من  مجموعة  إىل  ب - باإلضافة  العالقة  حول 
ات رأس املال،  فائض القيمة ونسبة الربح وقانون نسبة الربح األمر الذي   -وتغ

الفصل من  الجديدة  النسخة  انتهت  السنة.  نهاية  حتى  السنت    شغله  أثناء  الثالث 
. ينتهي مجلد   ة التي كتبها ماركس املسن   ٢/١١التاليت بعدد من النصوص القص

فرباير   التي  ١٨٨١وربيع    ١٨٧٧ب  الثا  للمجلد  املال  رأس  مسودات  تعرض   .
ذلك  مع  النظرية.  املشاكل  من  عدد  نهائية،  حالة  يف  من   ،تكن  النهائية  النسخة 

 :بعنوان  ٢ميغايف    ٢/١٣وهي اآلن يف املجلد    ،١٨٨٥عام    إنغلزنرشها    ؛املجلد الثا
Karl Marx: Das Kapital: Kritik der Politischen Ökonomie, Zweiter 

Band. Herausgegeben von Friedrich Engels, Hamburg  ماركس  (   ١٨٨٥
 . )صفحة ٨٠٠: ٢٠٠٨

ً أ   ٣  II/4.3, Ökonomische Manuskripte 1863–1868, Teil  ٢/٤٫٣ا، املجلد  خ
القسم الثا من  صفحة  ١٠٥٦:  ٢٠١٢ماركس  ( يكمل  الذي ييل ٢ميغا)  . هذا املجلد 
السابقة،  ٤٫٢/ ٢    و  ٢/٤٫١ السلسلة  عىل    يف  من   ١٥يحتوي  بعد  تنرش  مخطوطة  

. سبعة منها هي مسودات ألجزاء من رأس املال املجلد ١٨٦٨ىل نهاية  إ  ١٨٦٧خريف  
يتمكن   و  تجزيئية  سمة  لها  تطّور الثالث،  تعكس  بطريقة  تحديثها  من  ماركس 
ا تخص بين تبحث الخمسة املتبقية أمورً   ،بحثه. وثالث أخرى مرتبطة باملجلد الثا

والثالث  الثا  املجلد  ب  ل   ،الرتابط  أع من  مقتطفات  عىل  تعليقات  وتتضمن 
سميث و آدام  ة،  األخ هذه  مالتوس.  لالقتصادي   ؛توماس  بالنسبة  ة  مث هي 

أوضحت  امله السعر.  نظرية  حول  وأفكاره  الربح  ملعدل  ماركس  نظرية  يف  تم 
أن املخطوطة األصلية لرأس املال ؛  الدراسات اللغوية املرتبطة بتجهيزات هذا املجلد

"الجزء املتبقي ؛  اعترب الفصل السادس: نتائج عملية اإلنتاج الفوريةاملجلد األول (
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لفرتة  .  )"الوحيد الحقيقة  يف  يف  ٦٤-١٨٦٣ترجع  ولصقها  بقصها  ماركس  وقام   ،
 النسخة التي أعدها للنرش.

تم توف كل النصوص امللحقة لرأس املال من املقدمة    ٢/٤٫٣املجلد    ٢ميغامع نرش  
يوليو   يف  املكتوبة  ة  يف تاريخ   أثناء  ؛١٨٥٧الشه االنهيار  فرتات  أعظم  من  واحدة 

لية، إىل آخر جزء كتب يف ربيع   باإلضافة    ا،مجلدً   ١٥. نحن نتحدث عن  ١٨٨الرأس
الرئييس. إ للنص  هائلة  نقد  أدوات  تشكل  التي  الضخمة  امللحقة  املجلدات  ىل 

النسخة األوىل من رأس   ؛ ١٨٦٠ بداية  إىل  ١٨٥٠وتضمنت كل املخطوطات من أواخر  
عام    املال يف  الالحقة(١٨٦٧املنشورة  الطبعات  يف  تعديلها  تم  منها  ) أجزاء 

العام   ب  وظهرت  ماركس  راجعها  التي  الفرنسية  وجميع ،  ١٨٧٥و  ١٨٧٢والرتجمة 
ات التي قام بها   ذلك،    ملخطوطات املجلدين الثا والثالث. وإىل جانب   إنغلزالتغ

ل الثالثة  للمجلدات  الكالسيكية  الصناديق  يظهرمجموعة  املال  بشكل    رأس  حت 
القول املبالغة  من  ليس  فقط:  مفصل.  اآلن  نفهم    نستطيع؛  أنه  مزايا   -اامً -أن 

 وحدود ونقص الكتاب العظيم ملاركس. 

به   قام  الذي  التحريري  األ   إنغلزالعمل  ل  الستك صديقه  وفاة  الناقصة  بعد  جزاء 
معقد جًدا. يصل عدد املخطوطات املتنوعة واملسودات وأجزاء   ؛من رأس املال لنرشه

صفحة    ٢٣٥٠ىل  إا  تقريبً   ١٨٨١و  ١٨٦٤من املجلدات الثا والثالث التي كتبت ب  
 ، . لكن١٨٩٤واملجلد الثالث    ١٨٨٥املجلد الثا بنجاح يف عام    إنغلز. نرش  ٢ميغامن  

نش املجلدين  هذين  أن  االعتبار  يف  نضع  أن  مكتملة من  أ  البد  غ  نصوص  تجميع 
ا ما تحتوي مواد متباينة. فقد كتبت عىل مدى فرتات زمنية مختلفة وبالتايل وغالبً 

 تحتوي عىل نسخ مختلفة وأحيانا متناقضة مع أفكار ماركس.
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املال  -٤ رأس  بعد  ماركس  أبحاث  ل    ،األممية،    إنغلز وأع
 النهائية:

ا ا مستمًر نشاطه النضايل وأبدى التزامً مبارشة بعد نرش رأس املال استأنف ماركس  
ته السياسية موثقة يف مجلد   ل األممية. هذه املرحلة يف س   ٢١/ ١لعمل رابطة الع

Werke, Artikel, Entwürfe, September 1867 bis März  ماركس  ( ١٨٧١
نص ووثيقة للفرتة من   ١٥٠) الذي يحوي عىل أك من  صفحة  ٢٤٣٢:  ٢٠٠٩  إنغلزو 

ع للمجلس العام يف لندن (  ١٦٩ىل  إباإلضافة    ١٨٧١اىل    ١٨٦٧ حذفت  محرض اجت
ل ماركس و  حيث قدم فيها ماركس مداخلة. ؛  )إنغلزمن جميع النسخ السابقة ألع

 وهكذا يوفر مواد بحثية للسنوات الحاسمة يف حياة األممية.  

األ  األيام  يف  منذ  فرنس  ١٨٦٤وىل  يف  مهيمنة  برودون  جوزيف  بي  أفكار   ، ة كانت 
سم اشتهر به ا- ؛  )املتبادلونوكان (ة،  والجزء الناطق بالفرنسية يف سويرسا وبلجيك

 يف األممية. كانوا معادين بقوة لتدخل الدولة يف أي داًال الجناح األك اعت  -أتباعه
األرض، اشرتاكية  عارضوا  فقد  اإلنتاج  مجال،  استخدام   ؛وكذلك   ، ووسائل  أي 

لالحتجاجات كسالح. نرشت النصوص يف هذا املجلد لتوّضح الدور الرئييس الذي  
الطويل النضال  يف  ماركس  وهي  ؛لعبه  األممية.  يف  برودون  تأث  تشمل    لتقليل 

بروكسل ر  ملؤ باالستعداد  تتعلق  األ ؛  ١٨٦٩وبازل    ،)١٨٦٨(  وثائق  قامت  ممية حيث 
وتأييد  الدولة،  سلطات  قبل  من  اإلنتاج  وسائل  االشرتاكية  حول  لها  ترصيح  بأول 
األول  والظهور  ملاركس  مهم  نرص  ثابة  هذا  ويعترب  لألرض.  الفردية  امللكية  إلغاء 

ل كربى.للمبادئ االشرتاكية يف الربنا  مج السيايس ملنظمة ع

أواخر   كانت  األممية،  ل  الع لرابطة  السيايس  الربنامج  جانب  وبدايات   ١٨٦٠وإىل 
يف    غنيةً   ؛١٨٧٠ شاركوا  الذين  ل  الع من  العديد  قرر  عية.  االجت بالرصاعات 

، طالب الدعم    ؛االعتصامات التواصل مع الرابطة التي انترشت سمعتها بشكل كب
  . لنضالهم
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أيضً   الفرتة  هذه  من    ؛اوشهدت  أقسام  ل  WMAوالدة  يف  اإل  للع يرلندي 
من االنقسام الذي أحدثته الوطنية العنيفة داخل صفوف    اانجلرتا. كان ماركس قلقً 

ب،  الربوليتاريا تعرف  أصبحت  وثيقة  (اويف  الرسياال سم  أن   ؛)تصال  أكد 
لتقليص الطبقة العاملة    -فقط-يرلندي  إلا"الربجوازية اإلنجليزية  تستغل البؤس  
ل القرسية  الهجرة  خالل  من  انجلرتا  الفقراءإل يف  قادرة ؛  يرلندي  أنها  أثبتت  "بل 

ل   الع تقسيم  معاديإعىل  معسكرين  نظره .  )١٩٨٥:١٢٠(ماركس     ىل  وجهة   ،من 
أخرىاألمة  " تَْستَعِبد  ( تُ   ؛التي  عبوديتها"  نفسهزيّف  الطبقي  ،)املرجع     ؛والرصاع 

املجلد،  يف  اآلخر  الرئييس  املوضوع  وكان  الهامة.  القضية  هذا  مثل  ليتجنب  يكن 
م كب كتابات   معارضة الحرب ؛  ملجلة "ذا بال مال جازيت"  إنغلزالذي تناول باهت

الربوسية   استمر  ١٨٧١-١٨٧٠الفرنسية  األممية.  ل  الع رابطة  يف  ماركس  من   عمل 
 Exzerpte und Notizen, Februar 1864  ١٨/ ٣، واملجلد الجديد  ١٨٧٢ىل  إ  ١٨٦٤

bis Oktober 1868, November 1869, März, April, Juni 1870, Dezember 
و (  ١٨٧٢ مجهول  ؛  ) صفحة  ١٢٩٤:  ٢٠١٩  إنغلز ماركس  جزء  اآلن-يقدم   - حتى 

للدراسات التي قام بها خالل تلك السنوات. كانت أبحاث ماركس قريبة من وقت  
عندما كان يعد املجلد الثا والثالث  ؛  ١٨٦٧طباعة املجلد األول لرأس املال أو بعد  

مجلد   يحتوي  مقتطفات؛  هذا  ٢ميغاللطباعة.   من  كتب  خمسة  دفاتر ،  عىل  وأربع 
مائ من  ألك  ملخصات  عىل  من  ةتحتوي  برملانية   وتقريرٍ   ،شورعمل  ، ملناقشاٍت 

  ومقاالت صحفية.

مه    ،يشمل بحث ماركس حول الزراعة  ؛ا لهذه املوادالجزء األكرب واألهم نظريً  واهت
يف العديد من ،  والظروف الزراعية،  والعلوم الطبيعية   ،ريع األرض  هو  ؛األسايس هنا

األوروبية األمريكية  ،الدول  املتحدة  ونظام   ،والهند  ،واليابانة،  وروسي  ،والواليات 
لية. ؛متالك األرضا  يف املجتمعات ما قبل الرأس

والفسيولوجيا الزراعة  عىل  بتطبيقها  الكيمياء  م  باهت ماركس  وهو ؛  )١٨٤٣(   قرأ 
ألنه يسمح له    ،واعتربه أسايس"،  يوستوس فون ليبيغ"عمل من قبل العا األملا  

السابق  إ   بتعديل العأ انه  االكتشافات  الحديثةن  للزراعة  تجديد   ؛لمية  مشكلة  تحل 
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ومن بعدها، مً أ   الرتبة.  ً بدى اهت ا نسميه اليوم "ا كب تآكل   ؛اخصوصً ،  "البيئةا 
التي   األخرى  الكتب  ضمن  ومن  الغابات.  وإزالة  هذه أ الرتبة  يف  ماركس  بهرت 

واملزرع األملا  رك  لل التأسييس  التاريخ  مقدمة  كتاب  ذكر  من  البد  ،  ة الفرتة، 
العامة ( ،  والبلدة  ،والقرية القانو؛  )١٨٥٤والسلطة  واملؤرخ  السيايس  املنظر   : ملؤلفه 

مورير" فون  لودويغ  إل "جورج  رسالة  يف  وجد   نهإ   قال  ؛١٨٦٨مارس    ٢٥يف    نغلز. 
مختلٍف ،  جًدا  مهمةً "،  مورير"كتب   بشكل  تقدم  العرص ؛  اامً   ألنها  فقط  "ليس 
كامًال ؛  ايضً أ لكن  ،  البدا الالحق  اإل التطور  للمدن  العقار   ملالك  الحرة  مربيالية 

الحصانة لديهم  العامة،  ممن  والقِ   ،والسلطة  الفالحة  ب  ماركس  ("  نانةوالرصاع 
تنتمي   ،يف أن امللكية الخاصة يف األرض"؛  مورير"أيّد ماركس    ).٥٥٧:  ١٩٨٧إنغلزو 

كن اعتبارها سمة طبيعية للحضارة اإل   ،لفرتة تاريخية محددة  نسانية. وال 

 ً ماركس  ر د،  اأخ أملانية  ؛-بعمق-س  ل  أع فراس  ثالثة  "لكارل  وعا    ،املناخ: 
العصور عرب  اإل " الخضار  تاريخ  الزراعة    ،١٨٤٧ثن  ،  الزراعة    ،١٨٥٢تاريخ  وطبيعة 

م؛  ١٨٥٧ لالهت مث  األول  أن  فيه،  وجد  يعرض  الذي  الجزء  إن "  فراس:  خاصة 
التاريخ" عرب  ان  يتغ والطبيعة  أنهواصفً ،  املناخ  املؤلف  داروين"ي"دارو  : ا  قبل  ، ني 

مات   ؛أنه حتى "الفصائل  الذي أقر تطورت عرب التاريخ". وصعق ماركس من اهت
البيئية املتعلقة  ،فراس  الطبيعي  ؛ومخاوفه  شكلها  يف  "الحراثة  بالتحكم    ،بأن  وليس 
. استطاع ماركس "تَُخلِّف الصحاري؛  ) يصل لهذه النقطة  كربجوازي ال(  ،فيها بوعي

 ) ٥٩-١٩٨٧:٥٥٨ إنغلزماركس و "نزعة اشرتاكية ال واعية" (  ؛االكتشاف من كل هذا

يسمى ما  نرش  الزراعة"  :بعد  حول  أوضح  "دفاتر  بأدلة  الجدال  كن  قبلم-،    ؛ -ن 
لو كانت لديه الطاقة إلنهاء ؛  أكرب يف تفك ماركس  ارً أن البيئة قد تكون لعبت دو 

بالطبع املال.  رأس  من  مجلدين  يف    ،آخر  لية  الرأس ضد  البيئي  ماركس  نقد  كان 
اط أ يتعلق يف دراسة  ؛  ا عن اآلمال التي وضعها يف التقدم العلمياتجاهه وبعيدً 

 نتاج بشكل عام. اإل 



 

١٧  
 

العلوم   يف  ماركس  دراسات  نطاق  تاماتضح  بشكل  نرش  ؛  الطبيعية    ٢ميغامنذ 
٣/٢٦Exzerpte und Notizen zur Geologie, Mineralogie und 

Agrikulturchemie, März bis September صفحة ١١٠٤: ٢٠١١ماركس (١٨٧٨(. 

أك  ؛  الزراعية  والكيمياء  ،وعلم املعادن،  أصبحت الجيولوجيا  ١٨٧٨يف ربيع وصيف  
اال  من  ماركس  بحوث  يف  من محورية  عدد  من  مقتطفات  جمع  السيايس.  قتصاد 

التاريخ  ،الكتب  للتجارة    الطبيعي  ومنها  الخام  ييتس" للمؤلف    ١٨٧٢للمواد   "، جون 
شودلر"للكيميا    ١٨٤٨الطبيعة    وكتاب الزراعية "،  فريدريك  الكيمياء  ، وعنارص 

املعادن    ١٨٥٦والجيولوجيا   وعا  جونستون"للكيميا  يونيو  "جيمس  وب    وبداية . 
للجيولوجيا  ؛  سبتمرب الطالب  دليل  قراءة  يف  انخرط  قد  جوكس"كان  "؛ لجوزيف 

الجيولوجيا  دليل  ماركس  (١٨٥٧  مؤلف  منه؛  )٦٧٩-٢٠١١:١٣٩انظر  سجل  كرب  أ  الذي 
املقتطفات. من  لها  الرتكيز  عدد  العلمية  الرئييس  املنهجية  مسائل  ومراحل ،  حول 
 الصناعي والزراعي. وفائدتها لإلنتاج،  تطور الجيولوجيا كعلم

الربح   حول  أفكاره  لتطوير  الحاجة  ماركس  يف  أيقظت  األفكار  هذه   التي-مثل 
منتصف يف  بقوة  بها  (؛  -١٨٦٠  انشغل  جزء  مسودة  كتب  فائض عندما  تحويل 

الثا املجلد  املال  لرأس  األرض"  ريع  إىل  امللخصات ثلالفائدة  بعض  استهدفت   .(
الطبيعية العلوم  لكن   ؛لنصوص  يدرسها.  كان  التي  املواد  عىل  الضوء  تسليط 

األ  ل املقتطفات  إلك استخدامها  أراد  التي  النظري  للجانب  أك  املخصصة  خرى 
ملكية    الزراعة  ما قبل التاريخ،  "درس   ن ماركسأ   - االحقً -  إنغلزوذكر    .املجلد الثالث 

يف األرض  ريع  عن  والقسم  والجيولوجيا،  واألمريكية  الروسية  املجلد األرايض   
) املال"  رأس  يف  املجلدات.  )٣٤١:١٩٩٠  إنغلز الثالث  األك  ؛  ٢ميغامن    هذه  هي 

األسطورة، دحض  عىل  تعمل  ألنها  الذاتية    أهمية   ة  الس من  عدد  يف  املكررة 
املال رأس  بعد  أنه  ماركس،  عن  الفكري  ؛والدراسات  فضوله  بشكل ،  أشبع  وتخىل 

 الدراسة والبحث الجديد. كامل عن

. نغلزيف تم نرشها يف العقد املايض تختص بالعمل األخ إل   ٢ثالثة كتب من ميغا
  ١٨٨٦  Werke, Artikel, Entwürfe Mai 1883 bis September  ١/٣٠املجلد  
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ا كتبها يف السنوات الثالث التي تلت وفاة نصً   ٤٣يضم  ؛  )صفحة  ٢٠١١:١١٥٤  إنغلز(
املقاالت،  ٢٩ب    من  ماركس. هذه  الجرائد   ١٧من  أهم  يف  ظهرت  صحفية   مقالة 
منكبا   لصحافة  كان  الفرتة  هذه  يف  أنه  من  الرغم  عىل  األوروبية.  العاملة  الطبقة 

 يتجاهل   ؛إنغلزن  أ غ    عىل تحرير مخطوطات ماركس غ املكتملة لرأس املال،
من سلسلة  يف  ك  املشاركة  امللحة.  والنظرية  السياسية  جديل  املسائل  بعمل   قام 

األ  األوساط  يف  املثالية  عودة  األ يستهدف  ية  فيورباخ  ملانية.كاد  ونهاية   ولودفيغ 
، ٢امليغاا تم نرشهم كملحق يف هذا املجلد نصً  ١٤ويوجد  الفلسفة األملانية الكالسيكية.

ت    وهي بعض منها من قبل كتاب   ملوقعة ا  وسلسلة من املقاالت،  الخاصة  إنغلز ترج
 استفادوا من تعاونه.؛ آخرين

نرشت   مراسالت    مجموعةً ؛  ٢ميغاك  من   iefwechsel  ٣/٣٠املجلد  .  إنغلزجديدة 
Oktober 1889 bis November  ٤٠٦يحتوي  ؛  ) صفحة  ١٥١٥:  ٢٠١٣  إنغلز(١٨٩٠ 

أصل    املتبقية  الرسائل  من أكتوبر    ٥٠٠من  ب  كتبها  م  أك  ونوفمرب    ١٨٨٩أو 
رسائل من مراسل آخرين ألول مرة يجعل من املمكن أن نقدر   ك أن نرش  .١٨٩٠

مساهمة   أكرب  أملاني  إنغلزبشكل  يف  ل  الع أحزاب  ة؛ وبريطاني  ة، وفرنس ة،  لتطوير 
العنارص   وبعض  والتنظيمية.  النظرية  املسائل  من  مجموعة  التساؤل-حول    ؛ -محل 

رها التأسييسالتي    ممية الثانيةاأل   عنى بالنشأة واملناقشات الجارية يفتُ   ؛انعقد مؤ
 . ١٨٨٩يوليو عام  ١٤يف 

ً أ    Werke, Artikel, Entwürfe März 1891 bis August  ١/٣٢مجلد    ،اخ
كتابات؛  )صفحة  ١٥٩٠:  ٢٠١٠  إنغلز (١٨٩٥ يف    آخر  من  يجمع  ونصف  سنوات  أربع 
الرئيسية    .إنغلز  حياة االشرتاكية  الصحف  ألهم  الصحفية  املقاالت  من  عدد  هناك 
أ لكن  Critica Socialeو   ،  Le Socialisteو  ،  Die Neue Zeit:مثل  آنذاك ؛ ايضً ، 

و  ماركس  ل  ألع الطبعات  من  لعدد  ختامية  ت  وكل ونسخ    ،إنغلزمقدمات 
الحزبية، رات  وتحيات للمؤ ومقابالت  املحادثات،  لخطابات،  ووثائق كتبها   وبعض 

ت. إنغلز  بالتعاون مع آخرين  وعدد من الرتج
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الثالث املجلدات  مفيدةً   ؛هذه  ت  ستكون  ملساه أعمق  لدراسة  النظرية  ؛  إنغلز  جًدا 
األ  الدوليةوالسياسية  رات  واملؤ املنشورات  ة.  يف    خ إقامتها  املحدد  العديدة 
املئوية مليالده  الذكرى  السنوات  ؛  الثانية  هذه  سرب  يف  تفشل  التي   االثنتيلن  عرش 

 لنرش املاركسية.  خاللها كل طاقته سوالتي كّر ، تبعت وفاة  ماركس

 ماركس آخر:  -٥

له؟  ألع الجديدة  النقدية  التاريخية  الطبعة  من  لنا  يخرج  ماركس  بعض  ،  أيُّ  يف 
األ ؛  النواحي من  العديد  قدمه  الذي  املفكر  عن  مدى    تباعيختلف  عىل  واملعارض 

ثيل الحجرية-  السن نظمة املوجودة يف امليادين العامة تحت األ   ناهيك عن الت
رشق  الحرة  غ و وروبأ   يف  ٍ ة،  يق مع  املستقبل  إىل  يش  تُظهره  واضح.   التي 

نستشهد أن  املضلل  من  سيكون  أخرى،  جهة  يرحبون ؛  -ومن  الذي  يفعل  ك 
" بـ  س  املجهولبح يظهريف  ؛  "ماركس  مرة  مرة -  جديد  نٌص   كل  أن ؛  -ألول 

ة األخ ماركس.  ،األبحاث  عن  نعرفه  كنا  يشء  كل  قلبت  تقدمه    قد    ٢ميغاما 
أساٌس   ؛باألحرى مختلف  هو  ماركس  يف  التفك  إلعادة  مختلفً ،  نيص  ألن ؛  اليس 

الطبقي   ُ الرصاع  (ا أفكاره  من  بعضستبعد  يتمنى  اختالف    ك  يف  ي  األكاد
ا عبثً   الذي يسعى؛  "ماركس االقتصادي" ضد "ماركس السيايس"  القديم  لالقتباس

الفائدة عديم  ككالسي  ه  راديكاليً ،  ) لتقد تم  ؛  الكن  الذي  الكاتب  عن  مختلف 
ئيً  دوغ فعليً إا  تحويله  ة  قا لـ"اشرتاكية  واألصل  املصدر  أنه  ؛  ا"ىل  املفرتض  من 

 يركز عىل الرصاع الطبقي فقط.

 ؛ أّن تفس عمل ماركس  ،التطورات الجديدة الحاصلة يف الدراسات املاركسيةتش  
سلط   ،ملدة طويلة  قد يصبح مرة أخرى ك يف مرات عديدة يف املايض أك دقة. 

الشاب ماركس  كتابات  عىل  الضوء  املاركسي  من  عىل  -  الكث  رئييس  بشكل 
لعام   والفلسفية  االقتصادية  األملانيةاأليديولو   ١٨٤٤املخطوطات  بقي ؛  -جية  بين 

املبكرة الكتابات  تلك  يف  واقتباًسا.  قراءًة  له  أع أك  الشيوعي  الحزب  يجد ؛  بيان 
األفكار   من  الكث  طويل  اُستبدلت املرء  ولوقت  ة.  األخ له  أع يف    ،يف  الصعوبة 
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أعاقت معرفتنا يف املكاسب التي   ؛دراسة بحث ماركس يف آخر عقدين من حياته
األولية   ،أحرزها ومسوداته  املال  رأس  يف  سنواته-  ؛لكن  آخر  أبحاثه  يف  نجد   -ك 

تأمالته  الربجوازي  أهم  املجتمع  نقد  ثل،  حول  األ   وتلك  ة  الخالصات  إن  -خ
ات يف    ؛-تكن النهائية ّت دراستها بدقة يف ظل التغ التي توصل لها ماركس. إذا 

وفاته منذ  ال  ؛العا  أنها  نافع  ستثبت  القرن زالت  فشل  بعد  التنظ  ملهمة  ة 
لية. ؛ العرشين عي بديل للرأس وذج اقتصادي اجت  يف إيجاد 

كن قوله    ، هو مفكر كتب عنه:  تدحض مقولة أن ماركس  ؛٢ميغانسخة   وقيل كل ما 
كتابته. اليوم  أو  ماركس  من  لنتعلمه  الكث  يوجد  يزال  بذلك    وباإلمكان،  ال  القيام 

ليس   دراسة  خالل  املنشورةمن  له  أع يف  كتب  ما  األسئلة  ؛  فقط  خالل  من  بل 
 مخطوطاته الناقصة.  يف والشكوك الواردة
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