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اللينين إص ــدارا خاص ــا م ــن كراس ــات رـ ـ
رـ ـ
رـ ـ
ي
الش ارة ،الع ــدد الراب ــع ،يحم ــل عن ــوان" :ك ارل م اركس،
كس ـ
ــ
ينش موق ــع الش ارة المار ـ ـ
النسان ،كارل ماركس عقل العالم" ،وهو يتضمن سلسلة من المقالت تحمل نفس العنــوان ،بقلــم جميلــة صــابر ،كــان الموقــع
قــد أطلــق بــدايتها يف ســياق إحيــاءه للــذكرى المئـ ن ي
البوليتــاري العظيــم كــارل مــاركس بشــعار " ي ـف الحاجــة إل
ـتي عل ميلد المعلــم ب
ـ
كارل ماركس والفكر الشيوع الثوري".
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تقديم:

ل
ل
اليوليتاري العظيم كارل ماركس
المعلم
لميلد
المئتي
الذكرى
ف
ر
…
ا

البوليتاريا العالمية وشعوب الرض المضــطهدة هــذه السـنة ،الـذكرى المئ ن ي
البوليتــاري كـارل مــاركس .ي ـف
ـتي لميلد المعلـم ب
تخلد ب
ي
مستحضة أفكار هذا المعلم ،الذي زودهــا بسـ ن ي
ـلحي
الخامس من ماي ،تحتفل الطبقة العاملة يف كل بلد العالم بهذه الذكرى،
ني
ني
الطبقيي ،أل وهما ،المادية الدياليكتيكية والمادية التاريخية.
أساسيي ،لتحررها من الستغلل والضطهاد
ي ـف استحضــار هــذا اليــوم نجــد البورجوازيــة واقتصــادييها ومثقفيهــا يحــاربون أفكــار مــاركس علنــا ،ويبحثــون سا ي ـف كتــابه الرأســمال
عــن حلــول لزمــاتهم القتصــادية ،الـ رـن تنتقــل مــن طــور إل طــور آخــر جاعلــة مــن نظريــاتهم القتصــادية أضــحوكة عل كــل لســان.
وتحريفيي فتع ــاملهم النتق ـ اـائ م ــع فك ــر م ــاركس واض ــح ن ي ـ
ن يـ ـ
ني
غب مس ـ رـتب .فق ــط
ـلحيي
أم ــا النته ــازيون بك ــل أص ــنافهم م ــن إص ـ
بي نـ ـ
والبوليتاريـ ــا العالميـ ــة وشـ ــعوب الرض المضـ ــطهدة مـ ــن يحتفـ ــون بميلد مـ ــاركس احتفـ ــاء
الماركسـ ــيون -اللينينيـ ــون والثوريـ ــون ب
حقيقيا.
لقــد مــرت عل ميلد كــارل مــاركس مئـ ن ي
ـتي ســنة ،ورغــم ذلــك ل زالــت وســتظل أفكــار مــاركس والماركســية تشــكل شــبحا بالنســبة
ي
ر
لعداء ر
الطبق.
النسائ الشيوع الذي تزول فيه الفوارق الطبقية ويخلو من الستغلل
مشوع المجتمع
فه تبــذل كــل
إن البورجوازية المهيمنة اقتصاديا وسياسيا عل العالم يخيم عليها شبح ماركس وأفكاره المرعبة
لوجودها ،لهـذا ـ
الجهود ،من أجل إزاحــة هــذا الشــبح عـ بـب تغييــب أفكــاره وتشــويــهها ي ـف المقـررات المدرســية والجامعيــة ي ـف كــل المجـالت الـ رـن كــان
مـاركس رائـدها ،ي ـف القتصـاد والفلسـفة ،ي ـف العلــوم الجتماعيـة والتاريخيـة ،بـل تطـرده مـن كــل الفضــاءات ال رـن يعـد حضـور فكــره
فيهــا قويــا ،إنــه الرجــل ال كــب كرهــا مــن طــرف البورجوازيــة ،وإليــه تنســب كــل الجرائــم ي ـف التاري ــخ ،والـ رـن ي ـف الحقيقــة ليســت إل
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الن فضحها ماركس وعراها سياسيا وإيديولوجيا ،عندما أوضح الــدور العــالم التـ ي
جرائمها ،جرائم الضطهاد والستغلل ،ر
ـاريخ
ر
الشباك و ر
مشوع المجتمع الشيوع.
للبوليتاريا بوصفها بانية المجتمع
ب
المليي مــن النــاس ،وذلــك نظـرا لمــا ن يـ
ن يـ
مب الماركســية عــن بـ رـاف النظريــات والمــذاهب أل
كس عل عقــول
لقــد اســتحوذ الفكــر المار ـ
وهو روحها الثورية.
ن يـ
للبوليتاريــا وكــادج العــالم ،لن رســالته ي ـف الحيــاة
كــان مــاركس ذلــك الكــابوس الــذي ظــل وســيظل يطــارد كــل العــداء
الطبقيي ب
ي
البوليتاريــا ،والكفــاح
كــانت الســهام بشــكل أو بــآخر ـف تقــويض المجتمــع الرأســمال ،والمؤسســات الـ رـن خلقهــا ،مــن أجــل تحريــر ب
النظب ،لـذلك كــان كــارل مـاركس ،الرجــل الـذي مقــت وكـره وافـ رـبي عليـه
كان ميدانه ،فكـان يكافــح بحمــاس وعنـاد ونجـاح منقطـع
نـ
غبه يف زمانه ،فقد نفته الحكومات الستبدادية منها والجمهورية ،واجتمــع ضــده المحـافظون والـديموقراطيون ،لكنـه
أكب من ن
لم يهتم بكل هذا إل عند ي
الضورة القصوى ،ر
ني
المعارضي ،فلم يكــن لـه أعــداء شخصــيون ،لن كــارل
الكثبون من
وحن لو كان له
ن
يعتب ذلك أسلوبا مقيتا ،بنفس القدر الذي كـان يرفـض بــه المـدح ،لـذلك مـات وسـط محبــة
ماركس ضد شخصنة الضاع ،وكان ب
المليي مــن الرفــاق الثـ ن ي
ن يـ
ـيببيا إل كاليفورنيــا ،ومــن أوروبــا إل أمريكــا ،ومــا زال يحتفــظ
ـوريي مــن
وإجلل وبكــاء
أقاص منــاجم سـ ن
ـ
بحب كل الث ن ي
ـوريي والثوريــات الن وغـدا وبعـد غـد ،ولكـل ذلــك سـيخلد اســمه عـ بـب العصـور ،وكـذلك أعمـاله ،وتحتفـظ لــه النســاء
بفضله عليهن.
وه ل زالــت،
كــانت التهجمــات الشخصـية عل مــاركس قــد بلغــت مســتوى مــن الجنــون والغبــاوة ،كــانت تضــطره إل الـرد عليهــا ،ـ
وقد رد عليها ن ي
ليني بالثورة البلشفية المجيدة وماو تس تونغ بالثورة الصينية العظيمة.
بي ر ـ
لق ــد أكم ــل م ــاركس وأت ــم عل نح ــو عبق ــري التي ــارات الفكري ــة الرئيس ــية الثلث ال ك ــب تق ــدما ن ي ـ
البش ي ـف الق ــرن  : 19الفلس ــفة
ن يـ
النجلبي ،والشـ رـباكية الفرنسـية ،المرتبطـة بأفكـار الثـورة الفرنسـية بـوجه
الكلسيكية اللمانية ،والقتصاد السياس الكلسـيك
عام ،هذه الفكار ر
الن تؤلف مجموعها ،المادية والشـ رـباكية العلميـة المعاص ن ي
تي ،بوصـفهما نظريــة الحركـة العماليـة ،وبرنامجهـا
يف جميع البلدان المتمدنة يف العالم.
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ليني  ،عن ــدما ق ــال إن ر
إن العم ــال العظيم ــة لم ــاركس يف التاري ــخ يش ــهد عليه ــا ن ي ـ
الس ء الوحي ــد ال ــذي ك ــان يس ــتحوذ عل اهتم ــام
ـ
ـ
ر
ر
ر
والس ء
الس ء الـذي كــرس لـه المـور العظــم جوهريــة ،وال كــب جــدة،
ماركس )ومعه رفيقه انجلز( أ كــب مـن أي ي ـ
ـ
س ء آخـر ،وأن ـ
الــذي يشــكل التقــدم البــارع الــذي حققـه ـف تاري ــخ الفكــر الثـوري ،كــان هــو تطــبيق الماديــة الدياليكتيكيـة بإعــادة صــياغة القتصــاد
السياس بكامله ،بدءا من أسسه وصعودا إل التاري ــخ والعلوم الطبيعية والفلسفة وسياسة الطبقة العاملة وتكتيكها.
لن نخوض يف هذا المقال يف ما أنتجه ماركس من فكر ي ـف جميـع المجــالت ،إل مـا جــاء عرضــا ونحـن نسـتعرض مسـار حيـاة هـذا
المعلم الثوري ،إن هذا المقال يركز بالساس عل ماركس النسان ،عل مآس عقل العالم هذا ،عل فقره المدقع ،عل صحته
غبه ،س ــنتحدث بالس ــاس ع ــن ح ـرارة م ــاركس النس ــانية ،ع ــن ص ــداقته
المعتل ــة ،عل أمراض ــه ال ـ رـن اجتم ــع فيه ــا م ــا تف ــرق عل ن ـ
ورفــاقيته ،عــن مــاركس المحــب العاشــق ،مــاركس المحبــوب ،مــاركس وتربيــة البنــاء ،مــاركس الشــاعر ومتــذوق الداب والفنــون،
الضمب ،ماركس المنبوذ والمطارد من فضاء إل آخر ،ماركس المم الذي نزعت عنه هويته ولــم يـ
يضه ذلــك ي ـف
ماركس صامة
ن
ي
رس ء ،مــاركس الــذي يهتــم بكــل ر
س ء ،مــاركس جدليــة الضــعف والقــوة ،باختصــار نركــز عل مــاركس ـف جميــع أحــواله النســانية،
ـ
ـ
ي
ر
المآس أنتـج مــاركس مـا ل يقـدر عليــه أعــن
لنصل إل خلصة مفادها ،أنه وسط هـذا الكــم مـن العلــل والدواء ـف هـذا البحـر مـن
ـ
الصــحاء ،فقــد ظــل العقــل متيقظــا والــذكاء متوقــدا ،ل يشــوش عليــه إل عزيــز تــم فقــده وضــيق ذات يــد تجعلــه عــاجزا عــن القيــام
بمسؤولية ،هذا هو ماركس العظيم الذي يتناوله هذا المقال.
جميلة صابر
2018 5 5
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ــ  1ــ

ل
التاريخ لنشأة كارل ماركس
التأثيات و السياق
 – Iالولدة،
…
ا

بي تريف … ،ل
 - 1كارل ماركس … ل
برلي ،بون وكولونيا
صغبة يهودية ،اعتنقــت
ولد كارل ماركس يوم  5ماي من سنة  1818يف مدينة تريف جنوب غرب ألمانيا ،من أسة بورجوازية
ن
البوتستانتية حماية لنفسها من الضطهاد ،ولك يحافظ والده ي
هبيش ماركس عل مهنة المحاماة ر
الن كان فيها محاميا لمعا،
ب
ليباليا متنورا قارئا للفلسفات الفرنسية للقرن الثامن ر
عش.
وقد كان الب من عائلة ميسورة وكان وطنيا ب
أتم ماركس الدراسة الثانويـة يف مدينــة تريــف مســقط رأسـه ،ثـم التحـق بالجامعـة يف مدينـة بـون ،ثـم إل جامعــة بر ن يـ
لي  ،وذلــك ي ـف
ـ
ـ
ي
الســنوات ر
المباوحــة فيمــا ن يـ
السياس  ،لكــن ميلــه كــان للتاري ــخ،
ـاد
ـ
ص
والقت
ـوق
ـ
ق
الح
ف
كس
ـار
ـ
م
ـة
ـ
س
ا
ر
د
ـانت
ـ
ك
.
1841
و
1835
بي
ـ
ـ
البوســية
وللفلســفة بــوجه خــاص لعــدة اعتبــارات ،منهــا أن الفلســفة كــانت المجــال الوحيــد الــذي لــم تكــن تتــدخل فيــه الحكومــة ب
بشــكل ســافر .حصــل عل شــهادة الــدكتوراه ي ـف الفلســفة ،وكــانت أطروحتــه حــول "الفــوارق ي ـف فلســفة الطبيعــة عنــد ديمــوقريتس
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وأبيقــور" ،وقــد ركــب مــاركس موضــوعا صــعبا مكنــه مــن اللمــام بمجمــل فلســفة الغريــق ،وخاصــة الفلســفة الماديــة والمنهــج
الدياليكتيك وتطورهما.
عندما نال شهادته العليا ،وبعد تخرجـه اسـتقر ي ـف مدينـة بـون ،وكـان طمــوح مـاركس أن يحصـل عل منصــب أســتاذ ي ـف الجامعـة،
البوسـ ــية اضـ ــطرت مـ ــاركس إل صف النظـ ــر عـ ــن الحيـ ــاة الجامعيـ ــة
غب أن السياسـ ــة الرجعيـ ــة الـ ـ رـن كـ ــانت تسـ ــلكها الحكومـ ــة ب
نـ ـ
والعزوف عنها.
ني
ني
اليساريي الشباب" ،أي أن ماركس كان هيجليا ي ـف
الهيجليي
انتم كارل ماركس يف شبابه لعدة نوادي فكرية ،كان أبرزها "نادي
اليساريي يف مدينة بر ن ي
ني
لي.
بداية مشواره الفكري ،لذلك انضم إل حلقة أتباع هيجل

ي ـف ســنوات الربعينـات مـن القـرن  19أسـس البورجوازيـون الراديكـاليون ي ـف رينانيـا ،الـذين كـانوا يلتقـون ي ـف بعـض الفكـار مـع أتبـاع
اليساريي ،جريدة معارضة يف مدينة كولونيا تسم "الجريدة الرينانية" ،ر
ني
الن كــان أول صــدور لهــا بتاري ــخ  1ينــاير ،1842
هيجل
ـيي فيهـا ،ي
وقد دع ماركس للعمـل كأحـد المحرريـن الساس ن ي
وف أكتـوبر مـن نفـس السـنة أصـبح رئيـس تحريرهـا ،ممـا جعلـه ينتقـل
ـ
مــن مدينــة بــون الـ رـن كــان يقيــم فيهــا إل مدينــة كولونيــا ،حيــث يوجــد مقــر الجريــدة ،وقــد كــان لكتابــاته السياســية والفلســفية وقــع
كبب عل الرأي العام ،ممـا جعـل السـلطات تمنــع الجرائـد ال رـن كـان يكتـب فيهـا .ولن مـاركس لـم يسـتطع ولـوج الجامعـة كمـدرس
ن
كمــا كــان ي ـ
يتمن  ،فقــد كــانت الصــحافة الوســيلة الوحيــدة الـ رـن تــوفر لــه عمل ممكنــا ،وقــد قــاده عملــه ي ـف "الجريــدة الرينانيــة" إل
ر
الشباك والشيوع.
التطرق لقضايا متعددة ودراسة الفكر
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 - 2تأثي الب ل
هييش والجار ويستفالن
…

كان لكارل ماركس ست إخوة ،واحتل ماركس البن ي
الثائ يف ر
البتيب ،وقد أدرك والد ماركس منــذ وقــت مبكــر أن أولده الخريــن
لم يكن فيهم من يتمتع بأية مواهب ممتازة ،وقد كان له يف كارل ابـن صـعب المـراس يتمتـع بـذكاء حــاد ،متـألق ،يجمـع ن يـ
بي مـزاج
عنيــد ورغبــة جامحــة ي ـف الســتقلل ،وقــدرة كـ نـببة عل ضــبط العصــاب ،كــان حــدس الب صــادقا وتقييمــه لبنــه ي ـف محلــه ،فقــد
ظلت هذه الصفات ملزمة لماركس طيلة حياته ،تدعمها عدة شهادات من الرفاق والصدقاء والمناضـ ن ي
ـلي وحـ رـن العـداء ،قيـد
حياته ،أدرك الب ي
وه صــفة أخـرى لكــارل ،لبــد أنهــا سـتكون مثـار عـداوة ،كمــا رأى أنهـا قــد تـوقعه
ـه،
ن
اب
صلبة
أن
ا
ر
مبك
يش
هب
ـ
خطبة ،و أبدا لم يكن حدس الب خاطئا.
يوما يف مشاكل
ن
كــان الــدور الــذي لعبــه الب ي
هبيــش ي ـف حيــاة مــاركس ك ـ نـببا ،حـ رـن أنــه عنــدما أنجــب أول ابــن لــه كــان يري ــد ان تكــون علقتــه بــه
كالعلقــة الـ رـن كــانت لـه مـع أبيــه ،لكـن ،ي
ـأثب الب كـ نـببا عل مــاركس ،فــإن الم عل العكــس مــن ذلــك ،فلــم
وف الــوقت الــذي كــان تـ ن
ـ
ي
ـأثبا باهتـا ،وبـذلك فــالتعلق بــالب كــان أ كـ بـب مـن التعلـق بـالم .وكـان مـن النـاس أيضــا ،الـذين
ـغبا وتـ ن
تلعب أمـه ـف حيـاته إل دورا صـ ن
ي
جين الـ رـن ستصــبح زوجـة مـاركس فيمـا بعـد ،فقـد كــان حبـه لــه
مارسوا ن
تأثبهم الشديد عل كارل ماركس ،السيد ويسـتفالن والـد ـ
شديدا ،فقد تمكن ويستفالن أن يقوي إيمان ماركس بنفسه وبقدراته وأن يصبغه بصبغة إنسانية ،وهو اليمان الــذي ظــل أبــرز
ي
ي
ر
غب العاديــة واعتــداده بنفســه
طــابع ـف مــاركس ـف جميــع فــبات حيــاته ،وقــد كــان مــن أثــر ذلــك أن مــاركس بــالرغم مــن حساســيته نـ
ن يـ ـ
أربعي عام ــا متص ــلة م ــن الم ــرض والفق ــر والنض ــال المس ــتمر،
كبي ــائه ،ك ــانت الشخص ــية ال ـ رـن تواجهن ــا ط ــوال
وعل الرغ ــم م ــن ب
شخصية إيجابية واثقة من نفسها ثابتة الكيان.
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كانت إذن لماركس اليافع علقة خاصة برب السة لودفيغ فون ويســتفالن ،الـذي نهـل منـه أول تكـوينه أ كــب ممـا أخـذ مـن أبيـه،
الليباليــة الـ رـن كــانت تمثلهــا عائلــة ويســتفالن عرفــت صــديقها الشــاب وفتحــت عيــونه عل الكتابــات "المــدمرة"
فالرســتقراطية ب
اكيي الفرنس ـ ن ي
ال ـ رـن ك ــانت ت ــروج يف ريناني ــا ،كتاب ــات الش ـ رـب ن ي
ـيي خاص ــة س ــان س ــيمون ،وق ــد بل ــغ م ــن ت ــأثر م ــاركس بمعامل ــة ج ــارهم
ـ
ي
ويســتفالن ،الــذي كــان يســتقبله ف ي ي
مبلــه بــأدب وحســن ضــيافة نــادرة ،أنــه ضــمن الرســالة الـ رـن أعــدها للــدكتوراه إهــداءا متأججــا
ـ
لويســتفالن ،زاخـرا بالعجــاب وعرفانــا بالجميــل ،لن الرجــل ســاهم يف منحــه التــوازن النفس يف ســن كــان فيهــا مــاركس شــابا وفي
ـ
ـ ـ
ـ
أمس الحاجة لهـذه المســاندة المعنويـة ،ي
وف سـنة  1837تقـدم مـاركس لخطبـة ابنتـه ي
جين - ،حبـه وعشـقه الـذي عـاش معـه كـل
ـ
ـ
أدئ صعوبة وبدون ي
الحاسيس النبيلة -وحصل عل موافقته بدون ي
أدئ تردد ،فالرجل لن يجد أحسن من شاب كمــاركس زوجــا
المل ء بالفكــار المتمــردة
لبنتــه ،وهــو الــذي خـ بـب معــدنه وق ـرأ خبايــا صــدره العــامر بــالحب الجيــاش والحاســيس النبيلــة وعقلــه
ـ
الخارجة عن المألوف.
ي
الرومانس  ،فقــد كــان يقـرأ قصــائد الشــاعر الشــاب هيينه ،كــان يرقــص ،يركــب الفــرس ،لقــد
ـاب
ـ
ش
ال
ـك
ـ
ل
ذ
كس
ـار
ـ
م
ـان
ـ
ك
17
ـن
ـ
س
ف
ـ
ـ
كان مليئا بالحياة ،كان يرى أن الدب يليق به ولذلك كان يريد أن يجرب مهنة أدبية.
بي كارل ماركس والجميلة ي
تولد ن ي
جين ويسـتفالن حـب قـوي ودائـم ،رغـم اختلف وضـعهما الجتمـاع والتبـاين ي ـف السـن )كـانت
ـ
تكبه بأربــع سنوات(  ،وعنـدما عـاد إل تريـف قادمـا إليهـا مـن بـون حيـث يتـابع دراسـته الجامعيـة ارتبـط بخطوبـة سية مـع ي
جين ،
ب
ـ
وقــد اعـ رـبف بــذلك لبيــه ،الــذي أرعبــه الخـ بـب ،لعــدة اعتبــارات أولهــا ،بســبب صــغر ســن كــارل مــاركس ،ر
الس ء الــذي مــن شــأنه أن
ـ
ي
بجين مـن فضـيحة حـول هـذا
يعطله أو يلهيه عـن المسـتقبل الـذي يريــد الب للبـن ،وأيضــا لمـا يمكـن أن يحـدثه ذلــك الرتبـاط
ـ
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ي
ـالخب ،ولـم يكـن أمـام الب إل أن يبعـد ولـده ف"صـدره" إل بر ن يـ
لي " ،مركـز كـل
ـغبة يسـهل أن يعلـم سـكانها ب ب
الـزواج ،ـف مدينـة ص ن
ثقافة وكل حقيقة" كما يقول هيجل يف خطاب تمت قراءته عند افتتاح جامعة بر ن ي
لي سنة ) 1818سنة ميلد ماركس(.
لي ،ي
يف بر ن ي
وف خريـف  ،1836فـإن كــارل مـاركس ،الـذي هـو الن ي ـف سـن  ،18قـد فهــم أن زمـن الصـبيانيات قـد ول وانته ،لـذلك
ي
جنوئ نحو الدراسة ،فقد قرأ كل الكتب ر
الن تسقط تحـت يـديه ،و أصــبح قارئــا نهمـا لكتــب القـانون والتاري ــخ
فقد انطلق بشكل
والجغرافيا ،وخاصة الفلسفة ،وما زالت مع ذلك تظهر موهبته أدبية أ كــب منهـا فلســفية ،فقـد كــرس ليـاليه لكتابـة الشــعر ،حـول
حبه ،حول ي
جين ،وحول نفسه ،والمــر ل يبــدو غريبـا بـالنظر إل كــونه ي ـف بدايـة الشـباب وتغمــره الحاســيس الفياضــة والجارفــة.
كتب ماركس:
لم أعد أشتغل بهدوء
بما استحوذ عل روج من قوة
ل أستطيع البقاء يف سلم منذ الن
أنطلق بشغف نحو العمل
كل رسء أريد إخضاعه
كل افضال اللهة
وامتلك المعرفة
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معانقة الفن كله
يعب ابن  18مسبقا عن طمعه وعن حس المجموع لديه.
وهكذا ب
بي العمــل الشــاق وارتيــاد أمــاكن ر ـسب الجعــة ،حيــث ر
ن يـ
خلل هــذه الســنوات الخصــبة مــن حيــاته ،فــإن التوفيــق ن ي ـ
المثقفي
يلتق
ـ
الكب تقدمية يف عضه أي اليسار الهيجل قد أثر عل ماركس ،ولم يعد ينام ،وسعان ما سيســقط مريضــا ،وهــو مــرض يتطــابق
م ــع م ــرض ي
جين ح ــبيبته ،وذل ــك بس ــبب الفـ ـراق والقل ــق ،مم ــا تس ــبب ل ــه ي ـ ـف أزم ــة أح ــرق عل إثره ــا أش ــعاره ومش ــاري ــع رواي ــاته
ــ
وتراجدياته ،ومن هنا ستكون القطيعة مع الدب ،الذي هجره نحو الفلسفة.
كــان التعـ نـبب عـن هــذا التحــول نحــو الفلســفة ،تلــك الرسـالة الطويلـة إل والـده ،ذات النـ بـبة الفلســفية ،والـ رـن يرجــع تاريخهــا إل 10
يحك لــه فيهــا عــن هــذه الزمــة الول والحاســمة ي ـف حيــاته ،إذ رســم تحليل لوضــعيته ،منطلقــا مــن مبــدإ مركــزي،
نونـ بـب ،1835
ـ
تعبب عن جوهر عقل ،ر
الن تتجل يف نفس الوقت يف الفن ،يف العلم ،يف الوجود الخالص.
وهو أن كل حياة ه ن
لي ،حــاول الطــالب مــاركس كتابــة فلســفة الحــق ،الـ رـن تقــوم عل إظهــار التنــاقض ن ي ـ
منــذ التحــاقه بـ بـب ن ي
بي الواقــع والمثــال ،وهكــذا،
المحل  ،ونظريــة الصـ نـبورة ،تناقضــات مرتبطــة بالشــياء
فحـ رـن يــدرس بعمــق الفلســفة والهيجليــة ،فقــد بــدأ يفهــم الــدياليكتيك
ـ
الخ  ،وسـ ــيتعلق مـ ــاركس بالتجـ ــاه النقـ ــدي المنبثـ ــق مـ ــن الهيجليـ ــة ،اتجـ ــاه يسـ ــتخرج مـ ــن
الملموسـ ــة كتعـ ـ نـبب ملمـ ــوس للعـ ــالم ـ ـ
الدياليكتيك تحليل نقديا للدين والثقافة والمجتمع ،لكنها ر
تبق مجردة.
لقــد كــان عنــد مــاركس رس ء أ كــب ممــا عنــد أصــدقائه ،فقــد استشــعر ن ي ـ
اثني مــن المتطلبــات ،تلــك المتعلقــة بالــدخول مــع الواقــع
ـ
بتغيب هذا الواقع بشكل حيوي .وإذا كان كارل ماركس إل غايـة هـذا الـوقت مـا زال يكتـب
"الملموس" من جهة ،وتلك المتعلقة
ن
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شعرا ،فلك يعلن هذا المتطلب المؤمن بالنسان ،فقــد كــان يمتلــك خيــال شــعريا ل مثيــل لــبائه ،لــذلك كــانت أول أعمــاله الدبيــة
ا
أشــعارا ،وهــو عمومــا محــب وشــغوف بــالدب ،وكــان الديــب الفرنس ي ـ
الروائ المفضــل لــديه ،وإذا كــانت صــفة
هبي دو بــالزاك
ـ
ـ
الديب قد ن ي
مبت كارل ماركس يف شبابه ،فقد أضاف إليها صفة الفيلسوف ،وه الصفة ر
الن ستلزمه طيلة حياته.
يقول موزيس هيس لحد أصدقائه وهو برثولد أورباخ عن ماركس وذلك يف سنة : 1842
ا ل
وفولتي وهولباخ
الحال ) ،(...تخيل روسو
الجيل
ف
"تستطيع أن تتهيأ للقاء الفيلسوف العظيم ،وربما الوحيد
…
ا
الحقيق ،ا
ا
ل ل
… ل
مجتمعي ج فلديك الدكتور ماركس".
مجتمعي اف شخص واحد ج أيول
وليينغ وهينه وهيجل
…
يف  16أكتوبر من سـنة  1842يكتـب مـاركس أول مقـالته السياســية "الشـيوعية" ،وبــذلك سـتكون السياسـة المنعطــف الثــالث
يف حياة ماركس بعد الدب والفلسفة ،وسيظل عليه إل آخر رمق.
كــان مــاركس يريــد حينــذاك كتابــة مقــال حــول الملكيــة ،فظهــر لــه أن معــارفه ي
السياس ل ت ـزال ضــعيفة- ،وقــد أدرك
ـاد
ـ
ص
القت
ف
ـ
ـ
ي
الخب ،و سيعمق
ذلك بالخص ،عندما كان صحافيا يف "الجريدة الرينانية" -فانكب عل دراسته بكل حماس  -ف لندن ،منفاه
ن
ر
ني
الشب ن ي
الفرنسيي وخاصة كتابات ســان ســيمون -الــذي طالمــا حــدثه عنــه أبــوه -
اكيي
هذه الدراسة أكب فينهمك عندئذ يف قراءة
الــذي يؤكــد عل المســاواة ن ي ـ
السياس  ،ويق ـرأ مؤلفــات سيســموندي وجيمــس ميــل
بي الرجــال والنســاء ،وأولويــة القتصــادي عل
ـ
)والــد جــون ســتيوارت( ،ويقـرأ أعمــال لــويس بلن ومؤلفــات شــارل فــورئ وروبــرت أويــن ،ويقـرأ أيضــا مؤلفــات بــرودون .كــل هــذه
القـراءات ســتكون أســاس التطــوير الـذي ســيدخله مـاركس ي ـف كــل مــا يتعلـق بالقتصـاد بمنهــج مـادي جــدل ،ويـرى مــاركس عندئــذ
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أن القتصــاد أسـاس كــل العلــوم الجتماعيـة الخـرى ،وأن ل رس ء يمكــن الفلت مــن قـوانينه أو مـن قـ ن ي
ـواني الماديـة ،فيتخل عـن
ـ
ر
ر
الشباكية العلمية.
الشباكية الطوباوية و ستولد معه
ي ـف س ــنوات الربعين ــات م ــن الق ــرن  ،19أس ــس البورجوازي ــون الراديكــاليون ي ـف ريناني ــا ،الــذين يلتقــون ي ـف بع ــض الفكــار مــع أتبــاع
ني
اليساريي ،جريدة معارضة يف مدينة كولونيا تسم "الجريدة الرينانية" ،كان أول صدور لهــا بتاري ــخ  1ينــاير  ،1842وقــد
هيجل
ـيي ،ي
دع مــاركس للعمــل فيهــا كأحـد المحرريــن الساسـ ن ي
وف أكتــوبر مـن نفــس الســنة أصـبح رئيــس تحريرهــا ،ممــا جعلــه ينتقــل مـن
ـ
ـ
مدينة بون ر
الن كان يقيم بها ،إل مدينة كولونيا حيث يوجد مقر الجريدة.
لكن ألمعية كتاباته يف الجريدة جعلته ينتقل من مجــرد كــاتب عل صــفحاتها إل رـ
الساف عل إدارتهــا ،و لمــا أصــبحت "الجريــدة
الرينانيــة" تحــت إدارة مــاركس ،عرفــت نجاحــا كـ نـببا ،حيــث تضــاعف عــدد مشـ رـبكيها ثلث مـرات ،وكــان الكـ نـثب يســارع ي ـف الكتابــة
غب أنه يف بروسيا ،ليــس ممكنــا لحــد أن يكـون صــحافيا أو أسـتاذا للفلســفة ،إذا لــم يكــن ذلــك بــأمر الســلطة ،لـذلك تـم منــع
فيها ،ن
الجري ــدة ،وه ــو من ــع ارتبــط أساس ــا بــالموقف الــذي اتخ ــذه م ــاركس ح ــول حــق الملكي ــة ،ولنــه تح ــت إدارة مــاركس أص ــبح اتجــاه
الجريــدة الــديموقراط الثــوري أ كــب وضــوحا ،فقــد عــرض ذلــك الجريــدة للرقابــة مــن طــرف الحكومــة الرجعيــة القائمــة ،فتخل
مصب الجريدة انته بها إل المنــع مـن الصـدور ي ـف الســنة المواليـة لصــدورها ســنة  ،1843و مــا
ماركس عن إدارة تحريرها ،إل أن
ن
لبــث مــاركس بعــد ذلــك أن غــادر عملــه ي ـف الجريــدة ،وعل إثــر ذلــك ســيغادر إل فرنســا قاصــدا بــاريس ،وســيكون ذلــك أول خــروج
لماركس من ألمانيا الذي سيكون له ما بعده.
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ل
التاريخ لنشأة كارل ماركس
 - 3السياق
ا

لفهــم محتــوى الماركســية وخلفيــات تبلورهــا يف ســياقها التـ ي
ـاريخ ،المرتبــط بمــا كــان يحــدث ي ـف أوروبــا ،و للوقــوف عنــد نشــأة كــارل
ـ
ي
التاريخ لنشأته.
ماركس ،لبد من تطبيق منهجية المادية التاريخية عل هذه النشأة ،من خلل دراسة السياق
فكارل ماركس ولد يف بداية القرن  ، 19وه ر
فبة كانت ل تزال تشهد إرهاصات ما بعد الثورة الفرنسية لسنة  ،1789ر
الن كانت
بمثابــة ثمــرة عض النــوار ،الهــادف إل التخلــص مــن ظلمــات عض القطــاع وســيطرة الكنيســة ،وذلــك لمــا كــانت تعنيــه عل عــدة
ب
ـديولوج انهيــار تــام لهيمنــة
السياس واليـ
مستويات ،فعل المستوى القتصادي انهيار نمط النتاج القطاع ،وعل المستوى
ـ
الكنيســة وأمـراء القطــاع والملكيــة المطلقــة ،ولــم تكــن الحــداث الـ رـن عجلــت بانهيــار النظــام القطــاع الــذي عمــر طــويل بــالمر
بي عشــية وضـحاها ،بــل هــو نتيجـة تراكــم صاع ر
اليسب ،فسقوط نظام اقتصـادي وسياس ل يحـدث ن يـ
وسياس
ـادي
ص
اقت
طبق
ن
ـ
ـ
ـ
ي
ب
وثقاف دام أربعة قرون )من القرن  15إل القرن .(18
وإيديولوج
ول شك أن انتصار عض النوار اقتصاديا وفكريا وإيديولوجيا عل المجتمع القطاع العــتيق ،كــان لــه وقــع كـ نـبب عل البيئــة الـ رـن
ب
ـديولوج ل ــم يك ــن دائم ــا ح ــامل لب ــوادر التق ــدم
السياس والقتص ــادي والي ـ
نش ــأ فيه ــا ك ــارل م ــاركس ،كم ــا أن انتص ــار البورجوازي ــة
ـ
وه شـ ــعارات الثـ ــورة الفرنسـ ــية .فقـ ــد اسـ ــتعمرت الشـ ــعوب الخـ ــرى مـ ــن طـ ــرف
ومبـ ــادئ الثـ ــورة كالحريـ ــة والمسـ ــاواة والخـ ــاء ،ـ ـ
البورجوازيـة ال رـن حملــت تلــك الشـعارات ،وتمــت إبـادة بعضـها بالكامـل واتجـرت ي ـف شــعوبــها عل أســاس اعتبـارهم كعبيـد ،حيـث
ن يـ
المليي  ،وتــم ترحيلهــم نحــو أمريكــا للعمــل ي ـف مـزارع القطــن ومنــاجم اســتخراج الــذهب والفضــة ،كمــا أن نمــط النتــاج
بيــع منهــم
الناس ،كان ،من جهة ،يحقق الرباح الخيالية للبورجوازية ،ر
الرأسمال ر ا
الن بدأ نجمها يسـطع ،وسـلطتها القتصـادية تتقــوى مـن
ج ـراء تراكــم الــبوات المنهوبــة مــن المســتعمرات ،بينمــا كــانت تخلــق ي ـف المقابــل البــؤس والفقــر ،حيــث كــان يفــرض عل العمــال
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ر
المبلبين ،الذين تم حرمانهم من وسائل النتاج كأقنان أرض يف النظام القتصادي والجتماع الســابق ،العمــل لســاعات طويلــة
قد تصل إل  18ساعة يف اليوم مقابـل أجـور زهيـدة ،ي
وف ظـل رـسوط قاسـية ل إنسـانية ،فمثـل هـذا التنـاقض العميـق الـذي ولـد
ـ
مــع تطــور نمــط النتــاج الرأســمال كــان لبــد مــن أن يـ نـثب ردود فعــل قويــة ،هنــا كــان ظهــور الشـ رـباكية الطوباويــة عل يــد عــدد مــن
ن يـ
ومآس نمــط النتــاج
الوروبيي بـ ر يـبامن مــع صــعود نمــط النتــاج الرأســمال ،بمثابــة رد فعــل طــبيع عل هــذا التنــاقض
المفكريــن
ـ
ر
الشباك المناهض للرأسمالية.
كسبورة طبيعية للفكر
الرأسمال ،فالماركسية إذن ظهرت ن
لقد تشكلت المصادر الفكرية لكارل ماركس يف ثلثة مصادر  :من الفلسفة والتاري ــخ خلل ر
فبة دراسته يف ألمانيا ،ثم من خلل
ر
ب
السوسيولوج الفرنس والممارسة السياسية يف كل مـن فرنســا وبلجيكــا ،ثــم مــن خلل
الشباك ومنهج التاري ــخ
استيعاب الفكر
ني
النجلبي والعمل عل تطويره أثناء استقراره يف لندن.
استيعاب عمق القتصاد السياس
2018 6 13
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ــ  2ــ
… ل
… ل
… ل
المميي :فردريك انجلز و كارل ماركس
الثوريي
المناضلي
 – IIمحطة فرنسا والتقاء
اليدلولوط لماركس
 - 1الهجرة نحو فرنسا والمنعطف الفكري ج
ر ا
يف خريف السنة الـ رـن غـادر فيهـا عملـه ي ـف "الجريــدة الرينانيـة" -نحـن هنـا ي ـف سـنة  - 1844غـادر مــاركس إل فرنسـا قاصـدا بـاريس
ليواص ــل ش ــغفه ونش ــاطه الص ـ ي
ـحق ،فأص ــدر هن ــاك مجل ــة راديكالي ــة ،لك ــن ل ــم يص ــدر م ــن ه ــذه المجل ــة المس ــماة "الحولي ــات
الفرنس ــية  -اللماني ــة " س ــوى الع ــدد الول ،لن الص ــعوبات الناجم ــة ع ــن توزيعه ــا ي ـ ـف ألماني ــا سا اض ــطرتها إل التوق ــف ،وأيض ــا
بسبب الخلفات مع أرلوند ب
روج ،الذي كان هيجليا يساريا وأصبح من أنصـار بسـمارك ،ومـن خلل المقـالت الصـادرة ي ـف هـذه
الجريدة ،تم العلن عن ماركس الثوري الذي كان يتوجه بالنقد لكل ما هو قائم بدون هوادة.
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كــان ق ـرار مــاركس الهجــرة إل فرنســا نابعــا مــن كــون الواقــع اللمـ يـائ ل يســعفه ،ورأى أنــه ي ـف فرنســا يســتطيع أن يســهم بنصــيب
ر ي
ي
المثبة ر
مبرا هذا النتقال:
الن كانت
منتشة ف ذلك العهد ،يقول ماركس ب
مبتكر ف القضايا ن
غي آمن عل نفسه".
" إن ألمانيا لم يعد فيها ما أستطيع أن أفعله ،إن المرء ل يستطيع بها إل أن يكون …
فق ذلــك الــوقت ،كــان قــد عــرف عنــه أنــه صـ ي
وكــان مــاركس قــد ســبقته شــهرته إل فرنســا ،ي
ـحق متحــرر ذو قلــم حــاد ،أرغــم عل
ـ
ي
مغادرة ألمانيا لنه دعا بعنف إل الصـلح الـديموقراط .عامـا بعـد ذلـك أصـبح مــاركس معروفـا لـدى رـ
الشطة ـف دول كـ نـثبة بـأنه
ـني مــاركس خطــورة وأبعــدها أثـرا ،ي
شــيوع ثــوري ل يقبــل مســاومة ،لقــد كــانت ســنوات  1845 – 1843أ كــب سـ ن ي
فق بــاريس مــر
ـ
بمرحل ــة تك ــوينه الفك ــري النه ـ اـائ ،ي
وف نهايته ــا ك ــان ق ــد بل ــغ مكان ــا شخص ــيا وسياس ــيا واض ــحا ،وق ــد ك ــرس بقي ــة حي ــاته لتنميت ــه
ــ
ـوريي مــن بلــدان عديــدة ،لكــن مــاركس لــم يستشــعر ذلــك الحســاس بــالتحرر في
المنفيي و الثـ ن ي
ن يـ
ه ملذ
ـ
وتحقيقــه عمليــا ،ففرنســا ـ
باريس ،الذي استشعره معاصوه ،الذين أعلـن بعضـهم ي ـف ألفـاظ سـاحرة ،أنهـم قـد وجـدوا ي ـف بـاريس كـل مـا هــو جميـل يـدعو إل
العجاب بالمدنية الوروبية كلها ،هذا النبهار لدى معاصيه لم يكن ي
غبهــا لسـبب
حاصا عند مـاركس ،فهــو اختـار بـاريس دون ن
عمل محدد ،هو أنها بدت له أكب الماكن ملئمة لصدار مجلته "الحوليات الفرنسية – اللمانيةة.
كان ماركس منذ أيـام دراســته ي
يقض معظــم أوقــات فراغــه ي ـف القـراءة ،لكـن إقبـاله عل القـراءة ي ـف بـاريس تجــاوز كـل الحـدود ،فقـد
ـ
ي
كان يقرأ ليل ونهارا ،كما كان يفعل أيام اعتناقه الهيجلية ف سعة محمومة ،وما أن انتهت سنة  1848حـ رـن كــان قـد تعـرف عل
ن يـ ـ
اكيي الفرنس ـ ن ي
ـأثب الكت ــاب الش ـ رـب ن ي
الم ــذاهب السياس ــية والقتص ــادية لكب ــار المفكري ــن الفرنس ـ ن ي
ـيي والكت ــاب
ـيي
والنجلب  ،وب ــدأ ت ـ ن
ن يـ
النجلب يبـدد ضــباب الهيجليــة ،الـذي أحـاط بـه مـن كــل جـانب ،وعقـد مــاركس مقارنـة ن يـ
القتصـ ن ي
بي الحالـة العامـة ي ـف فرنســا
ـاديي
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ن يـ
التفكب
وبي الحال ــة ي ـف بلده ،ف ــأثر في ــه ك ــل الث ــر م ــا لحظ ــه ي ـف الول م ــن مس ــتوى أعل بك ـ نـثب ي ـف ن ــواج ال ــذكاء والق ــدرة عل
نـ
السياس ،ويرى أن اللمان هم أكب الشعوب الغربية تخلفا.
ل
 1844 – 2أهم منعطف اف حياة ماركس :اللتقاء بفردريك انجلز
ن يـ
رفيقي ي ـف التاري ــخ ،ك ــارل م ــاركس وفردري ــك انجل ــز ،فق ــد أض ــخ النط ــق بكلم ــة م ــاركس دون أن تك ــون
ي ـف ب ــاريس س ــيظهر أش ــهر
مصــحوبة بكلمــة انجلــز أمـرا مســتحيل ،فقــد ارتبــط الســمان ارتباطــا أبــديا ،فقــد شــكل ثنائيــا لــم تنفصــم ع ـراه إل أن فــرق المــوت
ن يـ
بينهمــا .فمــا ه ظــروف نشــأة هــذه العلقــة ن ي ـ
الرجلي  ،ومــا هــو المســار الــذي أخــذه ذلــك اللقــاء وتلــك الصــدفة الجميلــة الـ رـن
بي
ـ
سيكون لها ما بعدها؟
يف سـنة  ،1844سيحصـل أهــم منعطـف يف حيـاة مــاركس عنـدما س ر
ـيلتق مـن سيصــبح رفيقـه ح رـن الممــات وهــو فردريــك انجلـز،
ـ
ر
ي
ي
ليقض بعــض الــوقت فيهــا ،وهنــا ســيلتق مــاركس ،وسيشــكلن
ـا
ـ
ي
ألمان
ـن
ـ
م
ـا
ـ
ه
إلي
ـا
ـ
ي
آت
ـاريس،
ـ
ب
ب
الخب
ـذا
ـ
ه
ـل
ـ
ح
ـنة
ـ
س
ال
ـذه
ـ
ه
فق
ـ
ن
ـ
ـ
ي
ي
ي
ا
أشهر ثنـائ ـف التاري ــخ ،كـانت بـدايتهما ،منـذ هـذا اللقـاء ـف بـاريس ،عنـدما أسـهما كلهمــا بالحمـاس الشـديد ـف الحيـاة المحمومـة
للجماعــات الثوريــة الـ رـن كــانت آنــذاك يف بــاريس ،وكــانت هنــا يف بــاريس الشــهرة لمــذهب بــرودون ،الــذي ســدد لــه مــاركس يـ
الضبة
ـ
ـ
ي
ر
البودونيــة كمــذهب اشــباك
القاضــية ـف كتــابه "بــؤس الفلســفة" الــذي صــدر ســنة  ،1847ردا عل فلســفة البــؤس الـ رـن تمثلهــا ب
صغب.
بورجوازي
ن
ي
ر
ـغبة
خــاض كــارل مــاركس وفردريــك انجلــز هنــا ـف فرنســا نضــال بــالغ الحــدة ضــد مختلــف نظريــات الشــباكية البورجوازيــة الصـ ن
ر
البوليتاريا الثورية ،أي الشيوعية.
وصاغا نظرية وتكتيك الشباكية ب
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يصف انجلز لقاءه بماركس قائل:
ل
ل
"عندما زرت ماركس اف باريس إبان صيف  ،1844ظهر عل أننا عل اتفاق تام اف كل الميادلن النظرية ،وبدأ منذ ذلك
ل
أي ذاته ،بل كان عميقا اف "الحوليات الفرانكو ج ألمانية" وفحواه
اللحظة تعاوننا ،فماركس لم يكن يد وصل فقط إل ر ا ا
ل
ه ال ا ات تح دد س …ي المجتم ع البورج وازي ،إنم ا المجتم ع البورج وازي ه و ال ذي يح دد
لة
المحص
ف
أن ه ليس ت الدول ة ا
ا
تفسي السياسة وتاريخها انطليا من الظروف اليتصادية وتطورها وليس العكس".
ويسيها ،فمن الواجب إذن
الدولة
…
…
عشة ليال يتكلمان ،ي
عندما ر
وف نهايـة المطــاف وجــدا نفســيهما يتفقــان عل كــل ر
لعشة أيام و ر
التق ماركس انجلز ظل ر
س ء ،كــان
ـ
ـ
ي
ر
كارل ماركس وفردريك انجلز المناضلن الثوريان المميان الذين جمعهما درب النضال الشباك الثوري ،فتخندقا ف الصفوف
البوليتــاري ،وانصــهرت ي ـف خضــمه أواص الصــداقة والتضــامن الـ رـن جمعتهمــا إل البــد ،ول اســتغراب ي ـف ذلــك،
الول للنضــال ب
فقد كانت قائمة عل المبادئ الثورية الصارمة ،وعل الروح النقدية الرفاقية المتفتحة.
ن يـ
قليلي  ،لكـن صـداقته مـع انجلـز كـانت تغنيـه عـن كـل الصـداقات لنهـا صـداقة
يف الصل لم يكن ماركس يرتبط بالصداقة إل مع
الكبب جدا كـان أساسـها الثقـة والحــب ،حـ رـن بلغـت أنــه ي ـف كــل مـا كــان يكتبـه مـاركس،
ل مثيل لها ،كانت هذه الصداقة من العمق
ن
الخب كـ نـثبا مــا كــان يقــوم بعمــل وينســبه لمــاركس ،والعكــس
كــان دائمــا يطلــب رأي انجلــز فيــه ،كمــا بلــغ مــن عظمــة انجلــز أن هــذا
نـ
الرجلي أن ينسب إنجاز أحدهما للخر ،لقد كان ر
صحيح ،فلم يكن ي
ني
التفكب و يف نفس النضــال ،وهــذا هــو
يشبكان يف نفس
يض
ن
ني
للرجلي.
المهم بالنسبة
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كان الشابان متشابهان ويكمل أحدهما الخر ،فكلهما يف حاجة إل الكتابة ،إل هدف ،إل خصم يســمح لهمــا ي ـف ثنايــا جملــة مــا
بإحراز مراكــز نظريـة متقدمـة ،وكلهمــا بحاجــة إل العتمـاد عل وقـائع ،فهمــا صــحفيان ثوريـان بكـل جوارحهمــا ،لكنهمـا ي ـف نفــس
ي
عمل ،
غن ذو فكــر
الــوقت مختلفــان بشــكل ملحــوظ ،إذ أن الول ن ـ
ـ
فقب ،يميــل إل النظــري ،ارتبــط بــالب أ كــب مــن الم ،والخــر ـ
شــديد الرتبــاط بــأمه يكــره الب ،الول دكتــور فلســفة والثـ يـائ أوقــف دراســته مكرهــا قبــل الــدخول إل الجامعــة ،الول مـ ر يـبوج و
الخر ل يحرص عل تكوين أسة ،لكن الثنان لن ر
التفكب ول يف العمل.
يفبقا منذئذ ل يف الحياة ول يف
ن
ويقول بول ل فارغ عن علقتهما:
"لقد حق ق ماركس وانجل ز مثال الصداية العل ال ذي وصفه شعراء العص ور القديمة ،وكان له م أيض ا أع داء مش اي … ل
كي
كثيون".
…
كــان بــؤس مــاركس وفقــره وإملقــه يفــوق كــل وصــف ،فالرجــل رب أسة وعليــه أن يعيلهــا ،ولــم يكــن لــه عمــل يتعيــش منــه ،ول أي
مورد يعتمده ،فإل جانب أنه كان مضطهدا يف أي بلد يحل بـه ،لـم يتمكــن مـن الحصـول عل عمـل ،فــإن مختلـف المـراض الـ رـن
حاصت جســمه كــانت تقعــده وتتســبب يف عجــزه عــن القيــام بــأي عمــل ،لقــد كــان القشــة الوحيــدة الـ ر
ه
كس
ـار
ـ
م
ـا
ـ
ه
ب
ـق
ـ
ل
يتع
ـن
ـ
ـ
ر
س ء لــه علقــة
صــديقه ورفيقــه انجلــز ،فقــد كــان المنقــد الوحيــد لمــاركس ،لقــد ظــل طيلــة حيــاته إل أن مــات مــدينا لنجلــز بكــل ـ
متبمـا ،لن القضــية العظيمـة الـ رـن يحمـل همهــا تسـتحق كــل التضــحيات ،لقـد كــان انجلـز
بالمال ،ولـم يكـن انجلــز أبـدا مشــتكيا أو ب
صــندوق المــال ذلــك ،الــذي ل يبخــل عــن تلبيــة الحاجــات الماديــة لمــاركس ،لقــد كــان انجلــز رفيقــه وصــديق عمــره الوحيــد الــذي
ي
البوليتاريا ،فلم يكن يبخل عل رفيقه بما تــوفر
يحس بإملقه ،وقد كرس كل ثروة أبيه ف خدمة القضية العادلة ،قضية تحرير ب
ي
لغبه ،ومش ــاركته فيه ــا بالنقط ــة
ل ــه م ــن م ــال ،م ــن أج ــل أن يس ــتمر الرج ــل ـف إنج ــاز العم ــال العظيم ــة ال ـ رـن ن ــذر له ــا ،ول ــم تن ــذر ن ـ
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والفاصــلة ،حـ رـن أنــه يمكــن القــول أنــه لــول وجــود انجلــز ي ـف حيــاة مــاركس لمــا تمكــن الرجــل مــن إنجــاز مــا تــم إنجــازه مــن العمــال
العظيمة.
عن ــدما ك ــان ك ــارل م ــاركس ينج ــز كت ــابه العظي ــم "ارأس الم ــال" ،ك ــان الرج ــل ي
ف قم ــة الب ــؤس ،ول ــول المس ــاعدة المالي ــة الدائم ــة
ــ
المخلصــة الـ رـن كــان يقــدمها لــه انجلــز ،لمــا تمكــن مــن إنجــاز هــذا الكتــاب ،بــل لــول هــذه المســاعدة لمــات مــاركس  .لقــد تــم بشــكل
مستمر انتشال ماركس من الوضاع البائسة ر
الن كان يعيشها من قبل رفيقه المخلص فردريك انجلز.
يف ظروف شديدة البؤس ،فقد ماركس نصف عدد أبنائه ،ومن شـدة تـأثره مـن بـؤس صـديقه ،يقـدم انجلـز عل القيـام بتضـحية
كـ نـببة ،إذ يتخل عــن العيــش ي ـف لنــدن ويــذهب إل مانشسـ نـتب للعمــل ي ـف مصــنع أبيــه ،لقــد اضــطره عــوز مــاركس إل تقلــد وظيفــة
رب المعمل ر
الن يمقتها أشد مقت ،ويفيد ماركس بجزء مـن راتبـه ومـن تحــويلت ماليـة ،وليـس ثمـة مثـال آخـر ي ـف تاري ــخ الفكـار
والمفكرين عل تضحية كهذه ،ولن يعيد انجلز النظر فيها أبدا ر
الكثب.
حن وإن كلفته
ن
حدث أنه عندما فقد ماركس إحدى طفلتـه ،ي
وف رسـالة تعزيــة إل مــاركس ،عـ بـب انجلـز عـن ألمـه لفاقـة أسة مـاركس ،وللظـروف
ـ
الصحية المؤسفة ر
الن أفضت إل موت الطفلة ،متأسفا لعدم قدرته عل فعل المزيد لهم.
ن يـ
الرجلي كــب ،وكـان انجلـز الرجـل الـذي جعـل منـه العـداء مجـرد ممـول لمـاركس ،لكـن ل هـذا و ل ذاك كـان مكبتـا
وقد كان أعـداء
تأثب عل تاري ــخ ر
ني
البشية.
لقاويل
المتقولي ،لن ل أحد يستطيع أن يقدر ما ستحدثه هذه الرفاقية من ن
كــان لمــاركس دائمــا إحســاس بــاللوم للرهــاق المــادي الــذي يســببه لنجلــز ،ي
ن يـ
وف إحــدى الرســائل المتبادلــة ن ي ـ
الرفيقي )غشــت
بي
ـ
 ،(1862يقول ماركس:
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ل
العشة ،إن ه لينت ل
"عزي زي فردري ك :ش كرا عل الجنيه ات الس ايلينية ر
ابت ش عور ك …بي بالنزع اج لن ك مرتب ك اف ش ؤونك
ا
بسبت ،لكن ما العمل؟"
المالية
را
كــان انجلــز تلــك الطينــة مــن ر ـ
البش الـ رـن ل مثيــل لهــا ي ـف التاري ــخ ،فقــد بلــغ التواضــع بالرجــل حــدا خرافيــا ،فكـ نـثب مــن العمــال كــان
انجلز من يقوم بها ،ولم ي
يضه يف رس ء ان ينسبها لماركس ،وقد عد انجلز أيضا مرجعا أساســيا بالنســبة لمــاركس ،فقـد كــان دائمــا
يف كل ما يكتبه يطلب رأي انجلز فيه ،وعندما انتقل ماركس للعيش ي ـف لنـدن لـم يكونـا دائمــا متواجـدين ي ـف نفــس المكـان ،بـل إن
الرفيقي  ،ن يـ
ن يـ
تباعــدهما المكـ يـائ كــان الغلــب ،لــذلك فــإن هــذا الغيــاب ملتــه الرســائل المتبادلــة ن يـ
حي كــان كــل طــرف يطلــع الخــر
بي
عل كــل المســتجدات الـ رـن يعرفانهــا ،وكــل مــا كتبــه مــاركس ،وخاصــة كتــابه "رأس المــال" يتبــادل فيــه مــاركس ال ـرأي مــع انجلــز،
ويطلب مشورته ،كما يطلب منه التصحيحات والتعــديلت ،ولـم ينهكـه مـن الكتـب أ كــب ممـا أنهكـه تـأليف كتـاب "رأس المـال"،
الــذي أخــذ عم ـرا طــويل مــن مــاركس ،وكـ نـثبا مــا كــان يقعــده المــرض فيتباطــأ مــاركس ي ـف العمــل أو يتوقــف ،فيجــد انجلــز حاثــا إيــاه
وضاغطا عليه من أجل الساع يف إنجاز الكتاب.
لقــد قــدمت هــذه الصــداقة للتاري ــخ مناضــلن ثوريــان أمميــان ،جمعهمــا درب النضــال الشـ رـباك الثــوري ،فتخنــدقا ي ـف الصــفوف
البوليتــاري ،وانصــهرت ي ـف خضــمه أواص الصــداقة والتضــامن ،الـ رـن جمعتهمــا إل البــد ،ول غــرو ي ـف ذلــك ،فقــد
الول للنضــال ب
كانت قائمة عل المبادئ الثورية الممية الصارمة ،وعل الروح النقدية الثورية الرفاقية المتفتحة.
2018 09 21

86 / 24

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

ــ  3ــ
ا
انجليا :بلد الرأسمالية المتطورة ،ا
الت أنتج فيها كارل ماركس أهم أعماله ،كتاب "الرأسمال"(1859 – 1849) :
- III
ا
 (1ماركس المطارد من بلد لخر:
ت ــوقفت إقام ــة م ــاركس ي ـ ـف ب ــاريس ي ـ ـف الس ــنة الموالي ــة لتل ــك ال ـ رـن ح ــل فيه ــا أي س ــنة  ،1845حي ــث ط ــرد منه ــا بن ــاءا عل طل ــب
خطبا ،فكانت وجهته بلجيكا ،حيث أقام بها يف مدينة بروكسيل.
البوسية البسماركية الرجعية ،بوصفه ثوريا
ن
الحكومة ب
العادلي" ،ر
ني
ني
ـيوعيي" و
الن ستصبح فيما بعد "عصــبة الشـ
يف سنة  1847انتم ماركس و انجلز إل جمعية سية تسم "عصبة
ذل ــك ب ـ ر
ـاقباح م ــن م ــاركس ،وق ــد انعق ــد الم ــؤتمر الث ـ يـائ للعص ــبة ي ـف لن ــدن ي ـف نون ـ بـب  ،1847و ق ــد كل ــف الم ــؤتمر م ــاركس و انجل ــز
بصياغة "بيان الحزب الشيوع" ،الذي ر
نش لول مرة يف لندن و ذلك يف نهاية بفباير من سنة .1848
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ي ـف هــذا الكتــاب تــم عــرض المفهــوم الجديــد للعــالم بوضــوح و قــوة بــارزين ،حيــث يعــرض الماديــة المتماســكة و الشــاملة للحيــاة
ر
الطبق  ،و دورهــا الثــوري ي ـف التاري ــخ العــالم
الجتماعيــة ،و الــدياليكتيك بوصــفه أوســع و أعمــق علــوم التطــور ،و نظريــة الضاع
ـ
للبوليتاريا ،خالقة المجتمع الجديد ،المجتمع الشيوع.
ب
كــانت الســنة الـ رـن صــاغ فيهــا مــاركس و انجلــز "بيــان الحــزب الشــيوع" ســنة الثــورات البورجوازيــة ي ـف فرنســا و ألمانيــا و النمســا،
فطرد من بلجيكا و عاد إل فرنسا ،ر
الن ما لبث أن غادرها إل ألمانيا ،فقد كان ماركس ذلك الرجل المطارد من فضاء لخـر ،و ي ـف
ألماني ــا ك ــانت إق ــامته ي ـف مدين ــة كولوني ــا ،حي ــث سيص ــدر هن ــاك الطبع ــة الجدي ــدة للجري ــدة الريناني ــة ،ل ــذا س ــميت ب "الجري ــدة
الن كان رئيس تحريرها لمدة سنة ) ،(1849 – 1848و ر
الرينانية الجديدة" ،ر
الن قال عنها:
اليوليتاري
"لم يكن بالمكان إعطاؤها إل راية واحدة ،راية الديمويراطية ،لكنها راية ديمويراطية تظهر كل سنة طابعها ر
الخاص ،الذي لم تكن يادرة بعد عل إعلنه".
بعد فشل ثورات  1848و انتصـار الثـورة المضـادة ي ـف ألمانيـا ،أحيـل مــاركس عل القضـاء )محاكمـة كولونيـا أو مـا يسـم بمحاكمـة
ني
ـيوعيي بكولونيــا( ،لكــن تمــت تـ بـبئته ،و تــم نفيــه ي ـف مــاي  1849فحــل ي ـف البدايــة ببــاريس ،لكــن مــا لبــث أن طــرد منهــا بعــد
الشـ
المظاهرة ،ر
الن عرفها يونيو .1849
كــانت النشــطة السياســية الـ رـن كــان يقــوم بهــا مــاركس وراء طــرده مــن البلــدان الوربيــة الـ رـن يلجــأ إليهــا ،مــن بينهــا مســاهمته ي ـف
ـيوعيي" و ر ـ
ني
إسافه عل وضــع "بيــان الحــزب الشــيوع" ســنة  ،1848اللــذان كــان لهمــا دورا تحريضــيا عل
تأســيس "عصــبة الشـ
الثورات العمالية ،ر
الن حدثت يف عدد من البلدان الوربية.
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الخبة،
الخبة نحــو انجلـ رـبا ،حيــث أقــام ي ـف لنــدن ،الـ رـن عــاش فيهــا حـ رـن أيــامه
ســتكون آخــر محطــة لمــاركس الطريــد ،ووجهتــه
نـ
نـ
الموطن الذي سيضم رفاته ،بعيدا عن وطنه ألمانيـا ،ال رـن جردتـه مـن جنسـيته ،فقـد اضـطر مــاركس إل مغـادرة بـاريس ،و ذهــب
ي
ر
تأثبا يذكر )إل من الفواجع و المصائب و اللم ر
الن كابـدها فيهـا( ،فلنــدن لـن
غب أن الحياة فيها لم تؤثر فيه ن
ليعيش ف انجلبا ،ن
تعن بالنسبة له أكب من مكتبة ،مكتبة المتحف الب ي
يطائ ،ر
تكون بالنسبة له ،و لم تكن ي
الن قال عنها:
ب
"الموض ع الس ا
ذخية ،ال ذي لب دو أن أص حابه ل ي دركون
المث
اتيخ
ي
ر
ال لدراس ة المجتم ع البورج وازي" ،و "مخ زن ال …
ا
ا
أهميته".
ر
يف  27غشت من سنة  1849ي ي
بانجلبا )أول زيــارة قـام بهـا إليهــا تعـود إل سـنة  ( 1845آتيـا إليهـا مـن فرنســاي انجلـ رـبا،
يبل ماركس
البلد الذي ل يملك من المال الذي يمكنه من الوصول إليه ،فوجد يف أصدقائه الذين ظهر ن ي
بي أسمائهم اسم لسال لول مرة،
ر
الذين جمعوا من التبعات ما ي
انجلبا البلد الذي ل يحسن التكلم بلغته ،و ل ينتظره فيه أحد.
يكق لدفع نفقات رحلته إل
ب
ن يـ
نقب ،و ل مــن حليــف و ل ســند ،و ل مهنــة و ل أخبــار لــديه
و هــو ي ـف الواحــدة و
الثلثي مــن عمــره ،لــم يعــد مــاركس يملــك رـسوى نـ
عــن زوجتــه و أطفــاله الثلثــة ،و ل يعــرف شــيئا عــن صــديقه انجلــز المتواجــد ي ـف ألمانيــا ،لكــن لمــاذا انجلـ رـبا بالــذات؟ لنهــا كــانت
الوروئ الوحيد الذي ل يقيم العراقيل يف وجهه.
البلد
ب
كــان هــذا التنقــل المســتمر ،و الهجــرة المتواصــلة لمــاركس عـ بـب هــذا البلــد و ذاك ،حيــث كــانت ظــروف الهجــرة هــذه مضــنية إل
تأثب ،خاصة و أن الرجل كان له ر ي
البام أسي.
أقض الحدود ،قد أثر عل حياته أيما ن
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ل
يصي للفرح ،ويت طويل للحزن
 (2ماركس اف لندن :ويت
…

ل
الجسماي" كارل ماركس
"ليس هناك سوى ترياق واحد للمعاناة العقلية ،ذلك هو اللم
ا
الن لزمته يف منفاه يف لندن ،و ر
بهذه الكلمات يلخص ماركس كل اللم ر
الن سنقف عليها عل امتداد هذه المقالة.
ي
نقب
عندما وصل ماركس إل لندن ف غشت  1849كان قد هوى إل أسفل درجات النحطاط المادي ،إذ لــم يعــد معــه رـسوى نـ
تقريبا ،فآخر ممتلكاته ،عل قلتها ،و ر
حن كتبه رهنها لتمويل صحيفته يف كولونيا ،و زوجته و أطفاله الثلثة سيلتحقون به عن
قريــب ،دون أن يكــون لــديه مــا يكـ رـبي لهــم بــه مســكنا لئقــا ،و انجلــز الــذي كــان بــالغ الســخاء بمعــونته ل يـزال عالقــا – إل إذا كــان
ميتـا – يف معــارك سواب الخبة ،لكــن مــاركس ل يفكــر و لــو للحظــة ي
السياس  ،و مـا مـن لحظــة
ـاط
ـ
ش
الن
و
ـة
ـ
ب
الكتا
ـن
ع
التخل
ف
نـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
جين و البنــاء إل لنــدن عسـ نـبة ،و عل ي
أيضــا يفكــر ف البحــث عــن عمــل مــأجور ،و ستصــبح حيــاته الماديــة مــع وصــول ي
جين أن
ـ
ـ
ـ
ي
ي
تفعــل المعجـزات لتهدئــة المــوردين .و ـف شــهر أكتــوبر ،و ـف الــوقت ،الــذي لــم يعــد لــديه مــن الوســائل لــدفع أجــرة المســكن و ل
لثمــن طعــام أطفــاله ،و ل أجــرة الطــبيب لزوجتــه الـ رـن توشــك عل الــولدة ،يعــود انجلــز للظهــور ،إذ اســتطاع مغــادرة ألمانيــا ،تاركــا
فيهــا الكـ نـثب مــن رفــاقه قتل ي ـف المعــارك )الحــديث هنــا عــن ثــورة  1848الـ رـن شــارك فيهــا انجلــز و انتهــت بالهزيمــة نتيجــة خيانــة
البورجوازية اللمانية ر
الن ساومت مع النظام و مع القطاع(.
ي
حقب يتكــدس ســبعة أف ـراد )مــاركس و زوجتــه وأطفــاله الثلثــة و الرابــع الــذي ولــد ي ـف لنــدن و عاملــة الــبيت( ي ـف غرفــة
ـف بيــت ن ـ
ضــيقة ،و ل يتمكــن الرجـل مـن مواجهــة النفقــات يـ
الضورية لعائلـة بهـذا العـدد ،وكـان عـدم قــدرته عل ت ن ي
ـأمي حيـاة لئقـة لطفـاله
لشاء الغذاء و الملبس و الدوية و الكتب ،و الديون رتباكم ر
يعذبه ،ر
فيقبض ر
مقبنة بفوائد باهظــة ،و يـ رـبدد الــدائنون أ كــب فــأكب
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عل قــرع بــاب الغرفــة الحقبة ي
شلس  ،و كــان عل مــاركس عندئــذ اختلق العــذار و الــذرائع و إرجــاء الوعــود و دفــع عربــون ،و
ف
نـ ـ
ـ
الســع للقـ رـباض مــن انجلــز ،ومــن ر ـ
ناسه ،ومــن أمــه ،الـ رـن يكتــب لهــا عــدة م ـرات بهــذا الشــأن ،أو مــن أصــدقائه ،دون جــدوى ي ـف
غالب الحيان.
عشة أشهر فقط من السكن ،يعجز ماركس عن سداد الكراء ،فتطرد السة مـن الغرفـة الضـيقة ،ال رـن يسـكنها ي
بعد ر
شلس  ،و
ف
ـ
ـ
توضع السة و الغطية و الملبس و لعب أطفاله ،و ر
الصغب غيدو ،و الذي لم يتعد شــهره الســادس و صــحته ســيئة،
حن مهد
ن
تحــت الحراســة ،ثــم تبــاع عل عجــل ،ليتمكــن مــن الــدفع للصــيدل و الخبــاز و الجـزار و الحلب ،فالطفــال ي ـف أمــس الحاجــة إل
الخب واللحم و الحليب أكب من أي رسء آخــر ،فيغط انجلـز ،الصـديق الـ ي
الدواء و ب ي
ـوف و الخ الـذي لـم تلــده لـه أمـه ،بـل الرفيـق
ـ
ي
حقب ،من أسوء الحياء سمعة بالمدينة ،و هو ج
حقب ،ف ج ن
الذي ل مثيل له ،الديون الكب إلحاحا ،لتنتقل السة إل كوخ ن
تنتش الع ــاهرات و رـ ـ
س ــوهو ،حي ــث رـ ـ
البوليتاري ــا الرث ــة ،يف ش ــارع س ــيلقبه ك ــاتب س ـ نـبة ي
جين ب "ش ــارع
المشدين ،و ك ــل أن ــواع ب
ــ
ــ
الموت" ،و سيكتب ماركس نفسه فيما بعد ،أنه يف هذا الشارع تحطمت حيــاته )سـنفهم يف ر
الئ مـن فقـرات المقالـة لمــاذا قــال
ـ
ـ
ماركس ذلك(.
ي ـف مــاي  ،1851ســيقام ي ـف لنــدن المعــرض العــالم الول للتقنيــات ،و مغتنمــا فرصــة تــدفق الجمهــور عل المعــرض ،يرســل أخ
ي
ي
ستب -الذي سيصبح فيما بعــد
غب الشقيق ،الذي أصبح وزيرا ف حكومة بسمارك إل لندن أفضل عملئه ،و هو ويلهايم ن
جين ن
رئيــس مصــالح بســمارك الشية و هــو مــن رجــال رـ
الشطة الصـ ن ي
ـارمي الــذي ســيطارد مــاركس بكراهيتــه طــوال ربــع قــرن التــال )نحــن
ـوريي ملحق ــة ي
الن يف بداي ــة الخمس ــينات( .لق ــد ع ــاش م ــاركس يف لنـ ــدن كثـ ــوري ،مـ ــن أ كـ ــب الثـ ـ ن ي
ف أورب ــا ،فل غرابـ ــة أن يتبعـ ــه
ــ
ــ
ــ
ر
الجواسيس إل غاية انجلبا.
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ـيوعيي" ،و يقـدم نفسـه كأحـد المتع ن ي
ني
ـاطفي،
لقد جاء الرجل العميل مكلفا بمهمة محددة ،و ه اخـ رـباق اجتماعــات "عصـبة الش
و يحبط بمهارة كل إجراءات المراقبة ،ر
حن أنه كــان يـدع إل بيـت مــاركس ي ـف الشــقة البائســة بســوهو ،حيـث ل يتـم اســتقبال إل
المخلصي .لقد كان ماركس يعلم مع ذلك أنه مراقب ،و كان يعـرف بوجـود جواسـيس بروس ن ي
ني
ـيي ي ـف لنـدن ،لكنـه ينخـدع بسـ نـتب و
يســتقبله يف بيتــه كمناض ــل ،نفبســل الجاســوس يف تقــاريره الشية إل بر ن ي ـ
لي وصــفا مفصــل )ولبــد أن يكــون إل مفصــل و دقيقــا
ـ
ـ
ي
فذلك هو المطلوب من الجواسيس أل ريبك كل شاذة وفادة عن المراقب )بفتح القـاف( ( لحيـاة أسة مـاركس ـف تلــك الفـ رـبة ،و
ر
المعيس
من سخرية التاري ــخ و مكره أن هـذا الجاسـوس سـيقدم صـورة حقيقيـة ،صـادقة و دقيقـة عـن مسـتوى البـؤس و الواقــع
ـ
المــزري الــذي يعيشــه مــاركس ،فمــا قــدمه مــن معلومــات عــن الرجــل كــانت بمثابــة شــهادة لشــاهد عيــان ،مخـ بـب يجــب أن ينقــل
المعلومات صحيحة ،وهو أيضا ،وبالطبع ،وصف انتقادي جدا لرضاء رؤسائه :
ل
"إنه فوضوي جدا اف حياته الخاصة و صفيق و مضيف منفر ،يعيش حياة بوهيمية ،و نادرا ما يغتسل و لبدل ملبسه
التحتية ،يسكر بسهولة لنام غالبا طول النهار ،لكن إذا ما كان لديه عمل لنكب عليه ليل و نهارا ،ليست ل ديه أويات
مح ددة للن وم و الس تيقاظ ،و غالب ا م ا يظ ل س اهرا ط وال اللي ل ح ات الص باح ،ث م لن ام نح و الظه ر عل كنب ة بملبس ه
حت المساء ،دون اللتفات إل الغدو و الرواح من حوله ،و ما من يطعة أثاث لف شقته ،كل ر
الكاملة ا
ش ء مكش مغط
ا
ا
ل
بالغبار لف ل
كبية مغطاة بنوع من السماط ،عليها مخطوطات و كتب و صحف و
فوض عارمة .اف وسط الصالون طاولة …
ا
… ل
… ل
سكاكي و شوك و شموع
فناجي شاي مخدوشة و ملعق يذرة و
يصاصات يماش ممزية متبقية من خياطة زوجته ،و
… ل
المخب:
غللي و رماد التبغ ،كل ذلك متفرق عل الطاولة ذاتها" و يضيف
و محابر و كؤوس و
ب
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ل
ل
"ما أن يدخل المرء بيت ماركس ،ا
حت تهاجم عيناه بذخان الفحم و التبغ كما اف يبو ،أي أن تعتاد عل الظلمة ،و تبدأ اف
…ل
كرش الطفال لم يكن يد نظف فيجازف بتوسيخ سواله
عي الذخان ) (...و يدع الزائر للجلوس ،لكن
تميي الشياء ر
ا
خطبا ،و أن ــه مح ــاط برف ــاق
ب ه ،و ك ل ه ذا ل يس بب أي إح راج لم اركس و لزوجت ه" .و يخت ــم الجاس ــوس ب ــأن الرج ــل يظ ــل
نـ ـ
ي
ر
ر
كثبا لزيارة ماركس.
مستعدين لي رسء لخدمته ،ذاكرا منهم ،فريدريك انجلز ،الذي يعيش ف مانشسب و يأئ ن
و لن المص ــائب عن ــد م ــاركس ت ـ رـأئ تباع ــا ،فح ـ رـن مجلت ــه "الجري ــدة الريناني ــة الجدي ــدة" ،يتخل ص ــديق بروكس ــيل و رـ ـ
ناسه ي ـ ـف
ك يؤســس فيهــا دوريــة جديــدة ،يريــد
فرنكفــورت جوزيــف ويــدماير المهــدد بالعتقــال عــن مجلتــه ،و يغــادر ألمانيــا إل نيويــورك ـ
تسميتها "الثورة" ،و هـذا مـا سيضـع حـدا لتوزي ــع النسـخ الباقيـة مـن "الجريـدة الرينانيـة الجديـدة" ،ال رـن ولـدت ي ـف فرنكفـورت ،و
يعب فيها عن نفسه.
هكذا لن يعود لماركس صحيفة ب
كــان مــاركس يعــرف أن منفــاه سيســتمر وقتــا طــويل ،فيتكلــم يف ذلــك مطــول مــع زوجتــه ي
جين  ،إذ يجــب أن تتهيــأ المـرأة للبقــاء ي ـف
ـ
ـ
لنــدن وســط البــؤس ،يف هــذا البلــد ،الــذي كــل ر
س ء فيــه غريــب عنهمــا ،مــع أربعــة أطفــال ل يســتحقون معيشــة الضــنك و البــؤس
ـ
ـ
ي
ـ
ر
ي
ه مســتعدة أل تفضـل العـودة إل
هــاته ،معرضـ نـي لخطـر أن يلق أحـدهم مصـ نـب غيــدو ،طفلــه الـذي تـوف ،و يتســاءل :تــرى هـل ـ
أمهـا ي ـف تريفـر مـع الطفـال ،حيـث سيسـتفيدون مـن رفاهيـة بيئـة عائليـة آمنـة ،مـع أخ وزيـر؟ هـذا مـا يطرحـه مـاركس عل زوجتـه
فـ رـبفض غاضـبة لنــه فكــر حـ رـن يف هــذا الحـل ،فلــم تكــن المـرأة مـن النــوع مـن النســاء الـ رـن تـ ر
ي
فجين
ـا،
ـ
ه
تغلب
و
ـا
ـ
ه
تقهر
ـروف
ـ
ظ
ال
ك
ـب
ـ
ـ
رـ
ه منذئــذ معركتهــا
تلــك المـرأة الصــلدة تقــول لمــاركس ،أنــه ليــس لــه إل أن يكتــب أ كــب و ينش أ كــب و يواصــل المعركــة للخــر ،إذ ـ
أيضا ،و ه مستعدة لها ،و ل يجب عليه أن يستسلم ،و ه هنا بقربه – و هل يطيق فراق ي
يصب عليها ؟  -أهو
جين حبيبته و ب
بحاجة إليها؟ إنها ل تطلب أكب من هذا.
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بعــد عــدة أيــام و الـ بـبد شــديد و الفقــر أ كــب شــدة ،يكتــب مــاركس إل انجلــز و قــد بلــغ بــه الس حــدا يفــوق التحمــل ،أنــه لــم يعــد
يستطيع الخروج مـن بيتـه لن معطفـه مرهـون ،و لـم يعـد قـادرا عل رـساء اللحـم للطفـال ،لن الجـار لـن يعـود ليـبيع لـه بالـدين،
حـ رـن أنــه لــم يعــد يتمكــن مــن إرســال ابنــتيه الكـ نـبب ن ي
تي إل المدرســة ،و ل رـساء كتــب و ل حـ رـن مهــدا و ملبــس و أدويــة لفرنسســكا،
ه نفـس وضـعية ابنـه السـابق غيـدو ،الـذي مـات بســبب
الطفلـة
نـ
الخبة المريضــة عل غـرار إدغـار الـذي بلــغ سـنته الخامســة ،و ـ
نفــس الظــروف .و كـ نـثبا مــا ســقطت زوجتــه ي
جين فريســة للمــرض و ل يســتطيع اقتنــاء الــدواء لهــا ،و قــد كتــب مــاركس ي ـف إحــدى
ـ
هذه المناسبات إل انجلز يقول:
"لم أكن أستطيع الن أن أستدع الطبيب ل
لي ل أملك ثمن الدواء ،لقد كان غذاؤنا لف اليام الثمانية أو ر
العشة الماضية
ا
ا
ا
ل
ياصا عل ر ل
أنت سأستطيع الحصول ا
ل
حت عليها"
الخي و البطاطس ،و اليوم أشك اف ا
للتفكب ،فــالمهم فقـط هـو الحفـاظ عل
يف هذه الوقات العصـيبة ،و الزمـن هــو سـنة  ،1852ل مجـال للكتابـة و ل للقـراءة ،و ل
نـ
بقائه و بقاء أطفاله.
يف هذه السـنة ،ي
ه ي ـف سـنة و شـهر مـن
و
ـكا،
س
انس
ر
ف
ـه
ت
ابن
ـاة
ي
بح
ـودي
ي
ـدا
ح
د
ـب
ل
ا
ـاوة
ـ
س
ق
و
ـؤس
ب
ال
ـدة
ش
ـغ
ل
تب
ـل،
ي
أبر
14
ـوم
ي
ف
ب
ـ
ـ
ي
ي
ي
عمرهــا ،و تكــون بــذلك الطفــل الثــائ الــذي يتــوف ـف هــذا الشــارع الممقــوت ،بعــد ســنة و نصــف مــن وفــاة ابنــه غيــدو ،و المحــزن
جدا ،أن ماركس ل يملك من المال ما يمكنه من رساء نعش لها ،فيضطر إل اللجوء إل كرم جاره الفرنس.
جين زوجــة مــاركس يف إحــدى ذكرياتهــا عــن فرنسســكا ،أنهــا عنــدما أتــت لهــذا العــالم لــم تحصــل عل مهــد ،و حـ ر
تقــول ي
ه
و
ـن
ـ
ـ
ـ
ر
الخب تنكر عليها ظروف البؤس حن نعشا.
تذهب إل مثواها
ن
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و ي ـف رســالة التعزيــة يعـ بـب انجلــز عــن ألمــه لفاقــة أسة مــاركس ،و للظــروف الصــحية المؤســفة ،الـ رـن أفضــت إل مــوت فرنسســكا،
متأسفا لعدم قدرته عل فعل المزيد لهم.
و لم يعد ماركس يحتمـل هـذه الظـروف ال رـن تعاكسـه و تنغـص عليـه العيـش ،فيقـع فريسـة المـرض بصـفة جديـة لول مـرة ،فقـد
تراكم ــت علي ــه الم ـراض م ــن ك ــل الن ــواع ،فأزمــاته الدملي ــة و الكبديــة و آلم الس ــنان و التهابــات العي ــون و الرئــة ر ي
تباي ــد ،و عن ــدما
ي
فجين من يتكفل بأمور البيت.
تسوء حاله
يتلق مـاركس ر
و بينما هو يف الدرك السفل من الفقر ،حيث أن أي جنيـه يف يـده هــو أمـر خـارق ،رـ
مقبحـا أثـار دهشـته ،مـؤداه ،أن
ـ
يصبح مراسل يف لندن للصحيفة المريكية الول ي
دايل تريــبيون" ،الصـحيفة ال كــب
ـورك
ي
نيو
"
ـة،
ـ
ي
المريك
ـدة
ـ
ح
المت
ـات
ـ
ي
الول
ف
ـ
ـ
ر
مبيعا يف العالم ،ي ي
أخبا سيحصـل عل دخـل منتظـم –
فيبل هـذا القـباح بـردا و سـلما عل مـاركس ،و يسـتهويه بـالطبع ،فهـا هــو نـ
وظــب مــاركس حيــاته مــن قــديم عل أن يكــون دخلــه مــن الصــحافة فهــو يكــره أي عمــل مــأجور لكــن الظــروف عاكســته ي ـف ذلــك –
تلق وعدا أن ر
فقد ر
يتلق عن كل مقالة من مقالته الول جنيها ،ثم جنيهان ر
حن ثلثة فيما بعد .
زادت المصـائب ال رـن تـوالت عل مـاركس تباعـا و يشـد بعضـها يف البعـض الخـر ،و خاصـة فقـدانه ن يـ
لثني مـن أبنـائه خلل بضـعة
ـ
ي
أشهر من صلبة طبعه ،فلم يعد ماركس ذلك الشاب المرح ،الطموح ،المتفائل ،الذي كانه ف بر ن ي
لي و باريس و بروكسيل.
ر
ستنش نييويورك ديل تريبيون مقال مــاركس الول و
و يف غشت  1852سيكون العيد يف بيت ماركس ،و ستفرج كربته ،عندما
يستلم أول جنيه دخل له.
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ي
بعد ن ي
فق نهايــة 1854
عامي من هذا الحدث السعيد ،و لن أحزان ماركس أكب من أفراحه ،مـا لبثــت أن تتـالت عليــه الفواجــع ،ـ
غب عاديــة" لــدفع المصــاريف المرتبطــة بــولدة ي
جين  ،و بالعنايــة الـ رـن تتطلبهــا
يكتــب مــاركس إل انجلــز بــأنه ســيلجأ إل "وســائل نـ
ـ
حالـة ابنـه إدغـار ،ال رـن تســوء أ كـب فــأكب ،و ي ـف  16ينـاير  1855تولـد ابنـة مــاركس الرابعـة ،و سادسـة أطفـاله ،لكنهـا رابعـة الحيـاء
عندئذ ،لكن فرحة السة لم تكتمل ،إذ تصيب ماركس ،كما اعتبها ،أسوأ مصيبة يف حيـاته ،ي
فق أبريـل مـن نفــس السـنة ،و بعـد
ب
ـ
أقل من ثلثة أشهر من ولدة إليانور يموت إدغار ابنـه المحبـوب بالسـل وهـو ي ـف الثامنـة مـن عمـره ،فقـد كـانت لـه علقـة خاصـة
بهـذا الطفـل ،الـذي راهـن عل أن تكـون علقتـه معـه كمــا كـانت علقـة أب مــاركس مـع ابنـه كـارل ،ال رـن كـانت أيضـا علقـة خاصـة،
غب هدى ،و يكتب عندئذ لنجلز :
يسب عل ن
كان كارل دائما يقدرها أشد تقدير ،لذلك بموت إدغار أصبح ن
تعت المصيبة الحقيقية ،أشعر ل
لكنت لف هذه الساعة فقط ،أعلم ما ل
بشت النوائب من يبل ،ل
ا
أنت محطم
"لقد مررت
ا ا
ا
ا
تماما"
كان ماركس بطبيعته كتوما ،و كانت عادة رثاء النفس لديه أقل منها لدى أي شخص آخر ي ـف الوجـود ،بـل إنـه كـان أحيانـا يتنـاول
يف رســائله لنجلــز ســوء حظــه بتهكــم مريــر ،لعلــه ي
يخق عــن القــارئ العــابر حقيقــة الظــروف البشــعة الـ رـن كـ نـثبا مــا كــان يجــد نفســه
ـ
ـ
فيها ،و لكن عندما مات ابنه إدغار نفذ السهم إل قلبه رغم كل تحفظه الحديدي ،فيكتب إل صديقه يقول:
ل
ا
لكت لم أعرف ل
"لقد ياسيت جميع ألوان الشقاء ،و ل
الحقيق إل الن  ...و اف غمار كل ما تعرضت له من
التعاسة
معت
ا
ا
ل
ل
ل
ر
ش ء حسن نستطيع أن نحققه
هناك
يكون
أن
يمكن
أنه
ف
المل
و
صدايتك،
ف
و
فيك
التفكي
كان
اليام،
هذه
ف
…
ا
ا
بلء ا
ا
لف هذه الحياة ،و هو ما يشد أزري ،و يحول ل
بيت و … ل
بي النهيار".
ا
ا
86 / 34

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

و بعــد رـ
عشة أعــوام مــن وفــاة إدغــار ،تكتــب ي
جين  ،أنــه كــان بإمكانهمــا ربمــا إنقــاد ابنهمــا بمغــادرة لنــدن للعيــش عل شـ ا
ـاط البحــر،
ـ
فالشعور بالذنب لن يغادرهما أبدا.
لقــد ه ــد مــاركس تــوال الفواج ــع و تسلســل المصــائب ،و جعلــت الرجــل يظهــر أ ك ـ بـب مــن ســنه ،فقــد كــان عندئــذ ي ـف السادســة و
ن يـ
الثلثي مــن عمــره ،لكنــه يظهــر فجــأة أ كـ بـب مــن ذلــك ،فقــد ابيضــت لحيتــه ،و زيــادة عل نوبــات البواسـ نـب لــديه ،فقــد كــانت تنتــابه
آلم ح ــادة بالكب ــد و يص ــاب ب ــداء الــدماميل ،و آلم الس ــنان و اللتهاب ــات التنفســية و الروم ـ ن ي
ـاتبم و الصــداع و احتقــان الجف ــون،
وكلها أمراض استوطنت جسمه من جراء سوء التغذية و الفقر المدقع.
و هو عل ما هو عليه من هذا الوضع الصخ المتدهور ،دون مورد ،و قد فقد ابنه ي
الخب ،و ل أحد يقرأ ما يكتب ،و لم
الثائ و
ن
ر
س ء ،و لــم تعــد لــه الطاقــة للكتابــة و ل للتحــرك ،إضــافة إل كــل هــذه المتبطــات الـ رـن
تعــد لــه منظمــة سياســية ،و يفلــت منــه كــل ـ
تهـد العزائـم ،يف كــل هــذا ،يلحـظ بمـرارة تراجــع الحركـة الش رـباكية يف البلـد الـذي يجــب أن تكـون ال كــب قـوة ،ي
يعن بريطانيـا ،بلــد
ـ
ـ
ـ
الطبقة العاملة بامتياز.
ي
ويفض بـؤس مـاركس الشـديد بـه ي ـف آخـر المطـاف ،إل الكتابـة مـن أجـل البقـاء ي ـف كـل الصـحف ال رـن تقبـل مقـالته .و عنـدما كـان
ـ
ي
ـونيي مــع بعــض المناضـ ن ي
ـيي و اللمــان و البولـ ن ي
ـيي الفرنسـ ن ي
اللجئي السياسـ ن ي
ن يـ
ـلي
غارقــا ـف حزنــه و همــومه الماليــة سيؤســس بعــض
ن يـ
ني
ـيوعيي" ،الـ رـن حلهــا مــاركس منــذ ثلث ســنوات ،مختبئــا عنــد
النجلب ي ـف لنــدن ،جمعيــة دوليــة عماليــة لتأخــذ مكــان "عصــبة الشـ
انجلـز ي ـف مانشس رـب فـرارا مـن السـجن بسـبب الـديون الـ رـن لـم يتخلـص منهـا إل بـإرث سـقط عليـه مـن السـماء ،و كـان ذلــك آخـر مـا
كــان ينتظــر مــن مفاجــأة ،و هــو إرث مــن خــال اســكتلندي لزوجتــه ي
جين  ،فيمنحــه ذلــك نوعــا مــن تنفــس لكربتــه ،و يســتعيد قليل
ـ
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ر
ي
اللوائ ن ي
تبقي له ،يلعب معهن لساعات ،لقد كان أبا حنونــا ،لطيفـا و متســامحا،
فيمض وقتا أطول مع بناته الثلث
من البهجة،
و كان يردد دائما " :عل البناء القيام ابيبية أبوي هم" ،كانت بناته يحبونه بجنون ،و لم يشعرن قط بثقل سلطته البوية.
ي
السياس ل يبع ــث عل التف ــاؤل و يص ــاب م ــاركس بالنهي ــار م ــن جدي ــد و يتس ــاءل" :م ا الفائ دة؟
ـع
ـ
ض
الو
ـان
ـ
ك
،
1856
ـنة
ـ
س
ف
ــ
ـ
فالثورة مستحيلة".
الحقب ،بعيدا عن وطنه ،يفقد ثلثة مـن أطفـاله ،ي ـف ثلثـة أعـوام ،و يعتـ بـب نفســه مســؤول عـن ذلــك ،ينتـابه وخـز
وهو يف مسكنه
ن
ـمب عــن وضــع لــم يتعمــده ،و لــم يعــد لــه مــن أمــل و ل ســبب للكتابــة ،و ل للعمــل و السياســة ،فيحــث ي
جين مــرة أخــرى عل
الضـ ن
ـ
تركه و العودة مع الطفال إل ألمانيا ،لكنها ترفض كما يف ظروف سابقة ،فكيف ر
وه تعــرف أنهــا سـنده ي ـف
ـا،
ـ
ه
حيات
ـبيب
ـ
ح
ك
تب
ـ
كــل رس ء ،و لــم يبــق لـه إذن إل انتظـار مــوت مـا رـ
جين و مــوته ،و هــو ل يعلــم أن كــل ر
تبق مـن أطفــاله ،و مــوت ي
ـيتغب قريبــا
س ء سـ ن
ـ
ـ
ـ
بالنسبة إليه.
ي
بي  ،1857 – 1856و بينمــا هــو معـزول عـن كــل ر
فق غضون بضـعة أشــهر ،ن يـ
س ء ،يفتقـر إل المــال و الطاقــة ،غـارق ي ـف الحـزن و
ـ
الفاقة ،يتحول مصبه ،و تبتسم له اليام ،فالمال يرد عليه ،و ظروف معيشـته تتبـدل ،و تصـبح الثـورة ممكنـة ،و يجـد نفســه في
ن
ـ
ن يـ
الثلثي
مركــز النشــاط العــالم  ،و تصــوراته تزدهــر و نظريتــه تتطــور ،و ستســتعيد الحيــاة بالنســبة إليــه معناهــا وهــو ي ـف التاســعة و
من العمر.
و ي ـف  14أبريــل  1857يظهــر مــن جديــد للمــرة الول منــذ أربــع ســنوات ي ـف الحيــاة الرســمية لليســار و الهجــرة ،بإلقــائه خطابــا ي ـف
ـاقيي  ،فيســتعيد نهجــه لســنوات الشــباب و تبتعــد المـرارة عــن قلبــه و يتبــدد الحــزن ،و ر
المأدبــة الســنوية لصــحيفة الميثـ ن ي
يلق نصــا
ـ
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ل
ا
الت ستكون تحري را لكل طبقة العمال اف العالم أجمع ،و ستكون أيضا أممية ،مثلما
رائعا ،إذ تكلم عن الثورة الجتماعية " ،ا
ه هيمنة رأس المال و عبودية الجراء".
ا
الشيوعيي" ر
ني
الن كان قد تم حلها من طرف ماركس و انجلز .و إل غايــة مــوته ،و بعــد مــوته
و هكذا يعود ماركس زعيم ""عصبة
بكثب ،لن يتم عمل أي رسء بدونه ضمن أوساط اليسار الثوري العالم.
ن
لكــن ســوء الطــالع يــأئ أل يفــارق الرجــل ،ي
فق بدايــة  ،1858ستســوء مــن جديــد حالــة كــارل جســميا و نفســيا ،فــالثورة لــم تعــد ي ـف
ب
ـ
متنــاول اليــد ،و أوســاط الهجــرة الشـ رـباكية ،الـ رـن ابتعــد عنهــا ل زالــت تعــج بالقاويــل و الدســائس ،و قــد فقــد جــزءا مــن أجــره في
ـ
ديل تريــبيون" ،و انجلــز مشــغول بعملــه ي ـف مانشسـ رـب) العمــل الــذي قبلــه عــن مضــض لجــل مســاعدة مــاركس
جريــدة "نيويــورك ـ
ماديــا( فل يـ رـأئ ن ـلباه إل نــاذرا ،و مــا يــدفعه لــه ليــس كافيــا لتـ ن ي
ـأمي عيــش لئــق ،فيســتول عليــه الخــوف مــن عــدم القــدرة عل دفــع
أجرة ي ي
مبله )الحسن من السابق( و من الضطرار إل الرجوع إل سوهو ،الخ المنحوس.
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ــ  4ــ
"من المعاناة تولد الحياة"
القولة ر
الن تنطبق عل حياة كارل ماركس
وفي
 - IVسنوات الشباب  :إنتاج غزير و بؤس …

إن مقولــة "مــن المعانــاة تولــد الحيــاة" تنطبــق عل مــاركس أيمــا انطبــاق ،فســنوات الشــباب ي ـف لنــدن كــانت فيهــا حيــاة مــاركس
شــديدة البــؤس ،لكــن كــانت ي ـف نفــس الــوقت الســنوات الـ رـن أنتــج فيهــا أكــب كتبــه و أهمهــا .لقــد كــان البــؤس يلبســه منــذ أن حــل ي ـف
هــذه البلد ،لكــن الشــباب أعطــاه القــدرة عل التحمــل ،لكــن مــع التقــدم ي ـف الســن ،و كلمــا مــرت العــوام و الســنون يصــبح الجســد
غب قادر عل مراكمة المزيد من المراض و اللم ،إذ تزداد علل ماركس ،بعضها جرها منذ شبابه فتطورت ،و بعضـها جديـد زاد
ن
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يكبون و التكاليف تزيد عبئا ،ووسط كل هذا الركام من الدواء ر
الن ألمــت بالجســم ،فقــد
من معاناته ،أضف إل ذلك أن الولد ب
ظل الذهن متوقدا و الدماغ يفرز الفكار بغزارة ،و أنتج أعظم ما كتب يف القتصاد السياس ،كتابه "راس المال".
 : 1864 – 1860 (1السنوات العصيبة
كــان لســتمرار حــرب النفصــال يف الوليــات المتحــدة المريكيــة نتائــج كارثيــة عل كــارل مــاركس ،ي
فق هــذه الفـ رـبة ارتفعــت أســعار
ـ
ـ
ي
ي
خطبة ،و أهــم مـن ذلـك عنـد مـاركس ،أنهــا وضــعت حـدا نهائيـا لتعـاونه مــع
القطن ،فوقعت صناعة النســيج ـف بريطانيـا ـف أزمـة
نـ
ني
ـالجنهي اللــذين كــان يتقاضــاهما عــن
ديل تريــبيون"  -بعــد أن كــانت حل لمــاركس ي ـف ســنوات الخمســينات بـ
جريــدة "نيويــورك ـ
كتابــاته بهــا ،الــذين فــرح بهمــا كــارل مــاركس ي ـف تلــك الســنوات ،عنــدما تهــافتت عليــه أنــواع البــؤس مــن كــل مكــان ،نظـرا لصــعوباته
ي
المهن الوحيـد ،ليقــع مـن جديـد ي ـف ضــائقة ماليـة شـديدة ،إذ لــم يعـد يعيـش إل مـن معونـات
المالية ،و حرمته مـن مصـدر دخلـه
ـ
انجلــز الماليــة ،ي ـف الــوقت الــذي كــانت التكــاليف الـ رـن عليــه تحملهــا كـ نـببة جــدا ،فســن بنــاته يــزداد ،و تــزداد حــاجتهم إل الــدروس
كببا ،و يف الشهر التال بعد كل شهر ،يتأسـف لن بنـاته ليســت لـديهن
الخاصة و النشطة الفنية ،فقد كان عشق بناته للمشح ن
الملبــس اللئقــة بمتابعــة دروســهن ،و ل يقــوم بزيــارة المعــرض العــالم للصــناعة ،الــذي حصــل مــن أجلــه عل بطاقــة صــحافية
دائمة ،و هو يائس إل حد الشعور بالذعر ،هل عليه التنقل مرة أخرى؟ إن النهيار ريبصده من جديد.
يبعــج باســتمرار بســبب ،كمــا يقــول ،الحاجــة إل "الــدراهم القــذرة" ،الـ رـن لــم تكــن تـ رـبك لــه ســلما .ي
كــم كــان مــاركس ي ي
وف  18يونيــو
ـ
يكتب إل انجلز يطلب منه مرة أخرى بعض الجنيهات معددا احتياجاته يف رسالة مؤثرة:
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ل
زوجت أنها ل
ا
ل
القي مع أطفالنا ،و ل
تؤلمت ،و لكن ما العمل؟ فكل لوم تقول ال
بؤش
إن فكرة تحميلك
تتمت أن تكون اف ر
ا
ا
ا
ي جنيها لس داد دل ون و ا
أس تطيع لومه ا نظ را لمهانة وضع كهذا ،و كما تعلم ،فقد ذهب ت الخمس … ل
بق أك ري من النص ف
ا
ل
… ل
جنيهي للغاز ) (...و لن أيول شيئا عن وضع من يعيش اف لندن بدون بنس لسبعة أسابيع ،و هو ما
لنتظر السداد ،من
يحصل لنا غالبا ) (...و أنا متأسف بالخصوص من أجل أطفالنا ذوي الحظ العاثر لنها ا
فية العياد".
يشح ماركس لنجلز ،أنه إذا لم يجد مال ،فسيضطر إل إعلن عجزه عن الدفع ،و ترك مالك ي ي
و ر
مبلهم يبيع أثاثه و تــرك ن يـ
هيلي
ديمــوت عاملــة ي ي ـ
المبل تبحــث عــن رب عمــل آخــر ،لن المــر أصــبح مــن بــاب الـ رـبف ،يجــب التخل عنــه ،و النتقــال مــع ي
جين و
ـ
ـ
ر
ي
جين و همــا يف  18و  19ســنة مــن عمرهمــا كمــدبرئ يـ
ي
مبل،
ـ
إليــانور إل غرفــة مفروشــة ب  3شــلنات للســبوع ،و تشــغيل لــورا و ـ
يغط تكــاليفه ،و مــرة أخــرى يفل ــح م ــاركس ي ـف عــدم تجــاوز حــدود الغــرف المفروش ــة ،أي بي ــت الســكن
لكــن انجل ــز يطمئنــه ،و
ـ
البوليتاريا الرثة.
النموذج ،رمز النحطاط إل درك ب
لم تكن سـنة  1862ي ـف ســوء السـنة الـ رـن سـبقتها ،بــل كــانت أسـوأ بالفعـل ،فقـد كــان شــتاء  1863 – 1862شـديد الـ بـبودة بصـفة
خاصة ،و ر
يبق وضع ماركس المادي عل ما هو عليه ،مع هذه الظروف الطبيعية القاسية ،و لــم يبـق لـه مـن مـورد إل مـا يـدفعه
التفكب يف البحث عـن عمــل مــأجور ،فيتقـدم لوظيفــة ي ـف مكتــب مـن
له انجلز بحساب ،حرجا للغاية ،و وصل المر بماركس إل
ن
مكــاتب الســكك الحديديــة )قــاطع تــذاكر( ،لكــن ملبســه الرثــة و مظهــره المخيــف ،كــان أبعــد مــن أن يـ رـبك أث ـرا طيبــا ي ـف نفــس أي
ي
غب المقــروء )ربمـا قــام مــاركس بـذلك عمـدا،
صاحب عمل يطلــب عمل مكتبيـا ،و قـد رفــض طلبــه ـف النهايـة بسـبب رداءة خطـه نـ
لن يف ق ـرارة نفســه كــاره لهــذا العمــل المــأجور( أفشــل رـ
المشوع ،فيشــعر بالراحــة لــذلك ،و ســتكون هــده محــاولته الوحيــدة بهــذا
ـ
الشأن.
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إنه لمن العسـ نـب أن يـرى المـرء كيــف كــان مـاركس و عـائلته يسـتطيعون البقـاء إبــان هـذه الســنوات البشـعة لـول مسـاعدة انجلــز ،و
اللعي يقــول انجلــز " :ل أعتقد أن أحدا سبق أن كتب عن النقود و ل
عــن قصــة مــاركس مــع هــذا المــال ن يـ
عاي إل هذا الحد من
الفتقار إليها".
خلل صيف  ،1863تسوء صحة ماركس إل أقض حد ،فالدمل الواحد يتحول إل ن ي
اثني فثلثة  ...و يكاد ذلــك يـودي بحيــاته،
تارك ــا إي ــاه ممت ــدا عل الشير لم ــدة ش ــهر ،وك ــم يك ــون الم ــر ثقيل عل رج ــل ل يس ــتطيع أن يك ــف ع ــن الحرك ــة ،و تتع ــاقب علي ــه
بوتبة متسارعة ،و مرة أخرى يتوقف عن العمل.
أمراض الجمرة و الشقيقة و اللتهابات الرئوية و الكبدية ن
يف هذه السنة ) ( 1863ي
يـ
المنق ل يســتطيع توديــع أمـه،
تتوف يف تريفر والدة ماركس ،و قد كان المر محزنا و هو الذي يعيش يف
لكــن مــوت أم مــاركس ســيحرر تركــة والــديه ،حيــث سيحصــل عل مــا يزيــد عــن  1000جنيــه ،و هــذا يعتـ بـب بالنســبة للوضــع الــذي
ي
غب انتظــار ،إذ أنــه سيضــمن بهــا العيــش
عليــه مــاركس حيــث ليــس ـف جيبــه فلســا واحــدا ،بمثابــة ثــروة ســقطت مــن الســماء عل ن ـ
عل القل لثلثة أعوام ،لكن ماركس الذي ل يعط قيمة للنقود ر
حن يفتقدها ،و لن يـده كــانت "مثقوبـة" كمــا يقــول المغاربـة،
فــإنه مــرة أخــرى و كعــادته ،يقــرر إنفــاق المــوال ،الـ رـن تلقاه ــا دون أن يفكــر ي ـف المســتقبل ،و هكــذا ،و بفضــل تركــة أمــه ،تنتقــل
لمبله ــا الح ــال يف ج ر ر
مب ل جمي ــل مج ــاور ي ي
السة إل ي يـ ـ
اف  ،يس ــكنه أطب ــاء و مح ــامون ،و يهت ــم ك ــارل بالس ــاس بدراس ــة بن ــاته و
ــ ــ ــ
بدروسهن يف البيانو و المشح.
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تنته الهموم المادية لماركس و يغزر إنتاجه الفكري
:1870 –1864 - 2
ا
تختق ثانيــة -فقــد تـ ي
ي
ـوف أحــد أصــدقاء مــاركس
كــانت ســنة  1864ســنة ســعيدة لمــاركس – تلــك الســعادة الـ رـن مــا أن تطــل حـ رـن
ـ
القــدام و هــو ويلهــايم وولــف و يوص لكــارل ب  840جنيهــا – و ه ثــروة صــغبة -و هكــذا يشــكل مجمــوع ر
البكـ ن ي
ـتي )مــن أمــه و
ن
ـ
ـ
صديقه( لسة ماركس أكب من نفقاتها المعتادة آنذاك لمدة خمسة أعوام ،فهو النفراج و الرخاء إذن.
كــانت ســنة  1864هــذه ســنة الرث ،فقــد تـ ي
ـوف والــد انجلــز ،فيصــبح فردريــك المالــك للمصــنع العــائل ي ـف مانشسـ رـب ،و يســتطيع
زيادة مساعدته لماركس ،لكن بصفة محسوبة ،ضامنا له  200جنيها كحد ي
أدئ يف السنة.
هكذا ،و هو ي
ي
الماص  ،فمنــذ عــام فقــط ) ( 1863كــان يحـدث لـه أن
ـن
م
ـزءا
ج
كس
ـار
ـ
م
ل
ـة
ي
الماد
ـوم
ـ
م
اله
ستصبح
عمره،
من
46
ف
ـ
ل يجد ما يطعم به أسته ،لكنه يستطيع اليوم تقديم رسء من الرفاهية لبناته .لكن الهم من ذلك ،ينوي ماركس التفرغ جديا
لكتابه العظيـم عـن رأس المــال ،الـذي انقطــع عنـه منـذ مـا يقـرب مـن أربــع سـنوات و الـذي يأمـل بـه "أن لوجه للبورجوازية عل
الصعيد النظري لصبة لن تقوم بعدها أبدا" ،فقـد اسـتعاد كــل نشـاطه ،و لـم يعـد يحســب إل بالشــهور بـل بالسـابيع ،و يكتــب
يف هذا الشأن:
عمل ،الذي من أجله ضحيت بالصحة و السعادة و بالعائلة
عل استغلل كل لحظة استطيع فيها العمل عل إتمام
ا
"كان ا
… ل
… ل
المزعومي ،فإذا أراد المرء التصف كالبهيمة سيتمكن بالطبع من إدارة
العمليي و الحكماء
) (...و أنا أضحك من الناس
ل
ظهره إل مآش ر
كتاي"
غي
نفس
سأعتي
لكنت
بجلده،
بالنجاة
إل
الهتمام
عدم
و
ية
البش
…
ر
عمل إذا ما مت يبل أن أتم ار
ا
ا
ا
ا
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لك ــن الري ــاح س ــتجري بم ــا ل تش ــتهيه س ــفينة م ــاركس ،ذل ــك أن ــه س ــتطرأ أح ــداث عدي ــدة س ــتحوله ع ــن ه ــذه المهم ــة العس ـ نـبة،
وسيتخذ قرارا بتأجيلها.
ويبــدو ،وهــو ي
ه "المميــة" ،الـ رـن
و
ـة،
ـ
ي
عالم
ـية
ـ
س
سيا
أداة
تضفه
ـت
ـ
ح
فت
ـامه،
ـ
م
أ
ا
أخب
ـح
ـ
ت
تف
ـواب
ـ
ب
ال
ـل
ـ
ك
أن
ـره،
ـ
م
ع
ـن
ـ
م
46
ف
ـ
ن
ـ
ـ
ي
انغمس فيها أربــع سنوات ،و يعيش حياة لئقة ،و لم تعد تقض عيشه مشكلت آخر الشهر ،و هو بصحة جيدة و يسـكن يـ
مبل
جميل ،لكنه لم يعد يكتب.
بعد أربعة أعوام من النقطاع ،بسبب انغماسه يف "الممية" ،وكأنما جاء النشاط السياس ليغــذي نشــاطه الفكــري ،يعكــف مــن
السياس هــذه المــرة ذريعـة للتوقــف
جديد عل تحرير كتابه العظيم ،الذي يقرر نهائيا تسميته "رأس المال" ،و لم يعد النشــاط
ـ
عن الكتابة .و لم تمنع الكتابة و الشتغال بالسياسة ماركس من أن يلتمس بعض ر
البفيه لنفسه و أسته ،بأن ي
يقض أيــام الحــاد
لجين و بناته ،أو يروي لهن الحكايات ،سواء يف ي ي
ي
المبل أو أثناء نزهاتهم.
دائما و بدون استثناء نزهة
كانت أكب النصوص ر
الن يحرس انجلز عل أن يكملهــا مــاركس ،كتــاب "رأس المــال" ،فقــد كــان يســتبد بـه الخـوف و القلـق ،و هــو
الن قد تعود يف أي وقت ،فل يخرج هذا ر
خب أدواء ماركس و علله و أوضاعه المادية المزرية ،ر
المشوع العظيــم إل النــور.
الذي ب
ينته
لــذلك ،ي ـف ســنة  ،1866و بإلحــاح مــن انجلــز ،يقبــل مــاركس تخصــيص وقــت أقــل للدارة اليوميــة لشــؤون "المميــة" حـ رـن
ـ
مــن كتــابه العظيــم ذاك ،لكــن كمــا هــو الحــال ي ـف كــل مــرة يعـ ر يـبم التفــرغ لهــذا العمــل العظيــم بجديــة ،تـ رـأئ نوبــة كبديــة أو نوبــة بــرد
لتوقفه ،لكن ماركس مهووس بالكمال بشكل يكاد يكون مرضيا  -و هوالمؤمن بالنســبية -و يســجل عنــه لفــارغ الــذي كــان يرافقــه
كل يوم:
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"ما كان له أن يستند يط إل وايعه ،ما لم يكن متأكدا منه تماما التأكد ،و ما كان له أن يسمح لنفسه بمعالجة موضوع
لنش شيئا يبل أن يعدله عدة م رات إل أن ر
دون دراسته بعمق ،و ما كان ر
يعي عل الشكل النسب ،فلم يكن يطيق إعطاء
الجمهور دراسة لم تمحص بصورة كافية ،و من أشق المور عليه إطلع أحد عل مخطوطاته يبل أن يكون يد وضع
الخية عليها ،و كان هذا الشعور يويا لديه ا
حت أنه كان يفضل ج كما يال ال لوما -حرق مخطوطاته عل تركها
اللمسات
…
اعتي كتاب أوغوست كونت بعد 30
غي مكتملة ،أما مع المفكرين الخرين ،فقد كان ماركس عل يسوته المعتادة ،فقد ر
…
عام ا من ر
الدي مث ل
غي أن ه عن دما يق در مؤلفا يستش هد به ،كان
…
نشه كتابا ردلئا ،لم يس تفد شيئا من يراءته… ،
ضميه ر ا
العلم"
ضميه
صامة
…
ا
يف الكتابة كان أسلوب ماركس مختلفا حسب الحقول ر
الن يكتب فيها ،فهو شديد الغموض عندما يتكلم يف القتصاد ،و شديد
الوضوح عندما يتكلم يف السياسة أو يف الحداث الراهنة ،لكنه يصبح متألقا عندما يعود إل الفلسفة.
ر
تبقي له بعد موت ن ي
اللوائ ن ي
أثي من الطفال الــذكور ،فكلمــا أحــس
كان أبناء ماركس نقطة ضعفه ،فهو شديد الضعف أمام بناته
أن جيبه منتفخا يغدق عل البنات بل حدود ،و يف نهاية يناير  ،1867بعدما يغمــر مــاركس بنـاته بالهـدايا يجـد نفسـه مـن جديـد
صغبة من تركة أمه و صديقه و المبلغ السنوي الذي يقدمه
غارقا يف الديون ،و هو الذي قبل ثلثة سنوات كانت بحوزته ثروة
ن
لــه انجلــز ،الـ رـن كــان يمكــن أن تزيــد يف ســنوات رخــائه ،لكــن النقــود تــأئ أن ر ـ
تبق يف جيبــه ،فيطــارده تجــار حيــه و مالــك ي ي
مبلــه ،و
ب
ـ
ـ
ي
تصبح تكاليف الديون ر
ـهبة بـأنه يعتـ بـب
الن عليه استدانتها ل تطاق ،فيصاب بالدماميل بشكل
خطب ،و يش لنجلـز ـف جملــة ش ن
نـ
الرأسمالية مسؤولة عن أوجاعه:
"آمل أن تتذكر البورجوازية دمامله بقية حياتها".
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ني
الخمسي هاته:
يف سنة  ،1867كان سن ماركس  50سنة ،و قد كتب ماركس عشية ميلده
"نصف يرن عل ظهري و ل أزال عالة" ،و يف إحــدى المـرات يـ
تمن أن يغــرق منــه قــدم ي ـف البحــر بــدل مــن أن يســتمر ي ـف العيــش
ـ
كالنباتات ،و يف مرة انفجر يائسا فقال ،أنه ل ي
يتمن لعدى أعدائه أن يصادف ما يصـادفه ،إذ ظــل ثمانيــة أســابيع و قلبــه يتمــزق
غيظــا ،لن ذكــاءه و قــدراته تتفتتــان تحــت وطــأة التفاهــات ،و مــع ذلــك لــم يصــبح مــاركس أبــدا "كلبا حزينا ملعونا" كمــا وصــف
نفسه بهزء ذات مرة .حقا ل يعود انتصار حيـاة مـاركس إل قـدراته البالغـة فقــط ،إذ كــان لبـد أن ينهـار ي ـف نضـاله بشـكل أو بـآخر،
لول الصديق الذي وجده يف انجلز.
2019 03 02
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ــ  5ــ
 Vكارل ماركس :نهاية الرحلة1883 – 1870 ،
 – 1مستشار اليوليتاريا المناضلة الذي لتعب و ل ا
يلق السلح
ر
ا
الخب من حياة كارل ماركس مليئا بالحداث العظام ،منها ما يفرح قلبه و منها ما يحزنه.
كان هذا العقد
ن
كــان شــتاء  1870 – 1869فـ رـبة تخللتهــا آلم جســدية عصــفت بجســد مــاركس )كــان ذلــك حــاله عنــد حلــول كــل شــتاء ،فقــد كــان
الشتاء عدو ماركس اللدود(  ،لكنه ولحظه الجميل تخلص من متاعبه المالية الدائمة ،فرفيقه انجلز متهء دائما لنجـدته ،ي
فق
ـ
أخبا من ما كان يسميه "عمله الملعون" ،و كان قبل ذلــك بثلثــة أشـهر قــد سـأل مــاركس عمــا إذا
 30يونيو  1870تخلص انجلز ن
كان يستطيع العيش بقدر من المال قيمته  350جنيها يف السنة ،إذ كان انجلز يريد أن يؤمن هذا المبلغ لماركس مدة خمس او
ست سنوات ،لكن يف النهاية ،استطاع انجلز إنهاء متاعب ماركس المالية ،ليس لمدة خمــس أو ســت ســنوات فحســب ،بــل إل
ما ر
تبق له من العمر.
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ســيكون هــذا العقــد عقــد انحلل "الجمعي ة العالمي ة للعم ال" )المميــة الول( ،و ي ـف الــوقت الــذي قــالوا عنهــا أنهــا فش ــلت و
كثي
أصبحت ميتة ،يقول ماركس عنها أن "الممية لم تمت و لكنها تطورت من مرحلة إل مرحلة أعل تحقق فيها بالفعل …
التغيات ،يب ل أن يص بح بالمك ان
م ن التجاه ات الص لية للممي ة ،و لس وف لتع رض ه ذا التط ور الث ابت إل ك …ثي م ن
…
ل
الخي اف تاريخه".
كتابة الفصل
…
بتأسيســه ل "المميــة" يكــون مــاركس قــد جمــع شــمل الحركــة العماليــة ي ـف مختلــف البلــدان ،و عمــل بكــل جهــد عل تــوجيه شـ رـن
ي ر
ر
ني
النجلبية ،انحرافات لسال
الليبالية
البوليتاريا السابقة بكل منوعاتها ،من برودون،
باكوني ،البيدونية ب
غب ب
أشكال الشباكية ن
ن
اليمينيــة ي ـف ألمانيــا  ...نحــو طريــق النشــاط المشـ رـبك  ،و قــد خــاض كفاحــا عظيمــا ضــد نظريــات جميــع تلــك الفــرق و التيــارات،
البوليت ــاري ي ـف بل ــدان مختلف ــة ،و بع ــد س ــقوط كومون ــة ب ــاريس س ــنة  1871ك ــان
وص ــاغ تكتيك ــا واح ــدا لنض ــال الطبق ــة العامل ــة ب
مــاركس الشــخص الوحيــد القــادر عل تقييمهــا تقييمــا ثوريــا بعمــق ســديد و صــواب بــالغ و ســطوع لمــع و فعاليــة كـ بـبى ،و كتــابه
"الحرب الهلية يف فرنسا"  1871ه جوهرة عمله يف هذا الصدد.
الخبة أن تعيــش ي ـف أوروبــا ،لــذلك ،و ي ـف ســنة  ،1872بعــد
أحــدث البــاكونيون انشــقاقا داخــل "المميــة" ،و لــم يعــد بإمكــان هــذه
نـ
انعقاد مؤتمرها يف لهاي ،ر
اقبح ماركس أن ينتقل المجلس العام للممية إل نيويورك.
لقد أنجزت "الممية" مهمتها التاريخية ،فاسحة المجال لمرحلة يف نمو الحركة العمالية يف جميع البلدان بشكل أقــوى و أشــد،
جماهبيــة ي ـف دول
مرحلــة ستشــهد تطــور الحركــة العماليــة ،الـ رـن ســتعرف اتســاعا و امتــدادا ،و تأســيس أح ـزاب عماليــة اشـ رـباكية
ن
عديدة ،لقـد منــح مــاركس للمميــة كــل جهــده و أعطاهــا كـل مهجتـه ،محـاول أن ينقــل أفكــاره مـن النظـري إل الـواقع .إن العمــال
الن صاغها ماركس ،ه ر
النظرية الجهبذة ،ر
الن بلغت أوجها يف هذه المرحلة.
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و لن مــاركس كــان عليــه أن ينظــر و يمــارس و يعيــش حيــاته كبـ ر
ـاف رـ
البش ،فقــد أنهــك صــحته أشــد النهــاك ،و لــم يمنعــه ذلــك مــن
الشتغال عل القتصاد السياس ،الذي واصل وضعه عل أسس جديـدة ،و إتمـام كتـاب "رأس المــال" جامعـا عـددا ضــخما مـن
الوثائق الجديدة حتمت عليه من أجل استعمالها دراسة عدة لغات.
يظهر أن ماركس قد نـال مبتغــاه و هــو يف  54مـن عمـره ،ي
فق الـوقت الـذي مـا زالـت فيــه أصـداء كومونـة بــاريس تمل أوروبـا ،فقـد
ـ
ـ
ي
اعتبته الصحف مطلــق القــدرة ،لنــه عل رأس
طبقت شهرته الفاق ،فل توجد جغرافيا ف العالم لم تسمع بكارل ماركس ،لقد ب
المنظمة السياسية الوحيــدة المتعـددة الجنســيات ،أي "المميــة" ،حيــث أخــذت تتأســس أحـزاب و جماعــات سية تستشــهد بــه
الخب للمميــة ،الــذي كتبــه بعــد نهايــة
ي ـف ألمانيــا و فرنســا و بريطانيــا و إيطاليــا و الوليــات المتحــدة المريكيــة و روســيا ،و نــداءه
نـ
الكومونــة أعيــد ر ـ
نشه مــن قبــل الصــحافة الغربيــة ،و يســارع الصــحافيون ي ـف العــالم أجمــع لطــرح أســئلتهم عليــه ،و "بيــان الحــزب
الشــيوع" الــذي قــرئ مــن طــرف آلف الطلبــة و العمــال اللمــان يوجــد قيــد ر
ني
النجلبيــة عل
البجمــة إل الفرنســية و الروســية و
غرار مؤلفه العظيم "رأس المال".
أخبا لم يعد ماركس تحاصه الهواجس المادية للعيش ،فقد أصبح عنده ما ي
يكق من الـدخل )وقـد قــام رفيقـه انجلــز بـالواجب(
ن
ر
اللوائ يشكل معهن أسة شديدة الرتباط ،و رغم كل هذا فماركس ليس ســعيدا ،و
لك يعيش حياة لئقة له و لزوجته و ابنتيه،
غب رائــق ،فــالمرض ينغــص عليــه أي ســعادة و فــرح ،فقــد كــان يعـ يـائ مــن شــدة اللــم ي ـف بعــض الحيــان ،كمــا أنــه لــم يشــف
ومزاجــه نـ
قط من فقد ثلثة من أبنائه ،و فوق كل ذلك ،فهو يخضع للمراقبة و التجسس عليه ،باعتباره أخطــر رجــل عل وجــه الرض ،و
ن يـ
اليمي أو مــن معســكره نفســه ،تحرقــه ســهام النقــد و الفـ رـباءات
بعبــع البســماركية ،الــذي يخيــف ،و ينهكــه الخصــوم ســواء مــن
الموجهة إليه ،من صحافة ل تتكلم عنه إل كأنه شيطان ،و أفظع ذلك عنده ،شــعوره بنقـائص عملــه و بالصــعوبة الـ رـن ســيلقيها
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يف إنهائه ،كمــا أن مـاركس حــز ي ـف نفسـه النكـار الـذي تعـرض لـه مـن الجامعـات اللمانيـة ،و الـ رـن رغــب دائمـا ي ـف النتمــاء إليهـا .مـن
جه ــة أخ ــرى ،يستش ــعر م ــاركس أن الرأس ــمالية يمكـ ــن له ــا أن تحس ــن مس ــتوى معيش ــة العم ــال ،إل الح ــد ال ــذي يرفضـ ــون في ــه
الشــيوعية .و بالفعــل فقــد كــانت أول ضــحية سياســية لحــداث  1871 – 1870ه "المميــة" ،حيــث ينق العديــد مــن النـ ن ي
ـاجي
ـ
ـ
ي
مــن مذابــح بــاريس و إج ـراءات القمــع اللمانيــة و النمســاوية و الروســية ،و آخــرون يريــدون الــدخول ـف اللعبــة الديموقراطيــة ،و
تغيبا جذريا.
تغيب المجتمع ن
ناذرون هم أولئك اللذين ل يزالون يريدون ن
ي
الكثب من الغدو و الـرواح ،فقـد أصــبح ملجــأ اله ن ي
ـاربي مـن أعضــاء كومونـة بــاريس،
أصبح بيت ماركس ف بداية السبعينات يشهد ن
يجدون فيه العون و النصح ،و كانت أولوية ماركس يف نهايــة  1871ه العثـور عل مـأوى و عمـل للكوم ن ي
ـونيي ،الـذين يـأتون إل
ـ
ني
الناجي من الثوار.
الكب لخر
لندن و هم عرضة لكراهية الجميع ،و الواقع أن ماركس بات المرجع
ب
ي
ر
أخبا مــن العزلــة الـ رـن فرضــتها عليهــا
كــان يفــبض مــن مــاركس أن يصــبح ســعيدا ـف هــذه الحقبــة مــن حيــاته ،فأعمــاله قــد خرجــت نـ
اللغ ــة اللماني ــة ،إذ خرج ــت ر
ني
بالنجلبي ــة و الفرنس ــية ،و يع ـ رـبف لم ــاركس بالجم ــاع مرش ــدا
البجم ــة الول ل "البي ــان الش ــيوع"
فكريا لليسار العالم  ،لكن أمراض ماركس تنغص عليه متعة هذه النجازات ،فهو يشعر بالرهاق أكب فــأكب ،فقــد ثقــل و غــزت
وجهــه التجاعيــد ،و ر
ن يـ
ني
المريكيي  ،كــان قــد ر ـأئ لج ـراء مقابلــة معــه عمــره ب  70ســنة،
ـحافيي
يمس بصــعوبة ،إذ يقــدر أحــد الصـ
ـ
ر
ني
انجلبا يبدي اهتماما به.
الستي ،و قد بلغت شهرة ماركس عندئذ حدا جعل بلط
بينما ل يكاد يبلغ
كــان آخــر حــدث عــام يف حيــاة مــاركس هــو المبــارزة الـ رـن كــانت لــه مــع بـ ن ي
ـاكوني ،فقــد بــدا أن الثــورة خمــدت ي ـف كــل مكــان ،و كــان
ـ
ي
ر
الهج ــوم عل "برنام ــج غوت ــا" آخ ــر ت ــدخل عني ــف م ــن ج ــانب م ــاركس ـف ش ــأن الح ــزب )الح ــزب الش ــباك ال ــديموقراط( ،و ل ــم
86 / 49

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

يحدث بعد ذلك يف حياته أزمات أخرى مشابهة ،بل ترك حـرا يكـرس الســنوات الباقيـة مـن عمـره للدراســات النظريــة ،و محاولـة
استعادة صحته المتدهورة دون جدوى.
تتغب مشـاعر مــاركس نحـو خصـومه الحيـاء منهــم و المــوات  ،إنـه مـاركس العنيـد ،و لكــن الرجـل هــد ،و أصــبح أقـل قــدرة مـن
لم نـ
الناحي ــة الجس ــمانية عل القي ــام بتل ــك الحملت النش ــطة ،ال ـ رـن ك ــان يق ــوم به ــا ي ـف ش ــبابه و ي ـف أواس ــط العم ــر ،فق ــد ه ــدم العم ــل
المرهق و البؤس و الفقر قوته يف آخر المر ،لقد كان مجهدا و كثب المرض ،و يف ذلك كانت مصائب ماركس ر
تلف الرتيــاح مــن
ن
ـ
خصــومه ،فقــد كــان يحــدث أنــه كلمــا مــرض مــاركس و تعــب ارتــاح خصــومه بــل ابتهجــوا ،و بمــا أن مــاركس كــان مقــاتل ،و تلــك مــن
أبرز صفاته ،فقد كــان ل يـ رـبك طريقـا للشـفاء و التع ي
ـاف لــم يســلكه ،فلـه المزيــد ممـا يمنحـه رـ
للبشية ،فقــد كــان يـذهب كــل سـنة إل
ا
شاط البحر ي ـف انجلـ رـبا ،أو إل إحـدى منتجعـات الميــاه المعدنيـة ي ـف ألمانيـا أو بوهيميــا ،حيـث يقابـل مـن وقــت لخـر أصــدقاءه و
رفــاقه القــدام ،الــذين ك ــانوا أحيانــا ي ـ
يحض ون معهــم مـ ن ي
ـؤرخي أو علم ــاء اقتصــاد مــن الشــبان اللــذين تحــدوهم الرغبــة ي ـف مقابلــة
الشهب.
الثوري
ن
كــان المــرض شــديدا عل مــاركس أقعــده عــن إنجــاز ر ـ
مش وعه العظيــم "رأس المــال" ،لقــد كــان يســابق الزمــن لعلــه يـ رـبك لــه مــن
ينه هــذا العمــل القتصــادي الجبــار ،إل أن المــوت كــان قــد أدركــه قبــل أن يحقــق هــذا الحلــم ،لكــن رفيقــه
الوقــات مــا يجعلــه ـ
الدائم انجلز سيحول ذلك الحلم إل حقيقة ،عندما تـول مهمــة إتمـام هـذا العمــل الضـخم ،ممـا تـرك مــاركس مـن مخطوطـات و
جمل موزعة ن ي
الكثبة.
بي هذه الصفحة و تلك من المسودات
ن
بط ء" ،قــد يكــون هــذا صــحيحا ،إذا تــم النظــر إل الضاعات الـ رـن
كـ نـثبا مــا وصــف العقــد
نـ
الخب مــن حيــاة مــاركس بــأنه "مــوت ـ
نشبت بعـد سـقوط كومونــة بـاريس ،و الـ رـن كـالت لصـحته يـصبات قاصـمة ،فقــد ع يـائ ي ـف خريــف  1873كـ نـثبا مـن رأسـه و أصــبح
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غب قادر عل العمل ،و حرمـه كــل ذلـك مـن كــل رغبـة ي ـف الكتابـة ،لكــن بعـد
مهددا بالضع ،و جعله مرض الهبوط العقل المزمن ن
أســابيع مــن العلج ي ـف مانشسـ رـب عل يــد الــدكتور غمـ بـبت ،الــذي كــان صــديقا لنجلــز ،وكــان مــاركس يثــق بــه كــل الثقــة ،كــانت هــذه
ي
غبهــا ،كـألم الكبـد ،اضــطرابات المعــدة المزمنـة ،والرهــاق العص بـن الـذي كـان
المراض تختق ،لكن مـا تلبـث أن تعـود مـع أخــرى ن
يسبب له صداعا حادا و أرقا مستمرا ...
ل ــم تك ــن أم ـراض م ــاركس مستعص ــية عل العلج ،ب ــل ك ــان م ــن الممك ــن أن يس ــتعيد ص ــحته ل ــو أن ــه ك ــان يمن ــح لنفس ــه الراح ــة و
ني
السكينة ،ن ي
الستي من عمره ،بعد ذلك القدر الضخم من العمل الذي قام به يف
اللتي كان يحق له أن ينالهما و هو عل مشارف
شــبابه ،و المعانــاة الـ رـن قاســاها حينــذاك ،و لكنــه لــم يكــن ليحلــم بــذلك ،أراد ذلــك أم لــم يــرده ،بــل كــان بــدل ذلــك يعانــد نفســه،
فينــدفع بكــل حماســته القديمــة يف الدراســات يـ
العلم  ،تلــك الدراســات ،الـ رـن اتســع مــداها إل حــد بعيــد ي ـف
ـه
ـ
ل
عم
ـام
ـ
م
لت
ورية
الض
ـ
ـ
تلك الثناء ،و يف هذا الصدد يقول انجلز:
ل
"بالنسبة لرجل كان يدرس كل ر
التاريخ ،ر
وسوط تطوره ،كانت كل مسألة تؤدي بالطبع إل مسائل
منشأه
ليكتشف
ء
ش
ا
ا
ل
جدي دة ،و عل الخ ص ،درس م اركس التاري خ الق ديم و عل م الزراع ة و الروس ية و علي ات ملكي ة الرض اف امريك ا و
الجيولوجي ا  ...لق د ك ان م اركس يق رأ ك ل اللغ ات الجرماني ة و اللتيني ة الحدلث ة بس هولة ،ث م تعل م بع د ذل ك الس لفية
القديمة و الروسية و الصبية".
لــم يكــن كــل هــذا يسـتغرق مــن مـاركس ســوى نصــف وقتــه ،ذلــك أنـه عل الرغـم مـن اعـ ر يـباله الحيــاة العامــة ،كــان ل يـزال نشــيطا ي ـف
حركــات الطبقــة العاملــة الوروبيــة و المريكيــة ،فقــد كــان يراســل تقريبــا جميــع قــادة الطبقــة العاملــة ي ـف البلــدان المختلفــة ،و كــان
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هــؤلء يــأتونه كلمــا ســنحت الفرصــة ،ليستوضــحوا رأيــه ي ـف المســائل الهامــة ،إنــه مرجــع زمــانه الــذي ل يمكــن تخطيــه ،لقــد أصــبح
اليوليتاريا المناضلة.
أكب فأكب مستشار ر
كان العمل القاس فوق ذلك ،يحدث أثره عل بنية جســمية كــانت ي ـف السـاس كأنهـا قــدت مـن حديـد ،و قــد كــان جـادا كــل الجـد،
عنــدما قــال أن عــدم القــدرة عل العمــل هــو حكــم بالعــدام عل أي كــائن إنسـ يـائ .و ي ـف إحــدى المـرات عنــدما وقــع صي ــع المــرض
لسابيع عدة ،كتب إل انجلز يقول:
ل
ا
لكارنيي و كتابا لف ر
ل
تشي ح المخ و
العضاء
وظائف
علم
ف
ا
أنت لم أكن أستطيع العمل فقد ي رأت كتابا ا
"عل الرغم من ا
العصت لشليدن".
الجهاز
را
و ل ــم ين ــس م ــاركس أب ــدا ي ـف غم ــرة عطش ــه الب ــالغ إل المعرف ــة العلمي ــة ،الكلم ــات ال ـ رـن قاله ــا م ــرة عن ــدما ك ــان ش ــابا" :عل الك اتب
لك يستطيع العيش و الكتابة ،و لكنه ل يجب أن يعيش و يكتب اك يكسب نقودا".
بالتأكيد أن يستحصل نقودا ا
كــان مــرض مزمــن واحــد مــن شــأنه أن يــؤثر عل الصــحة العقليــة و النفســية للمــرء ،فكيــف المــر و قــد اجتمعــت عنــد مــاركس مــن
المصب ،فهو العبقري يف كل رسء ،عــرف
المراض ما تفرق عل الناس ،لكن ماركس المقاتل و العنيد قاوم لك ل ينته إل هذا
ن
كيف يحارب المرض و البؤس و الملق بما توفر له من إرادة أســطورية ،فلــم يجــد إل الدب معالجــا و مهــدئا و مســكنا للمــه و
جراحــاته ،لقــد كــان مــاركس يقصــد الراحــة العقليــة ي ـف الدب ،فظــل الدب ع ـزاءا كـ نـببا لــه طيلــة حيــاته ،و قــد كــان يملــك معرفــة
واسعة يف هذا المجال دون أن يفخر بذلك أبدا ،إنه يكره النسان ذو البعد الواحد.
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العلم الــذي قــام بــه مــاركس كــان مــرآة لحقبــة كاملــة ،كــذلك كــان مــن يفضــلهم مــاركس مــن الدبــاء ،هــم أولئــك
و كمــا أن العمــل
ـ
اللذين كانت أعمالهم مرآة للحقب ر
الن عاشوها ،من أمثــال أخيــل و هــومروس و دانت رـن و شيكسـ نـبب و سفانتيس و غـوته ،و كــان
ي
اللمائ ،و كان غوتة و هينه هما المفضلن لديه من ن يـ
بي الكتــاب
كببة بالدب
كثبا الدب الكلسيك ،و كانت له معرفة ن
يتذوق ن
ني
ني
الفرنسيي كان يقدر ديدرو و بالزاك و رائعته "الكوميديا النسانية" ،و لشدة حبه لبــالزاك فقــد
المحدثي ،و من الكتاب
اللمان
كــان مــن خططــه بعــد النتهــاء مــن عملــه العظيــم كتــابه "راس المــال" تــاليف دراســة عــن بلـزاك ،لكــن مثــل الكـ نـثب مــن خططــه و مــا
ن يـ
النجلبي المكانــة الول
اكبهــا لــم يســعفه العمــر ليقــوم بتحقيقهــا .و بعــد أن أصــبح مــاركس مقيمــا ي ـف لنــدن ،فقــد احتــل الدب
لــديه ،و صــار شكسـ بـبب يســتحوذ عل جــل اهتمــامه ،بــل كــانت العائلــة كلهــا تمــارس نوعــا مــن العبــادة لشكسـ نـبب ،فبنــاته يحفظــن
شيكسبب ،بل و يمثلنها.
أغلب نصوص
ن
عل العمــوم تجمــع كتــب النقــد الدئ بــالغرب – ناهيــك عــن رـ
الشق -عل أن حــب كــارل مــاركس للفنــون و الداب كــان عظيمــا ،و
بـ
أن قلبــه ظــل يخفــق بهــذا الحــب طيلــة حيــاته ،و لــول انشــغاله بدراســة الفلســفة و السياســة و القتصــاد لكــان قــد أول البــداع
الدئ و الممارســة النقديــة الجــانب ال ك ـ بـب مــن اهتمــامه .ق ـرأ مــاركس كــل أعمــال شيكسـ نـبب عــدة م ـرات إل أن ألــف شخصــياتها
بـ
ي
ر
ليلق الضــوء عل بعــض نظريــاته ـف علــم القتصــاد ،و يشــتمل المجلــد الول مــن "راس
المشحية ،لدرجــة أنــه كــان يستشــهد بهــا ـ
المــال عل إشــارات كــثبة إل الداب العالميــة مثــل "دون كيشــوت" لشفانتيس و " روميــو و جــولييت" و " يـ
هبي الرابــع" )الجــزء
ن
الول ( لشيكسـ نـبب و "كانديــد" لفولـ نـتب و " المدينــة الفاضــلة" لتومــاس مــور و "الكوميــديا اللهيــة" لـ ر
ـدانن  ...و بســبب العنايــة
الشــديدة بــالفنون و الداب ،الـ رـن ضــمنها مــاركس يف هــذا المجلــد ،فقــد أصــبح محــط أنظــار كـ نـثب مــن النقــاد و الدارسـ ن ي
ـي ،اللــذين
ـ
أقبلوا عليه من أجـل اسـتخلص نظريــة ماركســية يف النقـد الدئ  ،و هكـذا يتـ ن ي
ـبي أن الداب و الفنــون لـم تكـن فقـط علجـا نفســيا
بـ
ـ
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ه أ كـ بـب مــن ذلــك ،و معـروف أيضـا عـن مــاركس أنــه يمتلــك خيــال شــعريا ل مثيـل لــبائه ،فــأول أعمــاله الدبيـة كــانت
لمــاركس ،بـل ـ
شعرا.
العقل عل مســتوى آخــر مختلــف تمامــا و هــو الرياضــيات ،فقــد كــان يلجــأ خاصــة ي ـف أوقــات
كــان مــاركس كــذلك يجــدد نشــاطه
ـ
القلق العقل و المعاناة إل العزاء يف الرياضيات ،ر
تأثب مهدئ عليه.
الن كان لها ن
العلم  ،يجــب
كــان شـعار مــاركس "العمل من أجل العالم" ،و كــان يقـول أن مـن ييش لـه حســن حظـه أن يكـرس نفسـه للبحـث
ـ
أن يضع نفسه يف خدمة النسانية ،و قد كان موقفه الفكري هـذا ،هــو الـذي جعــل الـدم ينبــض قويـا ي ـف عروقـه ،و النخـاع حيـا ي ـف
عظامه.
يف محيــط عــائلته و ن ي ـ
بي أصــدقائه كــان مــاركس ذلــك الرجــل الرقيــق الــودود ،الــذي تنطلــق ضــحكاته بســهولة ،و كــان أيضــا ذلــك
ـ
الرجــل الــذي يــدهش مــن يقـرأه و مــن يســتمع إليــه ،فهــو يســتطيع بكــل ســهولة النتقــال مــن الــروح المتقــدة مــن تــوتر الغضــب ،إل
التأم ــل الفلس ـ يـق اله ــادئ العمي ــق ،دون أن يب ــذل يف ذل ــك أي مجه ــود ،كم ــا ق ــال عن ــه ص ــديقه هاي ــدمان يف ح ــديث بين ــه و ن يـ ـ
بي
ــ
ــ
ماركس.
وصــف لفــارغ مــاركس ي
لك يســتطيع الصــمود ي ـف
ـة،
ـ
ن
متي
ـة
ـ
ي
بن
ذا
ـون
ـ
ك
ي
أن
ـد
ـ
ب
ل
ـهره
ـ
ص
أن
ـال
ـ
ق
ـدما
ـ
ن
ع
ـا،
ـ
ع
ائ
ر
ـفا
ـ
ص
و
ـبعينات
ـ
س
ال
ف
ـ
ـ
غب معتاد من الحياة ،و يقوم بنشاطات فكرية مرهقة ،و يكاد لفارغ ينطق :أي رجل هذا الذي قد من حديد.
وجه نمط ن
اكتســب مـاركس عــادة لزمتـه مـا رـ
تبق مـن عمـره ،فعل الرغـم مـن أنـه لــم يكـن يـأوي إل الفـراش إل ي ـف سـاعة متــأخرة جـدا ،إل أنـه
بي الثامنـة و التاســعة صــباحا ،رـ
كان دائما يستفيق صباح اليوم التــال ن يـ
فيشب قهــوته الســوداء و يقـرأ الصــحف ،لينســحب بعــدها
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حن منتصف الليل و أبعد من ذلك ،إنه يسارع الزمن و يطارد الوقت و ريبجاه أن يمهله ما ي
إل غرفة مكتبه ،و يظل هناك ر
يكق
ليتمس ي
رـ ـ
ف
لتم ــام العم ــل ال ــذي يش ــغله أيم ــا إش ــغال ،كت ــاب رأس المـ ــال" ،و ل يخـ ــرج مـ ــاركس إل لتنـ ــاول وجب ــات طع ــامه ،أو
ــ
مخض جميــل يف لنــدن( ،و كــان يس ـ ر
يـ
ـتلق ي ـف العض عل كنب ــة لمــدة ســاعة أو
المس ــيات الجميل ــة ع ـ بـب هامبســتيد هيــث )مكــان
ـ
ساعتي ،ي
ني
يبتع بذلك بعض الراحة لمواصلة العمل ،كان العمل قد أصــبح شــهوة جامحــة اســتبدت بــه ،إل حــد أصــبح معـه كـ نـثبا
ما ينس وجبات طعامه ،لقد كانت شهوة الكتابة عنده تفوق شهوة الطعام ،و بذلك كان لبد لمعدته أن ي
تعائ مــن جـراء ذلــك،
غب أ كــول و يعـ يـائ مــن فقــدان الشــهية ،أضــف إل ذلــك أنــه كــان كـ نـثب
و مــن ج ـراء نشــاطه الفكــري الفــائق ،لقــد كــان مــاركس رجل ن ـ
التـ ن ي
ـدخي ،و يســتهلك الكـ نـثب مــن أعــواد الثقــاب ،و لقــد اعتــاد أن يقــول ضــاحكا أن كتــابه "رأس الم ــال" لــن يــدر عليــه مــن المــال
لتعويض ما أنفقه من السيجارات ر
الن دخنها خلل كتابته له ،و كان عليه خلل سـنوات الفقـر الطويلـة أن يـذخن أنواعـا رديئــة،
ـدخي صــحته ي ـ
بالض ر الكـ نـبب ،و قــد حظــر عليــه الطــبيب التـ ن ي
و نتيجــة لــذلك ،فقــد أصــاب التـ ن ي
ـدخي م ـرارا لكــن دون جــدوى .كــان
التمريــن البـ ي
المس  ،إذ كــان يســتطيع ر
ـدئ الوحيــد الــذي يمارســه مــاركس هــو ر
المس أو صــعود التلل لســاعات ،و هــو يتحــدث و
ـ
ـ
ي
يــذخن دون أن يشــعر بــأي تعــب ،و ي
ك يكتــب مــا فكــر فيــه ـف دمــاغه،
ة
ـب
ـ
ص
ق
ـات
ـ
ظ
للح
إل
ـس
ـ
ل
يج
ل
ـيا
ـ
ش
ما
ـل
ـ
م
يع
ـان
ـ
ك
ـه
ـ
ت
حجر
ف
ن
ـ
ـ
يجن يف الغرفــة ،و حـ رـن هــو يتحــدث كــان يحــب ر
اـ
المس  ،متوقفــا مــن وقــت لخــر عنــدما تحتــدم المناقشــة أو
بينمــا كــان يــذهب و ن ـ
ـ
جين الرفيقة المحبوبة ،ر
تكتس المحادثة أهمية ،و يف وسط كل هذا كانت ي
الن جعلت حياة ماركس البئيسة و المؤلمــة متقبلــة
جين  ،إنهــا ي
و مهضومة و مقدور عل تجاوزها ،لقد كان حقا وراء رجل عظيم اسمه ماركس ،امـرأة عظيمــة اســمها ي
جين الطيبــة،
ـ
ـ
ي
ر
بجين بمحــض الصــدفة ،بــل كــان عــن ســابق إصار
كس
مار
ارتباط
يكن
لم
و
مضمونا،
و
شكل
الجميلة
الصفات
كل
جمعت
الن
ـ
الثمي و النـادر ،إنهــا ي
يخط أعلمه بمعـدنها ن يـ
ا
كبي من عمال كل
و ترصد ،فحس ماركس الذي ل
جين الرائعـة" ،لقد تمتع عدد …
ـ
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ا
الت كانت تستقبلهم بهذه الحفاوة و
البلدان بضيافتها الودية و أنا مقتنع أن ما من أحد منهم خطر عل باله يط ،أن تلك ا
البساطة تنحدر عن طريق أمها من عائلة أرستقراطية و أن أخاها كان وزيرا لملك بروسيا" هكذا تكلم انجلز عن ي
جين.
التفكي و لرحل إل البد
 - 2عقل العالم لتويف عن
…
جين زواجــا وجــدانيا ،و هــذا الــزواج الوجـ ي
ـدائ هــو الــذي رـ
ي
أبق عل حيــاة مــاركس الـ رـن كــانت زاخــرة بــالبؤس و
كــان زواج مــاركس و ـ
اللــم و المحــن ،و هــو القائــل "هكذا يكون الحب عندما يكون متحررا من جميع عناصه الحيوانية و الك راه المكشوف و
المقنع ،و لتحول لف لحظة من التحاد الروط المتحقق بفضل المساواة التامة … ل
بي الرجل و الم رأة آنذاك فقط تولد
ا
ا
ل
الوجداي" .
أسس شكل جديد هو أسم أشكال الزواج
ا
غب معضد بساعده اليمن ي
جين ،و قــد زادت صــحته اعتلل عنــدما غــادرته
لقد خاض ماركس معركته
الخبة مع الحياة ،و هو ن
ن
ني
سنتي ،فقد حزن عليها حزنا شديدا و زهــد ي ـف الحيــاة مـن بعـدها ،لدرجـة أن انجلــز قــال
دجنب  ،1881و لم يستمر بعدها إل
يف
ب
أن مــاركس تـ ي
ـوف و هــو ج بوفاتهــا ،فقــد زادت صــحته اعتلل عنــدما غــادرته رفيقتــه ،و لــم يســتمر بعــدها ،فبعــد سـ ن ي
ـنتي ســيجده
ـ
ي
رفيقه انجلز عل كرسيه المعتاد يغط ف نوم عميق إل البد.
ي
نونب  1881يزداد مرض زوجته ي
جين خطورة ،و يكشف الفحص عــن سطان ي ـف الكبـد ،و مـاركس أيضــا مريــض جــدا ،حـ رـن
فق ب
أنه ل يستطيع إل مرة واحدة القيام من سيره للذهاب إل الغرفة المجاورة ،حيث توجد زوجته ،و يكتب بول لفارغ قائل:
الخي الهتم ام بأعم اله العلمي ة المعت ادة ،و ل م يك ن لتمك ن م ن الخ روج م ن
"ك ان مس تحيل علي ه أثن اء م رض زوجت ه
…
الت كانت تسببها له عذابات رفيقته ،إل بالستغراق بالرياضيات ،و لف ا
ا
النفس هذه كتب
العذاب
ة
في
ا
ا
الحالة المؤلمة ،ا
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مؤلفا حول :احتساب التفاضل و التكامل" ،و يخطف الموت ي
جين من ن ي
بي يدي ماركس ي ـف  2دجنـ بـب بحضـور مــاركس و بنــاته
الثلث و صهريه ،اللذين عادا من باريس للسهر عليها.
إنهــا تمــوت ،كمــا ينقــل ذلــك ل فــارغ ،شــيوعية و ماديــة كمــا كــانت و عاشــت دائمــا ،فلــم يكــن المــوت يخيفهــا ،و عنــدما شــعرت أن
النهايــة تقـ رـبب صحت "كارل لقد تحطمت يواي" ،لــم يســتطع مــاركس لشــدة مرضــه حضــور مراســم دفــن حــبيبته ي
جين ي ـف
ـ
ن يـ
الحميمي
ه مراســم دفــن أخــرى غــاب عنهــا بعــد مراســم أخيــه و أبيــه و حميــه و أمــه ،فقــط بعــض الصــدقاء
مقـ بـبة هايغــات ،و ـ
جين إل المق ــبة ،حي ــث ر
يش ــيعون ي
يلق انجل ــز كلم ــة ،و س ــيكتب لف ــارغ " :ل م يك ن ل دى أح د أك ري مم ا عن دها م ن ش عور
ب
ــ
ــ
بالمساواة مع أنها ولدت و نشأت لف عائلة أرستقر … ل
اطيي ألمان ،إذ لم تكن الفوارق و التصنيفات موجودة لدلها ،و كانت
ا
ميلها و عل مائدتها العمال بثياب العمل بأدب و حفاوة و كأنهم كانوا أمراء  ...لقد تركت كل ر
تستقبل لف ل ل
شء لتتبع كارلها،
ا
ا
ا ل
و لم تندم يط  ،و حت اف أيام شدة الفاية لم تندم عل ما فعلته".
لقد كان ماركس يكره الجنازات و ل ي
يحضها ،و هذا ر
يتمس مع طبع ماركس الذي يحب الحياة و ل يشغل بـاله بنقيضــها ،و قــد
كانت إل جانبه كل الظروف لك ل ي
يحضها.
اللبام ي
جين المبادئ و ر ي
ـيوعيي ،فقــد كــانت ي
لقد جسدت ي
ني
جين شـيوعية حـ رـن النخــاع ،ليــس
ـ
ش
ال
ـادئ
ب
م
ـك
ـ
ل
ت
و
صورها،
أجل
ف
ـ
لن حبيبها ماركس هو كذلك ،بل لنها كانت مقتنعة كل القتناع بأفكاره و فلسفته و شيوعيته.
لـن تتوقـف أحـزان مـاركس بفقـدان ي
جين عـن هـذا الحـد ،فبعـد سـ ن ي
ـنتي مـن فقـدان امـرأة عزيــزة عل قلبــه يفقـد امـرأة أخــرى غاليـة
ـ
ي
ي
عليــه ،ي
فق ســنة  1883تمــوت ي
ه ـف  38ســنة مــن عمرهــا تاركــة خمســة أطفــال ،و ـف  20ينــاير
و
،
ى
ـب
ـ
ك
ال
كس
ـار
ـ
م
ـة
ـ
ن
اب
جين
ب
ـ
ـ
ـ
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يعــود انجلــز مــن بــاريس بعــد أن يـ
حض مراســم دفــن ابنــة مــاركس -و هــا هــو هــذا "الشـ رـق" ل يســتطيع مــرة أخــرى تشــييع محبــوبته
جين البنــة – ر ـ
ليبق إل جــانب صــديقه و رفيقــه حـ رـن النهايــة ،و يف  14مــارس ي
ي
يقض مــاركس نحبــه متــأثرا بمــرض الســل عل
ـ
ـ
ـ
أربعي عاما ،و ما من يـوم يـ
ني
مض منذئـذ كــان واحـد منهمــا دون الخــر ،و دفــن مــاركس
مقعده بحضور ابنته إليانور .لقد التقيا منذ
ي
مقبة هايغات يف لندن بعيدا عن بلــده ألمانيــا ،الـ رـن يـ
قض فيهــا أقــل ممــا قضــاه تنقل ن يـ
بي العواصــم الوربيــة،
إل جانب زوجته ف ب
سبقد رفاته ،و سيودع العالم أفضل ما أنتجته ر
البشية من النـاس ،و لــم يش ي ـف جنــازته ســوى  11شخصــا  ،ابنتــاه إليــانور
حيث ن
هيلي ديموت عاملة ي يـ
و لورا و صهراه بول لفارغ الخارج لتوه من السجن ،و شارل لونغيه زوج ي
جين المتوفاة ،و ن ي
المبل ،و سـتة
ر
يلق كلمــة ت ن ي
ي
تفكب ،لخــص
ـأبي مـؤثرة و بليغـة ،عبـارة عـن نـص طويـل كتــب بعـد إمعــان نـ
مـن رفـاقه المخلص نـي منهـم انجلــز ،الـذي ـ
فيه بشكل مكثف و عميق ماركس النسان ،ماركس عقل العالم :
ل
… ل
لدييقتي بالكاد،
التفكي ،فقد ترك وحيدا
" اف  14مارس ،و عل الساعة الثالثة إل ربع ظه را تويف أعظم المفكرين عن
…
ل
ل
وحينما عدنا وجدناه جالسا اف كرسيه نائما اف هدوء و لكن إل البد .إنها خسارة ل تقاس لصبت كل من الطبقة العاملة
المناضلة لف أوروبا و أمريكا و علم التاري خ بوفاة هذا الرجل ،إن الثغرة ا
ستيز
الت نجمت عن رحيل هذه الروح العظيمة ر
ا
ا
بجلء يريبا.
ا
ر
الت تخفيها
فمثلما اكتشف داروين يانون تطور الطبيعة العضوية ،اكتشف يانون التطور البشي  :الحقيقة البسيطة ا
ل
هيمنة اليدلولوجيا و ه أن النسان يجب أول أن يأكل و ر
يشب و يجد المأوى و الملبس يبل أن يصبح اف استطاعته
ا
الهتمام بالسياسة و العلم و الفن و الدلن ...و بالتال فإن إنتاج الوسائل المادية ل
الصورية للعيش ،و من تم درجة التطور
ا
ل
اليتصادي المحققة من طرف شعب ما أو اف حقبة ما ،تشكل الساس الذي تقوم عليه مؤسسات الدولة و المفاهيم
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ر
الشعية و الف ن ،و ح ات الفك ار ح ول ال دلن ال ا ات يخت ص به ا ه ذا الش عب أو ذاك ،و عل ض وئها يج ب أن تفش و لي س
العكس كما هو الحال.
ل
أسمال
ر
ال
النتاج
نمط
يحكم
الذي
كة،
بالحر
الخاص
القانون
أيضا
كس
مار
اكتشف
فقد
المر،
ف
ا
و لكن ليس هذا كل ما ا
لعصنا ،و المجتم ع البورج وازي ال ذي خلق ه ه ذا النم ط م ن النت اج .إن اكتش اف ف ائض القيم ة س لط الض وء فج أة عل
… ل
… ل
البورجوازيي ،و كذلك النقاد
اليتصادلي
المشكلة ،محاول حل ما عجزت عن حله جميع البحوثات السابقة من لدن
ا
الشي … ل
اكيي.
ل
هي الكتش … ل
إن … ل
افي لم ر ك اف اف حي اة ش خص ،و س يكون س عيدا ذل ك ال ذي لتس لت ل ه تحقي ق و ل إح دى ه ذلن
… ل
الكتشافي.
ل
ل
علوة عل ذلك ،فإنه ،و لف كل حقل بحث فيه ماركس ج و م ل
لي بحث اف حقول عديدة و لم يكن ذلك بسطحية اف أي
ا
ا ل
حت اف حقل الرياضيات يام ماركس باكتشافات مستقلة.
منها-
هكذا كا ن ماركس رجل علم ،إل أن ذلك لم يكن يمثل و لو نصف هذا الرجل .لقد كان العلم بالنسبة لماركس ،حركية ج
دلنامي ة تاريخية و ي وة ثوري ة .و مهم ا كان سوره عظيم ا ب أي اكتش اف جدي د لف العل وم النظري ة ،و م ل
لي كانت تطبيقاته ا
ا
ل
ر ل
مستحيلة البلوغ ،فإنه كان يعيش سورا من نوع آخر … ل
تغييا ثوريا مباسا اف الصناعة ،و اف
حي يشمل الكتشاف الجديد …
ل
ل
التاريخ عموما ،فعل سبيل المثال كان متابعا عن يرب لتطور الكتشافات المحققة اف مجال الكهرباء ،و آخرها
التطور
ا
ل
ل
تل ك لمارس يل دل رييز .كان ماركس يبل كل ر
ش ء ثوري ا ،و كانت مهمته الول اف الحياة المساهمة بطريق ة أو ب أخرى اف
ا
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ل
ا
اليوليتاريا الحدلثة،
الطاحة بالمجتمع الر
الت جلبها معه ،و كذلك المساهمة اف تحرير ر
ا
أسمال ،و بمؤسسات الدولة ا
الذي كان أول من جعلها تع بمويعها و حاجاتها ،و تع ر
بشوط تحررها .لقد كان الكفاح أم را أساسيا بالنسبة له ،فكافح
ا
ا
ل
ل
بح ب و ع زم و نج اح ل لنافس ه فيه م إل يليل ون ،و ك ان عمل ه اف "الجري دة الريناني ة الول"  1882و اف "إل الم ام"
ل
ل
ل
وكسال" اللمانية  ،1847و اف "الرينانية الجديدة"  . 1849 – 1848و اف " نيويورك
الي
"
جريدة
ف
ر
ا
الباريسية  ،1844و ا
ل
ل
تريبيون"  ،1862 – 1852و بالضافة إل ذلك ،رإسافه عل ر
نشيات نضالية و عمله اف منظمات اف باريس و بروكسيل و
أخي توج كل ذلك بتكوينه "الجمعية العالمية للعمال" ،كان ذلك إنجازا بإمكان محققه أن يفخر به ا
حت و لو لم
لندن ،و …
غيه.
لنجز شيئا …
ل
المكروهي و ر
… ل
أكي المشهرين بهم اف عصه ،فقامت حكومات مطلقة و جمهورية عل
و كنتيجة لذلك ،كان ماركس أفضل
افظي أو م ن أيص ال ديموير … ل
… ل
هي و التل ب
ح د س واء ب ايحيله ع ن أراض يها ،و تن افس البورجوازي ون م ن المح
اطيي بالتش …
لشخصه .لقد أزاحوا ماركس كما ت زاح خيوط العنكبوت ،لكن لم يعرك ماركس اهتماما لذلك ،و لم لرد إل عندما دعته
ل
ل
المللي من العمال الث … ل
… ل
سيبييا إل كاليفورنا و اف كاغة
وريي من مناجم
الص ورة إل الرد .و مات محبوبا ممجدا و نعته
…
أنحاء أوروبا و أمريكا.
شخص واحد.
و لمن المهم القول أنه برغم خصومه العديدلن ،فبالكاد كان له عدو
ا
سيخلد إسمه عل مر العصور و كذلك أعماله "
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التأبي الذي يعكس تلك الرفاقية ر
ني
الن لم يجد بمثلها التاري ــخ إل ناذرا ،هنا يف لندن سينته
هكذا أبن انجلز رفيقه ماركس ،هذا
ذلــك الرجــل الــذي خــاض صاعا مريـرا مســتمرا مــع العــالم ،العــالم الرســم طبعــا .لــم تطــرد أمــة ي ـف التاري ــخ أعظــم مفكري ـهــا خــارج
حياتها الوطنية ،بهذا القـدر ،و طيلـة تلــك المـدة ،كمـا فعلــت ألمانيـا بمـاركس ،و كــانت الحـزاب فيهـا تف رـبي عليـه بنفـس القـدر ،و
ر
العملف يبــدو منتصــبا عـ بـب الســحب المختلفــة حــوله ،كــان الصــمت الخــبيث الحقــود و المتعمــد يفعــل فعلــه
حيــث كــان قــوامه
ـ
يضه يف ر
المخــزي ،لقــد مــات الرجــل الــذي ثــور العــالم ،متمتعــا بكــل الحـ رـبام و العجــاب و التقــدير ،و لــم ي ـ
س ء كــبة الخصــوم،
ـ ـ
فــالفكرة الـ رـن حملهــا ي ـف عقلــه كــانت صــحيحة ،و القضــية الـ رـن رعاهــا ي ـف قلبــه كــانت نبيلــة ،و هــذا مــا يحفظــه لــه التاري ــخ ،و هــو
وحده ي
ر
العباف عل مر العصور و الحقب.
كاف ليسجل له
ـوئ يف بؤســه اللنـ ي
ســتتذكر الجيــال القادمــة كــارل مــاركس المنبــوذ ،الــذي و هــو يبك أطفــاله المـ ر
ـدئ ،قــد حلــم بإنســانية أفضــل ،و
ـ
ـ
سبجعون صوب عقل العالم و رسالته الرئيسية :يستحق النسان أن يكون محط أمل ،مع كل ربيع تتجدد فيــه الحيــاة ،حيــاة
ن
الشعوب.
يقول ن ي
ليني:
يعط الناس مفهوما منسجما عن العالم ،ل لتفق
الجيوت ،لنه صحيح ،و متناسق و كامل ،و
لكل ر
"إن مذهب ماركس ا
ا
مع أي لصب من الوهام و مع أية رجعية ،و مع أي دفاع عن الطغيان البورجوازي ،و هو الوريث ر
لخي ما أبدعته
الش
ع …
ا
ل
ا
…ل
الشياكية الفرنسية".
النجليي ،و
السياش
اليتصاد
اللمانية،
الفلسفة
:
19
القرن
ف
النسانية ا
ا
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خلصة
إن مــن يتتبــع حيــاة مــاركس يومــا بيــوم عل امتــداد الســنوات الـ رـن عاشــها ،فهــو لبــد متســائل متعجبــا ،أي رجــل هــذا الرجــل ،أي
مآس و
إنسان هذا النسان ،أي عقــل هـذا العقـل ،لقـد كــان أ كــب مـن نصـف حيــاة مـاركس بـؤس و فقــر و آلم و أمـراض و حــزن و
ـ
إحباط  ،و وسط هذا الركام و الكم من المصائب ،استطاع الرجل أن ينجز هذه العمال العظيمة ،يف وسط كل هذه العواصــف
الـ ـ رـن عاشـ ــها ،لـ ــم يرتعـ ــش القلـ ــم أبـ ــدا ن يـ ـ
بي أنـ ــامله ،وسـ ــط هـ ــذه المـ ــواج العاتيـ ــة ،لـ ــم يمـ ــس عقلـ ــه أي لوثـ ــة ،هكـ ــذا الشـ ــيوعيون
الحقيقيون دائما متفائلون ،و إيمانهم شديد بأن ر
البشية لبد أن تجد يوما طريق سعادتها ،إنه التفاؤل الثوري الدائم.
ني
إن حيــاة كــارل مــاركس درس لكــل الثـ ن ي
ينب طريقهــم
ـوريي ،لكــل الشـ
ـيوعيي ،الـ رـن يجــب أن يتعلمــوا منهــا ،و تكــون بنباســهم الــذي ن ـ
للنض ــال .ي ـف حي ــاة م ــاركس نج ــد ك ــل تل ــك المواص ــفات النض ــالية الثوري ــة ،ال ـ رـن يج ــب أن يتحل به ــا الماركس ــيون – اللينيني ــون و
ني
ثوريي!
الشيوعيون الحقيقيون ،فلنتعلم من حياة ماركس ،و لنكن
2019 03 14
والخبة من هذه السلسلة،
كانت هذه ه الحلقة الخامسة
ن
والن ر
ر
نشت خلل الذكرى الستة وثلثون بعد المئة عل
البوليتاريا الثورية كارل ماركس
وفاة معلم وقائد حركة ب
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الملحق
صدر يف سنة  2011كتاب بعنوان:
LOVE and CAPITAL, KARL AND JENNY MARX
AND THE BIRTH OF REVOLUTION
ي
وجين وميلد ثورة(
)الحب والرأسمال ،كارل
للكاتبةMary Gabriel :
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نظرا لهمية هذا الكتاب ،الذي ي
حط بجوائز عالمية ،و نظرا للقيمة المعرفية للكتاب ،و ما تضمنه من معطيات جديــدة حــول
حياة كارل ماركس العائلية و النضالية ،و نظرا لكونه قد أماط اللثام عن جانب حميم يف حياة مــاركس ،يخـص علقتـه بزوجتـه
و بنـاته الثلث ،و لكــون الكاتبــة قــد قضــت ثمـ يـائ ســنوات مـن البحــث و التنقيــب ي ـف حيــاة مــاركس و أسته ،و نظـرا لمــا قــد يقــدمه
الشارة" أن ر ـ
ـلي و الق ـراء عل حــد ســواء ،فقــد ارتــأى موقــع " ر ـ
مــن إفــادة للمناضـ ن ي
ينش اســتجوابا للكاتبــة )مــاري غابرييــل( قــام بــه
الصـ ي
ر
ـحاف دفيــد بيســتيو  David Pestieauســنة  ،2017و رـ
اللكبونيــة  LAVAو منــه قمنــا رببجمــة نــص
نش عل موقــع المجلــة
الستجواب عن الفرنسية ،من أجل تعميم الفائدة ،و ذلك بمناسبة الذكرى  201عل ولدة كارل ماركس يف  5ماي .1818
الحب و رأس المال ،المس و اليوم
)ماري غابرييل(
ل
الصحاف ديفيد بيستيو مع ماري غابرييل
مقابلة أجراها
ا
)نص المقابلة(
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قضــت مــاري غابرييــل ثمـ يـائ ســنوات مــع كــارل مــاركس و أسته ،و تقــول "لــم يكــن يتحــدث يـ
بالضورة إل جيلــه ،ي ـف نــواج كـ نـثبة،
كان يتحدث عن عضنا"
بعد مرور  150سنة من صدور "رأس المال" ،مقابلة مع الكاتبة ماري غابرييل.
غب منشــورة ،و الســع لكتشــاف الــدوافع العميقــة ،اختيــارات حيــاته ،ســياق مــواقفه ،باختصــار،
بعــد  150ســنة ،نبــش لرســائل نـ
جين  ،و بنـاته :ي
لمحاولة اكتشـاف الرجـل الـذي يقـف وراء العمـل ،و وجـدت مــاركس ،و لكـن كـذلك وجـدت زوجتـه ي
جين  ،لـورا و
ـ
ـ
ي
جين  ،مــاركس وولدة ثـورة ،الكتــاب ال كــب مبيعــا و
إليــانور ،و بـالطبع فردريــك انجلــز ،لقــد أصـبح الحــب و "رأس المــال" :كــارل و ـ
الذي صدر سنة .2011
دفيد بيستيو :

ل
ل
للمياطوري ة اللماني ة ،و اس تقر اف
السياش و عمل ه اف ص حيفة معارض ة
ط ردت فرنس ا ك ارل م اركس بس بب نش اطه
ر
ا
ل
ل
السياش الذي نعرفه تبدأ اف بلجيكا ؟
المفكر
كس،
مار
يصة
أن
تؤكدلن
و
،
1845
الر
في
ف
ر
بروكسيل ا
ا
ماري غابرييل :
ي
نونب  ،1847أي قبل  170سنة تقريبا ،غادر ماركس و بعض زملئه ،بمن فيهم فردريك انجلز ،أوسـتند إل لنـدن،
بالضبط ،ف ب
يـ
ني
ـيوعيي" ،كــانت هــذه العصــبة الـ رـن تشــكلت قبــل بضــعة أشــهر ،أول تنظيــم
ليحض الجتمــاع الول ل "عصــبة الشـ
حيــث ذهــب
بروليتــاري ،الــذي انخــرط فيــه مــاركس .ي ـف آخــر اللقــاء ،بعــد أســبوع بالكــاد مــن وصــوله إل لنــدن طلــب منــه أن يكتــب مــا سيصــبح
"بيان الحزب الشيوع".
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ح ــاول الك ـ نـثبون قب ــل مــاركس ،لكــن ل أح ــد منه ــم جل ــب ي ـ
الرص  ،لــذلك تح ــولت العص ــبة نح ــو م ــاركس و انجل ــز ،و ق ــالت لهم ــا:
"خذوا تلك الملحظات ،ر
الن توجد عندنا ،و انظروا إذا كان بإمكانكم استخلص رسء منها".
حســنا ،تــرك انجلــز مــاركس بمفــرده يف بروكســيل ،إذن ،جلــس مــاركس عل طاولــة يف غرفــة الطعــام ،و بمســاعدة زوجتــه ي
جين
ـ
ـ
ـ
عمــل لبضــعة اشــهر لخـراج النــص ال كــب ثوريــة يف القــرن ،19ـ "بيــان الحــزب الشــيوع" ،لــذلك يمكننــا القــول أن كــل رس ء بــدأ في
ـ
ـ
ـ
بروكسيل.
دفيد بيستيو :

ل
هذا إذن ،منذ  170سنة ،ل يمكن للمرء أن يكتب تاري خ الحركة العمالية اف القرن  ،20دون الرجوع إل ماركس ،علوة
عل ذلك ،فقد أثر لف جميع العلوم النسانية ،من اليتصاد إل علم الجتماع و الفلسفة ،و ر
أكي من ذلك ،و مع ذلك،
ا
يقول البعض أن أفكار ماركس لم تعد صالحة اليوم ،أليس كذلك؟
غي ص حيح عل الطلق ،فم ا يمكن ه أن يق وله لن ا ه و أم ر حي وي ،و يمك ن
أعتق د أن مراجع ة البي ان س تظهر أن ه ذا …
للجميع أن لتعلم منه شيئا.

ماري غابرييل:
يقـرأ بيــان مــاركس ،كمقدمــة لقضــية قضــائية ،ربمــا تلميحــا للمحــام الــذي كــان يمكــن أن يكــونه ،إنــه يبــدأ بنـ بـبة ميلودراميــة "شــبح
يطارد أوروبا ،شبح الشيوعية" ،ثم يتجاوز هذه "الحكاية" بوصفه للشيوعية و النظام الفاسد الذي يأمل أن تحل محله.
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ني
ني
القتصاديي الخرين ،قبل أن يصنعها بنفسه ،وصف مــاركس الجرائــم الـ رـن ارتكبتهــا البورجوازيــة ،و
المثقفي و
يف تركيبه لفكار
الـ رـن كمــا يقــول "لم ا
تيك أي صلة … ل
بي النسان و النسان إل المصلحة الباردة و المتطلبات الصعبة ب"الدفع النقدي"،
يقــول أن النظــام قــد حــول مهنــا تقليديــة ر
محبمــة )الطبــاء و المحــامون و الكهنــة و الشــعراء و العلمــاء( و العلقــات السية ] [...
إل مجرد علقات نقدية".
وصف ماركس اضطرابات )زوابع( عالم يسيطر عليه رأس المال ،بسبب حاجته إل إحداث ثورة مستمرة يف النتـاج ،و تحقيـق
الربــح ،المر الذي بدوره يتطلب أسواقا جديدة ي ـف جميـع أنحـاء العـالم" ،ال رـن عليهـا أن تنغـرس ي ـف كــل مكـان ،و اسـتغللها ي ـف كـل
مكان و ربط علقات يف كل مكان".
ن يـ ـ
لك تب ــاع ه ــذه المنتج ــات إل
لق ــد زود ه ــذا النظ ــام التج ــاري
المنتجي ع ـ بـب المحيط ــات ب ــالمواد الخ ــام م ــن البل ــدان البعي ــدة ،ـ ـ
ني
ـتهلكي  ،عل بعـ ــد مـ ــن السـ ــكة الحديديـ ــة و السـ ــفينة ،لقـ ــد انهـ ــارت الصـ ــناعات الوطنيـ ــة القديمـ ــة ،تمامـ ــا مثـ ــل الحضـ ــارات
مسـ ـ
القديمــة ،و اســتوعبت النظــام الصــناع الجديــد ،يقــول مــاركس "باختص ار "ف إن البورجوازي ة "تض ع عالم ا عل ص ورتها" ،و
ل
ا
استحصها".
الت
يوضح ،أن هذا المجتمع زرع بذور ن
تدمبه ،مثل ساحر لم يعد يعرف كيف يسيطر عل القوى الجهنمية ا
البوليتاريــا الثوريــة محــرك الثـورة" ،يبل كل ر
ش ء تنتج
تتفاقم الزمات التجارية بسبب فائض النتاج ،فتصبح الطبقة العاملــة ،ب
ا
اليوليتاريا هو أيضا ل مفر منه".
ييها ،فسقوطها و انتصار ر
البورجوازية حفاري ر
ر
الطبق ع ــامل م ــن عوام ــل التق ــدم الت ـ ي
ـاريخ ،بنف ــس الطريق ــة ،ال ـ رـن يش ــكل به ــا المنت ــج أو
بالنس ــبة لم ــاركس ،يع ــد ه ــذا الضاع
ــ
الكتشاف ،الذي قام به جيل من ر
ني
التحسي يف الجيل التال.
البش أساس
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ه تطـور الملكيـة الخاصـة ،لقـد رد عل المخـاوف المحتملـة للنقـد ،مـن خلل الشـارة إل أن
قال ماركس أن الشـيوعية أساسـا ،ـ
تســعة أعشـار الســكان ي ـف ذلــك العض ،ل يملكــون شــيئا عل كــل حــال ،فالشــخاص الوحيـدون الــذين لــديهم شـيئا يخشونه ،هــم
القليــة ،الـ رـن اســتفادت مــن الســتغلل" ،الشيوعية ل تحرم أي شخص من امتلك المنتجات الجتماعية ،إنها تزيل فقط
القدرة عل الستعباد ،بواسطة تملك عمل الخرين".
لماذا يجب عل الصناعة ،ر
الن يعتمد عملهـا عل عمـل  100شـخص ،و ح رـن  1000شـخص ،إثـراء أقليـة فقـط ،لمـاذا يجـب أن
تكون موارد الرض و المعادن و الر ي
اص و البحار تحت السيطرة الحضية لشخص واحد لتحقيق مكاسبه الشخصية؟
و قد رد ماركس عل منتقديه ،الذين يزعمون أن الشيوعية تهدد استقرار السة ،مــن خلل الشـارة إل نفــاقهم ،حيــث أشــار إل
ن يـ
محرومي م ــن طف ــولتهم ،ل يتلق ــون أي تعلي ــم ،و لكنه ــم عومل ــوا "كمج ــرد
أن ــه ي ـف النظ ــام الص ــناع للبورجوازي ــة ،ك ــان الطف ــال
ـدمبها أيضــا مــن طــرف طبقــة المــال ،الـ رـن
أدوات للتجــارة ،كمجــرد أدوات عمــل" ،و فيمــا يتعلــق بالعلقــات الزوجيــة ،فقــد تــم تـ ن
تستغل الزوجات و الفتيات جنسيا ،و حيث العضاء "يجدون متعة فريدة يف إغواء بعضهم البعض".
" بدل من المجتمع البورجوازي القديم ،بطبقاته و تنايضاته الطبقية ،تنشأ رابطة يكون فيها التطور الحر لكل فرد رسطا
للتنمية الحرة للجميع" ،لكنــه قــال ،أن هــذا ل يمكــن أن يحــدث إل برفــض جميــع الظــروف الجتماعيــة القائمــة بقــوة ،و كتــب
… ل
وليتاريي أن يخشوا سوى ييودهم ،فلدلهم
للي
يقــول "دع الطبقات الحاكمة ترتعش من فكرة الثورة الشيوعية" "ليس ر
الشهبة" :يا عمال العالم اتحدوا".
عالم لربحونه" ،ثم أضاف هذه العبارة
ن
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ي
ه المشـكلة ،و الســبب ي ـف ســوء فهمــه ي ـف زمـانه ،وسـوء فهمـه ي ـف القـرن
هذه
و
اليوم،
عالمنا
عن
يتحدث
كس
مار
فإن
الواقع،
ف
ـ
ي
 ،20لنــه مثــل كــل المفكريــن العظمــاء لــم يخــاطب ي ـ
بالض ورة جيلــه ،أو حـ رـن جيــل بنــاته ،و أولئــك الــذين اتبعــوه ،إنــه ـف نــواج
كثبة ،كان يتحدث إلينا ،أي يتحدث إل عضنا.
ن
دفيد بيستيو :
لهت ماركس لمثل هذه الحياة ،فما الظروف ا
بالنظر إل أصوله ،ل لوجد رشء كان … م
الت يررت حياته المهنية؟
ا
ا
ماري غابرييل :
كــان مــاركس ابــن محــام يهــودي ي ـف مدينــة تريــف ي ـف الرايــن الســفل ،كــان والــده مــن أبنــاء الثــورة الفرنســية عنــدما احتــل نــابوليون
منطقة الراين السفل ،و قد تمكن والد مــاركس مـن اكتشـاف أفكـار الثـورة الفرنسـية عـن "الحريــة و المسـاواة و الخــاء" ،لقـد كــان
تأثر ماركس ببوسيا أقـل مـن تـأثره بالفكـار الفرنسـية ،لكنـه رـ
تلق أيضـا تكوينـا قويـا وسـط تقاليـد ألمانيـة رومانسـية ،لـذلك عنـدما
ب
أنه دراسته ،كان يفكر أنه سيعمل عل إنقاذ ر
البشية.
يف ذلك الوقت بالطبع ،لـم يكـن يعـرف كيـف تبـدو النسـانية ،لنـه لـم يغـادر تريـف أبـدا ،لكـن ي ـف سلسـلة مـن التحركــات مـن أجـل
دراسته ،وجد طريقه نحـو بـون و بر ن يـ
لي  ،ثـم كولونيـا ،و ي ـف كـل رحلـة تعلـم أن يعـرف فلسـفات جديـدة ،مـع كــل تحـرك ،كـان العـالم
ي
التغبات
يتغب بشــكل كـ نـبب ،و لحســن الحــظ بالنســبة لنــا ،فــإئ أعتقــد ،مــن وجهــة نظــر تاريخيــة ،أن واحــدة مــن نـ
الــذي يحيــط بــه نـ
ر
الن حدثت يف ذلك الوقت ،أنه أصبح من الصعب جدا عل شاب مثل ماركس الحصــول عل وظيفــة مـدرس ي ـف الجامعـة ،فلــو
نجــح لكــان بإمكــانه ببســاطة أن يصــبح فيلســوفا مثــل الخريــن ،الــذين كتبــوا كتبــا ليقرأهــا طلبــه ،و ربمــا قرأهــا البعــض منــا ،ي
لكنن
ـ
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متأكدة من أن كتاباته لن تكون ه نفسها ،و لن تكون قد أثرت عل العـالم بنفـس الطريقــة ،و هكــذا كـان عل مـاركس أن يصـبح
صــحافيا ،و هــو البــديل المفضــل للشــخاص مــن طبقتــه ،الــذين ليــس لهــم خيــارات أخــرى ،و هــو أمــر يلئمــه جــدا ،فــإن مــا أراد أن
رـ
تغيب
يدرس ــه حق ــا ه ــو المجتم ــع .لق ــد تلق تكوين ــا فلس ــفيا ،لكن ــه يري ــد دراس ــة المجتم ــع ال ــذي يحي ــط ب ــه ،لن ه ــدفه ك ــان ه ــو ن ـ
النس ــانية ،ك ــان علي ــه أن يفه ــم الرج ــال و النس ــاء م ــن ح ــوله ،و ق ــد فتح ــت ل ــه الص ــحافة طريق ــا معب ــدا ،لك ــن بس ــبب الرقاب ــة ي ـ ـف
التعبب عن نفسه بحرية.
بروسيا ،فقد اضطر إل الذهاب إل باريس للكتابة و
ن
انتقل ماركس و زوجته الشابة ي
البوس إل بـاريس ،و ال رـن ت ن ي
ـبي أنهـا كـانت خيـارا سـعيدا ،لنـه
جين فون ويستفالن ،ابنـة البـارون ب
ـ
ـوريي العـ ن ي
يف ذلــك الــوقت ،كــانت بــاريس نقطــة التقــاء ،مــن سيصـ نـبون الثـ ن ي
ـالميي ،الــذين انجــذبوا كلهــم نحــو هــذه المدينــة ،حيــث
ـ
ي
التفكب و التضف و التخطيــط دون مضــايقة الحكومــة ،لقــد كــانت بــاريس إذن ،بمثابــة مختـ بـب لجميــع
كــانوا أح ـرارا ـف القــول و
نـ
اليــديولوجيات ،الـ رـن ســادت ي ـف القــرن  ،20و الـ رـن ولــدت ي ـف القــرن  : 19الشـ رـباكية ،الشــيوعية ،الرأســمالية و الفوضــوية ،لقــد
ـيلتق بع ــض الن ــاس ،ال ــذين سيبص ــمون م ــا رـ ـ
ك ــانت المخت ــب ،ال ــذي وج ــد في ــه م ــاركس نفس ــه ،و هن ــاك س ـ ر
تبق م ــن حي ــاته ،و ي ـ ـف
ب
مقــدمتهم فردريــك انجلــز .كانــا يعرفــان بعضــهم البعــض عــن طريــق كتاباتهمــا ،لكنهمــا اســتطاعا ي ـف النهايــة أن يلتقيــا ي ـف مقه ي ـف
صديقي ،و الهم من ذلك ،فقد أصبحا متعـ ن ي
ني
ـاوني
باريس ،و حسب ما يحك ،فقد تحدثا لمدة  10أيام و  10ليال ،لقد أصبحا
ي
ر
ر
البوسية عل المغــادرة
أجبته الحكومة ب
طيلة الحياة ،و هكذا بق ماركس ف باريس للعمل و الكتابة لطول فبة ممكنة ،إل أن ب
مرة أخرى بتدخل من الحكومة الفرنسية.
دفيد بيستيو :
و ما الذي اأي به إل بروكسيل ؟
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ماري غابرييل :
بالفعل ،فذلك ما ر
ـغب ،و هـذا جعلـه عل
و
ـيل،
س
بروك
إل
ـه
ب
أئ
ه مدينـة أخـرى عظيمـة بالنسـبة إليـه ،مـن جهـة ،لحجمهـا الص ن
ـ
اتصــال بالمزيــد مــن المهــاجرين اللمــان ،و ي ـف هــذه المرحلــة مــا زال يســتهدف بروســيا و ألمانيــا بشــكل عــام ،و كــان وجــوده ضــمن
مجموعــة مــن المهــاجرين اللمــان ي ـف بروكســيل ،قــد ســمح لــه بتطــوير قاعــدة هنــا ،و مــن الناحيــة التاريخيــة ،عنــدما نتحــدث عــن
حزب ماركس ،ر
نشب إل دزينة من الشخاص حول ماركس يف بروكسيل ي ـف ذلــك
حن قبل الحديث عن الحزب الماركس ،فإننا ن
ال ــوقت ،و ض ــمن ع ــددهم يج ــب أن نع ــد انجل ــز ،ربم ــا ربق هن ــاك رـ ـ
عش ات الش ــخاص ليس ــوا بأق ــارب ،و ال ــذين ش ــكلوا الق ــوات
ــ
ر
ر
غبت
س ء و يصــبح حركـة نـ
الصدامية لحزب ماركس ،و يمنحك هذا فكرة عن حزب سياس يبدأ من ل سء تقريبا ،يبدأ مـن ل ـ
تاري ــخ العالم.
منذ بروكسيل  ...و كان ماركس يف بروكسيل يف سنة  ،1848عندما حدثت الثورات ،ر
الن اجتاحت أوروبا القارية ،و بــالطبع أراد
الن أصبحت بمثابة أوديسا بالنسبة لماركس و أسته ،ر
أن يكون يف قلب كل هذا ،لذلك عاد إل باريس ،ر
تكب ،لقد كان لديه
الن ب
ثلثة أطفال صغار يف ذلك الوقت ،و يف المجموع سيكون له سبعة أطفال ،لكن نجا منهم ثلثـة فقــط ،بســبب ظـروف مــاركس
المعيش ــية ،فل ــم يقتض الم ــر عل أن ــه أج ـ بـب عل الس ــفر مـ ـرارا و تكـ ـرارا م ــن بل ــد لخ ــر لتجن ــب الس ــجن ،م ــا دام أن ــه أص ــبح أك ــب
الخب للثـ ن ي
ـوريي ،و
راديكاليــة ،بــل نفــذت مصــادر دخلــه ،و عنــد وصــوله إل انجلـ رـبا كــان مفلســا عمليــا .لقــد كــانت انجلـ رـبا العلن
نـ
ني
المخلوعي أيضا.
المثب للهتمام أن ذلك كان بالنسبة للملوك
ن
يبدو أن جميع أولئك الذين طردوا مـن بلـد مـا مـن قبـل الشـعب ،أو مـن قبـل الحكومـة ،وجـدوا أنفسـهم ي ـف مكـان مـا ي ـف انجلـ رـبا ،و
خاصة يف لندن ،و كان ماركس من ن ي
بي هؤلء.
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دفيد بيستيو :
أسمال ،و كشف يانون القيمة ،و العديد
الرئيس "رأس المال" بتحليل عميق لمنعطفات النظام الر
يقوم عمل ماركس
ا
ا
اللييالي ة الكلس يكية ،لك ن لم اذا
م ن المف اهيم اليتص ادية الخ رى ،ال ا ات تع ارض بش كل ج ذري النظري ات اليتص ادية ر
السياش" ،الذي نحتفل به هذا العام ،و لماذا استغرق  17سنة لكتابة الجزء الول؟
انطلق من "نقد اليتصاد
ا
ماري غابرييل :
يف سنة  ،1851عندما كان يف لندن و قرر أن يكتب "رأس المال" ،ي ـف هـذه المرحلـة أصـبح مفهـوم الرأسـمالية شـائعا ،فقـد كـانت
الفكــرة تــدور ي ـف الجــواء منــذ الربعينــات ،لكنــك ســتلحظ أنــه حـ رـن ي ـف "بيــان الحــزب الشــيوع" لــم يســتخدم مــاركس أبــدا كلمــة
الرأسمالية ،و هذا ن ي
يبي إل أي درجة كان المفهوم جديدا ،و هكذا يف هذه السنة ،عندما قرر أن يكتب "رأس المال" ،كان يكافح
ضــد نظــام لــم يفهمــه ســوى القليــل مــن النــاس ،أو حـ رـن كــانوا قــادرين عل تســميته ،و ي ـف الــوقت نفســه كتــب عــن انهيــاره ،الــذي
اعتقـد أنــه امــر ل مفــر منــه ،بســبب نقــاط الضــعف الجوهريــة للرأســمالية ،لــذلك طلــب مــن النــاس أن يقومـوا معــه بتلــك الخطـوة
العملقة من المل ،كان المر أشبه برم قرائه يف مستقبلنا .و أعتقد أن هذا جزء من السباب ر
الن جعلته يســتغرق مــدة طويلــة
لتــأليف هــذا الكتــاب ،لقــد كــان يكتــب عــن نظــام يتطــور بشعة كـ نـببة ،و ي ـف جميــع أنحــاء العــالم ،فبمجــرد أن يقــول "هــا أنــا أقبــض
تغيب هائـل ي ـف مكـان آخــر ي ـف العـالم ،و كــان عليـه أن يعـود إل مكتبــه ،لقــد كــانت حيـاته أشــبه بســع رائــع
عليـه" حـ رـن كــان يحـدث نـ
وراء نظام ،كان يحاول أن ر
يشحه لساكنة ل تعرف ر
حن وجود مثل هذا النظام ،يف ن ي
حي أنه كان سبب كل آلمها.
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دفيد بيستيو :
ل
ل
لنتم إل عائلة بورجوازية من تريف اف ألمانيا ،و أنه تزوج أرستقراطية ،و اف حياته واجه
لقد أوضحت أن ماركس كان
ا
ل
ر
الكي حرمانا اف المجتمع ،لكن ما الذي جعله لتخذ مويفا لصالح العمال؟
الوضع
ماري غابرييل :
عنــدما أجـ بـب مــاركس عل النتقــال إل بروكســيل ســنة  ،1845دعــا فردريــك انجلــز نجــل مالــك مصــانع ي ـف الرايــن الســفل و انجلـ رـبا
ي
ر
ـغبا ،ك ــان انجل ــز يعم ــل ي ـف مص ــانع وال ــده ،و ق ــد ك ــان يرغ ــب ي ـف
ـف مدين ــة مانشس ــب ،م ــاركس إل مرافقت ــه هن ــاك :عن ــدما ك ــان ص ـ ن
يخس أن ينته ب ــه المط ــاف يف مجموع ــة يســارية هيجليــة ،و أراد أن ر ـ
الدراس ــة يف الجامعــة ،لك ــن والــده ك ــان ر ـ
يبق فردري ــك ي ـف
ـ
ـ
ـ
ي
ـ
ر
ر
ر
ر
رـ
الس ء الـذي كــان ناجحــا جـدا ،مـا دام أنـه ـف مانشســب تلق نوعـا آخـر مـن التعليمـات،
الشكة العائليـة ،لـذا أرســله إل مانشســب ،ـ
لقــد تعلــم كيــف يعمــل النظــام الصــناع .ي ـف ذلــك الــوقت ،كــانت مانشسـ رـب مركــز التصــنيع العــالم ،فقــد كــان لــديها أ كـ بـب صــناعة
للقطــن ،و كــان النظــام الصــناع يســتفيد مــن العمــال ال كــب اســتغلل عل وجــه الرض ،هــؤلء العمــال ،الــذين لــم يعــاملوا معاملــة
أفض ــل م ــن الحيوان ــات ،فق ــد ك ــان عل رـ ـ
عشين شخص ــا أن يتش ــاركوا ي ـ ـف غرف ــة تتس ــع لش ــخص واح ــد ،و يتقاس ــم  120شخص ــا
مرحاضــا واحــدا ي ـف الخــارج ،و كــان عليهــم أن يعملــوا ســبعة أيــام ي ـف الســبوع ،ثــم التضــحية بالطفــال و الرجــال و النســاء ،و الس
بكاملها من أجل المصنع.
و عوضــا مــن البقــاء ي ـف مكتبــه ي ـف المصــنع ،و ي ـف النــوادي ،حيــث يوجــد اربــاب المصــانع جنبــا إل جنــب مــع أقرانهــم ،تعــرف انجلــز
عل إحــدى العــاملت تــدع مــاري بــورنس ،الـ ر
ج العمــال ،و بفضــلها ،و بفضــل ه ــؤلء العم ــال،
ـدي،
ـ
ن
ل
ر
الي
الخ
إل
ـذته
ـ
خ
أ
ـن
ـ
ـ
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تمكــن مــن أن يقــف عــن كثــب عل كــل مظــاهر هــذا النظــام الرأســمال "الرائــع" ،لقــد أراد إظهــار كــل هــذا لمــاركس ،لــذلك ي ـف ســنة
ر
انجلبا ،حيث مكثا هناك بضعة أسابيع.
 1845غادر الرجلن بروكسيل يف اتجاه
كان يمكن لنجلز أن يعيش دون ماركس ،لكن لم يكن ماركس ليعيش دون انجلز
كــانت هــذه الرحلــة يـصورية للغايـة لتطـوير مــاركس ،لن مــاركس قبـل الرحلـة إل مانشسـ رـب ،ومــاركس بعـدها ،شخصـان مختلفـان
تمامــا .كــان الشــغف و الغضــب ،الــذين شــعر بهمــا مــاركس ،و نفــاذ الصـ بـب الــذي أظهــره بعــد مانشسـ رـب ،كــل هــذا كــان واضــحا عل
ن يـ
المثقفي الخريـن ،و هكـذا تمكـن مــاركس مـن اكتشـاف النظـام الصـناع ،و المكـاتب ،و كـذلك
الفور يف كتاباته ،و ي ـف علقتـه مـع
ر
حقيق.
ورشة العمل و قذارة مساكن العمال ،بهناك حيث عاشوا ،حيث ماتوا ،و حيث رقصوا و أكلوا  ...إنه جحيم
و ماركس الذي خرج من ذلك ،مــاركس ذلـك ،الـذي قـال إن الفلسـفة ل يمكنهـم قضـاء وقتهـم ي ـف الحـديث عـن الفكـار ،فعليهــم
التحدث عن الواقع المادي للعامل و العاملة ،إنه من ي
الضوري أن تكون قادرا عل إطعام إنسـان ،و إلبــاس إنسـان ،و التأ كـد مـن
غب
ه ــل ل ــدى السة ش ــيئا ت ــأكله ،قب ــل ط ــرح الفك ــار ح ــول السياس ــة و الفلس ــفة ،لن ــه طالم ــا أن الحتياج ــات المادي ــة للنس ــان ن ـ
مشــبعة ،فــإن الحتياجــات الخــرى ل ي ـ
معن لهــا ،إنهــا بكــل بســاطة مجــردة جــدا ،أعتقــد أن ذلــك حقــا ،كــان لحــد مــا ،ميلد كــارل
ماركس ،الذي رسع يف كتابة "رأس المال".
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دفيد بيستيو :
ل
يط رح الس ؤال اللرلن دي اف كتاب ات م اركس ،و يمكنن ا الق ول ،أن ه م ن خلل إلرلن دا ط ور م اركس أفك اره الول ض د
ل
…ل
ا
ا
النجليي ،هل يمكن أن تحدثينا عن
الت سادت اف المجتمع
الييطانية و ر
المياطورية ر
ر
المييالية ،و حت ضد العنصية ،ا
ذلك ر
أكي؟
ماري غابرييل :
إن المســألة اليرلنديــة أمــر شــغل عائلــة مــاركس بأكملهــا ،و مــن خلل انجلــز اكتشــف مــاركس المشــكلة اليرلنديــة .كــان هنــاك ي ـف
البيط يـائ ليرلنـدا ،لقـد دخـل ي ـف اتصـال مـع
مانشستب عدد هائل من العمال ،الذين فروا مـن إيرلنـدا ،و الـذين فـروا مـن الحتلل ب
ن
الراديك ـ ن ي
ـاليي ،ال ــذين ك ــانوا يس ــمون آن ــذاك  Les feniensع ــن طري ــق انجل ــز و م ــاري ب ــورنس و مانشس ـ رـب .و أدرك م ــاركس ،أن ــه
بالضــافة إل الرأســمالية ،الكلمــة الـ رـن كــانت ر ـ
تنتش ي ـف ســنة  ،1851 – 1850هنــاك مصــطلح آخــر اصــبح مفروغــا منــه اليــوم ،و
ي
المبيالية.
أصبح أكب شيوعا ف ذلك الوقت أيضا ،هو مصطلح ب
ر
انجلبا فقط ،و لكن يف جميع أنحاء العــالم ،أنــه مـن أجــل
لقد خرج ماركس منها بخلصة ،مفادها ،أنه بالنسبة للعامل ،ليس يف
التح ــرر لتحطي ــم النظ ــام الرأس ــمال ،يج ــب ان يس ــقط النظ ــام الس ــتعماري ،و المك ــان المث ــال لس ــقوط النظ ــام الس ــتعماري ه ــو
انجلـ رـبا ،و نقطــة الضــعف يف انجلـ ر
ه إيرلنــدا ،لنهــا كــانت تتــوفر أصــل عل ســاكنة غاضــبة و ثوريــة .و قــول مــاركس مــع
ـانت
ـ
ك
ا
ـب
ـ
ـ
ني
النجلب منها ،لقد اعتقد ،و
نفسه ،أنه مع القليل من التعليم ،يمكن لهؤلء العمال أن يتعلموا كيف يعودون إل بلدهم و طرد
البيطانيون الير ن ي
لنديي من إيرلندا ،من أجل تحويل البلد إل ضــيعة زراعيــة ،مــن أجــل تغذيـة
كان عل حق ،أنه بوقاحة ،يطرد ب
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ر
ي
البيطانية ،ر
البيط ن ي
الن تعرف نموا ،لذلك اســتبدلوا العمــال اليرلنـ ن ي
ـانيي،
اص ب
الساكنة ب
ـديي ،الـذين فـروا إل مانشســب ،بملك الر ـ
ني
يطانيي.
الب
الذين أقاموا مزارع يرعون فيها حيواناتهم لطعام السكان ب
…ل
… ل
اللرلندلي
النجلي و
اليوليتاريون
ر

ل
ا
ر
… ل
معادلي :
انجليا ،لتوفر الن عل طبقة عاملة مقسمة إل معسكرين
صناع و تجاري اف
السء المهم ،هو أن كل مركز
ا
" ا
…ل
…ل
النجليي المتوسط يكره العامل اللرلندي ،الذي لرى فيه
اليوليتاريون اللرلندلون ،العامل
اليوليتاريون
النجلي  ،و ر
ر
منافسا يحط من مستوى عيشه ] [...لديه … ل
… ل
اللرلندلي ،إنه لتصف إل
تحيات دلنية و اجتماعية و يومية ضد العمال
ل
ل
ل
ح د ك …بي مث ل الفق راء ال بيض اف مواجه ة الزن وج اف ولي ات الريي ق القديم ة اف الولي ات المتح دة المريكي ة ] [...ه ذا
ل
…ل
النجليي ة ،عل الرغ م م ن تنظيمه ا ،ه ذا ه و س إبق اء الطبق ة الرأس مالية اف
التن ايض ه و س عج ز الطبق ة العامل ة
السلطة ،و الطبقة الرأسمالية تدرك ذلك تماما") .رســالة مــن مـاركس إل سـيجفريد مــاير و أوغوســت فــوغت ،ي ـف نيويـورك9 ،
أبريل . (1870
هكذا ي
الكثب من الجهد لمساعدة الير ن ي
لنديي.
الكثب من الوقت ،و بذلت بناته
قض ماركس
ن
ن
لــم يمنــح لمــاركس الكـ نـثب مــن المــال لجــل هــذا ،و بالتأكيــد القليــل منــه لبنــاته ،لقــد ركــزت ي
جين ابنتــه الكـ بـبى عل إطلق ساح
ـ
البيطانيــة ،و كتب ــت سلســلة مــن الرســائل ،الـ رـن ر ـ
ر
الســجناء اليرلنـ ن ي
نشت ي ـف الصــحف الفرنســية ،و ال ــن أدت
ـديي مــن الســجون ب
بالفعــل إل إطلق ساح بعــض الســجناء اليرلنـ ن ي
ـديي ال كــب شــهرة ،لكــن مــع الســف ،فلنهــا كــانت ام ـرأة لــم يمنــح لهــا الكـ نـثب مــن
الفضل يف ذلك.
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دفيد بيستيو :
ل
كثيا ،عندما
كس
مار
أن
كتابك،
ف
أش ء فهمه من يبل معاصيه طوال معظم حياته ،لكن ،و للمفارية ،كان معروفا …
ورد ا
ا
عرف ت ب ه المؤسس ة الوروبي ة نفس ها خلل كومون ة ب اريس س نة  . 1871كي ف أث رت ه ذه الحلق ة أيض ا ع ن م ا ك انه
ل
ا
الت كان لنظر إليه بها اف ذلك الويت ؟
ماركس ،و الطريقة ا
ماري غابرييل :
كان ماركس محاصا يف لندن بعد أن تـم طـرده مـن فرنسـا ،دون أن يكـون لـه إذن بـالعودة ،لـذلك كـان قائـدا ل "الجمعيـة الدوليـة
للعمــال" مــن بعيــد ،الـ رـن شــارك بعــض أعضــائها ي ـف كومونــة بــاريس .لــم تكــن بــأي حــال مــن الحــوال القــوة المهيمنــة ،لكــن مــاركس
كــان ريباســل معهــم ،و كــانت الرســائل ر
لك تـ رـأئ لــه بالتقــارير ،و كــان بالســاس مشــاركا مهتمــا ،لكــن لــم يكــن أبـدا
ـا،
ـ
ب
إيا
و
ـا
ـ
ب
ذها
تمس
ـ
ـ
قائدا .يف الواقع ،و يف بداية المر ،اعتقد هو و انجلز ،أن الكومونة كانت فكرة خاطئة محكوم عليها بالفشل.
كــانت كومونــة بـاريس ثـورة عفويــة يقودهــا الســكان ،الـذين وجــدوا أنفســهم محاصين لول مـرة ي ـف بــاريس لمــدة أربعــة أشـهر مــن
البوسـ ن ي
ـيي  ،الــذين أحــاطوا بالعاصــمة ،بعــد استســلم الحكومــة الفرنســية ،فقــرر الباريســيون أل يتخلــوا عــن مــدينتهم ،ســواء
قبــل ب
البوسـ ن ي
ـيي ،الــذين نظــروا إليهــم كغ ـزاة ،لــذلك ثــاروا دون الحاجــة إل
كــانت الحكومــة الفرنســية ،الـ رـن لــم يعــودوا يثقــون بهــا ،أو ب
ني
ني
محرضـ ـ ن ي
لتحفبهـ ــم .لكـ ــن عنـ ــد نهايـ ــة الكومونـ ــة ،بمـ ــا أن الحكومـ ــة الفرنسـ ــية أرادت مـ ــن جنودهـ ــا أن ينقلبـ ــوا ضـ ــد
ـارجيي
ـي خـ ـ
ني
ني
الباريسيي  ،كان عليها أن تقنع الجمهور ،بأن الشخاص الذين يقودون الكومونة ،و أن فكــرة الكومونــة نفســها،
الفرنسيي ،ضد
لم تكن فرنسية و ل سخطا باريسيا ضـد الحكومـة الفرنسـية ،لكـن كـان أحـد الجـانب ،أحـد اللمـان مـن لنـدن ،هــو الرجـل رـ
الشير
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لك تصــبح إدانــة دوليــة مدويــة لشــخص ألمـ يـائ يــدع كــارل
وراء كومونــة بــاريس .هكــذا بــدأت الحكومــة حملــة ،مــن فــم إل أذن ،ـ
ماركس يف لندن ،و الذي أطلق عليه "طـبيب الرهــاب الحمــر" ،و الـذي وصـف أنـه الـدماغ ،الـذي ليــس أنـه يهـدد بــاريس فقـط،
يـ
الفوص الـ رـن ســادت فيهــا ،لكــن لــديه جيــوش مــن مشــعل الحرائــق ،الــذين
الــذي لــم يكــن فقــط مســؤول عــن كومونــة بــاريس ،أو
س ــيهددون لن ــدن أيض ــا و ربم ــا ح ـ رـن ش ــيكاغو .تاريخي ــا ،ه ــذا م ــا تفعل ــه الحكوم ــات عن ــدما تري ــد تجاه ــل حقيق ــة أن المش ــكلة له ــا
ج ــذورها يف مجتم ــع ن ي ـ
معي  ،يج ــب أن يقنع ــوا الس ــكان ،أن ال ــذي يق ــوم ب ــالتمرد لي ــس ش ــعبهم ،إنم ــا هن ــاك ش ــخص غري ــب يق ــوم
ـ
ي
بســحب الخيــوط ،هكــذا أصــبح مــاركس مشــهورا .لقــد كتــب كتابــا رائعــا بعنــوان "الحــرب الهليــة ـف فرنســا" ،إنــه كتــاب ممتــاز،
ممكن أن تضع يدك عليه ،و علوة عل ذلك ،فقد كان أكب أعماله قراءة قيد حياته.
دفيد لبستيو :

هل يمكنك التحدث عن مساهمة انجلز لف ر
الخية ل "رأس المال؟ لنه إذا كان ماركس يد كتب الجزء الول،
نش الجزاء
…
ا
… ل
مثي للعجاب
الجزئي
فإن
الخيين صدرا بعد وفاة ماركس بفضل عمل انجلز عل أساس ملحظات ماركس ،إنه لمر …
…
أن هذا الرجل ،الذي بلغ من العمر عتيا ) ر
أكي من  70سنة( حقق مثل هذا العمل ،و بمثل هذه القوة.

ماري غابرييل :
شــكل انجلــز جــزءا مــن تاري ــخ مــاركس ،و ي ـف الحقيقــة ل يوجــد تاري ــخ مــاركس بــدون تاري ــخ انجلــز ،و تعــد هــذه واحــدة مــن أعظــم
الصــداقات ي ـف التاري ــخ ،لقــد قــدم انجلــز نفســه باعتبــاره غــازل القطــن و عضــوا ي ـف المدفعيــة الملكيــة ،كــان لــه مــن التواضــع مــا لــم
يكن لشخص يف مقامه ،لقد كان مفكرا لمعا ،و كان يمتلك الحماسة ،ر
الن افتقر إليها ماركس ،تعطش للحياة ،تعطــش للفكــار.
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عندما ر
التق ماركس يف بـاريس خلل تلـك اليـام رـ
ـهبة ،كـان يبحـث عـن شـخص أو فكـرة يكـرس نفسـه لهـا ،و رأى ذلـك
العشة الش ن
ي ـف مــاركس .لقــد فهــم أن هــذا الرجــل يحتــاج إل اللهــام و الحمايــة ،لن مــاركس كــان البــاحث و الفيلســوف النمـ ب
ـوذج ،الــذي لــم
يكـ ــن جيـ ــدا يف إدارة المشـ ــكلت اليوميـ ــة ،لن عقلـ ــه كـ ــان دائمـ ــا ي
ـوفب
ف مكـ ــان آخـ ــر ،لقـ ــد كـ ــرس انجلـ ــز نفسـ ــه طيلـ ــة حيـ ــاته لتـ ـ ن
ــ
ــ
ي
يكق مـن المــال لمنحـه لعائلـة مــاركس مـن
الحتياجات المادية لعائلة ماركس ،لقد عاد لمصـنع والـده ،الـذي يكرهــه ،لكسـب مـا ـ
أجل البقاء.
ينش ماركس عند وفاته إل كتابا واحدا من "رأس المال" ،و كان من المفروض أن ر
لم ر
ينش منـه أربعـة .لقـد كـان يكتــب باســتمرار،
لكن لم يكن أحد يعلم أيـن وصـل ي ـف الكتابـة ،و أي حالـة كـانت عليهـا ،لـم يكـن يريـد الحـديث عـن ذلـك مخافـة أن يقـول أحـد أنـه
نشه ،فذلك كان سيمارس ضغطا عليه ،ر
يريد ر
تدببه.
الس الذي ل يستطيع ن
عنــدما تـ ي
ـوف مــاركس ،قــام انجلــز بفحــص أوراقــه ،و اكتشــف أن الكتــاب الثـ يـائ قــد اكتمــل تقريبــا ،لكــن ،كــانت أيضــا هنــاك مئــات
الصفحات من الملحظات الخاصة بالمجلد الثالث ،و مادة خام جدا لما يمكن أن يكون المجلد الرابع.
اعتقد انجلز أنه كما فعـل أثنـاء حيـاة مـاركس ،كـان عليـه السـتمرار ي ـف هـذا العمـل ح رـن بعـد وفـاته ،كـان عليـه السـتمرار ي ـف حمايـة
ماركس و الحفاظ عليـه ،و بمـا أن مــاركس لـم يعـد يـ
حاصا جسـديا ،فـإن الطريقـة الوحيـدة للحفـاظ عليـه كـانت ه رـ
نش أفكـاره ،و
ـ
ليــس ذلــك مــا فعلــه فقــط ،بــل كــذلك ر ـ
أبق عل قيــد الحيــاة المنظمــات العماليــة ،الـ رـن أنشــأها مــاركس ،كمــا ر ـ
أسف عل المميــة
الثانية ،لقد كان ل يكل .يف النهاية ،عند وفاته ،كانت بنات ماركس يف مستوى استعادة المشعل.
لقد كان من الممكن وجود انجلز بدون ماركس ،لكن لم يكن ماركس ليوجد بدون انجلز.
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دفيد بيستيو :
كتاب ك ل لتح دث فق ط ع ن م اركس و انجل ز ،و لك ن أيض ا ع ن ل
جيت م اركس و بن ات م اركس ،ف دورهم ل زال ح ات الن
ا
مهمل ،ف "الح ب و رأس الم ال" لي س س …ية لحي اة م اركس ،و لك ن أيض ا س …ية أسة م اركس ،زوجت ه و بن اته الثلث .إن ه
ل
م
جيت عل حياة ماركس؟ ما ه الصعوبات ،ا
تأثي ل
اللي
،
19
القرن
نساء
واجهت
الت
كان
ذا
ما
كتابك،
ف
…
النقطة القوية ا
ا
ا
ا
ا
ل ل
تغيي العالم؟
لرغي اف …
كن ر
ماري غابرييل :
جين بمثابة مرس لماركس ،فلولها لكان ما أطلقه عليه والده "مفكر يـدور عل نفسـه ي
ي
كانت ي
سيقض حيـاته،
ـان
ك
،
"
ـه
ت
غرف
ف
ـ
ـ
و أنفه وسـط الكتـب ،فقـد سـمحت لـه ي
ـالتعبب و الفصـاح عمـا ي ـف صـدره ،الخـروج مـن فقـاعته ،فقاعـة المفكـر ،و جعلــت
جين بـ
ن
ـ
منــه كائنــا اجتماعيــا .لكــن بالضــافة إل ذلــك ،فقــد أعطتــه المــن و الثقــة الـ رـن يحتاجهــا ،وإذا كــان شــخص مــا يحلــق عقليــا ،فهــو
بحاج ــة إل ش ــخص م ــا للحف ــاظ عل ق ــدميه عل الرض ،و ه ــذا م ــا فعلت ــه .علوة عل ذل ــك ،فق ــد ك ــان حق ــا ر
يحبمه ــا ج ــدا عل
المستوى الفكري ،لنه معها ،يمكن أن يتبادل الفكار ،و يمكنه أن يقوم بذلك معها و مع انجلز.
بطبيعــة الحــال ،تاريخيــا ،فالفضــل ي
ي
لجين  ،و مــع ذلــك منــذ بدايــة علقتهمــا ،عامــل
ـبة
ـ
س
بالن
ـدا
ـ
ب
أ
و
ـا،
ـ
ب
تقري
ـز
ـ
ل
لنج
ـو
ـ
ه
ـك
ـ
ل
ذ
ف
ـ
ـ
م ــاركس ي
جين فكري ــا عل ق ــدم المس ــاواة ،ل ــم يك ــن ليس ــتطيع تحم ــل أن يك ــون م ــع أح ــد ل يمك ــن أن ين ــاقش مع ــه النق ــط ال ك ــب
ـ
ي
ه مــن قــامت
حساســية عنــدما تعــن لــه ،فعل ســبيل المثــال ،عنــدما كــان عليــه أن يكتــب "بيــان الحــزب الشــيوع" ،كــانت
ـ
جين ـ
بنسخه ،ولم يكن دورها يقتض عل أخذ النقط ،بل كان تبادل حقيقيا للفكـر .مـن نـواج كـ نـثبة ،فـإن ي
ه الشـخص ،الـذي
جين
ـ ـ
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ســمح لكــارل مــاركس عقليــا و عاطفيــا و جســديا ،أن يكــون كــارل مــاركس ،لقــد ســمحت لــه بمتابعــة ذكــائه الكـ نـبب هنــاك إل حيــث
يــؤديه ،و ل يهــم الزمــن الــذي سيســتغرقه ،لقــد كــان عليهــا أن تقــوم بتضــحيات ،كمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع نســاء القــرن ،19
وكما هو الحال لبعض نساء القرن  ،20و بعض نساء القرن  21سيقومن بها أيضا.
لقد ضحت بنفسها من أجل أن تتبعه إل حياة الفقر ،الفقر المدقع ،ه ر
الن كانت ابنة أرستقراط ،كــان يمكــن أن تعيــش حيــاة
أرستقراطية يف ألمانيا ،و كان شـقيقها وزيـرا للداخليـة ي ـف بروسـيا ،لقـد جـاءت مـن واحـدة مـن أ كــب العـائلت العل شـأنا ي ـف الرايـن
السفل ،و مع ذلك فقد تخلت عن كل رسء ،لنها أحبت كارل و ر
احبمت أفكاره .ثم أمضت بناته الثلث حياتهن ي ـف العمـل مـن
ـكرتباته و باحثــاته ،و مــع الســف ،فقــد تزوجــن أيضــا رجــال ثـ ن ي
ـوريي ،كــانوا
أجلــه ،لقــد كرســن حيــاتهن مــن أجــل فكرتــه ،فقــد كــن سـ ن
بكثب موهبة ،نسخ متدنية جدا من والدهم.
أقل ن
ي
ـالكثب ،لكــن كــان للثلثــة مصـ نـب مأســاوي ،فإثنتــان منهــن
ســاهمت بنــات مــاركس الثلث ـف الحركــة الماركســية ،الـ رـن تــدين لهمــا بـ ن
انتحرتا هكذا و ببساطة.
عن ــدما يك ــرس الم ــرء حي ــاته له ــدف ،و يك ــون الف ــرد عل اس ــتعداد للتض ــحية بك ــل ر
س ء م ــن أج ــل ذل ــك المث ــل العل ،أو ذل ــك
ــ
ـحي بحيــاتهن تمامــا ،كمــا أعطــت ي
الشــخص ،فــالمرء حتمــا يتخل عــن جــزء مــن نفســه ،و هــؤلء الشــابات الثلث ضـ ن ي
جين زوجتــه
ـ
حياتهــا ،لكــن إذا طــرح عليهــن الســؤال "هــل ر ي ـ
أني نادمــات؟ سأشــك كـ نـثبا ي ـف أن أحــدا منهــن ســيقول نعــم ،لنــه حـ رـن لــو أنــه مــن
الناحية الماديـة ل يملكـن شـيئا ،فقـد كـان لهـن عالمـا فكريــا كـامل ،لقـد كـن ي ـف الخـط الول للثـورة ،لقـد كـن وسـط العصـار :أفكـار
فقبات فقط يف عيون العالم.
هذا الرجل ،كانت لهن حياة غنية ،عميقة و متوحشة ،لقد كن ن
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دفيد بيستيو :
… ل
الجنسي ،و كان عنده بالخص مفهوم
غي ذا اهتمام فيما يخص مسألة
غالبا ما لتم توجيه اللوم لماركس ،كونه كان …
ل
يعتيونه باترياركيا ،هل من الصعب أن نقول أن ماركس كان نسويا؟
ذكوري للطبقة العاملة ،و اف تأويل حياته ر
ماري غابرييل :
لقد كان ماركس نتاج القـرن  ،19و ي
ه بكـل تأكيـد ذكوريـة ،و إن كـان كـ نـثب مـن النسـاء
ـل
م
عا
ـة
م
فكل
،
"
ـة
ي
الدول
ـال
م
الع
ـة
ي
جمع
"
ف
ـ
ـ
هــن أيضــا كــذلك ،خاصــة يف زمــن الكومونــة .كــان بعــض المبعـ ن ي
ـوثي ال كــب شــجاعة ،الــذين كــان مــاركس يرســلهم إل فرنســا نســاء
ـ
شابات ،و كان عدد منهم من بناته ،لكن ماركس لم يعالــج حقـا مسـألة النســوية أو حقـوق المـرأة ،لـم يكـن يعتقـد حقــا أنـه يحتـاج
ني
التميب ن ي
بي الرجال و النساء عند وصف حقوق العمال ،لن العمال الذين تحـدث عنهـم ي ـف المصـانع لـم يكونـوا رجـال فقـط،
إل
بل نساء و أطفال أيضا ،لذلك ،فعل الرغم من أنه يتحدث عن العاملت يف "رأس المال" فهو ل يعالج قضية النسوية.1
 1ـ هناك التباس شائع حول ماركس و المرأة ،و هنـاك كـذلك صـورة نمطيـة قــامت رببويجهـا الحركـات النسـوانية الراديكاليــة ،حـول كـارل مـاركس ،تقـوم
عل فكرة أنـه كـان رجل محافظـا و باترياركيــا عل مقـاس عضه و زمـانه ،و لــذلك جــاءت أفكـاره فارغـة مـن أي محتـوى نس اـائ تحـرري ،و ليـس غائبـا عـن
ر
غب مرتبــط
أنظارنــا أن هــذه الحركــات تنهــل مــن أطروحــات ترفــض أن تــرى أن فقــدان الم ـرأة لحريتهــا ل علقــة لــه بــالمجتمع
الطبق  ،كمــا أن تحررهــا ن ـ
ـ
بــالتحرر النسـ يـائ الشــامل ،و لــذلك تظــل متقوقعــة يف نضــالها المحــدود مــن داخــل النظــام الرأســمال ،لنهــا ترفــض الربــط ن ي ـ
بي الســتغلل القتصــادي
ي ـ
ر
الجنس  ،و دون ال ــدخول ـ ـف مناقش ــة أطروحاته ــا )انظ ــر منش ــورات الموق ــع( فبعجال ــة ،يمك ــن الق ــول أن الح ــديث ع ــن المـ ـرأة و
الطبق و الض ــطهاد
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
تحررها ،كان ي
حاصا منذ كتاباته الول خاصة الفلسفية منها ،بل أن صدور كتاب "أصل العائلة" ،الذي ر
نشه انجلز ،كان ف أصله مخطوطا لماركس،
الخب بصياغته تلبية لوصية ماركس ،و ر
نشه سنة  ،1884إضافة إل هذا ،يمكن القـول أن فضـل مـاركس عل النسـاء كمـا تقـول كلرا ن يـ
زتكي
و قام هذا
ن
ي
ك ـ نـثب ،و أهمــه ،أن مــاركس فــك لول مــرة ـف الفك ــر النسـ يـائ لغــز اضــطهاد الم ـرأة و أســبابه الحقيقي ــة ،لمــا أســس لول مــرة علمــا جديــدا للتاري ــخ ،هــو
ي ر ي
نش ف موقع " 8مارس الثورية"(.
زتكي،
المادية التاريخية )لمزيد من الطلع ،الرجوع إل مقالة "فضل ماركس عل المرأة" لكلرا ن
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ن يـ
منخرطي عــن كثــب ي ـف جميــع جــوانب عملــه ،فالمســألة كــانت قضــية أسة ،لقــد
فيمــا يتعلــق بأسته و بنــاته و زوجتــه فقــد كــانوا
غب قادرات تماما عل فهم ما كان يتحدث عنــه ،بــل التيــان بالفكــار ،أو
شكلت أفكار ماركس رسكة عائلية ،و لم يفكر أبدا أنهن ن
ي
جين ي ـف اســبانيا و فرنســا ،خاصــة لــورا مــع زوجهــا بــول
تأويــل أفكــاره و تمــثيله ،فعل ســبيل المثــال ،عملــت ابنتــاه الكـ بـبى لــورا و ـ
لنش الماركســية يف اســبانيا ،و قــامت لــورا بــالكثب مــن ر
ـعي جاهــدات ر ـ
لفــارغ ،الــذي كــان ممثل حقيقيــا لمــاركس ،يسـ ن ي
البجمــات
ن
ـ
ي
جين يف الصحافة ،و لورا يف ر
الكب سنا ،ي
البجمات.
لعمل ماركس ،إذن ،كانت بناته منخرطات ف كواليس الكتابة ،و هما ب
حسب ماركس ،ل يمكن اسـتبدال جـزء مـن حكومـة ،لنـه إذا ر
بق جـزء واحـد فقـط مـن النظـام القـديم ،فسـيؤدي ذلـك إل تعفـن
ـ
ر
الباف.
ر
ي
الحقيق نظريــات والــدها ،إنهــا بطريقــة مــا ،مثــال عل مــا
ـالمعن
كــانت أوليــانور ،أصــغر بنــاته مقاتلــة شــارع ،لقــد كــانت تجســد بـ
ـ
يمكن القيام به بالستيلء عل أفكار ماركس ،لقد جلبت هذه الفكار إل العمال ،و أنشأت نقابات وأحزاب سياسية.
حن و إن لم يب ماركس مسالة النسوية ،إل أنـه لـم ن يـ
أظن إذن ،أنه ر
يمب ضـد المـرأة بـأي شـكل مـن الشـكال ،إنـه فقـط موضـوع لـم
يعــالجه .ل ي
ينبع للمــرء أن يفكــر يف زوجتــه و بنــاته ،و هــن يف الحقيقــة يعملــن غالبــا معــه يف ي يـ
المبل ،ي ـف الكــواليس ،كإشــارة إل أن
ـ
ـ
ـ
ـ
ي
ماركس كان يمكن أن يكون طاغية ،فق القرن  19لم تتح للنساء فرصة القيام بما يقمن به اليوم.
جين كزوجـة ،أن تكـون لوحـة تنسـيق لفكـاره ،أو أن تكـون رـ
إذن ،كان دور ي
ناسة لكتابـاته ،أو مسـاهمة ي ـف أفكـاره ،و إذا لـم تطـالب
ر
باعباف بهذا ،فليس لن ماركس ل يريد ذلك ،إنه فقط الدور ،الـذي كـان للنســاء ي ـف القــرن  ،19لكـن ي ـف هـذا النــوع مـن النشــطة
ني
منخرطي بشكل عميق يف أول جيش لماركس.
المسيج بالعراف الجتماعية ،كانت هؤلء النساء تقدميات جدا ،وجنودا
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دفيد بيستيو :
ماذا عن أوليانور ،البنت الصغرى لماركس ؟
ماري غابرييل :
ي
البيط يـائ" ،و إذا كـان مـاركس قـد أدرك أن الحتياجـات الماديـة للنسـان
شاركت أوليانور بشكل خاص ف تأسـيس "حـزب العمــل ب
يعن أن حزبا سياسيا عليه الهتمام بمـدة العمـل و بـالجر ،هـل كـان العمـال يكسـبون مـا ي
يجب أن تكون لها الولوية ،فهذا ي
يكق
ـ
للعيش من أجل البقاء؟ لقد استعادت أوليانور نظرية والدها و حولتها ،مع الشــخاص الـذين تشــاركت معهــم نفـس الفكـار ،إل
عمل سياس ،لقد طوروا حزبا كان يعمل باسم العمال.
ر
اكن ذلــك العض ،و الجيــل الســابق ،جيــل أوليــانور عل أنهــم ليـ بـباليون ضــعفاء ،أو مــا يمكــن تســميته هكــذا،
كــان ينظــر إل اشــب ن
اليوم.
ك ــان عل جيــل إليــانور ،و الش ــخاص الــذين يعملــون معهــا يف لنــدن إقنــاع النقابــات ،أن الش ـ رـب ن ي
اكيي يمكــن أن يس ــاعدوهم عل
ـ
إصاباتهم نجاح ــا ملحوظ ــا ،و أن ــا أتح ــدث ع ــن ي ـ
الصاب .يف البداي ــة عرف ــت ي ـ
الصابات بإنش ــاء ص ــناديق ي ـ
تنظي ــم ي ـ
إصاب عم ــال
ـ
الرصــيف ،الــذي جمــع عمــال لنــدن و انجلـ رـبا ال كــب اضــطهادا ،و أعطتهــم الوســائل لمهاجمــة ر ـسكات الشــحن ،الـ رـن كــانت قويــة
للغاية ،و تحقيق النتصار .أعتقـد أن إليـانور اسـتعادت نظريـة مــاركس و طبقتهـا بشـكل ملمـوس عل مسـتوى نق بـائ ،لقـد قـامت
بعمــل هائــل ،لكــن حياتهــا تحطمــت بســبب أزمــة شخصــية ،لكــن ،نعــم ،وســعت ه و أخواتهــا جاذبيــة الماركســية ،و ر ـ
نشها ي ـف
ـ
اسبانيا و فرنسا ،لكن إيليانور ه ر
الن ،من خلل عملها أعطت الحياة لنظريات ماركس.
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دفيد بيستيو :
ل
بمعت آخ ر،
ل لتح دث كتاب ك ع ن حي اة م اركس فحس ب ،ب ل لتح دث أيض ا ع ن الس نوات ال ا ات تل ت وف اته ،عن دما،
تحققت أفكاره ،تحدثت عن انجلز ،سنوات بعد وفاة ماركس ،أنه ذهب إل مظاهرة ،و أنه يال ليليانور ماركس " :فقط
لو كان ماركس يد رأى هذا" ...
ماري غابرييل :
المخبيـة ،و
نعــم أنــت عل حــق تمامـا ،هــذه الفكــار تـ رـأئ مــن مــاركس ،فكمــا تعلــم ،عنـدما تعمــل عل مــرض مــا ،فهنــاك الدراســات
ب
لكــن كــذلك ،هنــاك تجــارب سيرية ،حيــث تعمــل عل نــاس ،و يمكــن القــول أن الجيــل المــوال ينطبــق عليــه ذلــك النتقــال إل
التجارب الشيرية .يجب رؤية التطـور ،فقــد كــان هنــاك حـوال  17شخصــا ي ـف بروكسـيل ي ـف حـزب مـاركس ،حـ رـن أنهــم لـم يطلقـوا
ه منظمــة دوليــة للعمــال ،انضــم إليهــا مــاركس للتــو ،و الـ رـن أصــبح زعيمهــا
عل أنفســهم اســما قبــل المميــة الول ) ،(1861و ـ
النظــري ،ثــم اختفــت ســنة ) ( 1872لن اللحظــة حقــا لــم تكــن مواتيــة ،و  15ســنة بعــد ذلــك ) ( 1889ي ـف المميــة الثانيــة ،كــان
هناك جيل جديد ،و كان انجلز آنذاك رجل مسنا ،كان هناك جيل جديد تماما ،و توسعت القاعدة ،لم يكن هناك عمال فقط،
و لكن أيضا مثقفون ،و هكذا كانت لهم قاعدة أكب صلبة لبناء الرضـية المقبلـة .عنـدما تفكـر ي ـف المـر ،تـرى أنـه لـم يكـن هنــاك
سوى  11شخصا يف جنازة ماركس ،و يف العام التال يف ذكرى وفاته كان هناك حوال  3000شخصا يف هايد بارك يشيدون به.
يبي مدى سعة ر ي
هذا ن ي
البايد ،لقد كان جزء من ذلك يرجع إل كون الناس يكتشفون "رأس المال" ،لنه يف هذا الوقت ترجــم إل
الفرنســية و الروســية  ...ليــس لن الحكومــات أصــبحت متعاونــة فجــأة ،أبــدا ،بــل الســبب أن العمــال بــدأوا ي ـف إســماع صــوتهم .
ي
ني
النجلبي ،فهم لـم يكونـوا أولئـك الرجـال ،الـذين كـانوا يمثلـون العمـال ح رـن ذلـك
البلمان
عندما أصبح العمال الوائل أعضاء ف ب
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ر
ني
الشب ن ي
ني
حقيقيي يف ملبس العامل ،و قــد أصــبح ذلــك ممكنــا بفضــل النقابــات،
اكيي من الطبقة العليا ،بل كانوا عمال
الحي ،أي
الن زودتهما قاعدة ،ر
ر
الن كانوا يحتاجون إليها لتشكيل منظمة للنضمام إل حزب سياس.
دفيد بيستيو :
ل
لقد وجدت مهما ما يلته حول الجيال المختلفة ،لقد أنهيت كتابك مع دفن لفارغ صهر ماركس ،و اف تلك اللحظة
هناك جيل جديد من القادة ،جوريس ،بلوم … ،ل
ليني ...
ماري غابرييل :
ليني بتـ ن ي
لليني  ،كــان لفــارغ رجل عجــوزا ،لقــد كتبــت يف نهايــة الكتــاب ،أنــه عنــدما قــام ن يـ
نعــم ،لنــه بالنســبة ن يـ
ـأبي ي ـف جنــازة لفــارغ،
ـ
هنــاك تقريــر رـ
ـولي ،إنــه ن يـ
للشطة يشـ نـب إل تــدخل أحــد الــروس المجهـ ن ي
ليني  ،لكــن لفــارغ خلل معظــم الفـ رـبة الســابقة مثــل الجيــل
الصــغر لمــاركس ،و ي ـف كــل جيــل توســعت القاعــدة ،و تنــام اســتيعاب مــاركس و أفكــاره ،و أعتقــد أن انجلــز كــان عليــه أن يــدرك أن
أفكار ماركس كانت راديكالية للغاية عندما كتبها ،بحيث أن ذلك يستغرق فعليا ،أجيال ،و اليوم أيضا ،أعتقد أنه ربما فقــط الن
بــدأنا قراءتهــا بنــوع مــن الفهــم المطلــوب .أعتقــد أنــه ي ـف القــرن  ،20كــانت هنــاك العديــد مــن الختلفــات و التفسـ نـبات للماركســية،
لكن اليوم إذا قرأنا "رأس المال" من وجهة نظرنا ،أعتقد أن المر رائع ،لنه تحـدث بالفعـل عـن عالمنـا كمــا هـو ،و أعتقـد أن هـذا
هو الحال يف الغالب.

86 / 86

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات والبحاث والتكوين
المركز الماركس ـ

ه ل تمــوت ،تتطــور معنــا و مــع المجتمعــات ،مــع
بالنســبة للفكــار الكـ نـببة ،يمكننــا دائمــا تفس ـ نـبها مــن خلل أعيننــا الخاصــة ،ـ
تقـديمها الجابـات لنــا ،لكـن يظهـر ـل اليـوم بـالخص ،بأننــا نحـن ي ـف نقطـة ،حيــث مـاركس يتكلـم فيهـا حقــا عمـا نعيشـه ،و الوضــع
الذي نحن فيه.
دفيد كيستو :
ل
هناك اليوم حركات جذرية اف أوروبا ،تستلهم من لكلو ،و من شانتال موف ،مثل بوديموس ،لؤمنون ب "ثورة سياسية"
و ذلك بفضل "يلب سي ع للمؤسسات" ،ماذا تظنون ؟
ماري غابرييل :
السبورة طويلة ،و أن واحدة من الخطاء ر
الن حددها يف العديد من الحركــات
إن إحدى النقط الساسية لماركس ،ه فكرة أن ن
الن درسها ،أو ر
الثورية ،ر
البلمـان،
الن حدثت حوله ،هو أنـه ل يمكـن اسـتبدال جـزء مـن الحكومـة ،ل يمكننـا تعـويض المحـاكم أو ب
البلمــان ،لن البـ رـاف ســيظل قائمــا ،يجــب تفحــص كــل مظهــر للحكومــة ،الـ رـن نريــد اســتبدالها قبــل القيــام بــذلك ،إذ أنهــا
أو أعضــاء ب
رـ
تبق ح رـن و لــو كـان جـزءا مـن النظـام القـديم فهـذا سـيعفن الب رـاف ،إن الحكومـة الجديـدة ،أو الحركـة الجديـدة لـن تنجـح ،و يجـب
أيضــا التــوفر عل خطــة واضــحة جــدا بشــأن مــا ستضــعه ي ـف مكــان الحكومــة الســابقة ،إن الثــورة بــدون خطــة ستخش أمــام ثــورة
مضادة .ي
إنن أعتقد أن ماركس قد أكد عل مقاربة تقدمية و مدروسة للغاية.
لقــد كــان متحمســا جــدا ،لكــن لــم يكــن أبــدا قليــل الصـ بـب ي ـف تضفاته ،و عنــدما نفكــر ي ـف المــر ،مــن وجهــة نظــر تاريخيــة ،فقــد مــرت
ر
ي
استشفه.
الزمن الذي كان قد
 150سنة فقط عل صدور "رأس المال" ،و هذا ل رسء ،فهذا هو التسلسل
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الكثب من الوقت لك يتجذر ،و يتحــول ،و يصــبح المــرض ،الــذي تنبــأ
كما تعلمون ،فإن النظام الرأسمال ،الذي يصفه ،يستغرق
ن
الخب أن نـرى اسـتبداله .أعتقــد أنــه ،إذا
لكثب من الوقت لك يفهم الناس .فقط عندما نفهم نكون قادرين يف
ن
به ،و يحتاج المر ن
ر
الس ء الــذي يحبــط
كنت تريد التحدث عن الطاحة بالنظمة السياسية ،أعتقد أنه من وجهة نظر ماركس،
ن
فالسبورة بطيئة ،ـ
للغاية عندما نكون يف معمعانها ،لكنها يصورية لنجاحها.
دفيد بيستيو :
أخية.
نصيحة …
ماري غابرييل :
ه كتــاب انجلــز الــذي يســم "انـ رـن دوهرينــغ" ،إنــه كتــاب قصـ نـب ،و قــد كتــب بشــكل
أعتقــد أن أفضــل مقدمــة لنظريــات مــاركس ،ـ
واضح للغاية ،فسيوفر لك قاعدة جيدة لما كانت عليه أفكار ماركس ،و أيضا فكرة عن الطريق ر
الن يجب سلكها بعد ذلك.
جميلة صابر
2019 - 5 – 2
نش هذا النص عل موقع ر
ر
الشارة يف الذكرى  201عل
البوليتاريا وقائد حركتها الثورية كارل ماركس
ولدة معلم ب
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