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اس����ت����ع����ادة

ف��واع��ل (ال��ع��ن��ف) ب��ع��د  9ن��ي�����س��ان 2003

جا�سم العايف

نتطرق هنا �إىل فواعل (العنف) يف
العراق بعد  9ني�سان  ،2003وما �آلت
�إليه عملية تدمري بُنية الدولة،
ب�سبب �سيا�سة قوات التحالف التي
اجتاحت العراق وبات عر�ضة
للتخريب والنهب ،ولتدخل مبا�شر،
من قبل دول اجلوار �أو من ينوب عنها.
و�أعقب تلك الكارثة �إجراءات ،ما زال
العراقيون يدفعون �أثمانها من دمائهم
وقوتهم وحياتهم وم�ستقبلهم ،ورمبا
ً
م�ستقبال ،وكان ميكن يف
�شكل بلدهم
الأقل حتا�شي بع�ضها ،من قبل النخب
ال�سيا�سية التي قادتها عملية التغيري
�إىل قمة ال�سلطة على وفق تق�سيمات
طائفية وعرقية ،ما حول العراق
�إىل �ساحة �صراع وت�صفية ح�سابات
بني قوى �إقليمية -دولية ذات م�صالح
مت�ضاربة.

وب��ات��ت الأر� ��ض العراقية م�ن��اخ� ًا ج��اذب � ًا لقوى
الإرهاب العاملي ،وت�شكلت امليلي�شيات الطائفية،
والع�صابات وامل��اف�ي��ات ،ومت اختال�س وتبديد
مليارات الدوالرات.
ان الوقائع اليومية تك�شف الدمار الوا�سع الذي
حلق بالعراقيني ،كما جاء ذلك مبوجب تقارير
دول�ي��ة مدنية ح�ي��ادي��ة ،ور�سمية حملية ومنها
(وزارة حقوق الإن�سان يف العراق)� ،إذ جاء على
موقعها يف �شبكة االنرتنت العاملية انه و " :منذ
بداية عام  2004ولغاية احلادي والثالثني من
�شهر ت�شرين الأول عام ُ 2008قتل من العراقيني
�أكرث من خم�سة وثمانني �ألف ًا ،وعدد اجلرحى ما
يقرب من مئة وخم�سني الف ًا" ،و ك�شف التقرير
ب ��أن " :ع��دد امل�سجلني ل��دى ال��وزارة كمفقودين
يتجاوز الع�شرة �آالف" .كما ج��اء يف التقرير
"خالل تلك الفرتة ،فقط ،مت قتل  263من �أ�ساتذة
اجلامعات و 21من الق�ضاة و 95من املحامني
و�أكرث من � 289صحفي ًا و�إعالميا" .وترى بع�ض
اجلهات الدولية امل�ستقلة �إن هذه الأرقام ال متثل
احلقيقة كاملة ،وهي �أدن��ى مما هو يف الواقع،
وت�ضيف� ":أن يف العراق حوايل ،مليون �أرملة،
عدا �أرام��ل احل��روب ال�سابقة ،ن�صفهن يف العقد
الثالثيني من �أعمارهن" .ومت ويف عمليات فرز
طائفي مقيت تهجري مئات الأل��وف من منازلهم
ومدنهم وقراهم ،وجل�أ حوايل مليون عراقي �إىل
دول اجلوار .مع قتل وت�صفيات يومية مذهبية-
طائفية ،تعود لأزمنة ال�صراع الرتكي -الفار�سي

ت�����اري�����خ

على الأر�� ��ض ال�ع��راق�ي��ة ،وف ��رق ج��وال��ة للموت
ت�صطاد الكفاءات والعقول العراقية� ،أي ًا كانت،
مع تدمري �شامل للمن�ش�آت والبنية االقت�صادية،
وت�ه��ري��ب م�ت��وا��ص��ل لآث���ار ال �ع��راق �ي�ين .و�سعى
الإره ��اب ال��دويل ،للهيمنة على ج��زء من ار�ض
العراق.
وثمة ف�ساد للذمم والفو�ضى ات�سمت بها ال�ساحة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة و ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ،و�ضعف
املنظومة الأمنية للدولة ،التي تعنى بالتعامل مع
العراقيني على وفق حق املواطنة .لقد مت تكري�س
�سيطرة القوى ال�سيا�سية (الدينية -الطائفية)
على مفا�صل احلياة يف ال�شارع العراقي ،عرب
انتخابات نيابية جرت يف غري �أوانها ،وب�أجواء
�شحن وغليان ديني -طائفي -قومي ،كما متت
كتابة الد�ستور العراقي بعجالة غريبة با�شرتاط
تعديله خ�ل�ال �ستة �أ� �ش �ه��ر ،وه��و م��ا مل يحدث
حتى الآن وال يبدو ذلك قريب ًا .وب��ات العراقي،
يخ�ضع لتمييز عمد �إليه النظام املباد �سابق ًا ،من
خالل احتكار فر�ص العمل والوظائف ،وجعله
حكر ًا على من يتحكم يف مفا�صل تلك الوزارة
�أو ه��ذه امل�ؤ�س�سة .ميكن ال��وث��وق ب ��أن الدولة
العراقية ،وبعد انهيارها التام يف ،2003/4/9
مل ت�ؤ�س�س حتى �آلآن ،واملق�صود بها الدولة
املعنية باملواطنة العراقية دون متييز مهما كان،
و هناك حم��اوالت م�ستميتة لعرقلة ت�أ�سي�سها،

على وفق القانون وما يرتتب عليه من حقوق
وواج�ب��ات ،من بع�ض القوى يف داخ��ل العملية
ال�سيا�سية احلالية،املوزعة على ال�شكل احلايل
للم�ؤ�س�سات ،التي ميكن عربها �أن تنه�ض الدولة
احلديثة :د�ستور دائ��م ،رئا�سة ،جمل�س وزراء،
برملان،ق�ضاء م�ستقل ،ومنظمات جمتمع مدين ال
عالقة لل�سلطة التنفيذية بن�شاطها بل هي التي حَتد
من خروقاتها وطغيانها ،و�إعالم م�ستقل وحيادي
ومهني وي�سعى للو�صول اىل املعلومة ب�شفافية
و معني ب�صياغة توجهات ال��ر�أي العام لتفعيل
وتر�سيخ القيم الوطنية املدنية الدميقراطية.
�إن �أ�س�س دول��ة الع�شرينيات العراقية لن تعود
قطع ًا ،ناهيك عن عدم �صالحيتها حالي ًا ،وهي -
الدولة العراقية الدميقراطية املدنية امل�أمولة -لن
ُتبنى ،بالث�أر �أو االنتقام من العراقيني ،وال على
�أوه ��ام ال �ك�ثرة واح�ت�ك��ار الهوية �أو املظلومة
التاريخية ،وا�ستغالل ه�شا�شة �سلطة املركز،
وتعدد م�صادر ق��رارات��ه ،وع��دم ان�سجامها .بعد
كل هذا التدمري واملوت واخلراب الذي مل ت�سلم
منه �أي بقعة يف ال�ع��راقُ ،ي�لاح��ظ �إن الغالبية
العراقية ،مل ت�ستجب لدعوى وم�شاريع بع�ض
ال�سيا�سيني ،يف جمل�س النواب بالذات ،لتفتيت
الن�سيج االج�ت�م��اع��ي ال �ع��راق��ي ،وب ��ات الوعي
االجتماعي ال�شعبي يف ال�شارع �أك�ثر �إخال�صا
للعراق ووحدة ن�سيجه االجتماعي املتعدد منهم.

غالبية العراقيني ممن يهمهم م�ستقبل العراق ،ال
ُي�شغلهم حالي ًا مربرات حرب التحالف يف �إ�سقاط
النظام البعثي  -ال�صدامي ،وال ثمة منهم مَـنْ
ي�س�أل حول �شرعيتها وحجتها قانوني ًا �أو دولي ًا،
ما�ض تليدٍ َخلف ُه �أو �أبقاه ،حزب البعث و�صدام،
فال ٍ
ودولتهما (القوموية) بيننا ،وما جرى للعراق
وفيه بعد 9ني�سان  2003قد جرى ،فبنية وركائز
ال��دول��ة العراقية املبنية على الد�ستور الدائم،
مهما كان �شكله �أو القوى التي ُتكيفه مل�صاحلِ ها
يف العهد امللكي والف�صل بني ال�سلطات ،قد ت�آكلت
منذ  14متوز  -1958بغ�ض النظر عن املُ�سمى
ملا حدث �صباح ذلك اليوم -و�أُجهز على ما بقي
منها يف  17متوز ،1968ومت حموها متاما،على
يد �صدام و حتى اخلارطة اجلغرافية،املتوارثة
للعراق ،حدود ًا �أر�ضي ًة وماءًُ ،ق�ضمت وتقل�صت
ب�سببه ويف زمنه .غري انه يالحظ ،حالي ًا ،تلم�س
بع�ض الآفاق يف احلياة العامة� ،أهمها التح�سن
الن�سبي يف الو�ضع الأمني،مع ما حتدثه بع�ض
االخ�تراق��ات الأمنية من �أ�سى ولوعة وخ�سائر
ب�شرية وم��ادي��ة ،وي�تراف��ق ذل��ك م��ع ا�ست�شراء
الف�ساد والذمم و�أزمات اخلدمات العامة وارتفاع
م�ستوى ال�ب�ط��ال��ة ،ك��ل ذل��ك ي� ��ؤرق العراقيني،
وي�ضعف اال�ستقرار االجتماعي فيه ،وبدا الطيف
ال�سيا�سي ،خا�صة يف جمل�س النواب ،نائي ًا عن
م�شاكل وم�صاعب احلياة اليومية ال�شاقة ل�شرائح

وا�سعة من العراقيني.
منذ /9ن�ي���س��ان 2003 /ب��ات ال �ع��راق ووقائع
احلياة اليومية اجلارية فيه حمط �أنظار العامل.
ومهما ن�أت بقعة عراقية فان ثمة مَـنْ ُي�سلط على
ما يحدث فيها ال�ضوء لغر�ض حتا�شي م�سبباتها
دعم ًا لإق��ام��ة نظام �إن�ساين -ع��ادل واع��د يت�سم
ب�شفافية احلياة املدنية وين�أى بالعراقيني عن
قا�س مل يتح�صل لهم منه
دام ،وم��ا� ٍ��ض ٍ
ٍ
حا�ضر ٍ
�سوى �إك��راه��ات ال�سلطات املتعاقبة وتع�سفها.
ومن �أجل متتني القيم الدميقراطية النا�شئة يف
العراق ،دون تراث را�سخ ُيعتد به ،تعمل بع�ض
متاح من هام�ش
املنظمات املدنية ،على وفق ما ٍ
احلياة املدينة وتهر�ؤ جدران العزلة ،على متابعة
و ر�صد امل�شهد العراقي والتبا�ساته وحتوالته
القا�سية امل��ري��رة .ت�ب��دو درا� �س��ة وق��ائ��ع العنف
يف امل�شهد العراقي حا�ضر ًا ور�صدها حمفوفة
مب�خ��اط��ر ع ��دة ،ق�سم منها يتعلق مبو�ضوعة
الر�صد ذاتها ،والآخر يندرج بالتو�صيف وحدوده
ودرا�سته لغر�ض حتليله وا�ستخال�ص نتائجه.
يف ظل تكري�س وتفعيل اال�ستقطابات الطائفية و
املذهبية و املناطقية و الع�شائرية واحلزبية تبدو
درا��س��ة ور��ص��د امل�شهد العراقي احل��ايل معقدة
و�شاقة �إىل احلد الذي ي�ضعها يف دائرة ال�شكوك
و�سوء النوايا والتبا�سات املقا�صد من قبل فئات
وجماعات ،منتفعة بالتحكم بال�سلطة ومغرياتها

م��ارك�����س و�أجن��ل�����س��� :ص��داق��ة يف ن���ور ال��ف��ك��ر واحل��ي��اة

( 1ـ )2
�سعد حممد رحيم

بعد �سنتني م��ن والدة م��ارك����س ()1818
ول��د يف بارمن الأملانية ف��ردري��ك �أجنل�س
( 28نوفمرب /ت�شرين الثاين  )1820يف
�أ� �س��رة غنية ،حمافظة �أرث��وذك���س�ي��ة .ومل
يُكمل درا�سته يف كلية �إيربفيلد ،فرتكها
ق�ب��ل �سنة واح� ��دة م��ن ت �خ � ّرج��ه لينخرط
يف احلياة العملية .ومثل مارك�س رغب
�أجنل�س يف �أن يكون �شاعر ًا لكنه اكت�شف
مبكر ًا� ،أي�ض ًا� ،أنه يفتقر �إىل املوهبة التي
هي ال�شرط الأويل ليكون �أي امرئ �شاعر ًا
عظيم ًا .وكان فيه ،يف هذه املرحلة ،بع�ض
الطي�ش؛ يُكرث م��ن ال���ش��راب ،م��ع ان�شداد
للحياة ومتعها احل�سية .غري �أن هذا الأمر
مل ي�ستغرقه كلي ًا .فقد ك��ان حري�ص ًا على
االغرتاف من منابع الأدب والثقافة ،ميا ًال
�إىل ال��روح اجل��دي��دة يف الأدب مبمثليها
ب�ي��ك وغ���رون ول�ي�ن��و و�إمي ��رم ��ان وبالتن
وبورن وهاينه وغتزكوف .وله يف ر�سائله
تعليقات طريفة بهذا امل�ضمار.
حتدر �أجنل�س من بيئة ذات تقوى دينية،
وت�شرب يف طفولته تقاليد الأرثوذك�سية
ومعتقداتها .غري �أن��ه �سرعان ما دخل يف
� �ص��راع م��ع نف�سه حينما ب ��د�أت ال�شكوك

�آراء و�أفكار

�ساحة الفردو�س

ومنافعها ،و َت��رى �إن و�ضع احلقائق والوقائع
املوثقة� ،أم��ام ال��ر�أي العام يحط من توجهاتها
ويقلل �شرعيتها والتفاف النا�س حولها.
وامل�شقة يف ر�صد الواقع العراقي ت�أتي من توفر
عوامل ع��دة م��ؤث��رة فيه منها ال�ق��وات الأجنبية
وطبيعة ال�سلطة وتوجهاتها والقوى ال�سيا�سية
وتعدد مرجعياتها ومكوناتها االجتماعية وكرثة
وت �ن��وع اجل �م��اع��ات امل�سلحة  -ق�ب��ل الت�صدي
لبع�ضها م��ن قبل احلكومة املركزية يف بع�ض
امل ��دن وال�ق���ص�ب��ات ال�ع��راق�ي��ة ،وك��ذل��ك ت�أ�سي�س
(ال���ص�ح��وات) ب��االت�ف��اق م��ع ال �ق��وات الأمريكية
ملواجهة اجلهات الإرهابية  .-كل ذلك افرز ظواهر
وح��االت ملتب�سة متداخلة ،بع�ضها ال تاريخ له
يف الواقع االجتماعي العراقي وبع�ضها ُي� ّؤول
لأ�سباب ودواف��ع �سيا�سية واجتماعية معقدة،
وبالتايل فان �أي تو�صيف �أو عبارة �أو حتليل
�س ُيعد يف �ضوء اال�ستقطابات تلك ،قاب ًال للت�أويل
وميكن �أن يعترب "حتيز ًا" �ضد طرف ما ،و�سيقود
�إىل اال�ستنكار ورمبا ردود الأفعال القا�سية ،غري
املح�سوبة .ولتحا�شي ذلك حتاول �أي جمموعة
مدنية م�ستقلة معنية بـ "ر�صد العنف و فواعله
ال��راه�ن��ة يف ال��و��ض��ع العراقي" �أن تعمل بـالـ
"حيادية واملعلومات املوثقة".
يف حمور (العنف) يالحظ التباين يف التعريفات
ال �ت��ي يقدمها امل�ع�ن�ي��ون بعلم االج �ت �م��اع وعلم
النف�س مل�صطلح ال�ع�ن��ف ومي �ك��ن التمييز بني
نوعني من العنف .الأول :العنف املجتمعي الذي
يركز على �أ�سباب ع��دة منها اجتماعي وثقايف
واقت�صادي و�سيا�سي .وال �ث��اين :م��ا ي�سمى بـ
"العنف ال�سيا�سي" وفيه يتم اعتماد وتوظيف
العنف لأغرا�ض �سيا�سية ،وهذا الأمر هو املعني
بالر�صد .الن العنف املجتمعي ال ميكن درا�سته
�آني ًا يف العراق �إال عرب �أبحاث ودرا�سات تقوم
بها مراكز �أكادميية م�ستقلة متخ�ص�صة ت�ستوجب
م�سوحات و�إح�صاءات وبيانات تاريخية و�آنية
للو�ضع العراقي وا�ستطالعات للر�أي العام فيه
تعمل عليها ف��رق بحثية متخ�ص�صة ال ميكن
توفريها حالي ًا �أو على امل�ستوى املنظور .يالحظ
�أن العنف وم�صادره و فواعله الظاهرة واجلهات
والأط��راف املتحكمة به يف العراق ،منذ �سقوط
النظام البعثي،هي :القوات الأجنبية واجلماعات
امل�سلحة ذات الأيدلوجيات الدينية املتطرفة ،من
كل اجلهات ،وبقايا حزب البعث و�أجهزته الأمنية
والع�سكرية املنحلة ومَـنْ حتالف معها م�ؤخر ًا،
وي�ضاف لها جهات م�سلحة ذات توجهات دينية
متزمتة ب��رزت بعد �سقوط النظام مدعية �إنها
تعار�ض التواجد الع�سكري الأجنبي يف العراق
وكذلك ا�ستغلت يف توجهاتها الدينية املت�شددة
م�س�ألة " الأم ��ر ب��امل�ع��روف والنهي ع��ن املنكر"
وحاولت فر�ض ت�صورها اخلا�ص لهذه امل�س�ألة
بطرق وح�شية وعلى الن�ساء خا�صة ،وامللي�شيات
امل�سلحة التابعة لأح ��زاب وق��وى م�شاركة يف
العملية ال�سيا�سية ،والقوات الأمنية العراقية
حت��ت �أي م���س�م��ى ،وق� ��وات احل �م��اي��ة اخلا�صة
امل�ت�ع��اق��دة م��ع ال �ق��وات الأج�ن�ب�ي��ة يف ال �ع��راق،
وكذلك حمايات امل�س�ؤولني العراقيني ،وع�صابات
اجلرمية املحلية والدولية ،وهي ت�سعى جميع ًا،
كل مبا متاح له من و�سائل و�إمكانات ،تقوي�ض
�أ�س�س بناء دولة القانون والدميقراطية.

ت���س��اوره بوقوعه مثل �أب �ن��اء جيله حتت
وط� ��أة ال�ت��أث�ير ال�ف�ك��ري ال�ساحق لهيغل.
راف�ض ًا ،وبح�سب تعبريه ،النزول من القمم
املغطاة بالثلج بروعة �شم�س ال�صباح �إىل
وهاد الأرثوذك�سية ال�ضبابية .وانف�صاله
عن الكني�سة �أدى به كما ي�ؤكد فرانز مهرنغ
�إىل الهرطقة ال�سيا�سية" :ال �أتوقع �شيئ ًا
جيد ًا من �أمري �إ ّال ذاك الذي �شجت �ضربات
ال�شعب ر�أ� �س��ه وحت�ط�م��ت ن��واف��ذ ق�صره
بالثورة" .هذا ما يقوله تعقيب ًا على خطاب
�أحدهم يف مدح ملك برو�سيا .و�شرع يدبج
امل�ق��االت وير�سلها �إىل جملتي (دويت�شه
يارب�شر) و (راينخه تزايتونغ) .ولكي ال
يغيظ عائلته املحافظة اتخذ ا�سم ًا م�ستعار ًا
هو (فردريك �أوزوال��د) .ون�شر كرا�س ًا من
خم�س وخم�سني �صفحة (مل يحمل ا�سم
م�ؤلفه) �ضد �شيلنغ ال��ذي عمل على طرد
الفل�سفة الهيغلية من جامعة برلني .وكتب
روغه يف مدح الك ّرا�س الذي ظنه من ت�أليف
باكونني قائ ًال�" :إن هذا ال�شاب يتفوق على
كل احلمري امل�سنني يف برلني".
�أنهى �أجنل�س خدمته الع�سكرية يف �أيلول
 1842و�سافر �إىل �إنكلرتا لي�شغل وظيفة
كاتب يف �شركة غ��زل (�إي��رم�ين و�أجنل�س)
حيث كان والده �شريك ًا يف ملكيتها .ويف
طريقه م� ّر بكولون والتقى ب�شكل �سريع
ك� ��ارل م��ارك ����س يف م�ك�ت��ب حت��ري��ر جملة
(راي �ن �ي �خ��ه ت��زاي �ت��ون��غ) .ومل ت�ت�رك هذه
املقابلة انطباع ًا قوي ًا ل��دى �أي منهما عن
الآخ ��ر� .إن مل نقل �أن ك� ً
لا منهما مل يرحت
�إىل �صاحبه نتيجة �آراء م�سبقة م�ستقاة من
الآخرين.
يف ان �ك �ل�ترا ،وب�ح�ك��م م�ه�ن�ت��ه ،وط ��وال
واحد وع�شرين �شهر ًا الحظ �أجنل�س مدى
تطور ال�صناعة الإنكليزية ،وظهور طبقات
جديدة وا�ستفحال التناق�ضات الطبقية.
وك��ذل��ك �أدرك �أن امل�ب��اح��ث ال�ت��اري�خ�ي��ة ال
تعطي �أهمية ُتذكر للعامل االقت�صادي على
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ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ص بال�صفحة:
 .3ال تزيد املادة على  700كلمة.
ideas@almadapaper.net

الرغم من �أنه العامل التاريخي الرئي�س يف
العامل احلديث ..و�إن التناق�ضات الطبقية
العدائية "ن�ش�أت كلية نتيجة تطور ال�صناعة
الكبرية .وهي متثل �أ�سا�س تطور الأحزاب
ال�سيا�سية وال�صراعات ال�سيا�سية ،وبالتايل
متثل �أ�سا�س التاريخ ال�سيا�سي كله" .و�إذ
ن�شر مارك�س يف (دويت�شة يارب�شر) مقالته
يف نقد القانون ف�إن �أجنل�س ن�شر مقالة يف
نقد االقت�صاد الوطني� ،سي�صفها مارك�س
ب�أنها "من هيكل تخطيطي المع" .وبذا
�سبق �أجنل�س مارك�س يف االل�ت�ف��ات �إىل
ال�ش�أن االقت�صادي مبدي ًا مالحظات ذكية
حملت "بذور ال�شيوعية العلمية يف احلقل
االقت�صادي" .ومقاالت �أجنل�س هي التي
ق��ادت مارك�س ،بعدئذ� ،إىل االنغما�س يف
درا�سة االقت�صاد ال�سيا�سي ،والتو�صل �إىل
اكت�شافاته العبقرية يف ذلك احلقل.
وكان �أجنل�س متوا�ضع ًا جد ًا ،يبخ�س من
قيمته ويعلي من قيمة مارك�س ..يقول:
"مارك�س كان �أعظم م ّنا جميع ًا ،كان يرى
�أبعد منا و�أكرث منا و�أ�سرع منا" .وبطبيعة
احلال هذا بعد �أن يلتقيا ثانية يف باري�س
(�أي �ل��ول  )1844وي �ب��د�آن عملهما الفكري
امل�شرتك .وال ريب �أن ك ًال من ال�شابني �أثر
على الآخ��ر بعمق وق��وة .ويبقى ال�س�ؤال:
م��اذا ل��و مل يعرف �أحدهما الآخ ��ر� ،أو �أن
�أح��ده �م��ا مل ي�ك��ن م��وج��ود ًا ق��ط؟ ه��ل كان
ب��إم�ك��ان �أجن�ل����س التو�صل ا��س�ت�ن��اد ًا �إىل

املقدمات التي و�ضعها �إىل تلك املنظومة
الفكرية التي �صمّمها مارك�س فيما بعد؟ �أو
هل كان ملارك�س �أن يقع على تلك املقدمات،
و�أي �� �ض � ًا ،فيما بعد م��ن غ�ير معونة �أحد؟
وم��اذا ك��ان ميكن �أن تكون م�صائر الفكر
االقت�صادي وال�سيا�سي واجتاهات التاريخ
�إذا افرت�ضنا عدم ح�صول عالقة ال�صداقة
بني مارك�س و�أجنل�س؟.
و�إذ ي �ت �ح��دث م �ع �ظ��م م� ��ؤرخ ��ي الفكر
املارك�سي عن الت�أثري امل�ؤكد لأجنل�س على
مارك�س ودف�ع��ه �إىل املناطق املبدعة� ،إنْ
كان من طريق التعزيز النظري �أو الدعم
املعنوي وامل ��ادي ،ف ��إن هناك من ي��رى �أن
�أجنل�س ح ّرف مارك�س عن م�ساره الأويل
الذي كان ميكن �أن يكون مثمر ًا �أكرث (من
غري �إ�شعاعات �أجنل�س الفكرية امللهمة).
وها هو جان بول �سارتر يطلق على لقاء
ال���ش��اب�ين ب��امل �� �ش ��ؤوم يف ك�ت��اب��ه (امل��ادي��ة
وال �ث��ورة) .لأن مارك�س ،قبل ذل��ك اللقاء،
كان مي�ضي باجتاه ت�أكيد النزعة الإن�سانية
لن�ضال العمال ال��ذي��ن كما يقول �سارتر:
"مل يطالبوا فقط بك�سب زي ��ادة بع�ض
جم�سم ًا
الدراهم ولكن كانت مطالبتهم رمز ًا ّ
يف اقت�ضاء �أن يكونوا ب�شر ًا و�آدميني.
و�آدم� �ي ��ون ت�ع�ن��ي ح��ري��ات مت �ل��ك نا�صية
م�صريها" .ف���ض� ً
لا ع��ن � �ض��رورة اق�ت�ران
الذاتية مع وجود العامل يف واقعية الرجل
ال�ث��وري �إىل احل��د ال��ذي "ال ميكن ت�صوّ ر
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ذاتية خارج العامل ،وال عامل بغري �إي�ضاح
اجلهد الذاتي" .وعلى حد تعبري �سارتر
"�إن هذه كانت وجهة نظر مارك�س �سنة
 ،1844قبل لقائه امل�ش�ؤوم مع �أجنل�س".
�أي �أن البعد ال��وج��ودي ،بح�سب �سارتر،
قد غاب عن فكر مارك�س يف اللحظة التي
انقاد فيها بهو�س �إىل تخريجات �أجنل�س
املذهلة لينطلق منها ،بعد م��دة ق�صرية،
�إىل بناء منظومته النظرية .و�إذن ف�سارتر
بفكره الوجودي مل ينظر بعني الر�ضا �إىل
املنهج املادي الديالكتيكي والنظرية املادية
التاريخية مثلما �أن�ضجهما مارك�س برفقة
�أجنل�س طوال العقود التالية.
وبعيد ًا عن تخيل افرتا�ضات واحتماالت
مل حت�صل يف ��س�ي��اق ال��زم��ان والتاريخ
ف��إن من الإن�صاف الإ�شارة �إىل حقيقة �أن
مارك�س مل يكن مراهق ًا فكري ًا و�سيا�سي ًا
�ضيق الفكر وف��ج العقل وم��ائ��ع العاطفة
لي�ستدرجه �أجنل�س �إىل حيث يرغب .بل �إنه
اقتنع متام ًا ب�صحة القواعد النظرية التي
�أر�ساها رفيقه يف مقاالته الأوىل ،ليغنيها
ويطورها هو (مارك�س) .و�أن االثنني �شيدا
�صرح ًا منهجي ًا ونظري ًا عمالق ًا ما زال يلهم
العقول وي�ؤثر فيها على الرغم من �إخفاقات
ع�شرات التجارب التي تبنت املارك�سية
وادعت ملكيتها ومتثيلها ،هنا وهناك ،يف
القرن الع�شرين.
عر�ض �أجنل�س ال�ظ��روف ال�لا �إن�سانية

امل�أ�ساوية التي كان العمال يعي�شونها يف
ظ��ل الر�أ�سمالية يف كتاب (ح��ال��ة الطبقة
العاملة يف �إنكلرتا)الذي ن�شر يف ليبزغ يف
عام  1845وا�صف ًا هذا الكتاب بعد ع�شرين
�سنة ب�أن مو�ضوعاته تنطوي على العالمات
التي يحملها �أ�صل اال�شرتاكية احلديثة من
واح��د م��ن �أج��دادن��ا ه��و الفل�سفة الأملانية
الكال�سيكية" .وفيه يف�صح امل�ؤلف ال�شاب
ع��ن مقدرته على فهم روح من��ط الإنتاج
الر�أ�سمايل ،مف�سر ًا "�صعود الربجوازية
وكذلك انحطاطها ،وتعا�سة الربوليتاريا
وك��ذل��ك خال�صها" .وك�ي��ف �أن ال�صناعة
الكبرية التي خلقت الربوليتاريا "تتطور
بفعل اجلدل التاريخي الذي يبني قوانينه
بالتف�صيل� ،إىل حد �أنها تطيح بخالقتها
(الربجوازية)" .ويذهب فرانز مهرنغ �إىل
حد القول ب�أن �أجنل�س املتمكن من اجلدل
الهيغلي قد �أوقف يف كتابه الآنف الذكر ذلك
اجلدل على قدميه بد ًال من �أن يرتكه واقف ًا
على ر�أ�سه.
راح �أجنل�س يحث مارك�س على �إمتام
ب �ح��وث��ه يف ح �ق��ل االق �ت �� �ص��اد ال�سيا�سي
ون �ق��ده ..يقول يف ر�سالة ملارك�س�" :إنه
عملك االقت�صادي ،حتى لو مل تكن را�ضي ًا
عنه متام ًا .فهذا لي�س �أمر ًا مهم ًا� .إن عقول
ال�ن��ا���س نا�ضجة الآن وعلينا �أن نطرق
احلديد قبل �أن يربد ..الوقت مير ب�سرعة...
اعمل مثلما �أعمل :حدد موعد ًا لالنتهاء من
العمل ،ث��م اعمل على طباعته ب�أ�سرع ما
ميكن" .وح�ين ُط��رد مارك�س م��ن باري�س
كتب �إليه �أجنل�س "لنقت�سم بيننا بطريقة
�شيوعية كل النفقات الإ�ضافية التي كان
عليك �أن تتكبدها" .و�أجنز ال�صديقان �أول
عمل م�شرتك لهما هو (نقد النقد النقدي) �أو
(العائلة املقد�سة) مثلما ارت�أى نا�شرهما �أن
يكون العنوان ،وال��ذي ينطوي على نوع
م��ن ال�سخرية م��ن الأخ ��وة ب��اور (برونو
و�إدغ� � ��ار واغ��ب��رت) وم ��ن ي���ش��اي�ع�ه��م يف
طروحاتهم يف �صحيفة (الغماينة ليرتاتور
ت��زاي�ت��ون��غ)� .إذ ع � ّد �أجنل�س م��ا �آل��ت �إليه
الهيغلية يف تلك ال�صحيفة جمرد �سخافة.
وهنا �صاغ مارك�س للمرة الأوىل "تقومي ًا
تاريخي ًا وفل�سفي ًا للفل�سفة الهيغلية ،جرى
تطويره الحق ًا يف كتابهما امل�شرتك الثاين؛
(الإيديولوجية الأملانية) وقد �أثبت ذلك انه
مثمر للأطوار الأخرية من تطور مارك�س،
حيث تقوميه لفيورباخ .وبالتايل تقوميه
لنقد فيورباخ لهيغل" ،كما يقول يندري�ش
زلني يف كتابه (منطق مارك�س) .وقد دافع
مارك�س ع��ن ال�ث��ورة الفرن�سية التي كان
يح ِّقرها باور فيما دافع �أجنل�س عن التاريخ
الإنكليزي .غري �أن الكتاب ،يف النهاية كان
يف معظمه من ت�أليف مارك�س ال��ذي كتب

منه ثالثمائة �صفحة ،فيما مل تتعد م�ساهمة
�أجنل�س فيه الع�شرين �صفحة.
ك��ان مارك�س يف بروك�سل ربيع 1845
حني و�صلها �أجنل�س .و�سافر ال�صديقان
�إىل �إن�ك�ل�ترا ليمكثا ه�ن��اك �ستة �أ�سابيع
منكبني على الدرا�سة ،وملّا عادا قررا ت�صفية
ح�سابهما مع "�ضمريهما الفل�سفي ال�سابق"
بنقد الفل�سفة ما بعد الهيغلية وممثليها
فيورباخ وبرونو باور و�شترينر ،وكذلك
اال��ش�تراك�ي��ة الأمل��ان �ي��ة .وك��ان��ت احل�صيلة
كتاب (الإيديولوجية الإملانية) مبجلدين
وثمامنائة �صفحة.
ك��ان الكتاب �سجالي ًا ،جاف ًا نوع ًا ما يف
�أغلب ف�صوله ،وفيه �إ�سهاب ال م�سوّ غ له
�أحيان ًا .لكنه يف النهاية ينبئ عمّا ميكن
لهذين املفكرين ال�شابني �أن يفعاله يف
م�ي��دان الفل�سفة والفكر االقت�صادي بعد
�سنوات قليلة.
ا�ست�أنف ال�صديقان �شن هجماتهما امل�شرتكة
�ضد املفكرين الربجوازيني واال�شرتاكيني
الطوباويني والدمياغوجيني ومن يُدعون
ب ��أ� �ص �ح��اب اال� �ش�تراك �ي��ة احل �ق��ة .وكانت
اجلماعة ال�شيوعية تنمو من حولهما يف
بروك�سل يف حدود عام  .1847وكان من
�أ�صدقائهما املقربني يف ه��ذه املرحلة من
حياتهما فيلهم وول��ف الكاتب بالأ�سلوب
ال�شعبي وال��ذي تويف مبكر ًا .وكان هناك
فردينناند وولف ،وارن�ست درونكه الذي
حكم عليه بال�سجن �سنتني بتهمة طعن
الذات امللكية ،وال�شاعر جورج ويرث ،الذي
مل يعمِّر طوي ًال هو الآخ��ر .و�أق��ام مارك�س
و�أجن �ل ����س ع�لاق��ات ج�ي��دة م��ع امل�شرتكني
يف ث��ورة  1830يف بلجيكا .وك��ان لهما
�أ�صدقاء يف كولون .وكانت لهما ات�صاالت
م��ع احل��زب اال� �ش�تراك��ي ال��دمي�ق��راط��ي يف
باري�س .وان�ضما �إىل (راب�ط��ة العادلني)
والتي �سميت بالع�صبة ال�شيوعية ،حيث
عقدت م�ؤمتر ًا �صيف  1847معيدة تنظيم
نف�سها يف خاليا وحلقات وقيادة و�سلطة
مركزية وم��ؤمت��ر ،معلنة �أن هدفها" :هو
الإط���اح���ة ب��ال�ب�رج��وازي��ة و�إق���ام���ة حكم
الربوليتاريا ،و�إلغاء املجتمع القدمي الذي
يقوم على تناق�ضات طبقية .وبناء جمتمع
ا�شرتاكي جديد ال طبقات فيه ،وال ملكية
فردية" .وبناء على طلب الرابطة و�ضع
مارك�س و�أجنل�س بيان ًا للم�ؤمتر .ويكتب
�أجنل�س ملارك�س يقرتح عليه التخلي عن
ال�شكل التعليمي يف الكتابة وت�سمية ما
يكتبانه ب�ـ (ال�ب�ي��ان ال�شيوعي)� ،إذ لي�س
ال�ق���ص��د حت��ري ����ض ال �ع �م��ال ع �ل��ى ال �ث��ورة
وح���س��ب ،ب��ل �إع �ط��اء �شكل علمي ر�صني
لن�ص تقدّم عربه الطبقة العاملة نف�سها �إىل
العامل.

