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 اقرأوا كارل ماركس: محادثة مع إيمانويل والرشتاين 

 

. وبالرغم   الية الجديدة بالمرسح العالمي عىل مر ثالثة عقود مضت، انفردت السياسات واأليديولوجيا الليبر

ت األزمة االقتصادية لعام  
َّ
ي مجتمعنا، خاصة   2008من ذلك، حث

ي وجدت ف 
الت  العميقة  المساواة  وعدم 

ات الدراماتيكية البيئية المعاص  ، والتغبر ة، العديد من المفكرين والمحللير   بير  الشمال والجنوب العالميير 

هذا   ي 
وف  بديل.  إىل  والحاجة  الرأسمالية  مستقبل  عن  النقاش  فتح  إعادة  إىل  والسياسيير   االقتصاديير  

ي مناسبة االحتفالية المئوية الثانية بمولد كارل ماركس، فإن هناك  
ي جميع أنحاء العالم، ف 

 ف 
ً
السياق، تقريبا

ُرب   مؤلف  إىل  عودة  ماركس‘؛  الرف ’عودة  عىل  وضع  ثم  ومن  اللينينية،  الماركسية  بالدوغمائية   
ً
خطئا ط 

 .  برسعة بعد سقوط جدار برلير 

 

 أداة توفر لنا 
ً
ورية لفهم منطق وديناميكيات الرأسمالية، فعمله يعد أيضا العودة إىل ماركس ليست فقط ص 

ي إحال 
ي فشلت ف 

 آخر محل  فحص صارم يعالج التجارب االجتماعية االقتصادية السابقة الت 
ً
 إنتاجيا

ً
ل نمطا

 الرأسمالية. إن تفسبر هذه اإلخفاقات لبالغ األهمية لبحثنا المعاص عن البدائل. 

 

*** 

 

موستو:  ثالثير    مارشيللو  بعد  العالم،  والمؤتمرات حول  والنقاشات  المنشورات  تستمر  والرشتاين،  أستاذ 

اكية القائمة بالفعل‘، ع   من انتهاء ما ُسّمي ’االشب 
ً
.  عاما ن القدرة المستمرة لكارل ماركس عىل تفسبر الحاص 

بديل  الباحثير  عن  أولئك  إىل  بالنسبة  أهميتها  أفكار ماركس ستستمر  أن  تعتقد  أم  ؟ 
ً
ُيعد ذلك مفاجئا هل 

 للرأسمالية؟

 

والرشتاين:  النافذة  إيمانويل  من  إليك  فيتسلل   ، األمامي الباب  من  لقيه 
ُ
ت ماركس؛  عن  قديمة  قصة  هناك 

. إن ماركس راهٌن ألنه علينا أن نتعامل مع مسائل ما يزال لديه الكثبر ليقوله  الخلفية 
ً
. هذا ما حدث مجددا

الكتاب   من  العديد  إن  اآلخرين.  المؤلفير   معظم  يقوله  عما  يختلف  الرأسمالية  عن  يقوله  ما  وألن  عنها، 

ي  
، وأنه اآلن ف   بشكل كببر

ٌ
أن ماركس مفيد أنا فقط، يجدون  واحدة من حقبه الشعبية والمفكرين، وليس 

 . 1989الجديدة، برصف النظر عما جرى توقعه عام 

 

أدى سقوط جدار برلير  إىل تحرير ماركس من أيديولوجيا ذات عالقة ضعيفة بمفهومه  مارشيللو موستو: 

ي تحرير  
ي ف 
ي اإلتحاد السوفيات 

ي تلت االنفجار الداخىلي ف 
عن المجتمع، فقد ساعدت األرضية السياسية الت 

ي جذب االنتباه؟مارك
ي جهاز الدولة. فماذا عن تفسبر ماركس للعالم الذي يستمر ف 

 س من دوٍر ’صورّي‘ ف 



 

ي  إيمانويل والرشتاين: 
، فهم يفكرون ف  ي مفهوم معير 

ي تفسبر ماركس للعالم ف 
أعتقد أنه عندما يفكر الناس ف 

ي ضوء األحداث الراهنة، فإن الرصا 
‘. عندما أقرأ ماركس ف  ي

ي النضال ’الرصاع الطبق 
ي بالنسبة ىلي يعت 

ع الطبق 

  ‘  للدخل  80والذي أعتقد أنه يسىع إىل تمثيل    -لما أسميه ’اليسار العالمي
ً
ضد    -% من سكان العالم وفقا

  
ً
تقريبا يمثل  الذي   ‘ العالمي الـ  1’اليمير   الرصاع حول  يدور  السكان.  من  عن كيفية %19  إنه  المتبقية،   %

  
ً
، جذبهم إىل االنضمام لجانبك بدال ي عرص األزمات البنيوية للنظام العالمي

من الجانب اآلخر. نحن نعيش ف 

سيحل  الذي  ما  بالتأكيد  يعرف  أن  يستطيع  أحد  ال  لكن  ينجو،  أن  القائم  الرأسماىلي  النظام  يستطيع  ولن 

العالمي  االقتصادي  المنتدى  دافوس‘،  ’روح  عليه  أطلق  ما  أوالهما  إمكانيتان؛  بأن هناك  مقتنٌع  أنا  محله. 

لذي يهدف إلقامة نظام يحافظ عىل أسوء سمات الرأسمالية؛ الهرمية االجتماعية واالستغالل، وفوق كل  ا

هو   ي 
الطبق  الرصاع  إن  ومساواة.  ديمقراطية  أكبر   

ً
نظاما البديل  يكون  أن  يجب  وة.  البر استقطاب  ذلك 

 المحاولة األساسية للتأثبر عىل مستقبل ما سيحل محل الرأسمالية. 

 

موس  ي   تو: مارشيللو 
لكت  الهيمنة،  عن  ي 

جرامش  أنطونيو  بفكرة  ي 
تذكرت  الوسىط  الطبقة  عن  إشارتك  إن 

الـ   الناس،  جماهبر  تحفبر   كيفية  فهم  عن   
ً
أيضا الموضوع  أن  ي  80أعتقد 

ف  ليشاركوا  ذكرتهم،  الذين   %

ح    ُمل 
ً
كز معظم سكان العالم، وحيث أصبحت   فيما السياسة. هذا تحديدا ، حيث يب  يسم الجنوب العالمي

عن  الناتجة  لالمساواة  الدراماتيكية  الزيادة  عن  النظر  وبرصف  الماضية،  العقود  ي 
ف  التقدمية،  الحركات 

ايد، تصاعد هذه الظاهرة   . ونحن نشهد، بالمثل، وبشكل مب  
ً
 عما كانت عليه مسبقا

ً
الرأسمالية، أكبر ضعفا

ي أو 
 روبا. ف 

عرضت    
ً
حديثا المنشورة  فالدراسات  الجديد؟  السيناريو  هذا  فهم  ي 

ف  ماركس  يساعدنا  هل  هو:  السؤال 

عن   تكشف  إنها  ك.  تعببر وفق  المستقبل  ي 
ف  ’نوافذ خلفية‘  فتح  ي 

ف  تساهم  قد  لماركس  ات جديدة  تفسبر

من أبعد  هو  فيما  أخرى  مجاالت  إىل  الرأسماىلي  المجتمع  لتناقضات  فحصه   
َّ
أمد رأس    مؤلف  بير   الرصاع 

س ماركس الكثبر من وقته لدراسة المجتمعات غبر األوروبية ودور االستعمار  ي الحقيقة، كرَّ
المال والعمل. ف 

عن   ماركس  مفهوم  تعادل  ي 
الت  ات  التفسبر من  العكس  وعىل  األساس،  ي 

ف  الرأسمالية.  أطراف  ي 
ف  المدمر 

با االهتمام  ظهر  فقد  المنتجة،  القوى  بتطوير  اكية  ماركس االشب  ، كان 
ً
ا وأخبر أعماله.  ي 

ف  بارز  بشكل  لبيئة 

 بشكل واسع بمواضيع أخرى مختلفة، عادة ما يتجاهلها المفكرون عندما يتحدثون عنه، ومن بينها 
ً
مهتما

إمكانات التكنولوجيا، ونقد القومية، والبحث عن أشكال لملكية جماعية ال تتحكم فيها الدولة والحاجة إىل  

الفردية؛ كل   تجدد الحرية  ي 
الت  لماركس،  الجديدة  الوجوه  هذه  بجانب  لكن  لعرصنا.  األساسية  القضايا 

ثالثة   إىل  اإلشارة  يمكنك  القادمة، هل  السنوات  ي 
ف  لالستمرار  متجهة  تبدو  ظاهرة  وتعد  بفكره،  االهتمام 

 أفكار معروفة لماركس تعتقد أنها تستحق أن ُيعاد النظر فيها اليوم؟ 

 

  إيمانويل والرشتاين: 
ً
ء، فرسَّ لنا ماركس، أفضل من أي شخص آخر، أن الرأسمالية ليست  أوال ي

 وقبل أي ش 

التاسعة  ي 
ف  يزال  ما  وهو  نرس   الذي  الفلسفة‘‘  ’’بؤس  كتابه  ي 

فق  المجتمع.  لتنظيم  الطبيعية  الطريقة 

الرأسمالية   العالقات  بأن  جادلوا  الذين  السياسيير   االقتصاديير   من  بالفعل  ر 
َ
َسخ عمره،  من  ين  والعرس 



’تاريــــخ‘ حير  " ة  ثمَّ أن  "نعرف  إليهم  بالنسبة  أن  ماركس  وكتب  الزمن"،  تأثبر  قوانير  طبيعية مستقلة عن 

لم   لكنهم  جوازي"،  البر المجتمع  لدى  تلك  عن   
ً
تماما مختلفة  إنتاج  عالقات  اإلقطاع  مؤسسات  ي 

ف  نجد 

ي  يطبقوا التاريــــخ عىل نمط االنتاج الذي أيدوه؛ لقد قدموا الرأسمالية عىل أنها ’
طبيعية‘ و ’أبدية‘. حاولت ف 

، عىل النقيض من األفكار الخاطئة  
ً
ي ’’الرأسمالية التاريخية‘‘ توضيح أن الرأسمالية هي ما حدث تاريخيا كتاتر

ي يعتنقها عدة اقتصاديير  سياسيير  من التيار السائد. وجادلت عدة مرات بأنه ال توجد  
وغبر الواضحة الت 

األمر   إن  تاريخية،  ليست  لماركس.  رأسمالية  بالكثبر  الصدد  بهذا  ندين  ونحن   ، ىلي بالنسبة  البساطة  بهذه 

ي نزع ملكية الفالحير  عن أراضيهم، والذي 
‘ الذي يعت  ي

اكم البدات  ، أريد أن أشدد عىل أهمية مفهوم ’الب 
ً
ثانيا

جو  ي تشكل هيمنة البر
 أن ذلك كان بمثابة العملية الرئيسية ف 

ً
ازية، يعد أساس الرأسمالية. فهم ماركس جيدا

ي 
التفكبر ف  أدعو إىل مزيد من  أن  أود   ،

ً
ا الرأسمالية ومازالت موجودة حت  اآلن. وأخبر بداية  ي 

لقد وجدت ف 

ي  
ي االتحاد السوفيات 

ي النظام الذي تأسس ف 
خاصة تحت قيادة    -موضوع ’الملكية الخاصة والشيوعية‘، فق 

ل -ستالير    الناس  أن  ذلك  ي 
يعت  الدولة، وال  يد  ي 

ف  الملكية  لقد كانوا  كانت   ، لير  ومقموعير 
َ
يكونوا مستغ م 

 لم يدخل قط عقل أي 
ً
 شيئا

ً
، كانت أيضا ي بلد واحد، كما فعل ستالير 

اكية ف  كذلك. إن الحديث عن اشب 

أحد، بما فيهم ماركس قبل ذلك. تعد الملكية العامة ألدوات اإلنتاج إحدى الخيارات، لكن علينا أن نعرف،  

، من الذي ينتج ومن الذي يستقبل فائض القيمة. ومقارنة بالرأسمالية، إذا كنا ننوي إقامة مجتمع أفضل

 علينا إعادة تنظيم ذلك بشكل كامل كبديل للرأسمالية، وهذه بالنسبة ىلي المسألة الرئيسية. 

 

موستو:  العام   مارشيللو  وأفالم   2018يوافق  أنتجت كتب  وقد  ماركس،  لمولد  الثانية  المئوية  الذكري 

 لالهتمام؟جديدة عن حياته. 
ً
ي حياته تجدها أكبر جذبا

ة ما ف   هل هناك فب 

 

 بوجود   إيمانويل والرشتاين: 
ً
كانت حياة ماركس شاقة للغاية، فلقد عات  من الفقر الشديد، وكان محظوظا

. فإصاره عىل 
ً
رفيق مثل فريدريك إنجلز الذي ساعده عىل المعاش، ولم يكن لديه حياة عاطفية سهلة أيضا

. هذا ما  محاولة  
ً
 لإلعجاب حقا

ً
ا القيام بما اعتقد أنه عمل حياته، أي فهم كيفية عمل الرأسمالية، كان مثبر

ي 
ف  اكية  االشب  ستكون  تعريف كيف  أو  القديمة  العصور  تفسبر  إىل  ماركس  يسىع  فلم  يفعله،  نفسه  رأى 

ي وضعها عىل عاتقه، لقد أراد أن يفهم العالم
 الرأسماىلي الذي عاش فيه.  المستقبل، فلم تكن هذه المهام الت 

 

موستو:  ي  مارشيللو 
يطات  البر المتحف  بير  كتب  معزول  مفكر  مجرد  حياته،  مدى  عىل  ماركس،  يكن  لم 

فرنسا  من  شبابه  ي 
ف   َّ ي

ق 
ُ
ن نشاطه  وبسبب  نضاالت عرصه.  مع   

ً
مشتبكا  

ً
ثوريا  

ً
مناضال  

ً
دائما بل كان  بلندن، 

ي إ
ي منفاه ف 

ا عندما هزمت ثورات عام  وبلجيكا وألمانيا، وفرض عليه العيش ف  . لقد دعم صحف  1848نجلب 

 عامي  
 بير 

ً
 ما دعم الحركات العمالية بكل ما استطاع. والحقا

ً
أصبح زعيم   1872-1864ومطبوعات، ودائما

ي تعد أول منظمة عابرة للحدود للطبقة العاملة، ودافع عام  
’رابطة الشغيلة العالمية‘ )األممية األوىل( الت 

ي التاريــــخ. عن كوميونة  1871
اكية ف  ي تعد أول تجربة اشب 

 باريس الت 

 



ي كتابك   إيمانويل والرشتاين: 
نعم هذا صحيح. إنه لمن الجوهري ذكر نضاالت ماركس. وكما نّوهت أنت ف 

له أناس  Workers Unite’’أيها العمال اتحدوا ! 
ّ
ي األممية، وهي تنظيم شك

 ف 
ً
 استثنائيا

ً
‘‘، كان لماركس دورا

النشاط السياشي كانوا بعيدين عن ب ي وقت لم يشهد أي وسائل تواصل سهلة. وتضمن 
 ف 
ً
عضهم جغرافيا

 أكبر من الجمهور. عمل  
ً
، حيث استمر فيها طوال حياته كوسيلة للتواصل مع عددا

ً
لماركس الصحافة أيضا

من   شكل  بأي   
ً
حياديا يكن  لم   . سياشي نشاط  بمثابة  مساهماته  رأى  لكنه  دخل،  عىل  ليحصل   

ً
صحفيا

. األشكال
ً
ما  ملب  

ً
 ، وكان صحفيا

 

الروسية عام   مارشيللو موستو:  للثورة  المئوية  ي االحتفالية 
التفريق بير  2017ف  المفكرين إىل  ، عاد بعض 

ين. ما الفرق الرئيشي بير  ماركس وبينهم؟  ي السلطة إّبان القرن العرس 
 ماركس وبعض من أتباعه الذين كانوا ف 

 

ات التبسيطية ألفكاره. إنه لمن الجيد إن كتابات ماركس   إيمانويل والرشتاين:   من التفسبر
ً
أكبر دقة وتنوعا

ي لست  
ي قال فيها ماركس "إذا كانت هذه هي الماركسية، فما هو مؤكد أنت 

ة الت   أن نتذكر المزحة الشهبر
ً
دائما

آرائ يفرضون  الذين  ين  الكثبر العالم عىل عكس  واقع  مع  للتعامل   
ً
دائما  

ً
ماركس مستعدا ". كان 

ً
هم  ماركسيا

ي رأى أن العالم ي واجهها،  
 ما غبرَّ آرائه. كان يبحث باستمرار عن حلول للمشكالت الت 

ً
، فعادة ي

بشكل دغمات 

 ودليٌل مفيد. 
ً
 جدا

ً
 ذلك سبب بقائه لآلن ُمساعدا

 

ي مازالت لم تكتشف ماركس؟ مارشيللو موستو: 
ة الت  ي النهاية، ماذا لديك لتقوله لألجيال الصغبر

 ف 

 

والرشتا  اقرأوا  ين: إيمانويل  لكن  عنه،  تقرأوا  ال  هو،  يقرأوه  أن  عليهم  أنه  هو  للشباب  قوله  أود  ء  ي
أول ش 

ين الذين يتحدثون عنه    -ماركس. قليل من الناس   قرأوا بالفعل ماركس. وهذا صحيح    -بالمقارنة مع الكثبر

يعرفونه  فالناس  الكالسيكيات،  هذه  عن  فقط  المرء  يقرأ   ،
ً
عامة سميث.  آدم  حالة  ي 

ف   
ً
خالل أيضا من  م 

ي الحقيقة مضيعة الوقت. عىل المرء  
ملخصات اآلخرين، إنهم يريدون بهذا أن يوفروا الوقت، لكن ذلك ف 

ين،   والعرس  عرس   التاسع  القرنير   ي 
ف  لالهتمام   

ً
إثارة هم  أكبر هو  وماركس  لالهتمام،  ين  مثبر اب 

ّ
ت
ُ
لك يقرأ  أن 

األش عدد  يخص  فيما  يساويه  أحد  فال  ذلك.  ي 
ف  شك  أي  هناك  جودة وليس  ي 

ف  وال  عنها،  ي كتب 
الت  ياء 

 يستحق أن ُيكتشف، لكنه يجب أن ُيقرأ، اقرأوه.  
ً
ي لألجيال الجديدة أن ماركس فعال

تحليالته. إذن، فرسالت 

 اقرأوا كارل ماركس. 

 

*** 

 

العالمية   ( 2019-1930)  إيمانويل والرشتاين النظم  رّواد نظرية  أهم علماء االجتماع، وواحد من  أحد  هو 

سم  إىل بجانب  معظمها  ترجم   
ً
ثالثير  كتابا من   

أكبر ف 
َّ
أل  . ي أريجر ي 

وجيوفات  فرانك  جوندر  وأندرى  أمير   بر 

‘‘ الذي The Modern World-Systemالعديد من اللغات، وأبرز تلك الكتب ’’النظام العالمي المعاص  



ي ح نشأة الرأسمالية منذ القرن السادس عرس  وحت  مطلع القرن العرس  ِّ خ فيه وُيرس  ن، ويقع هذا الكتاب يؤرِّ

ي 
 عامي  أربــعف 

وا بير   . 2011-1974مجلدات نرس 

 

ي  مارشيللو موستو
الت  المؤلفات  العديد من  ي تورونتو بكندا، وله 

هو أستاذ علم االجتماع بجامعة يورك ف 

ته الذاتية ونضاالته.   يركز فيها عىل إسهامات ماركس وسبر

 

ي علم  ترجمة: إبراهيم يونس
 االجتماع بجامعة اإلسكندرية(. )باحث ماجستبر ف 


