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ارة، العــــدد الرابــــع، يحمــــل عنــــوان: " ـــ ـــ إصــــدارا خاصــــا مــــن كراســــات الشـر ـ 
ـــ ــ اللينيني ارة الماركسـ  ـــ موقــــع الشرـــــ ك����ارل م����اركس،ينشـر

"، وهو يتضمن سلسلة من المقالت تحمل نفس العنــوان، بقلــم جميلــة صــابر، كــان الموقــعالنسان، كارل ماركس عقل العالم
وليتــاري العظيــم كــارل مــاركس بشــعار  ي عل ميلد المعلــم البب  ــ ســياق إحيــاءه للــذكرى المئــتين

ــ الحاجــة إل"قــد أطلــق بــدايتها في  
في

".كارل ماركس والفكر الشيوع  الثوري
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:تقديم
وليتاري العظيم كارل ماركس ل لميلد المعلم الير ا الذكرى المئتي…

 فل

وليتــاري كـارل مــاركس ي لميلد المعلـم البب وليتاريا العالمية وشعوب الرض المضــطهدة هــذه السـنة، الـذكرى المئـتين  ــ. تخلد البب
في

ي، الخامس من ماي ة أفكار هذا المعلم، الذي زودهــا بســلحين   كل بلد العالم بهذه الذكرى، مستحضي
تحتفل الطبقة العاملة في

، أل وهما، المادية الدياليكتيكية والمادية التاريخية ي ، لتحررها من الستغلل والضطهاد الطبقيين ي .أساسيين
 ــ كتــابه الرأســمال

 ــ استحضــار هــذا اليــوم نجــد البورجوازيــة واقتصــادييها ومثقفيهــا يحــاربون أفكــار مــاركس علنــا، ويبحثــون سا في
في

  تنتقــل مــن طــور إل طــور آخــر جاعلــة مــن نظريــاتهم القتصــادية أضــحوكة عل كــل لســان
.عــن حلــول لزمــاتهم القتصــادية، الــنر

ــــ مســــتبر يــــ غبن   مــــع فكــــر مــــاركس واضــــح بين
يــــ فتعــــاملهم النتقــــائا ي وتحريفيين فقــــط. أمــــا النتهــــازيون بكــــل أصــــنافهم مــــن إصــــلحيين

وليتاريـــــا العالميـــــة وشـــــعوب الرض المضـــــطهدة مـــــن يحتفـــــون بميلد مـــــاركس احتفـــــاء- الماركســـــيون اللينينيـــــون والثوريـــــون والبب
.حقيقيا

ي ســـنة، ورغـــم ذلـــك ل زالـــت وســـتظل أفكـــار مـــاركس والماركســـية تشـــكل شـــبحا بالنســـبة لقـــد مـــرت عل ميلد كـــارل مـــاركس مئـــتين

 
  الشيوع  الذي تزول فيه الفوارق الطبقية ويخلو من الستغلل الطبقر

وع المجتمع النسائي .لعداء مشر
إن البورجوازية المهيمنة اقتصاديا وسياسيا عل العالم يخيم عليها شبح ماركس وأفكاره المرعبة لوجودها، لهـذا فه ــ تبــذل كــل
  كــان

 ــ كــل المجـالت الــنر
 ــ المقـررات المدرســية والجامعيــة في

الجهود، من أجل إزاحــة هــذا الشــبح عــبب تغييــب أفكــاره وتشــويــهها في
  يعـد حضـور فكــره

 ــ العلــوم الجتماعيـة والتاريخيـة، بـل تطـرده مـن كــل الفضــاءات الـنر
 ــ القتصـاد والفلسـفة، في

مـاركس رائـدها، في
ـــ الحقيقـــة ليســـت إل  

  في
ـــ التاريــــخ، والـــنر  

فيهـــا قويـــا، إنـــه الرجـــل الكـــب  كرهـــا مـــن طـــرف البورجوازيـــة، وإليـــه تنســـب كـــل الجرائـــم في
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  فضحها ماركس وعراها سياسيا وإيديولوجيا، عندما أوضح الــدور العــالم  التــاريخي

جرائمها، جرائم الضطهاد والستغلل، النر

وع المجتمع الشيوع  اك  و مشر وليتاريا بوصفها بانية المجتمع الشبر .للبب
  النظريــات والمــذاهب أل

يــ الماركســية عــن بــافر يــ مــن النــاس، وذلــك نظــرا لمــا مبن لقــد اســتحوذ الفكــر الماركس ــ عل عقــول المليين
.وهو روحها الثورية

 ـــ الحيـــاة
وليتاريـــا وكـــادج  العـــالم، لن رســـالته في يـــ للبب كـــان مـــاركس ذلـــك الكـــابوس الـــذي ظـــل وســـيظل يطـــارد كـــل العـــداء الطبقيين

وليتاريــا، والكفــاح   خلقهــا، مــن أجــل تحريــر البب
، والمؤسســات الــنر ــ تقــويض المجتمــع الرأســمال   

كــانت الســهام بشــكل أو بــآخر في
ي عليـه ، لـذلك كــان كــارل مـاركس، الرجــل الـذي مقــت وكـره وافــبر كان ميدانه، فكـان يكافــح بحمــاس وعنـاد ونجـاح منقطـع النظبنــ
  زمانه، فقد نفته الحكومات الستبدادية منها والجمهورية، واجتمــع ضــده المحـافظون والـديموقراطيون، لكنـه

ه في أكب  من غبن
ورة القصوى، وحنر لو كان له  ونلم يهتم بكل هذا إل عند الضي ، فلم يكــن لـه أعــداء شخصــيون، لن كــارلالكثبن ي  من المعارضين

ماركس ضد شخصنة الضاع، وكان يعتبب ذلك أسلوبا مقيتا، بنفس القدر الذي كـان يرفـض بــه المـدح، لـذلك مـات وسـط محبــة
يا إل كاليفورنيـــا، ومـــن أوروبـــا إل أمريكـــا، ومـــا زال يحتفـــظ ـــ منـــاجم ســـيببن ي مـــن أقاص  ـــ مـــن الرفـــاق الثـــوريين ي وإجلل وبكـــاء المليين
ي والثوريــات الن وغـدا وبعـد غـد، ولكـل ذلــك سـيخلد اســمه عــبب العصـور، وكـذلك أعمـاله، وتحتفـظ لــه النســاء بحب كل الثـوريين

.بفضله عليهن
كــانت التهجمــات الشخصـية عل مــاركس قــد بلغــت مســتوى مــن الجنــون والغبــاوة، كــانت تضــطره إل الـرد عليهــا، وهـ  ل زالــت،

ي بالثورة البلشفية المجيدة وماو تس  تونغ بالثورة الصينية العظيمة .وقد رد عليها لينين
ــ القـــرن  ـ 

ــ في ــ البشـر ـي الفلســـفة: 19لقـــد أكمـــل مـــاركس وأتـــم عل نحـــو عبقـــري التيـــارات الفكريـــة الرئيســـية الثلث الكـــب  تقـــدما بين
اكية الفرنسـية، المرتبطـة بأفكـار الثـورة الفرنسـية بـوجه ي، والشــبر ـي الكلسيكية اللمانية، والقتصاد السياس  الكلسـيك  النجلبن
، بوصـفهما نظريــة الحركـة العماليـة، وبرنامجهـا ي اكية العلميـة المعاصتين   تؤلف مجموعها، المادية والشــبر

عام، هذه الفكار النر
  العالم

  جميع البلدان المتمدنة في
.في
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ء الوحيــــد الـــذي كــــان يســــتحوذ عل اهتمــــام  ــــ
، عنــــدما قــــال إن السر يــــ  ــــ التاريــــخ يشـــهد عليهــــا لينين

إن العمــــال العظيمــــة لمــــاركس في
ء) ومعه رفيقه انجلز(ماركس   ــ

ء الـذي كــرس لـه المـور العظــم جوهريــة، والكــب  جــدة، والسر  ــ
ء آخـر، وأن السر ـ 

أكــب  مـن أي سر
 ــ تاريــــخ الفكــر الثـوري، كــان هــو تطــبيق الماديــة الدياليكتيكيـة بإعــادة صــياغة القتصــاد

الــذي يشــكل التقــدم البــارع الــذي حققـه في
.السياس  بكامله، بدءا من أسسه وصعودا إل التاريــــخ والعلوم الطبيعية والفلسفة وسياسة الطبقة العاملة وتكتيكها

ـ  جميـع المجــالت، إل مـا جــاء عرضــا ونحـن نسـتعرض مسـار حيـاة هـذا
  ما أنتجه ماركس من فكر في

  هذا المقال في
لن نخوض في

المعلم الثوري، إن هذا المقال يركز بالساس عل ماركس النسان، عل مآس  عقل العالم هذا، عل فقره المدقع، عل صحته
ه، ســـنتحدث بالســـاس عـــن حـــرارة مـــاركس النســـانية، عـــن صـــداقته ــ   اجتمـــع فيهـــا مـــا تفـــرق عل غبـن

المعتلـــة، عل أمراضـــه الـــنر
ورفــاقيته، عــن مـــاركس المحــب العاشــق، مــاركس المحبــوب، مـــاركس وتربيـــة البنــاء، مـــاركس الشــاعر ومتــذوق الداب والفنــون،
 ــ
ه ذلــك في ، ماركس المنبوذ والمطارد من فضاء إل آخر، ماركس المم  الذي نزعت عنه هويته ولــم يضيــ ماركس صامة الضمبن

 ــ جميــع أحــواله النســانية،
ء، مــاركس جدليــة الضــعف والقــوة، باختصــار نركــز عل مــاركس في  ــ

ء، مــاركس الــذي يهتــم بكــل سر  ــ
سر

ـ  هـذا البحـر مـن المآسـ  أنتـج مــاركس مـا ل يقـدر عليــه أعــنر
لنصل إل خلصة مفادها، أنه وسط هـذا الكــم مـن العلــل والدواء في

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
5 �� 5 �� 2018
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 ــ1ــ 
I – ا لنشأة كارل ماركس

ات و السياق التاريخل الولدة، التأثي…

، بون وكولونيا  - 1 ل ل تريف، برلي… كارل ماركس بي…

ة يهودية، اعتنقــت 1818ماي من سنة  5ولد كارل ماركس يوم    مدينة تريف جنوب غرب ألمانيا، من أسة بورجوازية صغبن
في

  كان فيها محاميا لمعا،
يش ماركس عل مهنة المحاماة النر وتستانتية حماية لنفسها من الضطهاد، ولك  يحافظ والده هبي البب
اليا متنورا قارئا للفلسفات الفرنسية للقرن الثامن عشر .وقد كان الب من عائلة ميسورة وكان وطنيا ليبب

ـ 
، وذلــك في ـي ـ  مدينـة بـون، ثـم إل جامعــة برلين

ـ  مدينــة تريــف مســقط رأسـه، ثـم التحـق بالجامعـة في
أتم ماركس الدراسة الثانويـة في
ــ  ي اوحــة فيمــا بين ، لكــن ميلــه كــان للتاريــــخ،. 1841و  1835الســنوات المبر  ــ الحقــوق والقتصــاد السياس ــ

كــانت دراســة مــاركس في
وســية وللفلســفة بــوجه خــاص لعــدة اعتبــارات، منهــا أن الفلســفة كــانت المجــال الوحيــد الــذي لــم تكــن تتــدخل فيــه الحكومــة البب

 ــ الفلســفة، وكــانت أطروحتــه حــول . بشــكل ســافر
 ــ فلســفة الطبيعــة عنــد ديمــوقريتس"حصــل عل شــهادة الــدكتوراه في

الفــوارق في
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، وقـــد ركـــب مـــاركس موضـــوعا صـــعبا مكنـــه مـــن اللمـــام بمجمـــل فلســـفة الغريـــق، وخاصـــة الفلســـفة الماديـــة والمنهـــج"وأبيقـــور
.الدياليكتيك  وتطورهما

ـ  الجامعـة،
 ــ مدينـة بـون، وكـان طمــوح مـاركس أن يحصـل عل منصــب أســتاذ في

عندما نال شهادته العليا، وبعد تخرجـه اسـتقر في
وســـــية اضـــــطرت مـــــاركس إل صف النظـــــر عـــــن الحيـــــاة الجامعيـــــة   كـــــانت تســـــلكها الحكومـــــة البب

ـــــ أن السياســـــة الرجعيـــــة الـــــنر غبن
.والعزوف عنها

  شبابه لعدة نوادي فكرية، كان أبرزها 
ي الشباب"انتم كارل ماركس في ي اليساريين ــ"نادي الهيجليين  

، أي أن ماركس كان هيجليا في
ي   مدينة برلين

ي في .بداية مشواره الفكري، لذلك انضم إل حلقة أتباع هيجل اليساريين

ـ  ســنوات الربعينـات مـن القـرن 
ـ  بعـض الفكـار مـع أتبـاع 19في

ـ  رينانيـا، الـذين كـانوا يلتقـون في
أسـس البورجوازيـون الراديكـاليون في

  مدينة كولونيا تسم 
، جريدة معارضة في ي   كــان أول صــدور لهــا بتاريــــخ "الجريدة الرينانية"هيجل اليساريين

،1842ينــاير  1، النر
ـ  أكتـوبر مـن نفـس السـنة أصـبح رئيـس تحريرهـا، ممـا جعلـه ينتقـل

ي فيهـا، وفي وقد دع  ماركس للعمـل كأحـد المحرريـن الساسـيين
  كــان يقيــم فيهــا إل مدينــة كولونيــا، حيــث يوجــد مقــر الجريــدة، وقــد كــان لكتابــاته السياســية والفلســفية وقــع

مــن مدينــة بــون الــنر
  كـان يكتـب فيهـا

ولن مـاركس لـم يسـتطع ولـوج الجامعـة كمـدرس. كببن عل الرأي العام، ممـا جعـل السـلطات تمنــع الجرائـد الـنر
 ـــ 

  تـــوفر لـــه عمل ممكنـــا، وقـــد قـــاده عملـــه في
، فقـــد كـــانت الصـــحافة الوســـيلة الوحيـــدة الـــنر إل" الجريـــدة الرينانيـــة"كمـــا كـــان يتمنيـــ

اك  والشيوع  .التطرق لقضايا متعددة ودراسة الفكر الشبر
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يش والجار ويستفالن - 2 تأثي… الب هيل

تيب، وقد أدرك والد ماركس منــذ وقــت مبكــر أن أولده الخريــن   البر
  في

كان لكارل ماركس ست إخوة، واحتل ماركس البن الثائي
ـي مـزاج   كارل ابـن صـعب المــراس يتمتـع بـذكاء حــاد، متـألق، يجمـع بين

لم يكن فيهم من يتمتع بأية مواهب ممتازة، وقد كان له في
 ــ محلــه، فقــد

ة عل ضــبط العصــاب، كــان حــدس الب صــادقا وتقييمــه لبنــه في  ــ الســتقلل، وقــدرة كــببن
عنيــد ورغبــة جامحــة في

ي وحــنر العـداء، قيـد ظلت هذه الصفات ملزمة لماركس طيلة حياته، تدعمها عدة شهادات من الرفاق والصدقاء والمناضــلين
يش مبكرا أن صلبة ابنـه، وهـ  صــفة أخـرى لكــارل، لبــد أنهــا سـتكون مثـار عـداوة، كمــا رأى أنهـا قــد تـوقعه حياته، أدرك الب هبي

ة، و أبدا لم يكن حدس الب خاطئا   مشاكل خطبن
.يوما في

ا، حـــنر أنـــه عنـــدما أنجـــب أول ابـــن لـــه كـــان يريـــد ان تكـــون علقتـــه بـــه ـــ حيـــاة مـــاركس كـــببن  
يـــش في كـــان الـــدور الـــذي لعبـــه الب هبي

ا عل مــاركس، فــإن الم عل العكــس مــن ذلــك، فلــم  ــ الــوقت الــذي كــان تــأثبن الب كــببن
  كــانت لـه مـع أبيــه، لكـن، وفي

كالعلقــة الــنر
ا باهتـا، وبـذلك فــالتعلق بــالب كــان أكــبب مـن التعلـق بـالم ا وتــأثبن  ــ حيـاته إل دورا صــغبن

وكـان مـن النـاس أيضــا، الـذين. تلعب أمـه في
  ستصــبح زوجـة مـاركس فيمـا بعـد، فقـد كــان حبـه لــه

ـ  الــنر
هم الشديد عل كارل ماركس، السيد ويسـتفالن والـد جيني مارسوا تأثبن

شديدا، فقد تمكن ويستفالن أن يقوي إيمان ماركس بنفسه وبقدراته وأن يصبغه بصبغة إنسانية، وهو اليمان الــذي ظــل أبــرز
ات حيــاته، وقــد كــان مــن أثــر ذلــك أن مــاركس بــالرغم مــن حساســيته غبنــ العاديــة واعتــداده بنفســه  ــ جميــع فــبر

 ــ مــاركس في
طــابع في

ــــ عامــــا متصــــلة مــــن المــــرض والفقــــر والنضــــال المســــتمر، ي   تواجهنــــا طــــوال أربعين
يــــائه، كــــانت الشخصــــية الــــنر وعل الرغــــم مــــن كبب
.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 أكــب  ممـا أخـذ مـن أبيـه،
  كــانت تمثلهـــا عائلـــة ويســتفالن عرفــت صـــديقها الشـــاب وفتحـــت عيــونه عل الكتابــات 

اليــة الـــنر "المــدمرة"فالرســتقراطية الليبب
ي خاصـــة ســـان ســـيمون، وقـــد بلـــغ مـــن تـــأثر مـــاركس بمعاملـــة جـــارهم ي الفرنســـيين اكيين ــ رينانيـــا، كتابـــات الشـــبر ـ 

  كـــانت تـــروج في
الـــنر

  أعــدها للــدكتوراه إهــداءا متأججــا
لــه بــأدب وحســن ضــيافة نـــادرة، أنــه ضــمن الرســالة الــنر ي ـ مبي ـ 

ويســتفالن، الــذي كــان يســتقبله في

 ــ
 ــ ســن كــان فيهــا مــاركس شــابا وفي

 ــ منحــه التــوازن النفس ــ في
لويســتفالن، زاخــرا بالعجــاب وعرفانــا بالجميــل، لن الرجــل ســاهم في

ـ  سـنة 
،  1837أمس الحاجة لهـذه المســاندة المعنويـة، وفي ـ 

حبـه وعشـقه الـذي عـاش معـه كـل-تقـدم مـاركس لخطبـة ابنتـه جيني
وحصل عل موافقته بدون أدئي صعوبة وبدون أدئي تردد، فالرجل لن يجد أحسن من شاب كمــاركس زوجــا- الحاسيس النبيلة

ء بالفكـــار المتمــردة لبنتــه، وهـــو الــذي خـــبب معــدنه وقــرأ خبايــا صـــدره العــامر بــالحب الجيــاش والحاســيس النبيلــة وعقلــه المل ـــ
.الخارجة عن المألوف

 ــ ســن 
، فقــد كــان يقــرأ قصــائد الشــاعر الشــاب  17في ، كــان يرقــص، يركــب الفــرس، لقــدهيين�هكــان مــاركس ذلــك الشــاب الرومانس ــ

.كان مليئا بالحياة، كان يرى أن الدب يليق به ولذلك كان يريد أن يجرب مهنة أدبية

ـ  السـن 
 ــ ويسـتفالن حـب قـوي ودائـم، رغـم اختلف وضـعهما الجتمـاع  والتبـاين في

ي كارل ماركس والجميلة جيني كـانت(تولد بين
ه بأربــع سنوات ،)تكبب ـ 

، وعنـدما عـاد إل تريـف قادمـا إليهـا مـن بـون حيـث يتـابع دراسـته الجامعيـة ارتبـط بخطوبـة سية مـع جيني
ء الــذي مــن شــأنه أن ــ  

، لعــدة اعتبــارات أولهــا، بســبب صــغر ســن كــارل مــاركس، السر ف بــذلك لبيــه، الــذي أرعبــه الخــبب وقــد اعــبر
 ــ مـن فضـيحة حـول هـذا

يعطله أو يلهيه عـن المسـتقبل الـذي يريــد الب للبـن، وأيضــا لمـا يمكـن أن يحـدثه ذلــك الرتبـاط بجيني
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، ولـم يكـن أمـام الب إل أن يبعـد ولـده ف ة يسـهل أن يعلـم سـكانها بـالخبب ـ  مدينـة صـغبن
، " صـدره"الـزواج، في ـي مركـز كـل"إل برلين

ي سنة " ثقافة وكل حقيقة   خطاب تمت قراءته عند افتتاح جامعة برلين
).سنة ميلد ماركس (1818كما يقول هيجل في

  خريـف 
، وفي ي   برلين

ـ  سـن 1836في
، قـد فهــم أن زمـن الصـبيانيات قـد ول وانته، لـذلك18، فـإن كــارل مـاركس، الـذي هـو الن في

  تسقط تحـت يـديه، و أصــبح قارئــا نهمـا لكتــب القـانون والتاريــــخ
  نحو الدراسة، فقد قرأ كل الكتب النر

فقد انطلق بشكل جنوئي
والجغرافيا، وخاصة الفلسفة، وما زالت مع ذلك تظهر موهبته أدبية أكــب  منهـا فلســفية، فقـد كــرس ليـاليه لكتابـة الشــعر، حـول
 ــ بدايـة الشـباب وتغمــره الحاســيس الفياضــة والجارفــة

، وحول نفسه، والمــر ل يبــدو غريبـا بـالنظر إل كــونه في  
.حبه، حول جيني

:كتب ماركس

لم أعد أشتغل بهدوء

بما استحوذ عل روج  من قوة

  سلم منذ الن
ل أستطيع البقاء في

أنطلق بشغف نحو العمل 

ء أريد إخضاعه  
كل سر

كل افضال اللهة

وامتلك المعرفة
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معانقة الفن كله

.مسبقا عن طمعه وعن حس المجموع لديه 18وهكذا يعبب ابن 
يـــ  ـــ المثقفين

ب الجعـــة، حيـــث يلتقر ـ يـــ العمـــل الشـــاق وارتيــاد أمـــاكن سـر خلل هـــذه الســنوات الخصـــبة مـــن حيـــاته، فـــإن التوفيـــق بين
  عضه أي اليسار الهيجل  قد أثر عل ماركس، ولم يعد ينام، وسعان ما سيســقط مريضــا، وهــو مــرض يتطــابق

الكب  تقدمية في
ــــ أزمــــة أحــــرق عل إثرهــــا أشــــعاره ومشــــاريــــع روايــــاته  

ــــ حــــبيبته، وذلــــك بســــبب الفــــراق والقلــــق، ممــــا تســــبب لــــه في  
مــــع مــــرض جيني

.وتراجدياته، ومن هنا ستكون القطيعة مع الدب، الذي هجره نحو الفلسفة

  يرجــع تاريخهــا إل 
ة الفلســفية، والــنر 10كــان التعــببن عـن هــذا التحــول نحــو الفلســفة، تلــك الرسـالة الطويلـة إل والـده، ذات النــبب

ـ حيــاته، إذ رســم تحليل لوضــعيته، منطلقــا مــن مبــدإ مركــزي،1835نونــبب  ـ 
ـ لــه فيهــا عــن هــذه الزمــة الول والحاســمة في ، يحكـ 

  الوجود الخالص
  العلم، في

  الفن، في
  نفس الوقت في

  تتجل في
، النر .وهو أن كل حياة ه  تعببن عن جوهر عقل 

ـ الواقــع والمثــال، وهكــذا، ـي   تقــوم عل إظهــار التنــاقض بين
، حــاول الطــالب مــاركس كتابــة فلســفة الحــق، الــنر ي لين منــذ التحــاقه بــبب

ورة، تناقضـــات مرتبطـــة بالشـــياء ، ونظريـــة الصـــبن فحـــنر يـــدرس بعمـــق الفلســـفة والهيجليـــة، فقـــد بـــدأ يفهـــم الـــدياليكتيك المحل ـــ
، وســـــيتعلق مـــــاركس بالتجـــــاه النقـــــدي المنبثـــــق مـــــن الهيجليـــــة، اتجـــــاه يســـــتخرج مـــــن ــــ الملموســـــة كتعـــــببن ملمـــــوس للعـــــالم الخـ 

. الدياليكتيك تحليل نقديا للدين والثقافة والمجتمع، لكنها تبقر مجردة

ـــ مـــن المتطلبـــات، تلـــك المتعلقـــة بالـــدخول مـــع الواقـــع ي ء أكـــب  ممـــا عنـــد أصـــدقائه، فقـــد استشـــعر اثنين  ـــ
لقـــد كـــان عنـــد مـــاركس سر

وإذا كان كارل ماركس إل غايـة هـذا الـوقت مـا زال يكتـب. من جهة، وتلك المتعلقة بتغيبن هذا الواقع بشكل حيوي" الملموس"
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ائه، لــذلك كــانت أول أعمــاله الدبيــة شعرا، فلك  يعلن هذا المتطلب المؤمن بالنسان، فقــد كــان يمتلــك خيــال شــعريا ل مثيــل لــب 
ـ المفضـــل لـــديه، وإذا كـــانت صـــفة ـ 

ي دو بــالزاك الروائا أشـــعارا، وهـــو عمومـــا محـــب وشـــغوف بـــالدب، وكــان الديـــب الفرنس ـــ هبيـــ
  ستلزمه طيلة حياته

  شبابه، فقد أضاف إليها صفة الفيلسوف، وه  الصفة النر
ت كارل ماركس في ي .الديب قد مبن

  سنة 
 :1842يقول موزيس هيس لحد أصدقائه وهو برثولد أورباخ عن ماركس وذلك في

ا الجيل الحالا "
، فل ا

، تخيل روسو وفول��تي… وهولب��اخ(...)تستطيع أن تتهيأ للقاء الفيلسوف العظيم، وربما الوحيد الحقيقا
ل ج فلديك الدكتور ماركس ا شخص واحد ج أيول مجتمعي…

ل فل ."وليينغ وهينه وهيجل مجتمعي…

  
، وبــذلك سـتكون السياسـة المنعطــف الثــالث"الشـيوعية"يكتـب مـاركس أول مقـالته السياســية  1842أكتوبر من سـنة  16في

  حياة ماركس بعد الدب والفلسفة، وسيظل عليه إل آخر رمق
. في

ــ ل تــزال ضــعيفة،  ـ القتصــاد السياس  ـ 
وقــد أدرك-كــان مــاركس يريــد حينــذاك كتابــة مقــال حــول الملكيــة، فظهــر لــه أن معــارفه في

  
، و سيعمق- فانكب عل دراسته بكل حماس "- الجريدة الرينانية"ذلك بالخص، عندما كان صحافيا في   لندن، منفاه الخبن

في
ي وخاصة كتابات ســان ســيمون ي الفرنسيين اكيين   قراءة الشبر

-الــذي طالمــا حــدثه عنــه أبــوه - هذه الدراسة أكب  فينهمك عندئذ في
، ويقــرأ مؤلفــات سيســموندي وجيمــس ميــل ـ ـ الرجــال والنســاء، وأولويــة القتصــادي عل السياسـ  ـي الــذي يؤكــد عل المســـاواة بين

كــل هــذه. ، ويقــرأ أعمــال لــويس بلن ومؤلفــات شــارل فــورئ   وروبــرت أويــن، ويقــرأ أيضــا مؤلفــات بــرودون)والــد جــون ســتيوارت(
، ويـرى مــاركس عندئــذ  ــ كــل مــا يتعلـق بالقتصـاد بمنهــج مـادي جــدل 

القــراءات ســتكون أســاس التطــوير الـذي ســيدخله مـاركس في
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ي الماديـة، فيتخل عـن ء يمكــن الفلت مــن قـوانينه أو مـن قــوانين  ــ
أن القتصــاد أسـاس كــل العلــوم الجتماعيـة الخـرى، وأن ل سر

اكية العلمية اكية الطوباوية و ستولد معه الشبر .الشبر

ـــ ســـنوات الربعينـــات مـــن القـــرن   
ـــ بعـــض الفكـــار مـــع أتبـــاع19في  

ـــ رينانيـــا، الـــذين يلتقـــون في  
، أســـس البورجوازيـــون الراديكـــاليون في

  مدينة كولونيا تسم 
، جريدة معارضة في ي ، وقــد1842ينــاير  1، كان أول صدور لهــا بتاريــــخ "الجريدة الرينانية"هيجل اليساريين

 ــ أكتــوبر مـن نفــس الســنة أصـبح رئيــس تحريرهــا، ممــا جعلــه ينتقــل مـن
، وفي ي دع ــ مــاركس للعمــل فيهــا كأحـد المحرريــن الساســيين

  كان يقيم بها، إل مدينة كولونيا حيث يوجد مقر الجريدة
. مدينة بون النر

اف عل إدارتهــا، و لمــا أصــبحت    الجريدة جعلته ينتقل من مجــرد كــاتب عل صــفحاتها إل السرــ
الجريــدة"لكن ألمعية كتاباته في

ــ الكتابــة" الرينانيــة  
كيها ثلث مــرات، وكــان الكــثبن يســارع في ا، حيــث تضــاعف عــدد مشــبر تحــت إدارة مــاركس، عرفــت نجاحــا كــببن

  بروسيا، ليــس ممكنــا لحــد أن يكـون صــحافيا أو أسـتاذا للفلســفة، إذا لــم يكــن ذلــك بــأمر الســلطة، لـذلك تـم منــع
فيها، غبن أنه في

الجريـــدة، وهـــو منـــع ارتبـــط أساســـا بـــالموقف الـــذي اتخـــذه مـــاركس حـــول حـــق الملكيـــة، ولنـــه تحـــت إدارة مـــاركس أصـــبح اتجـــاه
الجريـــدة الـــديموقراط  الثـــوري أكـــب  وضـــوحا، فقـــد عـــرض ذلـــك الجريـــدة للرقابـــة مـــن طـــرف الحكومـــة الرجعيـــة القائمـــة، فتخل

 ــ الســنة المواليـة لصــدورها ســنة 
، و مــا1843ماركس عن إدارة تحريرها، إل أن مصبن الجريدة انته بها إل المنــع مـن الصـدور في

 ــ الجريــدة، وعل إثــر ذلــك ســيغادر إل فرنســا قاصــدا بــاريس، وســيكون ذلــك أول خــروج
لبــث مــاركس بعــد ذلــك أن غــادر عملــه في

.لماركس من ألمانيا الذي سيكون له ما بعده
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ا لنشأة كارل ماركس - 3
السياق التاريخل

 ــ أوروبــا، و للوقــوف عنــد نشــأة كــارل
، المرتبــط بمــا كــان يحــدث في  

 ــ ســياقها التــاريخي
لفهــم محتــوى الماركســية وخلفيــات تبلورهــا في

  لنشأته
.ماركس، لبد من تطبيق منهجية المادية التاريخية عل هذه النشأة، من خلل دراسة السياق التاريخي

  بداية القرن 
ة كانت ل تزال تشهد إرهاصات ما بعد الثورة الفرنسية لسنة  19فكارل ماركس ولد في   كانت1789، وه  فبر

، النر
بمثابــة ثمــرة عض النــوار، الهــادف إل التخلــص مــن ظلمــات عض القطــاع وســيطرة الكنيســة، وذلــك لمــا كــانت تعنيــه عل عــدة
، وعل المستوى السياس ــ واليــديولوجب  انهيــار تــام لهيمنــة مستويات، فعل المستوى القتصادي انهيار نمط النتاج القطاع 
  عجلــت بانهيــار النظــام القطــاع  الــذي عمــر طــويل بــالمر

الكنيســة وأمــراء القطــاع والملكيــة المطلقــة، ولــم تكــن الحــداث الــنر

 ــ اقتصـادي وسياسـ 
يــ عشــية وضـحاها، بــل هــو نتيجـة تراكــم صاع طبقر ، فسقوط نظام اقتصـادي وسياسـ  ل يحـدث بين اليسبن

  دام أربعة قرون 
).18إل القرن  15من القرن (وإيديولوجب  وثقافي

 
ول شك أن انتصار عض النوار اقتصاديا وفكريا وإيديولوجيا عل المجتمع القطاع  العــتيق، كــان لــه وقــع كــببن عل البيئــة الــنر

ـــ والقتصـــادي واليـــديولوجب  لـــم يكـــن دائمـــا حـــامل لبـــوادر التقـــدم نشـــأ فيهـــا كـــارل مـــاركس، كمـــا أن انتصـــار البورجوازيـــة السياس 
ـــــ شـــــعارات الثـــــورة الفرنســـــية فقـــــد اســـــتعمرت الشـــــعوب الخـــــرى مـــــن طـــــرف. ومبـــــادئ الثـــــورة كالحريـــــة والمســـــاواة والخـــــاء، وه 

ـ  شــعوبــها عل أســاس اعتبـارهم كعبيـد، حيـث
  حملــت تلــك الشـعارات، وتمــت إبـادة بعضـها بالكامـل واتجـرت في

البورجوازيـة الـنر
 ــ مــزارع القطــن ومنــاجم اســتخراج الــذهب والفضــة، كمــا أن نمــط النتــاج

، وتــم ترحيلهــم نحــو أمريكــا للعمــل في يــ بيــع منهــم المليين
  بدأ نجمها يسـطع، وسـلطتها القتصـادية تتقــوى مـن

، كان، من جهة، يحقق الرباح الخيالية للبورجوازية، النر ا الرأسمال  الناسر
 ـــ المقابـــل البـــؤس والفقـــر، حيـــث كـــان يفـــرض عل العمـــال

وات المنهوبـــة مـــن المســـتعمرات، بينمـــا كـــانت تخلـــق في جـــراء تراكـــم الـــب 
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  النظام القتصادي والجتماع  الســابق، العمــل لســاعات طويلــة
ين، الذين تم حرمانهم من وسائل النتاج كأقنان أرض في المبلبر

وط قاسـية ل إنسـانية، فمثـل هـذا التنـاقض العميـق الـذي ولـد 18قد تصل إل  ـ  ظـل سـر
  اليوم مقابـل أجـور زهيـدة، وفي

ساعة في
اكية الطوباويــة عل يــد عــدد مــن مــع تطــور نمــط النتــاج الرأســمال  كــان لبــد مــن أن يــثبن ردود فعــل قويــة، هنــا كــان ظهــور الشــبر
ــ نمــط النتــاج ، بمثابــة رد فعــل طــبيع  عل هــذا التنــاقض ومآس  امن مــع صــعود نمــط النتــاج الرأســمال  ي ــ بــبر ي المفكريــن الوروبيين

اك  المناهض للرأسمالية ورة طبيعية للفكر الشبر ، فالماركسية إذن ظهرت كسبن . الرأسمال 

  ثلثة مصادر 
  ألمانيا، ثم من خلل: لقد تشكلت المصادر الفكرية لكارل ماركس في

ة دراسته في من الفلسفة والتاريــــخ خلل فبر
  كل مـن فرنســا وبلجيكــا، ثــم مــن خلل

اك  ومنهج التاريــــخ السوسيولوجب  الفرنس  والممارسة السياسية في استيعاب الفكر الشبر
  لندن

ي والعمل عل تطويره أثناء استقراره في ي .استيعاب عمق القتصاد السياس  النجلبن

13 �� 6 �� 2018
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 ــ2ــ 

II – ل ل المميي… ل الثوريي… فردريك انجلز و كارل ماركس: محطة فرنسا والتقاء المناضلي…

ا لماركس - 1 الهجرة نحو فرنسا والمنعطف الفكري ج اليدلولوطر

ـ  
  غـادر فيهـا عملـه في

  خريف السنة الــنر
ـ  سـنة "- الجريــدة الرينانيـة"في

غـادر مــاركس إل فرنسـا قاصـدا بـاريس- 1844نحـن هنـا في
، فأصــــدر هنــــاك مجلــــة راديكاليــــة، لكــــن لــــم يصــــدر مــــن هــــذه المجلــــة المســــماة   

الحوليــــات"ليواصــــل شــــغفه ونشــــاطه الصــــحقي
ــــ ألمانيــــا سا اضــــطرتها إل التوقــــف، وأيضــــا" اللمانيــــة - الفرنســــية   

ســــوى العــــدد الول، لن الصــــعوبات الناجمــــة عــــن توزيعهــــا في
ـ  هـذه

، الذي كان هيجليا يساريا وأصبح من أنصـار بسـمارك، ومـن خلل المقـالت الصـادرة في بسبب الخلفات مع أرلوند روجب 
.الجريدة، تم العلن عن ماركس الثوري الذي كان يتوجه بالنقد لكل ما هو قائم بدون هوادة
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ـــ فرنســـا يســـتطيع أن يســـهم بنصـــيب  
  ل يســـعفه، ورأى أنـــه في

كـــان قـــرار مـــاركس الهجـــرة إل فرنســـا نابعـــا مـــن كـــون الواقـــع اللمـــائي
را هذا النتقال   ذلك العهد، يقول ماركس مبب

ة في   كانت منتشر
ة النر   القضايا المثبن

:مبتكر في

".إن ألمانيا لم يعد فيها ما أستطيع أن أفعله، إن المرء ل يستطيع بها إل أن يكون غي… آمن عل نفسه"

  متحـــرر ذو قلـــم حـــاد، أرغـــم عل
ـــ ذلـــك الـــوقت، كـــان قـــد عـــرف عنـــه أنـــه صـــحقي  

وكـــان مـــاركس قـــد ســـبقته شـــهرته إل فرنســـا، فقي

ة بـأنه. مغادرة ألمانيا لنه دعا بعنف إل الصـلح الـديموقراط  ـ  دول كــثبن
طة في عامـا بعـد ذلـك أصـبح مــاركس معروفـا لـدى الشـر

ــ بــاريس مــر 1845 – 1843شــيوع  ثــوري ل يقبــل مســاومة، لقــد كــانت ســنوات   
ي مــاركس خطــورة وأبعــدها أثــرا، فقي أكــب  ســنين

ــــ نهايتهــــا كــــان قــــد بلــــغ مكانــــا شخصــــيا وسياســــيا واضــــحا، وقــــد كــــرس بقيــــة حيــــاته لتنميتــــه  
، وفي  

بمرحلــــة تكــــوينه الفكــــري النهــــائا

 ــ
ي مــن بلــدان عديــدة، لكــن مــاركس لــم يستشــعر ذلــك الحســاس بــالتحرر في يــ و الثــوريين وتحقيقــه عمليــا، ففرنســا ه ــ ملذ المنفيين

ـ  بـاريس كـل مـا هــو جميـل يـدعو إل
ـ  ألفـاظ سـاحرة، أنهـم قـد وجـدوا في

باريس، الذي استشعره معاصوه، الذين أعلـن بعضـهم في
هــا لسـبب ا عند مـاركس، فهــو اختـار بـاريس دون غبن العجاب بالمدنية الوروبية كلها، هذا النبهار لدى معاصيه لم يكن حاصي

.الحوليات الفرنسية – اللمانيةة"عمل  محدد، هو أنها بدت له أكب  الماكن ملئمة لصدار مجلته 

ـ  بـاريس تجــاوز كـل الحـدود، فقـد
ـ  القــراءة، لكـن إقبـاله عل القـراءة في

 ــ معظــم أوقــات فراغــه في
كان ماركس منذ أيـام دراســته يقضي

  سعة محمومة، وما أن انتهت سنة 
حــنر كــان قـد تعـرف عل 1848كان يقرأ ليل ونهارا، كما كان يفعل أيام اعتناقه الهيجلية في

ي والكتــــاب ي الفرنســــيين اكيين ، وبــــدأ تــــأثبن الكتــــاب الشــــبر ــــ ي ي والنجلبن المــــذاهب السياســــية والقتصــــادية لكبــــار المفكريــــن الفرنســــيين
ـ  فرنســا

ـي الحالـة العامـة في يــ يبـدد ضــباب الهيجليــة، الـذي أحـاط بـه مـن كــل جـانب، وعقـد مــاركس مقارنـة بين ي النجلبن القتصــاديين
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ــ ــ نـــواج  الـــذكاء والقـــدرة عل التفكبـن ـ 
ــ الول مـــن مســـتوى أعل بكـــثبن في ـ 

ــ بلده، فـــأثر فيـــه كـــل الثـــر مـــا لحظـــه في ـ 
ــ الحالـــة في ـي وبين

، ويرى أن اللمان هم أكب  الشعوب الغربية تخلفا .السياس 

ا حياة ماركس 1844 – 2
اللتقاء بفردريك انجلز : أهم منعطف فل

ــ التاريــــخ، كـــارل مـــاركس وفردريـــك انجلـــز، فقـــد أضـــخ النطـــق بكلمـــة مـــاركس دون أن تكـــون ـ 
ــ في ـي ــ بـــاريس ســـيظهر أشـــهر رفيقين ـ 

في
مصــحوبة بكلمــة انجلــز أمــرا مســتحيل، فقــد ارتبــط الســمان ارتباطــا أبــديا، فقــد شــكل ثنائيــا لــم تنفصــم عــراه إل أن فــرق المــوت

 . بينهمــا
، ومــا هــو المســار الــذي أخــذه ذلــك اللقــاء وتلــك الصــدفة الجميلــة الــنر ـ ـي ـ الرجلين ـي ـ ظــروف نشــأة هــذه العلقــة بين فمــا هـ 

سيكون لها ما بعدها؟

  سـنة 
  مـن سيصــبح رفيقـه حـنر الممــات وهــو فردريــك انجلـز،1844في

 ــ حيـاة مــاركس عنـدما سـيلتقر
، سيحصـل أهــم منعطـف في

  مـــاركس، وسيشــكلن
ـ بعــض الــوقت فيهــا، وهنــا ســيلتقر ـ 

 ـــ هــذه الســنة حــل هــذا الخبنـــ ببــاريس، آتيــا إليهــا مــن ألمانيــا ليقضي
فقي

ـ  الحيـاة المحمومـة
ـ  بـاريس، عنـدما أسـهما كلهمــا بالحمـاس الشـديد في

ـ  التاريــــخ، كـانت بـدايتهما، منـذ هـذا اللقـاء في
  في

أشهر ثنـائا
بة  ــ بــاريس الشــهرة لمــذهب بــرودون، الــذي ســدد لــه مــاركس الضيــ

 ــ بــاريس، وكــانت هنــا في
  كــانت آنــذاك في

للجماعــات الثوريــة الــنر
 ـــ كتـــابه 

اك 1847الـــذي صـــدر ســـنة " بـــؤس الفلســـفة"القاضـــية في ودونيـــة كمـــذهب اشـــبر   تمثلهـــا البب
، ردا عل فلســـفة البـــؤس الـــنر

.بورجوازي صغبن

ة اكية البورجوازيـــة الصـــغبن ـــ فرنســـا نضـــال بـــالغ الحـــدة ضـــد مختلـــف نظريـــات الشـــبر  
خـــاض كـــارل مـــاركس وفردريـــك انجلـــز هنـــا في

وليتاريا الثورية، أي الشيوعية اكية البب .وصاغا نظرية وتكتيك الشبر
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:يصف انجلز لقاءه بماركس قائل

ا�� ب��اريس إب��ان ص��يف "
ا�� ك��ل المي��ادلن النظري��ة، وب��دأ من��ذ ذل��ك1844عن��دما زرت م��اركس فل

، ظه��ر عل أنن��ا عل اتف��اق ت��ام فل
ا�� 

ا�� ذات��ه، ب��ل ك�ان عميق��ا فل وفح��واه" الحولي��ات الفرانك��و ج ألماني��ة"اللحظ��ة تعاونن��ا، فم��اركس ل��م يك��ن ي��د وص��ل فق��ط إل رأيا
ا تح���دد س���ي… المجتم���ع البورج���وازي، إنم���ا المجتم���ع البورج���وازي ه���و ال���ذي يح���دد

ا��� المحص���لة ها��� ال���تا
أن���ه ليس���ت الدول���ة فل

ها، فمن الواجب إذن تفسي… السياسة وتاريخها انطليا من الظروف اليتصادية وتطورها وليس العكس ".الدولة ويسي…

ء، كــان  ــ
 ــ نهايـة المطــاف وجــدا نفســيهما يتفقــان عل كــل سر

ة ليال  يتكلمان، وفي ة أيام و عشر عندما التقر ماركس انجلز ظل لعشر
  الصفوف

اك  الثوري، فتخندقا في كارل ماركس وفردريك انجلز المناضلن الثوريان المميان الذين جمعهما درب النضال الشبر
ـــ ذلـــك،  

  جمعتهمـــا إل البـــد، ول اســـتغراب في
ـــ خضـــمه أواص الصـــداقة والتضـــامن الـــنر  

وليتـــاري، وانصـــهرت في الول للنضـــال البب
.فقد كانت قائمة عل المبادئ الثورية الصارمة، وعل الروح النقدية الرفاقية المتفتحة

، لكـن صـداقته مـع انجلـز كـانت تغنيـه عـن كـل الصـداقات لنهـا صـداقة يــ   الصل لم يكن ماركس يرتبط بالصداقة إل مع قليلين
في

ـ  كــل مـا كــان يكتبـه مـاركس،
ل مثيل لها، كانت هذه الصداقة من العمق الكببن جدا كـان أساسـها الثقـة والحــب، حــنر بلغـت أنــه في

ا مــا كــان يقــوم بعمــل وينســبه لمــاركس، والعكــس ــ كــثبن كــان دائمــا يطلــب رأي انجلــز فيــه، كمــا بلــغ مــن عظمــة انجلــز أن هــذا الخبن
  نفس النضــال، وهــذا هــو

  نفس التفكبن و في
كان في ي أن ينسب إنجاز أحدهما للخر، لقد كان يشبر صحيح، فلم يكن يضي الرجلين

ي .المهم بالنسبة للرجلين
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 ــ ثنايــا جملــة مــا
  حاجة إل الكتابة، إل هدف، إل خصم يســمح لهمــا في

كان الشابان متشابهان ويكمل أحدهما الخر، فكلهما في
ـ  نفــس

بإحراز مراكــز نظريـة متقدمـة، وكلهمــا بحاجــة إل العتمـاد عل وقـائع، فهمــا صــحفيان ثوريـان بكـل جوارحهمــا، لكنهمـا في
، ــ ــ ذو فكــر عمل   

، يميــل إل النظــري، ارتبــط بــالب أكــب  مــن الم، والخــر غني ــ الــوقت مختلفــان بشــكل ملحــوظ، إذ أن الول فقبن
وج و ي   أوقـــف دراســته مكرهـــا قبــل الـــدخول إل الجامعــة، الول مــبر

شــديد الرتبـــاط بــأمه يكــره الب، الول دكتــور فلســـفة والثــائي
  العمل

  التفكبن ول في
  الحياة ول في

قا منذئذ ل في .الخر ل يحرص عل تكوين أسة، لكن الثنان لن يفبر

:ويقول بول ل فارغ عن علقتهما

ل" كي… لق��د حق��ق م��اركس وانجل���ز مث��ال الص��داية العل ال���ذي وص��فه ش��عراء العص���ور القديم��ة، وك��ان له���م أيض���ا أع���داء مش��يا
ون ".كثي…

كــان بــؤس مــاركس وفقــره وإملقــه يفــوق كــل وصــف، فالرجــل رب أسة وعليــه أن يعيلهــا، ولــم يكــن لــه عمــل يتعيــش منــه، ول أي

 
  أي بلد يحل بـه، لـم يتمكــن مـن الحصـول عل عمـل، فــإن مختلـف المـراض الــنر

مورد يعتمده، فإل جانب أنه كان مضطهدا في

  يتعلـــق بهـــا مـــاركس ه ـــ
 ـــ عجـــزه عـــن القيـــام بـــأي عمـــل، لقـــد كـــان القشـــة الوحيـــدة الـــنر

حاصت جســـمه كـــانت تقعـــده وتتســـبب في
ء لــه علقــة  ــ

صــديقه ورفيقــه انجلــز، فقــد كــان المنقــد الوحيــد لمــاركس، لقــد ظــل طيلــة حيــاته إل أن مــات مــدينا لنجلــز بكــل سر
  يحمـل همهــا تسـتحق كــل التضــحيات، لقـد كــان انجلـز

مـا، لن القضــية العظيمـة الــنر بالمال، ولـم يكـن انجلــز أبـدا مشــتكيا أو متبب
صــندوق المــال ذلــك، الــذي ل يبخــل عــن تلبيــة الحاجــات الماديــة لمــاركس، لقــد كــان انجلــز رفيقــه وصــديق عمــره الوحيــد الــذي
وليتاريا، فلم يكن يبخل عل رفيقه بما تــوفر   خدمة القضية العادلة، قضية تحرير البب

يحس بإملقه، وقد كرس كل ثروة أبيه في
ه، ومشـــاركته فيهـــا بالنقطـــة ــ   نـــذر لهـــا، ولـــم تنـــذر لغبـن

ــ إنجـــاز العمـــال العظيمـــة الـــنر ـ 
لـــه مـــن مـــال، مـــن أجـــل أن يســـتمر الرجـــل في
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ـ حيــاة مــاركس لمــا تمكــن الرجــل مــن إنجــاز مــا تــم إنجــازه مــن العمــال ـ 
والفاصــلة، حــنر أنــه يمكــن القــول أنــه لــول وجــود انجلــز في

.العظيمة

ـــ قمـــــة البــــؤس، ولــــول المســــاعدة الماليــــة الدائمــــة"ارأس المــــال"عنــــدما كــــان كــــارل مـــــاركس ينجــــز كتــــابه العظيــــم  ـ 
، كــــان الرجــــل في

  كــان يقــدمها لــه انجلــز، لمــا تمكــن مــن إنجــاز هــذا الكتــاب، بــل لــول هــذه المســاعدة لمــات مــاركس
لقــد تــم بشــكل. المخلصــة الــنر

  كان يعيشها من قبل رفيقه المخلص فردريك انجلز
.مستمر انتشال ماركس من الوضاع البائسة النر

  ظروف شديدة البؤس، فقد ماركس نصف عدد أبنائه، ومن شـدة تـأثره مـن بـؤس صـديقه، يقـدم انجلـز عل القيـام بتضـحية
في

 ــ مصــنع أبيــه، لقــد اضــطره عــوز مــاركس إل تقلــد وظيفــة
ــ لنــدن ويــذهب إل مانشســتبن للعمــل في  

ة، إذ يتخل عــن العيــش في كــببن
ـ  تاريــــخ الفكـار

  يمقتها أشد مقت، ويفيد ماركس بجزء مـن راتبـه ومـن تحــويلت ماليـة، وليـس ثمـة مثـال آخـر في
رب المعمل النر

. والمفكرين عل تضحية كهذه، ولن يعيد انجلز النظر فيها أبدا حنر وإن كلفته الكثبن

ـ  رسـالة تعزيــة إل مــاركس، عــبب انجلـز عـن ألمـه لفاقـة أسة مـاركس، وللظـروف
حدث أنه عندما فقد ماركس إحدى طفلتـه، وفي

  أفضت إل موت الطفلة، متأسفا لعدم قدرته عل فعل المزيد لهم
.الصحية المؤسفة النر

تـا ، وكـان انجلـز الرجـل الـذي جعـل منـه العـداء مجـرد ممـول لمـاركس، لكـن ل هـذا و ل ذاك كـان مكب  ـي كــب  وقد كان أعـداء الرجلين
ية ، لن ل أحد يستطيع أن يقدر ما ستحدثه هذه الرفاقية من تأثبن عل تاريــــخ البشر ي .لقاويل المتقولين

ــ  ي ــ الرفيقين ي ــ إحــدى الرســائل المتبادلــة بين  
غشــت(كــان لمــاركس دائمــا إحســاس بــاللوم للرهــاق المــادي الــذي يســببه لنجلــز، وفي

:، يقول ماركس)1862
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ا��� ش���ؤونك: عزي���زي فردري���ك"
ا ش���عور ك���بي… بالنزع���اج لن���ك مرتب���ك فل

ة، إن���ه لينت���ابتل لينية العشر��� ش���كرا عل الجنيه���ات الس���يا
، لكن ما العمل؟ ا "المالية بسبتر

ـ التاريــــخ، فقــد بلــغ التواضــع بالرجــل حــدا خرافيــا، فكــثبن مــن العمــال كــان ـ 
  ل مثيــل لهــا في

ـ الــنر كــان انجلــز تلــك الطينــة مــن البشـر
ء ان ينسبها لماركس، وقد عد انجلز أيضا مرجعا أساســيا بالنســبة لمــاركس، فقـد كــان دائمــا  

  سر
ه في انجلز من يقوم بها، ولم يضي

ـ  نفــس المكـان، بـل إن
 ــ لنـدن لـم يكونـا دائمــا متواجـدين في

  كل ما يكتبه يطلب رأي انجلز فيه، وعندما انتقل ماركس للعيش في
في

يــ كــان كــل طــرف يطلــع الخــر ، حين يــ يــ الرفيقين   كــان الغلــب، لــذلك فــإن هــذا الغيــاب ملتــه الرســائل المتبادلــة بين
تباعــدهما المكــائي

  يعرفانهـــا، وكـــل مـــا كتبـــه مـــاركس، وخاصـــة كتـــابه 
يتبـــادل فيـــه مـــاركس الـــرأي مـــع انجلـــز،" رأس المـــال"عل كـــل المســـتجدات الـــنر

،"ويطلب مشورته، كما يطلب منه التصحيحات والتعــديلت، ولـم ينهكـه مـن الكتـب أكــب  ممـا أنهكـه تـأليف كتـاب "رأس المـال
ـ العمــل أو يتوقــف، فيجــد انجلــز حاثــا إيــاه ـ 

ا مــا كــان يقعــده المــرض فيتباطــأ مــاركس في الــذي أخــذ عمــرا طــويل مــن مــاركس، وكـــثبن
  إنجاز الكتاب

.وضاغطا عليه من أجل الساع في

ـــ الصـــفوف  
اك  الثـــوري، فتخنـــدقا في لقـــد قـــدمت هـــذه الصـــداقة للتاريــــخ مناضـــلن ثوريـــان أمميـــان، جمعهمـــا درب النضـــال الشـــبر

ـ ذلــك، فقــد ـ 
  جمعتهمــا إل البــد، ول غــرو في

ـ خضــمه أواص الصــداقة والتضــامن، الـــنر ـ 
وليتــاري، وانصــهرت في الول للنضــال البب

.كانت قائمة عل المبادئ الثورية الممية الصارمة، وعل الروح النقدية الثورية الرفاقية المتفتحة

21 �� 09 ��� 2018
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 ــ3ــ 

III - ا ا أنتج فيها كارل ماركس أهم أعماله، كتاب : انجليا
)1859 – 1849": (الرأسمال"بلد الرأسمالية المتطورة، التا

:ماركس المطارد من بلد لخر) 1

  حــــل فيهــــا أي ســــنة 
ــــ الســــنة المواليــــة لتلــــك الــــنر  

ــــ بــــاريس في  
، حيــــث طــــرد منهــــا بنــــاءا عل طلــــب1845تــــوقفت إقامــــة مــــاركس في

  مدينة بروكسيل
ا، فكانت وجهته بلجيكا، حيث أقام بها في وسية البسماركية الرجعية، بوصفه ثوريا خطبن .الحكومة البب

  سنة 
ي"انتم ماركس و انجلز إل جمعية سية تسم  1847في   ستصبح فيما بعد "عصبة العادلين

" و"، النر ي عصــبة الشــيوعيين
ــ نونـــبب  ـ 

ــ لنـــدن في ـ 
  للعصـــبة في

اح مـــن مـــاركس، وقـــد انعقـــد المـــؤتمر الثـــائي ، و قـــد كلـــف المـــؤتمر مـــاركس و انجلـــز1847ذلـــك بـــاقبر
اير من سنة "بيان الحزب الشيوع "بصياغة    نهاية فبب

  لندن و ذلك في
.1848، الذي نشر لول مرة في
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 ـــ هــذا الكتـــاب تــم عــرض المفهــوم الجديــد للعـــالم بوضــوح و قــوة بــارزين، حيـــث يعــرض الماديــة المتماســـكة و الشــاملة للحيــاة
في

ــ التاريــــخ العــالم   
، و دورهــا الثــوري في ــ  

الجتماعيــة، و الــدياليكتيك بوصــفه أوســع و أعمــق علــوم التطــور، و نظريــة الضاع الطبقر

وليتاريا، خالقة المجتمع الجديد، المجتمع الشيوع  .للبب

  صــاغ فيهــا مــاركس و انجلــز 
ـ فرنســا و ألمانيــا و النمســا،" بيــان الحــزب الشــيوع "كــانت الســنة الــنر ـ 

ســنة الثـــورات البورجوازيــة في

ـ 
  ما لبث أن غادرها إل ألمانيا، فقد كان ماركس ذلك الرجل المطارد من فضاء لخـر، و في

فطرد من بلجيكا و عاد إل فرنسا، النر
 ــــ مدينــــة كولونيــــا، حيــــث سيصــــدر هنــــاك الطبعــــة الجديــــدة للجريــــدة الرينانيــــة، لــــذا ســــميت ب 

الجريــــدة"ألمانيــــا كــــانت إقــــامته في
  كان رئيس تحريرها لمدة سنة "الرينانية الجديدة

  قال عنها)1849 – 1848(، النر
:، و النر

وليت��اري" لم يكن بالمك��ان إعطاؤه��ا إل راي��ة واح�دة، راي��ة الديمويراطي��ة، لكنه��ا راي�ة ديمويراطي��ة تظه��ر ك�ل س�نة طابعه��ا الير
".الخاص، الذي لم تكن يادرة بعد عل إعلنه

ـ  ألمانيـا، أحيـل مــاركس عل القضـاء  1848بعد فشل ثورات 
محاكمـة كولونيـا أو مـا يسـم  بمحاكمـة(و انتصـار الثـورة المضـادة في

ي بكولونيـــا  ـــ مـــاي )الشـــيوعيين
ئته، و تـــم نفيـــه في  ـــ البدايـــة ببـــاريس، لكـــن مـــا لبـــث أن طـــرد منهـــا بعـــد 1849، لكـــن تمـــت تـــبب

فحـــل في
  عرفها يونيو 

.1849المظاهرة، النر

ـــ  
  يلجـــأ إليهـــا، مـــن بينهـــا مســـاهمته في

  كـــان يقـــوم بهـــا مـــاركس وراء طـــرده مـــن البلـــدان الوربيـــة الـــنر
كـــانت النشـــطة السياســـية الـــنر

ي"تأســـيس  افه عل وضـــع " عصـــبة الشـــيوعيين ـــ ، اللـــذان كـــان لهمـــا دورا تحريضـــيا عل1848ســـنة " بيـــان الحـــزب الشـــيوع "و إسر
  عدد من البلدان الوربية

  حدثت في
.الثورات العمالية، النر
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ة، ـ   عــاش فيهــا حــنر أيــامه الخبـن
ـ لنــدن، الــنر ـ 

ا، حيــث أقــام في ة نحــو انجلــبر ـ ســتكون آخــر محطــة لمــاركس الطريــد، ووجهتــه الخبـن
  جردتـه مـن جنسـيته، فقـد اضـطر مــاركس إل مغـادرة بـاريس، و ذهــب

الموطن الذي سيضم رفاته، بعيدا عن وطنه ألمانيـا، الـنر
ا يذكر  ا، غبن أن الحياة فيها لم تؤثر فيه تأثبن   انجلبر

  كابـدها فيهـا(ليعيش في
، فلنــدن لـن)إل من الفواجع و المصائب و اللم النر

  قال عنها
، النر  

يطائي   بالنسبة له أكب  من مكتبة، مكتبة المتحف البب
: تكون بالنسبة له، و لم تكن تعني

ا المث����الا لدراس����ة المجتم����ع البورج����وازي" اتيخر ة، ال����ذي لب����دو أن أص����حابه ل ي����دركون"و ، "الموض����ع الس����يا مخ����زن ال����ذخي…
."أهميته

  
ا  1849غشت من سنة  27في ل ماركس بانجلبر ي ا،) 1845أول زيــارة قـام بهـا إليهــا تعـود إل سـنة (يبي آتيـا إليهـا مـن فرنســاي انجلــبر

ي أسمائهم اسم لسال لول مرة،   أصدقائه الذين ظهر بين
البلد الذي ل يملك من المال الذي يمكنه من الوصول إليه، فوجد في

ا البلد الذي ل يحسن التكلم بلغته، و ل ينتظره فيه أحد   لدفع نفقات رحلته إل انجلبر
عات ما يكقي . الذين جمعوا من التبب

، و ل مــن حليــف و ل ســند، و ل مهنــة و ل أخبــار لــديه وى نقبنــ يــ مــن عمــره، لــم يعــد مــاركس يملــك سـر  ــ الواحــدة و الثلثين
و هــو في

ا بالــذات؟ لنهــا كــانت ـ ألمانيــا، لكــن لمــاذا انجلــبر ـ 
عــن زوجتــه و أطفــاله الثلثــة، و ل يعــرف شــيئا عــن صــديقه انجلــز المتواجــد في

  وجهه
.البلد الوروئب  الوحيد الذي ل يقيم العراقيل في

كـــان هـــذا التنقـــل المســـتمر، و الهجـــرة المتواصـــلة لمـــاركس عـــبب هـــذا البلـــد و ذاك، حيـــث كـــانت ظـــروف الهجـــرة هـــذه مضـــنية إل
ام أسي ي ، خاصة و أن الرجل كان له البر .أقض الحدود، قد أثر عل حياته أيما تأثبن

27 / 86



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                         المركز الماركس  ــ اللينيني

ا لندن) 2
ويت يصي… للفرح، ويت طويل للحزن: ماركس فل

ا"
كارل ماركس" ليس هناك سوى ترياق واحد للمعاناة العقلية، ذلك هو اللم الجسمايل

  سنقف عليها عل امتداد هذه المقالة
  لندن، و النر

  منفاه في
  لزمته في

.بهذه الكلمات يلخص ماركس كل اللم النر

  غشت 
وى نقبنــ 1849عندما وصل ماركس إل لندن في كان قد هوى إل أسفل درجات النحطاط المادي، إذ لــم يعــد معــه سـر

  كولونيا، و زوجته و أطفاله الثلثة سيلتحقون به عن
تقريبا، فآخر ممتلكاته، عل قلتها، و حنر كتبه رهنها لتمويل صحيفته في

ي لهــم بــه مســكنا لئقــا، و انجلــز الــذي كــان بــالغ الســخاء بمعــونته ل يــزال عالقــا – إل إذا كــان قريــب، دون أن يكــون لــديه مــا يكــبر
 ــ معــارك 

، و مـا مـن لحظــةس�واب ميتـا – في  ــ التخل ــ عـن الكتابــة و النشــاط السياسـ 
ة، لكــن مــاركس ل يفكــر و لــو للحظــة في الخبنــ

 ــ أن
ة، و عل جيني  ــ و البنــاء إل لنــدن عســبن

 ــ البحــث عــن عمــل مــأجور، و ستصــبح حيــاته الماديــة مــع وصــول جيني
أيضــا يفكــر في

ــ الــوقت، الــذي لــم يعــد لــديه مــن الوســائل لــدفع أجــرة المســكن و ل. تفعــل المعجــزات لتهدئــة المــوردين  
ــ شــهر أكتــوبر، و في  

و في
  توشــك عل الــولدة، يعــود انجلــز للظهــور، إذ اســتطاع مغــادرة ألمانيــا، تاركــا

لثمــن طعــام أطفــاله، و ل أجــرة الطــبيب لزوجتــه الــنر
ـ المعــارك  ـ 

  شــارك فيهــا انجلــز و انتهــت بالهزيمــة نتيجــة خيانــة 1848الحــديث هنــا عــن ثــورة (فيهــا الكــثبن مــن رفــاقه قتل في
الــنر

  ساومت مع النظام و مع القطاع
).البورجوازية اللمانية النر

ـــ يتكـــدس ســـبعة أفـــراد  ـــ بيـــت حقبن  
ـــ لنـــدن و عاملـــة الـــبيت(في  

ـــ غرفـــة) مـــاركس و زوجتـــه وأطفـــاله الثلثـــة و الرابـــع الـــذي ولـــد في  
في

ي حيـاة لئقـة لطفـاله ورية لعائلـة بهـذا العـدد، وكـان عـدم قــدرته عل تـأمين ضــيقة، و ل يتمكــن الرجـل مـن مواجهــة النفقــات الضـي
دد الــدائنون أكــب  فــأكب  نة بفوائد باهظــة، و يــبر اكم مقبر اء الغذاء و الملبس و الدوية و الكتب، و الديون تبر ض لشر يعذبه، فيقبر
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، و كــان عل مــاركس عندئــذ اختلق العــذار و الــذرائع و إرجــاء الوعــود و دفــع عربــون، و  ــ شلس ــ
ة في عل قــرع بــاب الغرفــة الحقبنــ

 ـــ
  يكتـــب لهـــا عــدة مـــرات بهـــذا الشــأن، أو مـــن أصـــدقائه، دون جـــدوى في

ه، ومـــن أمــه، الـــنر ـ اض مـــن انجلـــز، ومــن ناسـر الســـع  للقـــبر
.غالب الحيان

، و ـ  شلسـ 
  يسـكنها في

ة أشهر فقط من السكن، يعجز ماركس عن سداد الكراء، فتطرد السة مـن الغرفـة الضـيقة، الـنر بعد عشر
توضع السة و الغطية و الملبس و لعب أطفاله، و حنر مهد الصغبن غيدو، و الذي لم يتعد شــهره الســادس و صــحته ســيئة،
ــ أمــس الحاجــة إل  

تحــت الحراســة، ثــم تبــاع عل عجــل، ليتمكــن مــن الــدفع للصــيدل  و الخبــاز و الجــزار و الحلب، فالطفــال في
  و الخ الـذي لـم تلــده لـه أمـه، بـل الرفيـق

ء آخــر، فيغطـ  انجلـز، الصـديق الــوفي  
ي واللحم و الحليب أكب  من أي سر الدواء و الخبب

، من أسوء الحياء سمعة بالمدينة، و هو ج    ج  حقبن
، في الذي ل مثيل له، الديون الكب  إلحاحا، لتنتقل السة إل كوخ حقبن

 ـــــ ب 
ة جيني  ـــــ شــــارع ســــيلقبه كـــــاتب ســـــبن

وليتاريـــــا الرثـــــة، في دين، و كـــــل أنـــــواع البب شـــــارع"ســـــوهو، حيـــــث تنتشرـــــ العـــــاهرات و المشرـــــ
  هذا الشارع تحطمت حيــاته "الموت

 ــ مـن فقـرات المقالـة لمــاذا قــال(، و سيكتب ماركس نفسه فيما بعد، أنه في
ـ  الئر

سـنفهم في
).ماركس ذلك

ـــ مـــاي   
ـــ لنـــدن المعـــرض العـــالم  الول للتقنيـــات، و مغتنمـــا فرصـــة تـــدفق الجمهـــور عل المعـــرض، يرســـل أخ1851في  

، ســـيقام في
  حكومة بسمارك إل لندن أفضل عملئه، و هو ويلهايم ستبن

  غبن الشقيق، الذي أصبح وزيرا في
الذي سيصبح فيما بعــد- جيني

ي الــذي ســيطارد مــاركس بكراهيتــه طــوال ربــع قــرن التــال   طة الصــارمين نحــن(رئيــس مصــالح بســمارك الشية و هــو مــن رجــال الشرــ
ـــــ بدايـــــة الخمســـــينات  

ـــــ أوربـــــا، فل غرابـــــة أن يتبعـــــه). الن في  
ي ملحقـــــة في ـــــ لنـــــدن كثـــــوري، مـــــن أكـــــب  الثـــــوريين  

لقـــــد عـــــاش مـــــاركس في
ا .الجواسيس إل غاية انجلبر
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اق اجتماعــات  ي"لقد جاء الرجل العميل مكلفا بمهمة محددة، و ه  اخــبر ،"عصـبة الشـيوعيين ي ، و يقـدم نفسـه كأحـد المتعـاطفين
ـ  الشــقة البائســة بســوهو، حيـث ل يتـم اســتقبال إل

و يحبط بمهارة كل إجراءات المراقبة، حنر أنه كــان يـدع إل بيـت مــاركس في
ي ـ  لنـدن، لكنـه ينخـدع بســتبن و. المخلصين

ي في لقد كان ماركس يعلم مع ذلك أنه مراقب، و كان يعـرف بوجـود جواسـيس بروسـيين
ـــ وصـــفا مفصـــل  ي ـــ تقـــاريره الشية إل برلين  

ســـل الجاســـوس في ـــ بيتـــه كمناضـــل، فبن  
ولبـــد أن يكـــون إل مفصـــل و دقيقـــا(يســـتقبله في

ك كل شاذة وفادة عن المراقب  ة، و) ) بفتح القـاف(فذلك هو المطلوب من الجواسيس أل يبر ـ  تلــك الفــبر
لحيـاة أسة مـاركس في

ـ 
من سخرية التاريــــخ و مكره أن هـذا الجاسـوس سـيقدم صـورة حقيقيـة، صـادقة و دقيقـة عـن مسـتوى البـؤس و الواقــع المعيسر

المـــزري الـــذي يعيشـــه مـــاركس، فمـــا قـــدمه مـــن معلومـــات عـــن الرجـــل كـــانت بمثابـــة شـــهادة لشـــاهد عيـــان، مخـــبب يجـــب أن ينقـــل
:المعلومات صحيحة، وهو أيضا، وبالطبع، وصف انتقادي جدا لرضاء رؤسائه 

ا�� حي��اته الخاص��ة و ص��فيق و مض��يف منف��ر، يعي��ش حي��اة بوهيمي��ة، و ن��ادرا م��ا يغتس��ل و لب��دل ملبس��ه"
إن��ه فوض��وي ج��دا فل

التحتي��ة، يس��كر بس��هولة لن��ام غالب��ا ط��ول النه��ار، لك��ن إذا م��ا ك��ان ل��ديه عم��ل لنك��ب علي��ه ليل و نه��ارا، ليس��ت ل���ديه أوي��ات
مح���ددة للن���وم و الس���تيقاظ، و غالب���ا م���ا يظ���ل س���اهرا ط���وال اللي���ل ح���تا الص���باح، ث���م لن���ام نح���و الظه���ر عل كنب���ة بملبس���ه
ء مكش مغط ا��

ا�� ش��قته، ك��ل شر
الكامل��ة ح��تا المس��اء، دون اللتف��ات إل الغ��دو و ال��رواح م��ن ح��وله، و م��ا م��ن يطع��ة أث��اث فل

ا فوضل�� عارم��ة
ة مغط�اة بن��وع م�ن الس��ماط، عليه��ا مخطوط��ات و كت�ب و ص��حف و. بالغبار فل ا� وس��ط الص��الون طاول��ة ك�بي…

فل
ل و ش��وك و ش�موع ل ش��اي مخدوش��ة و ملع�ق ي��ذرة و س��كاكي… يصاصات يماش ممزية متبقية من خياطة زوجته، و فن�اجي…

ل و رماد التبغ، كل ذلك متفرق عل الطاولة ذاتها :و يضيف المخبب" و محابر و كؤوس و غللي…
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ا�"
ا� يب�و، أي أن تعت��اد عل الظلم��ة، و تب��دأ فل

ما أن يدخل المرء بيت ماركس، حتا ته�اجم عين�اه ب��ذخان الفح�م و التب�غ كم�ا فل
ل�� الش��ياء ع��ير ال��ذخان  و ي��دع الزائ��ر للجل��وس، لك��ن كرشا�� الطف��ال ل��م يك��ن ي��د نظ��ف فيج��ازف بتوس��يخ سواله(...) تميي…

ا، و أنــــه محــــاط برفــــاق. "ب���ه، و ك���ل ه���ذا ل يس����بب أي إح���راج لم���اركس و لزوجت���ه ــــ و يختــــم الجاســــوس بــــأن الرجــــل يظــــل خطبن
ا لزيارة ماركس   كثبن

  مانشسبر و يأئر
ء لخدمته، ذاكرا منهم، فريدريك انجلز، الذي يعيش في  

.مستعدين لي سر

  تباعــــا، فحــــنر مجلتــــه 
ـــ"و لن المصــــائب عنــــد مــــاركس تــــأئر ـ 

ه في ـــ الجريــــدة الرينانيــــة الجديــــدة"، يتخل صــــديق بروكســــيل و ناسـر
فرنكفـــورت جوزيـــف ويـــدماير المهـــدد بالعتقـــال عـــن مجلتـــه، و يغـــادر ألمانيـــا إل نيويـــورك ك ـــ يؤســـس فيهـــا دوريـــة جديـــدة، يريـــد

ـ  فرنكفـورت، و"الجريـدة الرينانيـة الجديـدة"، و هـذا مـا سيضـع حـدا لتوزيــــع النسـخ الباقيـة مـن "الثورة"تسميتها 
  ولـدت في

، الـنر
.هكذا لن يعود لماركس صحيفة يعبب فيها عن نفسه

 ــ
، إذ يجــب أن تتهيــأ المــرأة للبقــاء في  ــ

 ــ ذلــك مطــول مــع زوجتــه جيني
كــان مــاركس يعــرف أن منفــاه سيســتمر وقتــا طــويل، فيتكلــم في

ء فيــه غريــب عنهمــا، مــع أربعــة أطفــال ل يســتحقون معيشــة الضــنك و البــؤس  ــ
 ــ هــذا البلــد، الــذي كــل سر

لنــدن وســط البــؤس، في
، و يتســاءل  

ي لخطـر أن يلقرــ أحـدهم مصــبن غيــدو، طفلــه الـذي تـوفي تــرى هـل ه ــ مســتعدة أل تفضـل العـودة إل: هــاته، معرضــين
ـ  تريفـر مـع الطفـال، حيـث سيسـتفيدون مـن رفاهيـة بيئـة عائليـة آمنـة، مـع أخ وزيـر؟ هـذا مـا يطرحـه مـاركس عل زوجتـه

أمهـا في

 ــ
ك الظــروف تقهرهــا و تغلبهــا، فجيني   تــبر

 ــ هــذا الحـل، فلــم تكــن المــرأة مـن النــوع مـن النســاء الــنر
فض غاضـبة لنــه فكــر حــنر في فــبر

ــ أكــب  و يواصــل المعركــة للخــر، إذ ه ــ منذئــذ معركتهــا تلــك المــرأة الصــلدة تقــول لمــاركس، أنــه ليــس لــه إل أن يكتــب أكــب  و ينشر
  حبيبته و يصبب عليها ؟ 

أهو- أيضا، و ه  مستعدة لها، و ل يجب عليه أن يستسلم، و ه  هنا بقربه – و هل يطيق فراق جيني
.بحاجة إليها؟ إنها ل تطلب أكب  من هذا
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د شـــديد و الفقـــر أكـــب  شـــدة، يكتـــب مـــاركس إل انجلـــز و قـــد بلـــغ بـــه الس حـــدا يفـــوق التحمـــل، أنـــه لـــم يعـــد بعـــد عـــدة أيـــام و الـــبب
اء اللحـم للطفـال، لن الجـار لـن يعـود ليـبيع لـه بالـدين، يستطيع الخروج مـن بيتـه لن معطفـه مرهـون، و لـم يعـد قـادرا عل سـر
اء كتــب و ل حــنر مهــدا و ملبــس و أدويــة لفرنسســكا، ــ ي إل المدرســة، و ل سر تين حــنر أنــه لــم يعــد يتمكــن مــن إرســال ابنــتيه الكــببن
ة المريضــة عل غـرار إدغـار الـذي بلــغ سـنته الخامســة، و ه ــ نفـس وضـعية ابنـه السـابق غيـدو، الـذي مـات بســبب الطفلـة الخبنــ

ــ إحــدى. نفــس الظــروف  
ــ فريســة للمــرض و ل يســتطيع اقتنــاء الــدواء لهــا، و قــد كتــب مــاركس في  

ا مــا ســقطت زوجتــه جيني و كــثبن
:هذه المناسبات إل انجلز يقول

ة الماض�ية" ا� الي�ام الثماني�ة أو العشر�
ا�� ل أمل��ك ثم�ن ال�دواء، لق��د ك�ان غ��ذاؤنا فل

لم أكن أس�تطيع الن أن أس��تدعا الط�بيب ليل
ا سأستطيع الحصول حتا عليها

ا أنتل
ل و البطاطس، و اليوم أشك فل "ياصا عل الخير

  هذه الوقات العصـيبة، و الزمـن هــو سـنة 
، فــالمهم فقـط هـو الحفـاظ عل1852في ، ل مجـال للكتابـة و ل للقـراءة، و ل للتفكبـن

.بقائه و بقاء أطفاله

ـ  يـوم 
  هذه السـنة، في

ـ  سـنة و شـهر مـن 14في
د حـدا يـودي بحيـاة ابنتـه فرانسسـكا، و هـ  في أبريـل، تبلـغ شـدة البـؤس و قســاوة الـبب

ــ هــذا الشــارع الممقــوت، بعــد ســنة و نصــف مــن وفــاة ابنــه غيــدو، و المحــزن  
  الــذي يتــوفي في

عمرهــا، و تكــون بــذلك الطفــل الثــائي

اء نعش لها، فيضطر إل اللجوء إل كرم جاره الفرنس  . جدا، أن ماركس ل يملك من المال ما يمكنه من سر

 ـــ إحــدى ذكرياتهـــا عـــن فرنسســكا، أنهـــا عنــدما أتـــت لهــذا العـــالم لـــم تحصـــل عل مهــد، و حـــنر و ه ـــ
 ـــ زوجـــة مــاركس في

تقـــول جيني
.تذهب إل مثواها الخبن تنكر عليها ظروف البؤس حنر نعشا

32 / 86



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                         المركز الماركس  ــ اللينيني

  أفضــت إل مــوت فرنسســكا،
ـ رســالة التعزيــة يعــبب انجلــز عــن ألمــه لفاقــة أسة مــاركس، و للظــروف الصــحية المؤســفة، الــنر ـ 

و في
.متأسفا لعدم قدرته عل فعل المزيد لهم

  تعاكسـه و تنغـص عليـه العيـش، فيقـع فريسـة المـرض بصـفة جديـة لول مـرة، فقـد
و لم يعد ماركس يحتمـل هـذه الظـروف الـنر

ايـــد، و عنـــدما ي تراكمـــت عليـــه المـــراض مـــن كـــل النـــواع، فأزمـــاته الدمليـــة و الكبديـــة و آلم الســـنان و التهابـــات العيـــون و الرئـــة تبر
  من يتكفل بأمور البيت

. تسوء حاله فجيني

حـا أثـار دهشـته، مـؤداه، أن ـ  يـده هــو أمـر خـارق، يتلقرــ مـاركس مقبر
  الدرك السفل من الفقر، حيث أن أي جنيـه في

و بينما هو في
 ــ الوليــات المتحــدة المريكيــة، 

  لندن للصحيفة المريكية الول في
، الصـحيفة الكــب "نيويـورك دايل ــ تريــبيون"يصبح مراسل في

ا سيحصـل عل دخـل منتظـم – اح بـردا و سـلما عل مـاركس، و يسـتهويه بـالطبع، فهـا هــو أخبـن ل هـذا القـبر ي   العالم، فيبي
مبيعا في

 ــ ذلــك –
وظــب مــاركس حيــاته مــن قــديم عل أن يكــون دخلــه مــن الصــحافة فهــو يكــره أي عمــل مــأجور لكــن الظــروف عاكســته في

.فقد تلقر وعدا أن يتلقر عن كل مقالة من مقالته الول جنيها، ثم جنيهان حنر ثلثة فيما بعد 

ـي مـن أبنـائه خلل بضـعة ـ  البعـض الخـر، و خاصـة فقـدانه لثنين
  تـوالت عل مـاركس تباعـا و يشـد بعضـها في

زادت المصـائب الـنر
ي و باريس و بروكسيل   برلين

. أشهر من صلبة طبعه، فلم يعد ماركس ذلك الشاب المرح، الطموح، المتفائل، الذي كانه في

  غشت 
  بيت ماركس، و ستفرج كربته، عندما ستنشر نييويورك ديل  تريبيون مقال مــاركس الول و 1852و في

سيكون العيد في
. يستلم أول جنيه دخل له
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 ــ نهايــة 
ي من هذا الحدث السعيد، و لن أحزان ماركس أكب  من أفراحه، مـا لبثــت أن تتـالت عليــه الفواجــع، فقي 1854بعد عامين

  تتطلبهــا" وســائل غبنــ عاديــة"يكتــب مــاركس إل انجلــز بــأنه ســيلجأ إل 
، و بالعنايــة الــنر  ــ

لــدفع المصــاريف المرتبطــة بــولدة جيني
ـ  

، و في   تســوء أكـب  فــأكب 
تولـد ابنـة مــاركس الرابعـة، و سادسـة أطفـاله، لكنهـا رابعـة الحيـاء 1855ينـاير  16حالـة ابنـه إدغـار، الـنر

 ــ أبريـل مـن نفــس السـنة، و بعـد
  حيـاته، فقي

ها، أسوأ مصيبة في عندئذ، لكن فرحة السة لم تكتمل، إذ تصيب ماركس، كما اعتبب
ـ  الثامنـة مـن عمـره، فقـد كـانت لـه علقـة خاصـة

أقل من ثلثة أشهر من ولدة إليانور يموت إدغار ابنـه المحبـوب بالسـل وهـو في
  كـانت أيضـا علقـة خاصـة،

بهـذا الطفـل، الـذي راهـن عل أن تكـون علقتـه معـه كمــا كـانت علقـة أب مــاركس مـع ابنـه كـارل، الـنر
:كان كارل دائما يقدرها أشد تقدير، لذلك بموت إدغار أصبح يسبن عل غبن هدى، و يكتب عندئذ لنجلز 

ا�� المص��يبة"
ا�� ه��ذه الس��اعة فق��ط، أعل��م م��ا تعتل

ا�� فل
ا�� محط��م لق��د م��ررت بش��تا الن��وائب م��ن يب��ل، لكنتل

الحقيقي��ة، أش��عر أنتل
"تماما

ـ  الوجـود، بـل إنـه كـان أحيانـا يتنـاول
كان ماركس بطبيعته كتوما، و كانت عادة رثاء النفس لديه أقل منها لدى أي شخص آخر في

ا مــا كــان يجــد نفســه   كــثبن
 ــ عــن القــارئ العــابر حقيقــة الظــروف البشــعة الــنر

 ــ رســائله لنجلــز ســوء حظــه بتهكــم مريــر، لعلــه يخقي
في

: فيها، و لكن عندما مات ابنه إدغار نفذ السهم إل قلبه رغم كل تحفظه الحديدي، فيكتب إل صديقه يقول

ا�� إل الن "
ا�� ل��م أع��رف معتل�� التعاس��ة الحقيقا

ا�� غم��ار ك��ل م��ا تعرض��ت ل��ه م��ن... لق��د ياس��يت جمي��ع أل��وان الش��قاء، و لكتل
و فل

ء حس�ن نس�تطيع أن نحقق�ه ا�
ا� أن�ه يمك��ن أن يك��ون هن�اك شر

ا� ص�دايتك، و الم��ل فل
ا هذه اليام، ك�ان التفكي…�� في�ك و فل

بلء فل
ل النهيار ا و بي…

ا هذه الحياة، و هو ما يشد أزري، و يحول بيتل
".فل
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، أنــه كــان بإمكانهمــا ربمــا إنقــاد ابنهمــا بمغــادرة لنــدن للعيــش عل شــاطا البحــر،  ــ
ة أعــوام مــن وفــاة إدغــار، تكتــب جيني و بعــد عشرــ

.فالشعور بالذنب لن يغادرهما أبدا

ـــ السادســـة و  
لقـــد هـــد مـــاركس تـــوال  الفواجـــع و تسلســـل المصـــائب، و جعلـــت الرجـــل يظهـــر أكـــبب مـــن ســـنه، فقـــد كـــان عندئـــذ في

ــ مــن عمــره، لكنــه يظهــر فجــأة أكــبب مــن ذلــك، فقــد ابيضــت لحيتــه، و زيــادة عل نوبــات البواســبن لــديه، فقــد كــانت تنتــابه ي الثلثين
م و الصـــداع و احتقـــان الجفـــون، ي آلم حـــادة بالكبـــد و يصـــاب بـــداء الـــدماميل، و آلم الســـنان و اللتهابـــات التنفســـية و الرومـــاتبن

.وكلها أمراض استوطنت جسمه من جراء سوء التغذية و الفقر المدقع

، و ل أحد يقرأ ما يكتب، و لم   و الخبن
و هو عل ما هو عليه من هذا الوضع الصخ  المتدهور، دون مورد، و قد فقد ابنه الثائي

 
ء، و لــم تعــد لــه الطاقــة للكتابــة و ل للتحــرك، إضــافة إل كــل هــذه المتبطــات الــنر  ــ

تعــد لــه منظمــة سياســية، و يفلــت منــه كــل سر
 ــ بريطانيـا، بلــد

ـ  البلـد الـذي يجــب أن تكـون الكــب  قـوة، يعني
اكية في  ــ كــل هــذا، يلحـظ بمــرارة تراجــع الحركـة الشـبر

تهـد العزائـم، في
.الطبقة العاملة بامتياز

  تقبـل مقـالته
ـ  كـل الصـحف الـنر

ـ  آخـر المطـاف، إل الكتابـة مـن أجـل البقـاء في
ـ  بـؤس مـاركس الشـديد بـه في

و عنـدما كـان. ويفضي
ي ي مــع بعــض المناضــلين ي و اللمــان و البولــونيين ي الفرنســيين ـ السياســيين ـي ـ حزنــه و همــومه الماليــة سيؤســس بعــض اللجئين ـ 

غارقــا في
 ــ لنــدن، جمعيــة دوليــة عماليــة لتأخــذ مكــان 

يــ في ي"النجلبن   حلهــا مــاركس منــذ ثلث ســنوات، مختبئــا عنــد"عصــبة الشــيوعيين
، الــنر

  لـم يتخلـص منهـا إل بـإرث سـقط عليـه مـن السـماء، و كـان ذلــك آخـر مـا
ـ  مانشسـبر فـرارا مـن السـجن بسـبب الـديون الــنر

انجلـز في
، فيمنحــه ذلــك نوعــا مــن تنفــس لكربتــه، و يســتعيد قليل  ــ

كــان ينتظــر مــن مفاجــأة، و هــو إرث مــن خــال اســكتلندي لزوجتــه جيني
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ي له، يلعب معهن لساعات، لقد كان أبا حنونــا، لطيفـا و متســامحا،   تبقين
  وقتا أطول مع بناته الثلث اللوائر

من البهجة، فيمضي
بية أبوي��هم": و كان يردد دائما  .كانت بناته يحبونه بجنون، و لم يشعرن قط بثقل سلطته البوية، "عل البناء القيام بيا

ــــ ســــنة   
م���ا الفائ���دة؟": ، كــــان الوضــــع السياس ــــ ل يبعــــث عل التفــــاؤل و يصــــاب مــــاركس بالنهيــــار مــــن جديــــد و يتســــاءل1856في

".فالثورة مستحيلة

 ــ ثلثـة أعـوام، و يعتــبب نفســه مســؤول عـن ذلــك، ينتـابه وخـز
، بعيدا عن وطنه، يفقد ثلثة مـن أطفـاله، في   مسكنه الحقبن

وهو في
ــ مــرة أخــرى عل  

الضــمبن عــن وضــع لــم يتعمــده، و لــم يعــد لــه مــن أمــل و ل ســبب للكتابــة، و ل للعمــل و السياســة، فيحــث جيني

 ــ
ك حــبيب حياتهــا، وهـ  تعــرف أنهــا سـنده في   ظروف سابقة، فكيف تبر

تركه و العودة مع الطفال إل ألمانيا، لكنها ترفض كما في
ء ســيتغبن قريبــا  ــ

 ــ و مــوته، و هــو ل يعلــم أن كــل سر
ء، و لــم يبــق لـه إذن إل انتظـار مــوت مـا تبقرــ مـن أطفــاله، و مــوت جيني  ــ

كــل سر
.بالنسبة إليه

ـي    غضون بضـعة أشــهر، بين
 ــ الحـزن و1857 – 1856فقي

ء، يفتقـر إل المــال و الطاقــة، غـارق في ـ 
، و بينمــا هــو معـزول عـن كــل سر

ـ 
ه، و تبتسم له اليام، فالمال يرد عليه، و ظروف معيشـته تتبـدل، و تصـبح الثـورة ممكنـة، و يجـد نفســه في الفاقة، يتحول مصبن
يــ  ــ التاســعة و الثلثين

، و تصــوراته تزدهــر و نظريتــه تتطــور، و ستســتعيد الحيــاة بالنســبة إليــه معناهــا وهــو في مركــز النشــاط العــالم 
.من العمر

ـ  ـ 
ـ 1857أبريـــل  14و في ـ 

ـ الحيــاة الرســمية لليســار و الهجــرة، بإلقــائه خطابــا في ـ 
يظهــر مــن جديــد للمــرة الول منــذ أربــع ســنوات في

ــ نصــا  
، فيســتعيد نهجــه لســنوات الشــباب و تبتعــد المــرارة عــن قلبــه و يتبــدد الحــزن، و يلقر ي المأدبــة الســنوية لصــحيفة الميثــاقيين
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ا"رائعا، إذ تكلم عن الثورة الجتماعية، 
ا� الع�الم أجم�ع، و س�تكون أيض��ا أممي�ة، مثلم�ا التا

س�تكون تحري�را لك�ل طبق�ة العم�ال فل
."ها هيمنة رأس المال و عبودية الجراء

ي""و هكذا يعود ماركس زعيم    كان قد تم حلها من طرف ماركس و انجلز" عصبة الشيوعيين
و إل غايــة مــوته، و بعــد مــوته. النر

ء بدونه ضمن أوساط اليسار الثوري العالم   
، لن يتم عمل أي سر .بكثبن

ــ بدايــة   
 ــ1858لكــن ســوء الطــالع يــأئب أل يفــارق الرجــل، فقي

، ستســوء مــن جديــد حالــة كــارل جســميا و نفســيا، فــالثورة لــم تعــد في

 ـــ
  ابتعـــد عنهـــا ل زالـــت تعـــج بالقاويـــل و الدســـائس، و قـــد فقـــد جـــزءا مـــن أجـــره في

اكية، الـــنر متنـــاول اليـــد، و أوســـاط الهجـــرة الشـــبر
 ــ مانشســبر"نيويــورك ديل ــ تريــبيون"جريــدة 

العمــل الــذي قبلــه عــن مضــض لجــل مســاعدة مــاركس( ، و انجلــز مشــغول بعملــه في
ي عيــش لئــق، فيســتول  عليــه الخــوف مــن عــدم القــدرة عل دفــع) ماديــا اه إل نــاذرا، و مــا يــدفعه لــه ليــس كافيــا لتــأمين ـ   لبـن

فل يــأئر
له  ي .و من الضطرار إل الرجوع إل سوهو، الخ  المنحوس) الحسن من السابق(أجرة مبي

01 ��� 12 ��� 2018
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 ــ4ــ  
"من المعاناة تولد الحياة"

  تنطبق عل حياة كارل ماركس
القولة النر

IV -  إنتاج غزير و بؤس وفي…: سنوات الشباب

ـــ لنـــدن كـــانت فيهـــا حيـــاة مـــاركس" مـــن المعانـــاة تولـــد الحيـــاة"إن مقولـــة   
تنطبـــق عل مـــاركس أيمـــا انطبـــاق، فســـنوات الشـــباب في

  أنتــج فيهــا أكــب  كتبــه و أهمهــا
 ــ نفــس الــوقت الســنوات الــنر

 ــ. شــديدة البــؤس، لكــن كــانت في
لقــد كــان البــؤس يلبســه منــذ أن حــل في

 ــ الســن، و كلمــا مــرت العــوام و الســنون يصــبح الجســد
هــذه البلد، لكــن الشــباب أعطــاه القــدرة عل التحمــل، لكــن مــع التقــدم في

غبن قادر عل مراكمة المزيد من المراض و اللم، إذ تزداد علل ماركس، بعضها جرها منذ شبابه فتطورت، و بعضـها جديـد زاد
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  ألمــت بالجســم، فقــد
ون و التكاليف تزيد عبئا، ووسط كل هذا الركام من الدواء النر من معاناته، أضف إل ذلك أن الولد يكبب

، كتابه    القتصاد السياس 
".راس المال"ظل الذهن متوقدا و الدماغ يفرز الفكار بغزارة، و أنتج أعظم ما كتب في

السنوات العصيبة : 1864 – 1860) 1

ة ارتفعــت أســعار ــ هــذه الفــبر  
ــ الوليــات المتحــدة المريكيــة نتائــج كارثيــة عل كــارل مــاركس، فقي  

كــان لســتمرار حــرب النفصــال في
ة، و أهــم مـن ذلـك عنـد مـاركس، أنهــا وضــعت حـدا نهائيـا لتعـاونه مــع  ــ أزمـة خطبنــ

ـ  بريطانيـا في
القطن، فوقعت صناعة النســيج في

ـــ تريـــبيون"جريـــدة  ي اللـــذين كـــان يتقاضـــاهما عـــن" - نيويـــورك ديل  ـــ ســـنوات الخمســـينات بـــالجنهين  
بعـــد أن كـــانت حل لمـــاركس في

ــ تلــك الســنوات، عنــدما تهــافتت عليــه أنــواع البــؤس مــن كــل مكــان، نظــرا لصــعوباته  
كتابــاته بهــا، الــذين فــرح بهمــا كــارل مــاركس في

ـ  ضــائقة ماليـة شـديدة، إذ لــم يعـد يعيـش إل مـن معونـات
 ــ الوحيـد، ليقــع مـن جديـد في

المالية، و حرمته مـن مصـدر دخلـه المهني
ة جــدا، فســن بنــاته يــزداد، و تــزداد حــاجتهم إل الــدروس   عليــه تحملهــا كــببن

ــ الــوقت الــذي كــانت التكــاليف الــنر  
انجلــز الماليــة، في

  الشهر التال  بعد كل شهر، يتأسـف لن بنـاته ليســت لـديهن
ا، و في الخاصة و النشطة الفنية، فقد كان عشق بناته للمشح كببن

الملبــس اللئقــة بمتابعــة دروســهن، و ل يقــوم بزيــارة المعــرض العــالم  للصــناعة، الــذي حصــل مــن أجلــه عل بطاقــة صــحافية
صده من جديد .دائمة، و هو يائس إل حد الشعور بالذعر، هل عليه التنقل مرة أخرى؟ إن النهيار يبر

عــج باســتمرار بســبب، كمــا يقــول، الحاجــة إل  ي ك لــه ســلما"الــدراهم القــذرة"كــم كــان مــاركس يبي   لــم تكــن تــبر
 ــ . ، الــنر

يونيــو 18وفي
  رسالة مؤثرة

:يكتب إل انجلز يطلب منه مرة أخرى بعض الجنيهات معددا احتياجاته في
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ا� الق�ير م�ع أطفالن�ا، و ل
ا أنه��ا تتمتل� أن تك��ون فل

، و لك�ن م�ا العم�ل؟ فك�ل ل�وم تق�ول لا� زوج�تا ا
إن فكرة تحميلك بؤشا� ت�ؤلمتل

ا��� أك��ير م��ن النص���ف
ل جنيه��ا لس���داد دل���ون و بقا أس��تطيع لومه���ا نظ��را لمهان��ة وض��ع كه��ذا، و كم��ا تعل��م، فق��د ذهب���ت الخمس���ي…

ل� للغ��از  ا� لن��دن ب��دون بن�س لس�بعة أس�ابيع، و ه�و م�ا(...) لنتظ�ر الس�داد، م��ن جنيهي…
و ل�ن أي�ول ش�يئا ع�ن وض�ع م�ن يعي�ش فل

ة العياد(...) يحصل لنا غالبا  ."و أنا متأسف بالخصوص من أجل أطفالنا ذوي الحظ العاثر لنها فيا
يــ لهم يبيع أثاثه و تــرك هيلين ي ح ماركس لنجلز، أنه إذا لم يجد مال، فسيضطر إل إعلن عجزه عن الدفع، و ترك مالك مبي و يشر

 ــ و
ــ عنــه، و النتقــال مــع جيني ف، يجــب التخل  ل تبحــث عــن رب عمــل آخــر، لن المــر أصــبح مــن بــاب الــبر ــ ي ديمــوت عاملــة المبي

ــ  3إليــانور إل غرفــة مفروشــة ب   
 ــ و همــا في

ل، 19و  18شــلنات للســبوع، و تشــغيل لــورا و جيني يــ   مبي
ســنة مــن عمرهمــا كمــدبرئر

ـــ عـــدم تجـــاوز حـــدود الغـــرف المفروشـــة، أي بيـــت الســـكن  
ـــ تكـــاليفه، و مـــرة أخـــرى يفلـــح مـــاركس في لكـــن انجلـــز يطمئنـــه، و يغط 

وليتاريا الرثة .النموذج، رمز النحطاط إل درك البب

  سـبقتها، بــل كــانت أسـوأ بالفعـل، فقـد كــان شــتاء  1862لم تكن سـنة 
ـ  ســوء السـنة الــنر

ودة بصـفة 1863 – 1862في شـديد الــبب
خاصة، و يبقر وضع ماركس المادي عل ما هو عليه، مع هذه الظروف الطبيعية القاسية، و لــم يبـق لـه مـن مـورد إل مـا يـدفعه
 ــ مكتــب مـن

  البحث عـن عمــل مــأجور، فيتقـدم لوظيفــة في
له انجلز بحساب، حرجا للغاية، و وصل المر بماركس إل التفكبن في

ـ نفــس أي)قــاطع تــذاكر(مكــاتب الســكك الحديديــة  ـ 
ك أثــرا طيبــا في ، لكــن ملبســه الرثــة و مظهــره المخيــف، كــان أبعــد مــن أن يــبر

ـ  النهايـة بسـبب رداءة خطـه غبنــ المقــروء 
ربمـا قــام مــاركس بـذلك عمـدا،(صاحب عمل يطلــب عمل مكتبيـا، و قـد رفــض طلبــه في

ــ قــرارة نفســه كــاره لهــذا العمــل المــأجور  
وع، فيشــعر بالراحــة لــذلك، و ســتكون هــده محــاولته الوحيــدة بهــذا) لن في أفشــل المشرــ

. الشأن
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إنه لمن العســبن أن يـرى المـرء كيــف كــان مـاركس و عـائلته يسـتطيعون البقـاء إبــان هـذه الســنوات البشـعة لـول مسـاعدة انجلــز، و
يــ يقــول انجلــز  ل أعتق��د أن أح��دا س��بق أن كت��ب ع��ن النق��ود و ع��ايل إل ه��ذا الح��د م��ن: "عــن قصــة مــاركس مــع هــذا المــال اللعين

".هاالفتقار إلي

ي فثلثة 1863خلل صيف  و يكاد ذلــك يـودي بحيــاته،... ، تسوء صحة ماركس إل أقض حد، فالدمل الواحد يتحول إل اثنين
تاركــــا إيــــاه ممتــــدا عل الشير لمــــدة شــــهر، وكــــم يكــــون المــــر ثقيل عل رجــــل ل يســــتطيع أن يكــــف عــــن الحركــــة، و تتعــــاقب عليــــه

ة متسارعة، و مرة أخرى يتوقف عن العمل .أمراض الجمرة و الشقيقة و اللتهابات الرئوية و الكبدية بوتبن

  هذه السنة 
  المنقيــ ل يســتطيع توديــع أمـه،) 1863(في

  تريفر والدة ماركس، و قد كان المر محزنا و هو الذي يعيش في
تتوفي في

جنيــه، و هــذا يعتــبب بالنســبة للوضــع الــذي 1000لكــن مــوت أم مــاركس ســيحرر تركــة والــديه، حيــث سيحصــل عل مــا يزيــد عــن 
ــ انتظــار، إذ أنــه سيضــمن بهــا العيــش ــ جيبــه فلســا واحــدا، بمثابــة ثــروة ســقطت مــن الســماء عل غبن  

عليــه مــاركس حيــث ليــس في
كمــا يقــول المغاربـة،" مثقوبـة"عل القل لثلثة أعوام، لكن ماركس الذي ل يعط  قيمة للنقود حنر يفتقدها، و لن يـده كــانت 

ـــ المســـتقبل، و هكـــذا، و بفضـــل تركـــة أمـــه، تنتقـــل  
  تلقاهـــا دون أن يفكـــر في

فـــإنه مـــرة أخـــرى و كعـــادته، يقـــرر إنفـــاق المـــوال، الـــنر
، يســــكنه أطبــــاء و محــــامون، و يهتــــم كــــارل بالســــاس بدراســــة بنــــاته و ــــ  

ــــ رافر ــــ ج   
لهــــا الحــــال  في ي ل جميــــل مجــــاور لمبي ــــ ي السة إل مبي

  البيانو و المشح
.بدروسهن في
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تنتها الهموم المادية لماركس و يغزر إنتاجه الفكري: 1870– 1864 - 2

ـ ثانيــة 1864كــانت ســنة  ـ 
  مــا أن تطــل حــنر تختقي

  أحــد أصــدقاء مــاركس- ســنة ســعيدة لمـــاركس – تلــك الســـعادة الــنر
فقــد تــوفي

ـ لكــارل ب  ة 840القــدام و هــو ويلهــايم وولــف و يوصـ  ـ ثــروة صــغبن ي - جنيهــا – و هـ  كــتين مــن أمــه و(و هكــذا يشــكل مجمــوع البر
.لسة ماركس أكب  من نفقاتها المعتادة آنذاك لمدة خمسة أعوام، فهو النفراج و الرخاء إذن) صديقه

، و يســتطيع 1864كــانت ســنة   ــ مانشســبر
  والــد انجلــز، فيصــبح فردريــك المالــك للمصــنع العــائل  في

هــذه ســنة الرث، فقــد تــوفي
  السنة 200زيادة مساعدته لماركس، لكن بصفة محسوبة، ضامنا له 

.جنيها كحد أدئي في

  
، فمنــذ عــام فقــط  46هكذا، و هو في ـ 

كــان يحـدث لـه أن) 1863(من عمره، ستصبح الهمــوم الماديـة لمــاركس جـزءا مـن الماصي
ء من الرفاهية لبناته  

لكن الهم من ذلك، ينوي ماركس التفرغ جديا. ل يجد ما يطعم به أسته، لكنه يستطيع اليوم تقديم سر
أن ل�وجه للبورجوازي�ة عل"لكتابه العظيـم عـن رأس المــال، الـذي انقطــع عنـه منـذ مـا يقـرب مـن أربــع سـنوات و الـذي يأمـل بـه 

بة ل�ن تق�وم بع�دها أب�دا فقـد اسـتعاد كــل نشـاطه، و لـم يعـد يحســب إل بالشــهور بـل بالسـابيع، و يكتــب، "الصعيد النظري صل�
  هذا الشأن

:في

، الذي من أجله ضحيت بالصحة و الس��عادة و بالعائل��ة" كان علا استغلل كل لحظة استطيع فيها العمل عل إتمام عملا
، ف��إذا أراد الم��رء التصف كالبهيم��ة س��يتمكن ب��الطبع م��ن إدارة(...)  ل ل�� و الحكم��اء المزع��ومي… و أن��ا أض��حك م��ن الن��اس العمليي…

ا ا سأعتير نفسا غي… عملا إذا ما مت يبل أن أتم كتاير
ية و عدم الهتمام إل بالنجاة بجلده، لكنتل "ظهره إل مآشا البشر
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ة، لكــــن الريــــاح ســــتجري بمــــا ل تشــــتهيه ســــفينة مــــاركس، ذلــــك أنــــه ســــتطرأ أحــــداث عديــــدة ســــتحوله عــــن هــــذه المهمــــة العســــبن
.وسيتخذ قرارا بتأجيلها

 ـــ 
ا أمـــامه، فتحـــت تضفه أداة سياســـية عالميـــة، و ه ـــ  46ويبـــدو، وهـــو في ـــ  "المميـــة"مـــن عمـــره، أن كـــل البـــواب تفتـــح أخبن

، الـــنر
ل ـي انغمس فيها أربــع سنوات، و يعيش حياة لئقة، و لم تعد تقض عيشه مشكلت آخر الشهر، و هو بصحة جيدة و يسـكن مبي

.جميل، لكنه لم يعد يكتب

  
، وكأنما جاء النشاط السياس  ليغــذي نشــاطه الفكــري، يعكــف مــن"الممية"بعد أربعة أعوام من النقطاع، بسبب انغماسه في

، و لم يعد النشــاط السياس ــ هــذه المــرة ذريعـة للتوقــف"رأس المال"جديد عل تحرير كتابه العظيم، الذي يقرر نهائيا تسميته 
  أيــام الحــاد. عن الكتابة

فيه لنفسه و أسته، بأن يقضي و لم تمنع الكتابة و الشتغال بالسياسة ماركس من أن يلتمس بعض البر
ل أو أثناء نزهاتهم ي   المبي

  و بناته، أو يروي لهن الحكايات، سواء في
.دائما و بدون استثناء نزهة لجيني

  يحرس انجلز عل أن يكملهــا مــاركس، كتــاب 
، فقــد كــان يســتبد بـه الخـوف و القلـق، و هــو"رأس المــال"كانت أكب  النصوص النر

وع العظيــم إل النــور   أي وقت، فل يخرج هذا المشر
  قد تعود في

.الذي خبب أدواء ماركس و علله و أوضاعه المادية المزرية، النر
 ــ ســنة 

حــنر ينته ــ" المميــة"، و بإلحــاح مــن انجلــز، يقبــل مــاركس تخصــيص وقــت أقــل للدارة اليوميــة لشــؤون 1866لــذلك، في
  نوبــة كبديــة أو نوبــة بــرد

م التفــرغ لهــذا العمــل العظيــم بجديــة، تــأئر ي ـ كــل مــرة يعــبر ـ 
مــن كتــابه العظيــم ذاك، لكــن كمــا هــو الحــال في

و يســجل عنــه لفــارغ الــذي كــان يرافقــه- و هوالمؤمن بالنســبية- لتوقفه، لكن ماركس مهووس بالكمال بشكل يكاد يكون مرضيا 
:كل يوم
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م��ا ك��ان ل��ه أن يس��تند ي��ط إل وايع��ه، م��ا ل��م يك��ن متأك��دا من��ه تمام��ا التأك��د، و م��ا ك��ان ل��ه أن يس��مح لنفس��ه بمعالج��ة موض��وع"
دون دراسته بعمق، و ما كان لنشر شيئا يبل أن يع�دله ع�دة م�رات إل أن يع�ير عل الش�كل النس�ب، فل�م يك�ن يطي�ق إعط�اء
الجمه��ور دراس��ة ل��م تمح��ص بص��ورة كافي��ة، و م��ن أش��ق الم��ور علي��ه إطلع أح��د عل مخطوط��اته يب��ل أن يك��ون ي��د وض��ع

ة عليها، و كان هذا الشعور يويا لديه ح�تا أن�ه ك�ان يفض��ل ج كم�ا ي�ال لا� لوم��ا ح�رق مخطوط��اته عل تركه�ا- اللمسات الخي…
30غي… مكتملة، أما مع المفكرين الخرين، فقد ك�ان م�اركس عل يس�وته المعت�ادة، فق�د اعت�ير كت�اب أوغوس��ت ك�ونت بع�د 

ا�� مث���ل ه الدير ه كتاب��ا ردلئ��ا، ل��م يس���تفد ش��يئا م��ن يراءت��ه، غي…�� أن���ه عن���دما يق���در مؤلف��ا يستش���هد ب��ه، ك��ان ض��مي… عام���ا م��ن نشر��

ه العلما "صامة ضمي…

  القتصاد، و شديد
  يكتب فيها، فهو شديد الغموض عندما يتكلم في

  الكتابة كان أسلوب ماركس مختلفا حسب الحقول النر
في

  الحداث الراهنة، لكنه يصبح متألقا عندما يعود إل الفلسفة
  السياسة أو في

.الوضوح عندما يتكلم في

ي من الطفال الــذكور، فكلمــا أحــس ي له بعد موت أثين   تبقين
كان أبناء ماركس نقطة ضعفه، فهو شديد الضعف أمام بناته اللوائر

  نهاية يناير 
، بعدما يغمــر مــاركس بنـاته بالهـدايا يجـد نفسـه مـن جديـد1867أن جيبه منتفخا يغدق عل البنات بل حدود، و في

ة من تركة أمه و صديقه و المبلغ السنوي الذي يقدمه   الديون، و هو الذي قبل ثلثة سنوات كانت بحوزته ثروة صغبن
غارقا في

لــه، و ي ـ جيبــه، فيطــارده تجــار حيــه و مالــك مبي ـ 
ـ في ـ ســنوات رخــائه، لكــن النقــود تــأئب أن تبقـر ـ 

  كــان يمكــن أن تزيــد في
لــه انجلــز، الــنر

ة بـأنه يعتــبب  ــ جملــة شـهبن
، و يش لنجلـز في   عليه استدانتها ل تطاق، فيصاب بالدماميل بشكل خطبنــ

تصبح تكاليف الديون النر
:الرأسمالية مسؤولة عن أوجاعه

".آمل أن تتذكر البورجوازية دمامله بقية حياتها"
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  سنة 
ي هاته 50، كان سن ماركس 1867في :سنة، و قد كتب ماركس عشية ميلده الخمسين

 ــ العيــش"نص��ف ي��رن عل ظه��ري و ل أزال عال��ة"
 ــ البحــر بــدل مــن أن يســتمر في

 ــ إحــدى المــرات تمنيــ أن يغــرق منــه قــدم في
، و في

  مرة انفجر يائسا فقال، أنه ل يتمني لعدى أعدائه أن يصادف ما يصـادفه، إذ ظــل ثمانيــة أســابيع و قلبــه يتمــزق
كالنباتات، و في

كمــا وصــف" كلب��ا حزين��ا ملعون��ا"غيظــا، لن ذكــاءه و قــدراته تتفتتــان تحــت وطــأة التفاهــات، و مــع ذلــك لــم يصــبح مــاركس أبــدا 
ـ  نضـاله بشـكل أو بـآخر،. نفسه بهزء ذات مرة

حقا ل يعود انتصار حيـاة مـاركس إل قـدراته البالغـة فقــط، إذ كــان لبـد أن ينهـار في
  انجلز

.لول الصديق الذي وجده في

02 ���� 03 ���� 2019

 
 

 

 

45 / 86



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                         المركز الماركس  ــ اللينيني

 ــ5ــ  
V  ����1883 – 1870نهاية الرحلة، : كارل ماركس 

ا السلح – 1
وليتاريا المناضلة الذي لتعب و ل يلقا مستشار الير

.كان هذا العقد الخبن من حياة كارل ماركس مليئا بالحداث العظام، منها ما يفرح قلبه و منها ما يحزنه

ة تخللتهــا آلم جســدية عصــفت بجســد مــاركس  1870 – 1869كــان شــتاء  كــان ذلــك حــاله عنــد حلــول كــل شــتاء، فقــد كــان(فــبر
 ــ)الشتاء عدو ماركس اللدود

ء دائما لنجـدته، فقي ، لكنه ولحظه الجميل تخلص من متاعبه المالية الدائمة، فرفيقه انجلز مته 
ا من ما كان يسميه  1870يونيو  30 ، و كان قبل ذلــك بثلثــة أشـهر قــد سـأل مــاركس عمــا إذا"عمله الملعون"تخلص انجلز أخبن

  السنة، إذ كان انجلز يريد أن يؤمن هذا المبلغ لماركس مدة خمس او 350كان يستطيع العيش بقدر من المال قيمته 
جنيها في

  النهاية، استطاع انجلز إنهاء متاعب ماركس المالية، ليس لمدة خمــس أو ســت ســنوات فحســب، بــل إل
ست سنوات، لكن في
.ما تبقر له من العمر
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ـــ الـــوقت الـــذي قـــالوا عنهـــا أنهـــا فشـــلت و)المميـــة الول(" الجمعي���ة العالمي���ة للعم���ال"ســـيكون هـــذا العقـــد عقـــد انحلل   
، و في

الممية لم تمت و لكنها تطورت من مرحلة إل مرحلة أعل تحقق فيها بالفع�ل ك�ثي…"أصبحت ميتة، يقول ماركس عنها أن 
ات، 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 التغي…���

ا تاريخه
". كتابة الفصل الخي… فل

 ــ مختلــف البلــدان، و عمــل بكــل جهــد عل تــوجيه شــنر "المميــة" ل بتأسيســه
يكــون مــاركس قــد جمــع شــمل الحركــة العماليــة في

ية، انحرافات لسال ي الية النجلبن يدونية الليبب ، البر ي وليتاريا السابقة بكل منوعاتها، من برودون، باكونين اكية غبن البب أشكال الشبر
ـــ ألمانيـــا   

ك ، و قـــد خـــاض كفاحـــا عظيمـــا ضـــد نظريـــات جميـــع تلـــك الفـــرق و التيـــارات،... اليمينيـــة في نحـــو طريـــق النشـــاط المشـــبر
ــ بلـــدان مختلفـــة، و بعـــد ســـقوط كومونـــة بـــاريس ســـنة  ـ 

وليتـــاري في كـــان 1871وصـــاغ تكتيكـــا واحـــدا لنضـــال الطبقـــة العاملـــة البب
ى، و كتـــابه مــاركس الشـــخص الوحيــد القــادر عل تقييمهـــا تقييمــا ثوريـــا بعمــق ســديد و صــواب بــالغ و ســطوع لمـــع و فعاليــة كـــبب

  فرنسا"
  هذا الصدد 1871" الحرب الهلية في

.ه  جوهرة عمله في

 ــ ســنة "المميــة"أحــدث البــاكونيون انشــقاقا داخــل 
 ــ أوروبــا، لــذلك، و في

ة أن تعيــش في ، بعــد1872، و لــم يعــد بإمكــان هــذه الخبنــ
ح ماركس أن ينتقل المجلس العام للممية إل نيويورك   لهاي، اقبر

.انعقاد مؤتمرها في

  جميع البلدان بشكل أقــوى و أشــد،" الممية"لقد أنجزت 
  نمو الحركة العمالية في

مهمتها التاريخية، فاسحة المجال لمرحلة في
ـ دول ـ 

يــة في اكية جماهبن   ســتعرف اتســاعا و امتــدادا، و تأســيس أحــزاب عماليــة اشــبر
مرحلــة ستشــهد تطــور الحركــة العماليــة، الــنر

إن العمــال. عديدة، لقـد منــح مــاركس للمميــة كــل جهــده و أعطاهــا كـل مهجتـه، محـاول أن ينقــل أفكــاره مـن النظـري إل الـواقع 
  هذه المرحلة

  بلغت أوجها في
  صاغها ماركس، ه  النر

.النظرية الجهبذة، النر
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، فقــد أنهــك صــحته أشــد النهــاك، و لــم يمنعــه ذلــك مــن ــ   البشر
و لن مــاركس كــان عليــه أن ينظــر و يمــارس و يعيــش حيــاته كبــافر

، الذي واصل وضعه عل أسس جديـدة، و إتمـام كتـاب  جامعـا عـددا ضــخما مـن" رأس المــال"الشتغال عل القتصاد السياس 
.الوثائق الجديدة حتمت عليه من أجل استعمالها دراسة عدة لغات

ـ  
 ــ الـوقت الـذي مـا زالـت فيــه أصـداء كومونـة بــاريس تمل أوروبـا، فقـد 54يظهر أن ماركس قد نـال مبتغــاه و هــو في

مـن عمـره، فقي
ته الصحف مطلــق القــدرة، لنــه عل رأس   العالم لم تسمع بكارل ماركس، لقد اعتبب

طبقت شهرته الفاق، فل توجد جغرافيا في
، حيــث أخــذت تتأســس أحـزاب و جماعــات سية تستشــهد بــه"المميــة"المنظمة السياسية الوحيــدة المتعـددة الجنســيات، أي 

ـ ألمانيــا و فرنســا و بريطانيــا و إيطاليــا و الوليــات المتحــدة المريكيــة و روســيا، و نــداءه الخبنـــ للمميــة، الــذي كتبــه بعــد نهايــة ـ 
في

ــ العــالم أجمــع لطــرح أســئلتهم عليــه، و   
ه مــن قبــل الصــحافة الغربيــة، و يســارع الصــحافيون في ــ بيــان الحــزب"الكومونــة أعيــد نشر

يـــة عل" الشـــيوع  ي جمـــة إل الفرنســـية و الروســـية و النجلبن الــذي قـــرئ مـــن طــرف آلف الطلبــة و العمـــال اللمـــان يوجـــد قيـــد البر
".رأس المال"غرار مؤلفه العظيم 

  من الـدخل 
ا لم يعد ماركس تحاصه الهواجس المادية للعيش، فقد أصبح عنده ما يكقي )وقـد قــام رفيقـه انجلــز بـالواجب(أخبن

  يشكل معهن أسة شديدة الرتباط، و رغم كل هذا فماركس ليس ســعيدا، و
لك  يعيش حياة لئقة له و لزوجته و ابنتيه، اللوائر

 ــ بعــض الحيــان، كمــا أنــه لــم يشــف
  مــن شــدة اللــم في

ومزاجــه غبنــ رائــق، فــالمرض ينغــص عليــه أي ســعادة و فــرح، فقــد كــان يعــائي
قط من فقد ثلثة من أبنائه، و فوق كل ذلك، فهو يخضع للمراقبة و التجسس عليه، باعتباره أخطــر رجــل عل وجــه الرض، و
اءات يـــ أو مـــن معســـكره نفســـه، تحرقـــه ســـهام النقـــد و الفـــبر بعبـــع البســـماركية، الـــذي يخيـــف، و ينهكـــه الخصـــوم ســـواء مـــن اليمين
  ســيلقيها

الموجهة إليه، من صحافة ل تتكلم عنه إل كأنه شيطان، و أفظع ذلك عنده، شــعوره بنقـائص عملــه و بالصــعوبة الــنر
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 ــ النتمــاء إليهـا
  رغــب دائمـا في

 ــ نفسـه النكـار الـذي تعـرض لـه مـن الجامعـات اللمانيـة، و الــنر
  إنهائه، كمــا أن مـاركس حــز في

مـن. في
جهـــــة أخـــــرى، يستشـــــعر مـــــاركس أن الرأســـــمالية يمكـــــن لهـــــا أن تحســـــن مســـــتوى معيشـــــة العمـــــال، إل الحـــــد الـــــذي يرفضـــــون فيـــــه

ي"المميــة"ه ــ  1871 – 1870و بالفعــل فقــد كــانت أول ضــحية سياســية لحــداث . الشــيوعية  ــ العديــد مــن النــاجين
، حيــث نقي

ـــ اللعبـــة الديموقراطيـــة، و  
مـــن مذابـــح بـــاريس و إجـــراءات القمـــع اللمانيـــة و النمســـاوية و الروســـية، و آخـــرون يريـــدون الـــدخول في

ا جذريا . ناذرون هم أولئك اللذين ل يزالون يريدون تغيبن المجتمع تغيبن

ي مـن أعضــاء كومونـة بــاريس،   بداية السبعينات يشهد الكثبن من الغدو و الـرواح، فقـد أصــبح ملجــأ الهـاربين
أصبح بيت ماركس في

  نهايــة 
، الـذين يـأتون إل 1871يجدون فيه العون و النصح، و كانت أولوية ماركس في ي هـ  العثـور عل مـأوى و عمـل للكومـونيين

ي من الثوار . لندن و هم عرضة لكراهية الجميع، و الواقع أن ماركس بات المرجع الكبب لخر الناجين

  فرضــتها عليهــا
ا مــن العزلــة الــنر ــ  ــ هــذه الحقبــة مــن حيــاته، فأعمــاله قــد خرجــت أخبن

ض مــن مــاركس أن يصــبح ســعيدا في كــان يفــبر
جمــــة الول ل  ف لمــــاركس بالجمــــاع مرشــــدا" البيــــان الشــــيوع "اللغــــة اللمانيــــة، إذ خرجــــت البر يــــة و الفرنســــية، و يعــــبر ي بالنجلبن

، فقــد ثقــل و غــزت ، لكن أمراض ماركس تنغص عليه متعة هذه النجازات، فهو يشعر بالرهاق أكب  فــأكب  فكريا لليسار العالم 
ـ لجـــراء مقابلــة معــه عمــره ب  ، كــان قـــد أئـر يـــ ي المريكيين  ـــ بصــعوبة، إذ يقــدر أحــد الصـــحافيين

ســنة، 70وجهـــه التجاعيــد، و يمسر
ا يبدي اهتماما به ، و قد بلغت شهرة ماركس عندئذ حدا جعل بلط انجلبر ي .بينما ل يكاد يبلغ الستين

 ـــ كـــل مكـــان، و كـــان
، فقـــد بـــدا أن الثـــورة خمـــدت في ي   كـــانت لـــه مـــع بـــاكونين

 ـــ حيـــاة مـــاركس هـــو المبـــارزة الـــنر
كـــان آخـــر حـــدث عـــام في

ــ شـــأن الحـــزب " برنامـــج غوتـــا"الهجـــوم عل  ـ 
اك  الـــديموقراط (آخـــر تـــدخل عنيـــف مـــن جـــانب مـــاركس في ، و لـــم)الحـــزب الشـــبر
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  حياته أزمات أخرى مشابهة، بل ترك حـرا يكـرس الســنوات الباقيـة مـن عمـره للدراســات النظريــة، و محاولـة
يحدث بعد ذلك في

. استعادة صحته المتدهورة دون جدوى

لم تتغبنــ مشـاعر مــاركس نحـو خصـومه الحيـاء منهــم و المــوات ، إنـه مـاركس العنيـد، و لكــن الرجـل هــد، و أصــبح أقـل قــدرة مـن
ــ أواســـط العمـــر، فقـــد هـــدم العمـــل ـ 

ــ شـــبابه و في ـ 
  كـــان يقـــوم بهـــا في

الناحيـــة الجســـمانية عل القيـــام بتلـــك الحملت النشـــطة، الـــنر
 ــ الرتيــاح مــن

  ذلك كانت مصائب ماركس تلفر
  آخر المر، لقد كان مجهدا و كثبن المرض، و في

المرهق و البؤس و الفقر قوته في
خصــومه، فقــد كــان يحــدث أنــه كلمــا مــرض مــاركس و تعــب ارتــاح خصــومه بــل ابتهجــوا، و بمــا أن مــاركس كــان مقــاتل، و تلــك مــن
ية، فقــد كــان يـذهب كــل سـنة إل   لــم يســلكه، فلـه المزيــد ممـا يمنحـه للبشرــ

ك طريقـا للشـفاء و التعـافي أبرز صفاته، فقد كــان ل يــبر
ـ  ألمانيـا أو بوهيميــا، حيـث يقابـل مـن وقــت لخـر أصــدقاءه و

ا، أو إل إحـدى منتجعـات الميــاه المعدنيـة في ـ  انجلــبر
شاطا البحر في

ـــ مقابلـــة  
ي أو علمـــاء اقتصـــاد مـــن الشـــبان اللـــذين تحـــدوهم الرغبـــة في ون معهـــم مـــؤرخين ـــ رفـــاقه القـــدام، الـــذين كـــانوا أحيانـــا يحضي

.الثوري الشهبن

وعه العظيـــم  ـــ ك لـــه مـــن"رأس المـــال"كـــان المـــرض شـــديدا عل مـــاركس أقعـــده عـــن إنجـــاز مشر ، لقـــد كـــان يســـابق الزمـــن لعلـــه يـــبر
ـــ هـــذا العمـــل القتصـــادي الجبـــار، إل أن المـــوت كـــان قـــد أدركـــه قبـــل أن يحقـــق هـــذا الحلـــم، لكـــن رفيقـــه الوقـــات مـــا يجعلـــه ينه 
الدائم انجلز سيحول ذلك الحلم إل حقيقة، عندما تـول مهمــة إتمـام هـذا العمــل الضـخم، ممـا تـرك مــاركس مـن مخطوطـات و

ة ي هذه الصفحة و تلك من المسودات الكثبن .جمل موزعة بين

ـــ مـــن حيـــاة مـــاركس بـــأنه  ا مـــا وصـــف العقـــد الخبن ء"كـــثبن  "مـــوت بط ـــ
، قـــد يكـــون هـــذا صـــحيحا، إذا تـــم النظـــر إل الضاعات الـــنر

 ــ خريــف 
بات قاصـمة، فقــد عـائي في   كـالت لصـحته صيــ

ا مـن رأسـه و أصــبح 1873نشبت بعـد سـقوط كومونــة بـاريس، و الــنر كــثبن
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 ــ الكتابـة، لكــن بعـد
مهددا بالضع، و جعله مرض الهبوط العقل  المزمن غبن قادر عل العمل، و حرمـه كــل ذلـك مـن كــل رغبـة في

ت، الــذي كــان صــديقا لنجلــز، وكــان مــاركس يثــق بــه كــل الثقــة، كــانت هــذه  ــ مانشســبر عل يــد الــدكتور غمــبب
أســابيع مــن العلج في

هــا، كـألم الكبـد، اضــطرابات المعــدة المزمنـة، والرهــاق العصـنب  الـذي كـان ، لكن مـا تلبـث أن تعـود مـع أخــرى غبن  
المراض تختقي

...يسبب له صداعا حادا و أرقا مستمرا 

لــــم تكــــن أمــــراض مــــاركس مستعصــــية عل العلج، بــــل كــــان مــــن الممكــــن أن يســــتعيد صــــحته لــــو أنــــه كــــان يمنــــح لنفســــه الراحــــة و

 
ي من عمره، بعد ذلك القدر الضخم من العمل الذي قام به في ي كان يحق له أن ينالهما و هو عل مشارف الستين السكينة، اللتين

  قاســاها حينــذاك، و لكنــه لــم يكــن ليحلــم بــذلك، أراد ذلــك أم لــم يـــرده، بــل كــان بــدل ذلــك يعانــد نفســه،
شــبابه، و المعانــاة الــنر

 ــ
  اتســع مــداها إل حــد بعيــد في

، تلــك الدراســات، الــنر ورية لتمــام عملــه العلمـ   ــ الدراســات الضـي
فينــدفع بكــل حماســته القديمــة في

  هذا الصدد يقول انجلز
:تلك الثناء، و في

وط تط�وره، ك�انت ك�ل مس�ألة ت��ؤدي ب�الطبع إل مس��ائل" ، وسر�� ا
ء ليكتش�ف منش�أه الت�اريخل ا

بالنسبة لرجل كان يدرس كل شر
ا����� امريك�����ا و

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 فل
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... الجيولوجي���ا 

".القديمة و الروسية و الصبية

 ــ
اله الحيــاة العامــة، كــان ل يـزال نشــيطا في ي لــم يكــن كــل هــذا يسـتغرق مــن مـاركس ســوى نصــف وقتــه، ذلــك أنـه عل الرغـم مـن اعــبر

ــ البلــدان المختلفــة، و كــان  
حركــات الطبقــة العاملــة الوروبيــة و المريكيــة، فقــد كــان يراســل تقريبــا جميــع قــادة الطبقــة العاملــة في
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 ــ المســائل الهامــة، إنــه مرجــع زمــانه الــذي ل يمكــن تخطيــه، لقــد أصــبح
هــؤلء يــأتونه كلمــا ســنحت الفرصــة، ليستوضــحوا رأيــه في

وليتاريا المناضلةأكب  فأكب   .مستشار الير

 ــ السـاس كأنهـا قــدت مـن حديـد، و قــد كــان جـادا كــل الجـد،
كان العمل القاس  فوق ذلك، يحدث أثره عل بنية جســمية كــانت في

 
ــ إحــدى المــرات عنــدما وقــع صيــــع المــرض. عنــدما قــال أن عــدم القــدرة عل العمــل هــو حكــم بالعــدام عل أي كــائن إنســائي  

و في
:لسابيع عدة، كتب إل انجلز يقول

ي����ح الم��خ و" ا�� تشر��
ا�� عل��م وظ��ائف العض��اء لك��ارنييا و كتاب��ا فل

ا�� ل��م أك��ن أس��تطيع العم��ل فق��د ي��رأت كتاب��ا فل
عل الرغ��م م��ن أنتل

ا لشليدن ".الجهاز العصتر

  قالهـــا مـــرة عنـــدما كـــان شـــابا
ــ غمـــرة عطشـــه البـــالغ إل المعرفـــة العلميـــة، الكلمـــات الـــنر ـ 

عل الك���اتب": و لـــم ينـــس مـــاركس أبـــدا في
".بالتأكيد أن يستحصل نقودا لكا يستطيع العيش و الكتابة، و لكنه ل يجب أن يعيش و يكتب كا يكسب نقودا

كــان مــرض مزمــن واحــد مــن شــأنه أن يــؤثر عل الصــحة العقليــة و النفســية للمــرء، فكيــف المــر و قــد اجتمعــت عنــد مــاركس مــن
ء، عــرف  

  كل سر
، فهو العبقري في المراض ما تفرق عل الناس، لكن ماركس المقاتل و العنيد قاوم لك  ل ينته  إل هذا المصبن

كيف يحارب المرض و البؤس و الملق بما توفر له من إرادة أســطورية، فلــم يجــد إل الدب معالجــا و مهــدئا و مســكنا للمــه و
ا لـــه طيلـــة حيـــاته، و قـــد كـــان يملـــك معرفـــة  ـــ الدب، فظـــل الدب عـــزاءا كـــببن

جراحـــاته، لقـــد كـــان مـــاركس يقصـــد الراحـــة العقليـــة في
  هذا المجال دون أن يفخر بذلك أبدا، إنه يكره النسان ذو البعد الواحد

.واسعة في
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ـــ الـــذي قـــام بـــه مـــاركس كـــان مـــرآة لحقبـــة كاملـــة، كـــذلك كـــان مـــن يفضـــلهم مـــاركس مـــن الدبـــاء، هـــم أولئـــك و كمـــا أن العمـــل العلم 
  و شيكســببن و سفانتيس و غـوته، و كــان

  عاشوها، من أمثــال أخيــل و هــومروس و دانتـنر
اللذين كانت أعمالهم مرآة للحقب النر

يــ الكتــاب ، و كان غوتة و هينه هما المفضلن لديه من بين  
ة بالدب اللمائي ، و كانت له معرفة كببن ا الدب الكلسيك  يتذوق كثبن

ي كان يقدر ديدرو و بالزاك و رائعته  ، و من الكتاب الفرنسيين ي ، و لشدة حبه لبــالزاك فقــد"الكوميديا النسانية"اللمان المحدثين
تــاليف دراســة عــن بلــزاك، لكــن مثــل الكــثبن مــن خططــه و مــا" راس المــال"كــان مــن خططــه بعــد النتهــاء مــن عملــه العظيــم كتــابه 

هــا لــم يســعفه العمــر ليقــوم بتحقيقهــا ي المكانــة الول. اكب  يــ ــ لنــدن، فقــد احتــل الدب النجلبن  
و بعــد أن أصــبح مــاركس مقيمــا في

، فبنــاته يحفظــن لــديه، و صــار شكســببب يســتحوذ عل جــل اهتمــامه، بــل كــانت العائلــة كلهــا تمــارس نوعــا مــن العبــادة لشكســببن
، بل و يمثلنها . أغلب نصوص شيكسببن

ق ــ بــالغرب – ناهيــك عــن الشرــ عل أن حــب كــارل مــاركس للفنــون و الداب كــان عظيمــا، و- عل العمــوم تجمــع كتــب النقــد الدئب 
أن قلبـــه ظـــل يخفـــق بهـــذا الحـــب طيلـــة حيـــاته، و لـــول انشـــغاله بدراســـة الفلســـفة و السياســـة و القتصـــاد لكـــان قـــد أول البـــداع

ـــ و الممارســـة النقديـــة الجـــانب الكـــبب مـــن اهتمـــامه قـــرأ مـــاركس كـــل أعمـــال شيكســـببن عـــدة مـــرات إل أن ألـــف شخصـــياتها. الدئب 
 ــ علــم القتصــاد، و يشــتمل المجلــد الول مــن 

 ــ الضــوء عل بعــض نظريــاته في
راس"المشحية، لدرجــة أنــه كــان يستشــهد بهــا ليلقر

ة إل الداب العالميــة مثــل  ي الرابــع"و " روميــو و جــولييت" لشفانتيس و " دون كيشــوت"المــال عل إشــارات كــثبن الجــزء" (هبيــ
  " الكوميــديا اللهيــة"لتومــاس مــور و " المدينــة الفاضــلة" لفولــتبن و " كانديــد"لشيكســببن و ) الول 

و بســبب العنايــة... لــداننر
، اللــذين ي ــ هــذا المجلــد، فقــد أصــبح محــط أنظــار كــثبن مــن النقــاد و الدارســين  

  ضــمنها مــاركس في
الشــديدة بــالفنون و الداب، الــنر

ي أن الداب و الفنــون لـم تكـن فقـط علجـا نفســيا ، و هكـذا يتــبين ـ  ـ  النقـد الدئب
أقبلوا عليه من أجـل اسـتخلص نظريــة ماركســية في
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ائه، فــأول أعمــاله الدبيـة كــانت لمــاركس، بـل ه ــ أكــبب مــن ذلــك، و معـروف أيضـا عـن مــاركس أنــه يمتلــك خيــال شــعريا ل مثيـل لــب 
. شعرا

ـ أوقــات ـ 
ـ عل مســتوى آخــر مختلــف تمامــا و هــو الرياضــيات، فقــد كــان يلجــأ خاصــة في كــان مــاركس كــذلك يجــدد نشــاطه العقلـ 

  كان لها تأثبن مهدئ عليه
  الرياضيات، النر

.القلق العقل  و المعاناة إل العزاء في

، يجــب"أج�ل الع�الم العم�ل م�ن"كــان شـعار مــاركس  ، و كــان يقـول أن مـن ييش لـه حســن حظـه أن يكـرس نفسـه للبحـث العلم ــ

 ــ
 ــ عروقـه، و النخـاع حيـا في

  خدمة النسانية، و قد كان موقفه الفكري هـذا، هــو الـذي جعــل الـدم ينبــض قويـا في
أن يضع نفسه في

. عظامه

ـــ أصـــدقائه كـــان مـــاركس ذلـــك الرجـــل الرقيـــق الـــودود، الـــذي تنطلـــق ضـــحكاته بســـهولة، و كـــان أيضـــا ذلـــك ي ـــ محيـــط عـــائلته و بين  
في

الرجــل الــذي يــدهش مــن يقــرأه و مــن يســتمع إليــه، فهــو يســتطيع بكــل ســهولة النتقــال مــن الــروح المتقــدة مــن تــوتر الغضــب، إل
ــــ ي ــــ حــــديث بينــــه و بين  

ــــ ذلــــك أي مجهــــود، كمــــا قــــال عنــــه صــــديقه هايــــدمان في  
  الهــــادئ العميــــق، دون أن يبــــذل في

التأمــــل الفلســــقي
.ماركس

 ــ
 ــ الســبعينات وصــفا رائعــا، عنــدما قــال أن صــهره لبــد أن يكــون ذا بنيــة متينــة، لك ــ يســتطيع الصــمود في

وصــف لفــارغ مــاركس في
.أي رجل هذا الذي قد من حديد: وجه نمط غبن معتاد من الحياة، و يقوم بنشاطات فكرية مرهقة، و يكاد لفارغ ينطق

 ــ سـاعة متــأخرة جـدا، إل أنـه
اكتســب مـاركس عــادة لزمتـه مـا تبقرــ مـن عمـره، فعل الرغـم مـن أنـه لــم يكـن يـأوي إل الفـراش إل في

ب قهــوته الســوداء و يقــرأ الصــحف، لينســحب بعــدها يــ الثامنـة و التاســعة صــباحا، فيشرــ كان دائما يستفيق صباح اليوم التــال  بين
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جاه أن يمهله ما يكقي إل غرفة مكتبه، و يظل هناك حنر منتصف الليل و أبعد من ذلك، إنه يسارع الزمن و يطارد الوقت و يبر

 ـــــ"لتمـــــام العمـــــل الـــــذي يشـــــغله أيمـــــا إشـــــغال، كتـــــاب رأس المـــــال
ـــــ في ، و ل يخـــــرج مـــــاركس إل لتنـــــاول وجبـــــات طعـــــامه، أو ليتمسر

ـــ لنـــدن(المســـيات الجميلـــة عـــبب هامبســـتيد هيـــث   
ـــ جميـــل في ـــ العض عل كنبـــة لمـــدة ســـاعة أو)مكـــان مخضي  

  في
، و كـــان يســـتلقر

ا   بذلك بعض الراحة لمواصلة العمل، كان العمل قد أصــبح شــهوة جامحــة اســتبدت بــه، إل حــد أصــبح معـه كــثبن
، يبتعي ي ساعتين

  مــن جــراء ذلــك،
ما ينس وجبات طعامه، لقد كانت شهوة الكتابة عنده تفوق شهوة الطعام، و بذلك كان لبد لمعدته أن تعائي

  مــن فقــدان الشــهية، أضــف إل ذلــك أنــه كــان كــثبن
ـ أكــول و يعــائي و مــن جــراء نشــاطه الفكــري الفــائق، لقــد كــان مــاركس رجل غبـن

، و يســـتهلك الكـــثبن مـــن أعـــواد الثقـــاب، و لقـــد اعتـــاد أن يقـــول ضـــاحكا أن كتـــابه  ي لـــن يـــدر عليـــه مـــن المـــال" رأس المـــال"التـــدخين
  دخنها خلل كتابته له، و كان عليه خلل سـنوات الفقـر الطويلـة أن يـذخن أنواعـا رديئــة،

لتعويض ما أنفقه من السيجارات النر
ي مـــرارا لكـــن دون جـــدوى ، و قـــد حظـــر عليـــه الطـــبيب التـــدخين ر الكـــببن ي صـــحته بالضيـــ كـــان. و نتيجـــة لـــذلك، فقـــد أصـــاب التـــدخين

ـــ أو صـــعود التلل لســـاعات، و هـــو يتحـــدث و  
، إذ كـــان يســـتطيع المسر  ـــ

  الوحيـــد الـــذي يمارســـه مـــاركس هـــو المسر
التمريـــن البـــدئي

 ــ دمــاغه،
ة ك ــ يكتــب مــا فكــر فيــه في  ــ حجرتــه كــان يعمــل ماشــيا ل يجلــس إل للحظــات قصــبن

يــذخن دون أن يشــعر بــأي تعــب، و في
، متوقفــا مــن وقــت لخــر عنــدما تحتــدم المناقشــة أو  ــ

 ــ الغرفــة، و حــنر هــو يتحــدث كــان يحــب المسر
اــ في بينمــا كــان يــذهب و يجنن

  جعلت حياة ماركس البئيسة و المؤلمــة متقبلــة
  الرفيقة المحبوبة، النر

  وسط كل هذا كانت جيني
تكتس  المحادثة أهمية، و في

 ــ الطيبــة،
، إنهــا جيني  ــ

و مهضومة و مقدور عل تجاوزها، لقد كان حقا وراء رجل عظيم اسمه ماركس، امـرأة عظيمــة اســمها جيني
 ــ بمحــض الصــدفة، بــل كــان عــن ســابق إصار

  جمعت كل الصفات الجميلة شكل و مضمونا، و لم يكن ارتباط ماركس بجيني
النر

ـ  الرائعـة، 
يــ و النـادر، إنهــا جيني تمت�ع ع�دد ك�بي… م�ن عم�ال ك�ل لق�د"و ترصد، فحس ماركس الذي ل يخطا أعلمه بمعـدنها الثمين
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ا ك��انت تس��تقبلهم به��ذه الحف�اوة و
البلدان بضيافتها الودية و أنا مقتنع أن ما من أحد منهم خطر عل باله يط ،أن تلك التا

 " البساطة تنحدر عن طريق أمها من عائلة أرستقراطية و أن أخاها كان وزيرا لملك بروسيا
.هكذا تكلم انجلز عن جيني

عقل العالم لتويف عن التفكي… و لرحل إل البد  - 2

  كــانت زاخــرة بــالبؤس و
  هــو الــذي أبقرــ عل حيــاة مــاركس الــنر

 ــ زواجــا وجــدانيا، و هــذا الــزواج الوجــدائي
كــان زواج مــاركس و جيني

و هك��ذا يك��ون الح��ب عن��دما يك��ون متح��ررا م��ن جمي��ع عناصه الحيواني��ة و الك��راه المكش��وف"اللــم و المحــن، و هــو القائــل 
ل��� الرج��ل و الم��رأة آن��ذاك فق��ط تول��د ا�� لحظ��ة م��ن التح��اد الروطا�� المتحق��ق بفض��ل المس��اواة التام��ة بي…

المقن��ع، و لتح��ول فل

ا
" .أسس شكل جديد هو أسم أشكال الزواج الوجدايل

، و قــد زادت صــحته اعتلل عنــدما غــادرته  
ة مع الحياة، و هو غبن معضد بساعده اليمن جيني لقد خاض ماركس معركته الخبن

  دجنبب 
 ــ الحيــاة مـن بعـدها، لدرجـة أن انجلــز قــال1881في

، فقد حزن عليها حزنا شديدا و زهــد في ي ، و لم يستمر بعدها إل سنتين
ي ســيجده   و هــو ج ــ بوفاتهــا، فقــد زادت صــحته اعتلل عنــدما غــادرته رفيقتــه، و لــم يســتمر بعــدها، فبعــد ســنتين

أن مــاركس تــوفي
  نوم عميق إل البد

.رفيقه انجلز عل كرسيه المعتاد يغط في

  نونبب 
 ــ الكبـد، و مـاركس أيضــا مريــض جــدا، حــنر 1881فقي

  خطورة، و يكشف الفحص عــن سطان في
يزداد مرض زوجته جيني

:أنه ل يستطيع إل مرة واحدة القيام من سيره للذهاب إل الغرفة المجاورة، حيث توجد زوجته، و يكتب بول لفارغ قائل

ك���ان مس���تحيل علي���ه أثن���اء م���رض زوجت���ه الخي…��� الهتم���ام بأعم���اله العلمي���ة المعت���ادة، و ل���م يك���ن لتمك���ن م���ن الخ���روج م���ن"
ة الع��ذاب النفسا�� ه��ذه كت��ب ا�� ف��يا

ا ك��انت تس��ببها ل��ه ع��ذابات رفيقت��ه، إل بالس��تغراق بالرياض��يات، و فل
الحال��ة المؤلم��ة، ال��تا
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 ــ ، "احتساب التفاضل و التكامل: مؤلفا حول
ي يدي ماركس في   من بين

دجنــبب بحضـور مــاركس و بنــاته 2و يخطف الموت جيني
.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
ب صحت   ـــ"ك��ارل لق��د تحطم��ت ي��واي"النهايــة تقـــبر

ـ في ـ 
، لــم يســتطع مــاركس لشـــدة مرضــه حضــور مراســم دفـــن حــبيبته جيني

ــ ي ــ مراســم دفــن أخــرى غــاب عنهــا بعــد مراســم أخيــه و أبيــه و حميــه و أمــه، فقــط بعــض الصــدقاء الحميمين ة هايغــات، و ه  مقــبب
ــــ انجلــــز كلمــــة، و ســــيكتب لفــــارغ   

ة، حيــــث يلقر ــــ إل المقــــبب  
ل����م يك����ن ل����دى أح����د أك����ير مم����ا عن����دها م����ن ش����عور": يشــــيعون جيني

ل ألم�ان، إذ ل�م تك��ن الف��وارق و التص��نيفات موج��ودة ل��دلها، و ك�انت ا� عائل��ة أرس�تقراطيي…
بالمس��اواة م��ع أنه��ا ول��دت و نش��أت فل

لها و عل مائدتها العمال بثياب العمل بأدب و حفاوة و كأنهم كانوا أمراء  ل ا ميل
ء لتتبع كارلها،... تستقبل فل ا

لقد تركت كل شر
ا أيام شدة الفاية لم تندم عل ما فعلته

".و لم تندم يط ، و حتا فل

ها، و هذا يتمسر مع طبع ماركس الذي يحب الحياة و ل يشغل بـاله بنقيضــها، و قــد لقد كان ماركس يكره الجنازات و ل يحضي
ها . كانت إل جانبه كل الظروف لك  ل يحضي

 ــ شـيوعية حــنر النخــاع، ليــس
، فقــد كــانت جيني ي   أجل صورها، و تلــك مبـادئ الشــيوعيين

ام في ي   المبادئ و اللبر
لقد جسدت جيني

.لن حبيبها ماركس هو كذلك، بل لنها كانت مقتنعة كل القتناع بأفكاره و فلسفته و شيوعيته

ي مـن فقـدان امـرأة عزيــزة عل قلبــه يفقـد امـرأة أخــرى غاليـة  ــ عـن هـذا الحـد، فبعـد ســنتين
لـن تتوقـف أحـزان مـاركس بفقـدان جيني

ــ ســنة   
ــ  1883عليــه، فقي  

ــ في ى ، و ه  ــ ابنــة مــاركس الكــبب  
ــ  38تمــوت جيني  

ينــاير 20ســنة مــن عمرهــا تاركــة خمســة أطفــال، و في
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 "و هــا هــو هــذا - يعــود انجلــز مــن بــاريس بعــد أن حضيــ مراســم دفــن ابنــة مــاركس
ل يســتطيع مــرة أخــرى تشــييع محبــوبته" الشــقر

ـــ   
ـــ إل جـــانب صـــديقه و رفيقـــه حـــنر النهايـــة، و في ـــ البنـــة – ليبقر  

ـــ مـــاركس نحبـــه متـــأثرا بمـــرض الســـل عل 14جيني  
مـــارس يقضي

ي عاما، و ما من يـوم مضيــ منذئـذ كــان واحـد منهمــا دون الخــر، و دفــن مــاركس. مقعده بحضور ابنته إليانور لقد التقيا منذ أربعين
يــ العواصــم الوربيــة،   قضيــ فيهــا أقــل ممــا قضــاه تنقل بين

  لندن بعيدا عن بلــده ألمانيــا، الــنر
ة هايغات في   مقبب

إل جانب زوجته في
 ــ جنــازته ســوى 

ية من النـاس، و لــم يش في قد رفاته، و سيودع العالم أفضل ما أنتجته البشر شخصــا ، ابنتــاه إليــانور 11حيث سبن
ل، و سـتة يــ ي ديموت عاملة المبي   المتوفاة، و هيلين

و لورا و صهراه بول لفارغ الخارج لتوه من السجن، و شارل لونغيه زوج جيني
، لخــص ي مـؤثرة و بليغـة، عبـارة عـن نـص طويـل كتــب بعـد إمعــان تفكبنــ  ــ كلمــة تـأبين

ي منهـم انجلــز، الـذي يلقر مـن رفـاقه المخلصـين
:فيه بشكل مكثف و عميق ماركس النسان، ماركس عقل العالم 

ا� "
ل بالك�اد، 14فل ، فق��د ت�رك وحي�دا ل�دييقتي… م�ارس، و عل الس��اعة الثالث�ة إل رب��ع ظه�را توي�ف أعظ��م المفكري��ن ع��ن التفكي…�

ا� ه�دوء و لك�ن إل الب��د
ا� كرس�يه نائم�ا فل

بت ك�ل م�ن الطبق�ة العامل�ة. وحينما عدنا وجدناه جالس�ا فل إنه�ا خس�ارة ل تق�اس صل�
ز ا نجم��ت ع�ن رحي�ل ه�ذه ال�روح العظيم�ة س��تير

ا أوروبا و أمريك��ا و عل��م التاري����خ بوف�اة ه�ذا الرج�ل، إن الثغ�رة ال�تا
المناضلة فل

.بجلء يريبا

ي  ا تخفيه��ا: فمثلم��ا اكتش��ف داروي��ن ي��انون تط��ور الطبيع��ة العض��وية، اكتش��ف ي��انون التط��ور البشر��
الحقيق��ة البس��يطة ال��تا

ا�� اس��تطاعته
ب و يج��د الم��أوى و الملب��س يب��ل أن يص��بح فل هيمن��ة الي��دلولوجيا و ها�� أن النس��ان يج��ب أول أن يأك��ل و يشر��

ورية للعيش، و من تم درجة التط�ور... الهتمام بالسياسة و العلم و الفن و الدلن و بالتالا فإن إنتاج الوسائل المادية الصل
ا�� حقب��ة م��ا، تش��كل الس��اس ال��ذي تق��وم علي��ه مؤسس��ات الدول��ة و المف��اهيم

اليتص��ادي المحقق��ة م��ن ط��رف ش��عب م��ا أو فل
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ا يخت���ص به���ا ه���ذا الش���عب أو ذاك، و عل ض���وئها يج���ب أن تفش و لي���س
عية و الف���ن، و ح���تا الفك���ار ح���ول ال���دلن ال���تا الشر���

.العكس كما هو الحال

ا� الم��ر، فق��د اكتش��ف م��اركس أيض��ا الق��انون الخ�اص بالحرك��ة، ال��ذي يحك�م نم��ط النت��اج الرأس��مالا
و لك��ن لي��س ه��ذا ك��ل م��ا فل

إن اكتش���اف ف���ائض القيم���ة س���لط الض���وء فج���أة عل. لعصنا، و المجتم���ع البورج���وازي ال���ذي خلق���ه ه���ذا النم���ط م���ن النت���اج
، و ك��ذلك النق��اد ل ل البورج��وازيي… المش��كلة، مح��اول ح��ل م��ا عج��زت ع��ن حل��ه جمي��ع البحوث��ات الس��ابقة م��ن ل��دن اليتص��ادلي…

ل اكيي… .الشيا

ا����� حي�����اة ش�����خص، و س�����يكون س�����عيدا ذل�����ك ال�����ذي لتس�����تل ل�����ه تحقي�����ق و ل إح�����دى ه�����ذلن
ل لم�����ر ك�����اف فل ل����� الكتش�����افي… إن هي…

ل .الكتشافي…

ا�� أي
ا�� حق��ول عدي��دة و ل��م يك��ن ذل��ك بس��طحية فل

ل�� بح��ث فل ا�� ك��ل حق��ل بح��ث في��ه م��اركس ج و ليم
علوة عل ذل��ك، ف��إنه، و فل

ا حقل الرياضيات يام ماركس باكتشافات مستقلة- منها
.حتا فل

لق�د ك�ان العل��م بالنس�بة لم�اركس، حركي�ة ج. هكذا كا ن ماركس رجل علم، إل أن ذلك ل�م يك�ن يمث�ل و ل�و نص��ف ه�ذا الرج�ل
ل��� ك��انت تطبيقاته���ا. دلنامي���ة تاريخي��ة و ي���وة ثوري���ة ا�� العل���وم النظري���ة، و ليم

و مهم���ا ك��ان سوره عظيم���ا ب���أي اكتش���اف جدي���د فل

ا�
ا� الص�ناعة، و فل

ا فل ا ثوري��ا مباسر� ل� يش�مل الكتش�اف الجدي��د تغيي…� مستحيلة البلوغ، فإنه كان يعيش سورا من نوع آخر حي…
ا� مج�ال الكهرب��اء، و آخره�ا

ا عموما، فعل سبيل المثال ك�ان متابع�ا ع�ن ي�رب لتط�ور الكتش�افات المحقق�ة فل
التطور التاريخل

يز ا��. تل���ك لمارس��يل دل���ير
ا�� الحي��اة المس��اهمة بطريق���ة أو ب���أخرى فل

ء ثوري���ا، و ك��انت مهمت��ه الول فل ا��
ك��ان م��اركس يب��ل ك��ل شر

59 / 86



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                         المركز الماركس  ــ اللينيني

وليتاري��ا الحدلث��ة، ا�� تحري��ر الير
ا جلبه��ا مع��ه، و ك��ذلك المس��اهمة فل

، و بمؤسس��ات الدول��ة ال��تا الطاح��ة ب��المجتمع الرأس��مالا
وط تحرره�ا لق�د ك�ان الكف��اح أم�را أساس�يا بالنس�بة ل�ه، فكاف�ح. الذي كان أول من جعلها تعا� بمويعه�ا و حاجاته��ا، و تعا� بشر��

ا���� 
ا����  1882" الجري����دة الريناني����ة الول"بح����ب و ع����زم و نج����اح ل لنافس����ه فيه����م إل يليل����ون، و ك����ان عمل����ه فل

"إل الم����ام"و فل
ا�� جري��دة 1844الباريس��ية 

وكس��الا"، و فل ا�� 1847اللماني��ة " الير
ا�� . 1849 – 1848" الريناني��ة الجدي��دة"، و فل

نيوي��ورك" و فل
ا� ب��اريس و بروكس��يل و1862 – 1852" تريبيون

ا� منظم�ات فل
يات نض��الية و عمل��ه فل افه عل نشر� ، و بالضافة إل ذلك، إسر

، كان ذلك إنج�ازا بإمك�ان محقق�ه أن يفخ�ر ب�ه ح�تا و ل�و ل�م"الجمعية العالمية للعمال"لندن، و أخي… توج كل ذلك بتكوينه 
ه .لنجز شيئا غي…

ا عصه، فقامت حكومات مطلقة و جمهورية عل
ل و أكير المشهرين بهم فل و كنتيجة لذلك، كان ماركس أفضل المكروهي…

ل بالتش���هي… و التل���ب ل أو م���ن أيص ال���ديمويراطيي… حيله ع���ن أراض���يها، و تن���افس البورجوازي���ون م���ن المح���افظي… ح���د س���واء ب���يا
لق��د أزاح��وا م��اركس كم��ا ت��زاح خي��وط العنكب��وت، لك��ن ل��م يع��رك م��اركس اهتمام��ا ل��ذلك، و ل��م ل��رد إل عن��دما دعت��ه. لشخص��ه

ورة إل ال��رد ا�� كاغ��ة. الصل��
يا إل كاليفورن��ا و فل ل م��ن من��اجم س��يبي… ل�� م��ن العم��ال الث���وريي… و م��ات محبوب��ا ممج��دا و نعت��ه المللي…

.أنحاء أوروبا و أمريكا

.و لمن المهم القول أنه برغم خصومه العديدلن، فبالكاد كان له عدو شخصا واحد

"سيخلد إسمه عل مر العصور و كذلك أعماله 
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  لندن سينته 
  لم يجد بمثلها التاريــــخ إل ناذرا، هنا في

ي الذي يعكس تلك الرفاقية النر هكذا أبن انجلز رفيقه ماركس، هذا التأبين
ــ التاريــــخ أعظــم مفكريــهــا خــارج. ذلــك الرجــل الــذي خــاض صاعا مريــرا مســتمرا مــع العــالم، العــالم الرســم  طبعــا  

لــم تطــرد أمــة في
ي عليـه بنفـس القـدر، و حياتها الوطنية، بهذا القـدر، و طيلـة تلــك المـدة، كمـا فعلــت ألمانيـا بمـاركس، و كــانت الحـزاب فيهـا تفـبر
 ـــ يبــدو منتصــبا عـــبب الســحب المختلفــة حــوله، كــان الصـــمت الخــبيث الحقــود و المتعمــد يفعــل فعلـــه

حيـــث كـــان قــوامه العملفر
ة الخصـــوم، ء كـــب   ـــ

 ـــ سر
ه في ام و العجـــاب و التقـــدير، و لـــم يضيـــ المخـــزي، لقـــد مـــات الرجـــل الـــذي ثـــور العـــالم، متمتعـــا بكـــل الحـــبر

ـــ قلبـــه كـــانت نبيلـــة، و هـــذا مـــا يحفظـــه لـــه التاريــــخ، و هـــو  
  رعاهـــا في

 ـــ عقلـــه كـــانت صـــحيحة، و القضـــية الـــنر
  حملهـــا في

فـــالفكرة الـــنر
اف عل مر العصور و الحقب   ليسجل له العبر

.وحده كافي

، قــد حلــم بإنســانية أفضــل، و  
ــ بؤســه اللنــدئي  

ــ أطفــاله المــوئر في ســتتذكر الجيــال القادمــة كــارل مــاركس المنبــوذ، الــذي و هــو يبك 
جعون صوب عقل العالم و رسالته الرئيسية ، مع كل ربيع تتجدد فيــه الحيــاة، حيــاةيستحق النسان أن يكون محط أمل: سبن

.الشعوب
ي : يقول لينين

وت، لنه صحيح، و متناسق و كام��ل، و يعطا�� الن�اس مفهوم��ا منس�جما ع��ن الع��الم، ل لتف�ق" إن مذهب ماركس لكلا الجير
عا لخي…� م��ا أب��دعته ب من الوهام و مع أية رجعية، و م��ع أي دف��اع ع��ن الطغي�ان البورج��وازي، و ه��و ال��وريث الشر� مع أي صل

ا القرن 
اكية الفرنسية: 19النسانية فل ي، و الشيا ل ".الفلسفة اللمانية، اليتصاد السياشا النجلي…
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خلصة

  عاشـــها، فهـــو لبـــد متســـائل متعجبـــا، أي رجـــل هـــذا الرجـــل، أي
إن مـــن يتتبـــع حيـــاة مـــاركس يومـــا بيـــوم عل امتـــداد الســـنوات الـــنر

إنسان هذا النسان، أي عقــل هـذا العقـل، لقـد كــان أكــب  مـن نصـف حيــاة مـاركس بـؤس و فقــر و آلم و أمـراض و حــزن و مآس ــ و
  وسط كل هذه العواصــف

إحباط ، و وسط هذا الركام و الكم من المصائب، استطاع الرجل أن ينجز هذه العمال العظيمة، في
ـــــ أنـــــامله، وســـــط هـــــذه المـــــواج العاتيـــــة، لـــــم يمـــــس عقلـــــه أي لوثـــــة، هكـــــذا الشـــــيوعيون ي   عاشـــــها، لـــــم يرتعـــــش القلـــــم أبـــــدا بين

الـــــنر
ية لبد أن تجد يوما طريق سعادتها، إنه التفاؤل الثوري الدائم .الحقيقيون دائما متفائلون، و إيمانهم شديد بأن البشر

اســـهم الـــذي ينبنـــ طريقهـــم   يجـــب أن يتعلمـــوا منهـــا، و تكـــون نبب
، الـــنر ي ، لكـــل الشـــيوعيين ي إن حيـــاة كـــارل مـــاركس درس لكـــل الثـــوريين

  يجـــب أن يتحل بهـــا الماركســـيون – اللينينيـــون و. للنضـــال
ــ حيـــاة مـــاركس نجـــد كـــل تلـــك المواصــــفات النضـــالية الثوريـــة، الـــنر ـ 

في
ي !الشيوعيون الحقيقيون، فلنتعلم من حياة ماركس، و لنكن ثوريين

14 ���� 03 ���� 2019

ة من هذه السلسلة،  كانت هذه ه  الحلقة الخامسة والخبن

ت خلل الذكرى الستة وثلثون بعد المئة عل    نشر
والنر

وليتاريا الثورية كارل ماركس وفاة معلم وقائد حركة البب
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الملحق

  سنة 
:  كتاب بعنوان 2011صدر في

LOVE and CAPITAL, KARL AND JENNY MARX 

 AND THE BIRTH OF REVOLUTION

  وميلد ثورة)
(الحب والرأسمال، كارل وجيني

Mary Gabriel : للكاتبة
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  بجوائز عالمية، و نظرا للقيمة المعرفية للكتاب، و ما تضمنه من معطيات جديــدة حــول
نظرا لهمية هذا الكتاب، الذي حطي

  حياة مــاركس، يخـص علقتـه بزوجتـه
حياة كارل ماركس العائلية و النضالية، و نظرا لكونه قد أماط اللثام عن جانب حميم  في

 ــ حيــاة مــاركس و أسته، و نظــرا لمــا قــد يقــدمه
  ســنوات مـن البحــث و التنقيــب في

و بنـاته الثلث، و لكــون الكاتبــة قــد قضــت ثمــائي
ي و القـــراء عل حـــد ســـواء، فقـــد ارتـــأى موقـــع  ارة"مـــن إفـــادة للمناضـــلين ـــ ـــ اســـتجوابا للكاتبـــة " الشر قـــام بـــه) مـــاري غابرييـــل(أن ينشر

  دفيــد بيســتيو 
ونيــة 2017ســنة  David Pestieauالصــحافي جمــة نــص LAVA، و نشرــ عل موقــع المجلــة اللكبر و منــه قمنــا ببر

   201الستجواب عن الفرنسية، من أجل تعميم الفائدة، و ذلك بمناسبة الذكرى 
.1818ماي  5عل ولدة كارل ماركس في

الحب و رأس المال، المس و اليوم

)ماري غابرييل(

ا ديفيد بيستيو مع ماري غابرييل
مقابلة أجراها الصحافل

)نص المقابلة(
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  ســنوات مــع كــارل مــاركس و أسته، و تقــول 
ة،"قضــت مــاري غابرييــل ثمــائي ــ نــواج  كــثبن  

ورة إل جيلــه، في لــم يكــن يتحــدث بالضيــ
"كان يتحدث عن عضنا

. ، مقابلة مع الكاتبة ماري غابرييل"رأس المال"سنة من صدور  150بعد مرور 

ســنة، نبــش لرســائل غبنــ منشــورة، و الســع  لكتشــاف الــدوافع العميقــة، اختيــارات حيــاته، ســياق مــواقفه، باختصــار، 150بعــد 
، و بنـاته ـ 

، لـورا و: لمحاولة اكتشـاف الرجـل الـذي يقـف وراء العمـل، و وجـدت مــاركس، و لكـن كـذلك وجـدت زوجتـه جيني ـ 
جيني

، مــاركس وولدة ثـورة، الكتــاب الكــب  مبيعــا و": رأس المــال"إليــانور، و بـالطبع فردريــك انجلــز، لقــد أصـبح الحــب و   ــ
كــارل و جيني

.2011الذي صدر سنة 

:دفيد بيستيو 

ا���
اطوري���ة اللماني���ة، و اس���تقر فل ا��� ص���حيفة معارض���ة للمير

ط���ردت فرنس���ا ك���ارل م���اركس بس���بب نش���اطه السياشا��� و عمل���ه فل
الر  ا فير

ا بلجيكا ؟1845بروكسيل فل
، و تؤكدلن أن يصة ماركس، المفكر السياشا الذي نعرفه تبدأ فل

:ماري غابرييل 

  نونبب 
سنة تقريبا، غادر ماركس و بعض زملئه، بمن فيهم فردريك انجلز، أوسـتند إل لنـدن، 170، أي قبل 1847بالضبط، في

ــ الجتمــاع الول ل  ي"حيــث ذهــب ليحضي   تشــكلت قبــل بضــعة أشــهر، أول تنظيــم"عصــبة الشــيوعيين
، كــانت هــذه العصــبة الــنر

 ــ آخــر اللقــاء، بعــد أســبوع بالكــاد مــن وصــوله إل لنــدن طلــب منــه أن يكتــب مــا سيصــبح. بروليتــاري، الــذي انخــرط فيــه مــاركس
في

".بيان الحزب الشيوع "
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، لـــذلك تحـــولت العصـــبة نحـــو مـــاركس و انجلـــز، و قـــالت لهمـــا ـــ ون قبـــل مـــاركس، لكـــن ل أحـــد منهـــم جلـــب الرصي :حـــاول الكـــثبن
ء منها"  

  توجد عندنا، و انظروا إذا كان بإمكانكم استخلص سر
".خذوا تلك الملحظات، النر

 ـــ
 ـــ غرفـــة الطعـــام، و بمســـاعدة زوجتـــه جيني

 ـــ بروكســـيل، إذن، جلـــس مـــاركس عل طاولـــة في
حســـنا، تـــرك انجلـــز مـــاركس بمفـــرده في

 ــ القــرن 
 ــ"بيــان الحــزب الشــيوع "،ــ 19عمــل لبضــعة اشــهر لخــراج النــص الكــب  ثوريــة في

ء بــدأ في  ــ
، لــذلك يمكننــا القــول أن كــل سر

.بروكسيل

:دفيد بيستيو 

ا�� الق��رن  170ه��ذا إذن، من��ذ 
، دون الرج��وع إل م��اركس، علوة20س��نة، ل يمك��ن للم��رء أن يكت��ب تاري����خ الحرك��ة العمالي��ة فل

ا�� جمي��ع العل��وم النس��انية، م��ن اليتص��اد إل عل��م الجتم��اع و الفلس��فة، و أك��ير م��ن ذل��ك، و م��ع ذل��ك،
عل ذل��ك، فق��د أث��ر فل

يقول البعض أن أفكار ماركس لم تعد صالحة اليوم، أليس كذلك؟

أعتق����د أن مراجع����ة البي����ان س����تظهر أن ه����ذا غي…���� ص����حيح عل الطلق، فم����ا يمكن����ه أن يق����وله لن����ا ه����و أم����ر حي����وي، و يمك����ن
.للجميع أن لتعلم منه شيئا

:ماري غابرييل

ة ميلودراميــة  شــبح"يقــرأ بيــان مــاركس، كمقدمــة لقضــية قضــائية، ربمــا تلميحــا للمحــام  الــذي كــان يمكــن أن يكــونه، إنــه يبــدأ بنــبب
.بوصفه للشيوعية و النظام الفاسد الذي يأمل أن تحل محله" الحكاية"، ثم يتجاوز هذه "يطارد أوروبا، شبح الشيوعية
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  ارتكبتهــا البورجوازيــة، و
ي الخرين، قبل أن يصنعها بنفسه، وصف مــاركس الجرائــم الــنر ي و القتصاديين   تركيبه لفكار المثقفين

في
  كمـــا يقـــول 

ل�� النس��ان و النس��ان إل المص��لحة الب��اردة و المتطلب��ات الص��عبة ب"الـــنر ك أي ص��لة بي… ،"ال��دفع النق��دي"ل��م ت��يا
مــة  [ ...]و العلقــات السية ) الطبــاء و المحــامون و الكهنــة و الشــعراء و العلمــاء(يقــول أن النظــام قــد حــول مهنــا تقليديــة محبر

".إل مجرد علقات نقدية

  النتـاج، و تحقيـق) زوابع(وصف ماركس اضطرابات 
عالم يسيطر عليه رأس المال، بسبب حاجته إل إحداث ثورة مستمرة في

ـ  جميـع أنحـاء العـالم، 
ـ  كـل"الربــح، المر الذي بدوره يتطلب أسواقا جديدة في

ـ  كــل مكـان، و اسـتغللها في
  عليهـا أن تنغـرس في

الـنر
  كل مكان

".مكان و ربط علقات في

ـــ تبــــاع هــــذه المنتجــــات إل ـــ عــــبب المحيطــــات بــــالمواد الخــــام مــــن البلــــدان البعيــــدة، لكـ  ـي لقــــد زود هــــذا النظــــام التجــــاري المنتجين
، عل بعـــــد مـــــن الســـــكة الحديديـــــة و الســـــفينة، لقـــــد انهـــــارت الصـــــناعات الوطنيـــــة القديمـــــة، تمامـــــا مثـــــل الحضـــــارات ي مســـــتهلكين

و، "تض���ع عالم���ا عل ص���ورتها"ف���إن البورجوازي���ة "باختص���ار "القديمـــة، و اســـتوعبت النظـــام الصـــناع  الجديـــد، يقـــول مـــاركس 
ه، مثل  هايوضح، أن هذا المجتمع زرع بذور تدمبن ا استحصل

. "ساحر لم يعد يعرف كيف يسيطر عل القوى الجهنمية التا

وليتاريــا الثوريــة محــرك الثـورة،  ء تنت�ج"تتفاقم الزمات التجارية بسبب فائض النتاج، فتصبح الطبقة العاملــة، البب ا�
يبل ك�ل شر

وليتاريا هو أيضا ل مفر منه ها، فسقوطها و انتصار الير ".البورجوازية حفاري يير

  يشــــكل بهــــا المنتــــج أو
، بنفــــس الطريقــــة، الــــنر  

 ـــــ عــــامل مــــن عوامــــل التقــــدم التــــاريخي
بالنســــبة لمـــــاركس، يعــــد هــــذا الضاع الطبقر

  الجيل التال 
ي في .الكتشاف، الذي قام به جيل من البشر أساس التحسين
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قال ماركس أن الشـيوعية أساسـا، ه ــ تطـور الملكيـة الخاصـة، لقـد رد عل المخـاوف المحتملـة للنقـد، مـن خلل الشـارة إل أن
 ــ ذلــك العض، ل يملكــون شــيئا عل كــل حــال، فالشــخاص الوحيـدون الــذين لــديهم شـيئا يخشونه، هــم

تســعة أعشـار الســكان في
  اســتفادت مــن الســتغلل، 

الش��يوعية ل تح��رم أي ش�خص م��ن امتلك المنتج�ات الجتماعي��ة، إنه��ا تزي��ل فق��ط"القليــة، الــنر
".القدرة عل الستعباد، بواسطة تملك عمل الخرين

  يعتمد عملهـا عل عمـل 
شـخص، إثـراء أقليـة فقـط، لمـاذا يجـب أن 1000شـخص، و حـنر  100لماذا يجب عل الصناعة، النر

  و البحار تحت السيطرة الحضية لشخص واحد لتحقيق مكاسبه الشخصية؟
تكون موارد الرض و المعادن و الراصي

و قد رد ماركس عل منتقديه، الذين يزعمون أن الشيوعية تهدد استقرار السة، مــن خلل الشـارة إل نفــاقهم، حيــث أشــار إل
ــ مـــن طفـــولتهم، ل يتلقـــون أي تعليـــم، و لكنهـــم عوملـــوا  ـي ــ النظـــام الصـــناع  للبورجوازيـــة، كـــان الطفـــال محرومين ـ 

كمجـــرد"أنـــه في
 "أدوات للتجــارة، كمجــرد أدوات عمــل

ها أيضــا مــن طــرف طبقــة المـــال، الــنر ، و فيمـــا يتعلـــق بالعلقـــات الزوجيــة، فقـــد تــم تــدمبن
  إغواء بعضهم البعض"تستغل الزوجات و الفتيات جنسيا، و حيث العضاء 

".يجدون متعة فريدة في

طا" بدل من المجتمع البورجوازي القديم، بطبقاته و تنايضاته الطبقية، تنش��أ رابط��ة يك��ون فيه��ا التط��ور الح��ر لك�ل ف�رد سر��
لكنــه قــال، أن هــذا ل يمكــن أن يحــدث إل برفــض جميــع الظــروف الجتماعيــة القائمــة بقــوة، و كتــب، "للتنمي��ة الح��رة للجمي��ع

ل أن يخشوا س�وى يي�ودهم، فل��دلهم" "دع الطبق�ات الحاكم�ة ترتع�ش م�ن فك�رة الث��ورة الش��يوعية"يقــول  وليت��اريي… لي�س للير
ة، "عالم لربحونه ".يا عمال العالم اتحدوا": ثم أضاف هذه العبارة الشهبن
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 ــ القـرن
ـ  زمـانه، وسـوء فهمـه في

ـ  ســوء فهمــه في
  الواقع، فإن ماركس يتحدث عن عالمنا اليوم، و هذه ه ــ المشـكلة، و الســبب في

في
ـــ نـــواج 20  

ورة جيلـــه، أو حـــنر جيـــل بنـــاته، و أولئـــك الـــذين اتبعـــوه، إنـــه في ، لنـــه مثـــل كـــل المفكريـــن العظمـــاء لـــم يخـــاطب بالضيـــ
ة، كان يتحدث إلينا، أي يتحدث إل عضنا .كثبن

:دفيد بيستيو 

ا يررت حياته المهنية؟
م ماركس لمثل هذه الحياة، فما الظروف التا ء كان لهت… ا

بالنظر إل أصوله، ل لوجد شر

:ماري غابرييل 

ــ الرايــن الســفل، كــان والــده مــن أبنــاء الثــورة الفرنســية عنــدما احتــل نــابوليون  
 ــ مدينــة تريــف في

كــان مــاركس ابــن محــام  يهــودي في
، لقـد كــان"الحريــة و المسـاواة و الخــاء"منطقة الراين السفل، و قد تمكن والد مــاركس مـن اكتشـاف أفكـار الثـورة الفرنسـية عـن 

وسيا أقـل مـن تـأثره بالفكـار الفرنسـية، لكنـه تلقـر أيضـا تكوينـا قويـا وسـط تقاليـد ألمانيـة رومانسـية، لـذلك عنـدما تأثر ماركس ببب
ية .أنه دراسته، كان يفكر أنه سيعمل عل إنقاذ البشر

ـ  سلسـلة مـن التحركــات مـن أجـل
  ذلك الوقت بالطبع، لـم يكـن يعـرف كيـف تبـدو النسـانية، لنـه لـم يغـادر تريـف أبـدا، لكـن في

في
ـ  كـل رحلـة تعلـم أن يعـرف فلسـفات جديـدة، مـع كــل تحـرك، كـان العـالم

، ثـم كولونيـا، و في ـي دراسته، وجد طريقه نحـو بـون و برلين
ات   أعتقــد، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، أن واحــدة مــن التغبنــ

، و لحســن الحــظ بالنســبة لنــا، فــإئي ــ بشــكل كــببن الــذي يحيــط بــه يتغبن
 ــ الجامعـة، فلــو

  ذلك الوقت، أنه أصبح من الصعب جدا عل شاب مثل ماركس الحصــول عل وظيفــة مـدرس في
  حدثت في

النر

ــ  
نجــح لكــان بإمكــانه ببســاطة أن يصــبح فيلســوفا مثــل الخريــن، الــذين كتبــوا كتبــا ليقرأهــا طلبــه، و ربمــا قرأهــا البعــض منــا، لكنني
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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

لقـــد تلقرــــ تكوينــــا فلســـفيا، لكنـــه يريــــد دراســـة المجتمـــع الـــذي يحيـــط بـــه، لن هــــدفه كــــان هــــو تغيبنــــ. يدرســـه حقــــا هــــو المجتمــــع

ــــ  
النســــانية، كــــان عليــــه أن يفهــــم الرجــــال و النســــاء مــــن حــــوله، و قــــد فتحــــت لــــه الصــــحافة طريقــــا معبــــدا، لكــــن بســــبب الرقابــــة في

.بروسيا، فقد اضطر إل الذهاب إل باريس للكتابة و التعببن عن نفسه بحرية

ي أنهـا كـانت خيـارا سـعيدا، لنـه   تـبين
وس ــ إل بـاريس، و الـنر   فون ويستفالن، ابنـة البـارون البب

انتقل ماركس و زوجته الشابة جيني
، الــذين انجــذبوا كلهــم نحــو هــذه المدينــة، حيــث ي ي العــالميين ون الثــوريين ــ ذلــك الــوقت، كــانت بــاريس نقطــة التقــاء، مــن سيصــبن  

في
ـــ و التضف و التخطيـــط دون مضـــايقة الحكومـــة، لقـــد كـــانت بـــاريس إذن، بمثابـــة مختـــبب لجميـــع ـــ القـــول و التفكبن  

كـــانوا أحـــرارا في
ـ القــرن  ـ 

  ســادت في
ـ القــرن 20اليــديولوجيات، الــنر ـ 

  ولــدت في
: 19، و الــنر اكية، الشــيوعية، الرأســمالية و الفوضــوية، لقــد  الشــبر

ــــ  
ــــ مــــن حيــــاته، و في   بعــــض النــــاس، الــــذين سيبصــــمون مــــا تبقر

، الــــذي وجــــد فيــــه مــــاركس نفســــه، و هنــــاك ســــيلتقر كــــانت المختــــبب
ــ. مقــدمتهم فردريــك انجلــز  

ــ مقه في  
ــ النهايــة أن يلتقيــا في  

كانــا يعرفــان بعضــهم البعــض عــن طريــق كتاباتهمــا، لكنهمــا اســتطاعا في
ي 10أيام و  10باريس، و حسب ما يحك، فقد تحدثا لمدة  ، و الهم من ذلك، فقد أصبحا متعــاونين ي ليال، لقد أصبحا صديقين

وسية عل المغــادرة ته الحكومة البب ة ممكنة، إل أن أجبب   باريس للعمل و الكتابة لطول فبر
  ماركس في

طيلة الحياة، و هكذا بقر
.مرة أخرى بتدخل من الحكومة الفرنسية

:دفيد بيستيو 

و ما الذي أيا به إل بروكسيل ؟
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:ماري غابرييل 

، و هـذا جعلـه عل بالفعل، فذلك ما أئر بـه إل بروكسـيل، و هـ  مدينـة أخـرى عظيمـة بالنسـبة إليـه، مـن جهـة، لحجمهـا الصـغبن
ــ هــذه المرحلــة مــا زال يســتهدف بروســيا و ألمانيــا بشــكل عــام، و كــان وجــوده ضــمن  

اتصــال بالمزيــد مــن المهــاجرين اللمــان، و في
ــ بروكســيل، قــد ســمح لــه بتطــوير قاعــدة هنــا، و مــن الناحيــة التاريخيــة، عنــدما نتحــدث عــن  

مجموعــة مــن المهــاجرين اللمــان في
 ــ ذلــك

  بروكسيل في
، فإننا نشبن إل دزينة من الشخاص حول ماركس في حزب ماركس، حنر قبل الحديث عن الحزب الماركس 

ات الشــــخاص ليســــوا بأقــــارب، و الــــذين شــــكلوا القــــوات ــــ ــــ هنــــاك عشر  
الــــوقت، و ضــــمن عــــددهم يجــــب أن نعــــد انجلــــز، ربمــــا بقر

ت ء و يصــبح حركـة غبنــ ـ 
ء تقريبا، يبدأ مـن ل سر  

الصدامية لحزب ماركس، و يمنحك هذا فكرة عن حزب سياس  يبدأ من ل سر
.تاريــــخ العالم

  سنة ... منذ بروكسيل 
  بروكسيل في

  اجتاحت أوروبا القارية، و بــالطبع أراد1848و كان ماركس في
، عندما حدثت الثورات، النر

، لقد كان لديه   تكبب
  أصبحت بمثابة أوديسا بالنسبة لماركس و أسته، النر

  قلب كل هذا، لذلك عاد إل باريس، النر
أن يكون في

  المجموع سيكون له سبعة أطفال، لكن نجا منهم ثلثـة فقــط، بســبب ظـروف مــاركس
  ذلك الوقت، و في

ثلثة أطفال صغار في
المعيشــــية، فلــــم يقتض المــــر عل أنــــه أجــــبب عل الســــفر مــــرارا و تكــــرارا مــــن بلــــد لخــــر لتجنــــب الســــجن، مــــا دام أنــــه أصــــبح أكــــب 

ا كــان مفلســا عمليــا ، و. راديكاليــة، بــل نفــذت مصــادر دخلــه، و عنــد وصــوله إل انجلــبر ي ـ للثــوريين ا العلن الخبـن لقــد كــانت انجلــبر
ي أيضا .المثبن للهتمام أن ذلك كان بالنسبة للملوك المخلوعين

ا، و ـ  انجلــبر
ـ  مكـان مـا في

يبدو أن جميع أولئك الذين طردوا مـن بلـد مـا مـن قبـل الشـعب، أو مـن قبـل الحكومـة، وجـدوا أنفسـهم في
ي هؤلء   لندن، و كان ماركس من بين

.خاصة في
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، و كش��ف ي��انون القيم��ة، و العدي��د" رأس الم��ال"يق��وم عم��ل م��اركس الرئيسا��  بتحلي��ل عمي��ق لمنعطف��ات النظ��ام الرأس��مالا
الي���ة الكلس���يكية، لك���ن لم���اذا ا تع���ارض بش���كل ج���ذري النظري���ات اليتص���ادية الليير

م���ن المف���اهيم اليتص���ادية الخ���رى، ال���تا
سنة لكتابة الجزء الول؟ 17، الذي نحتفل به هذا العام، و لماذا استغرق "نقد اليتصاد السياشا"انطلق من 

:ماري غابرييل 

  سنة 
  لندن و قرر أن يكتب 1851في

ـ  هـذه المرحلـة أصـبح مفهـوم الرأسـمالية شـائعا، فقـد كـانت"رأس المال"، عندما كان في
، في

ــ   
ــ الجــواء منــذ الربعينــات، لكنــك ســتلحظ أنــه حــنر في  

لــم يســتخدم مــاركس أبــدا كلمــة" بيــان الحــزب الشــيوع "الفكــرة تــدور في
  هذه السنة، عندما قرر أن يكتب 

ي إل أي درجة كان المفهوم جديدا، و هكذا في ، كان يكافح"رأس المال"الرأسمالية، و هذا يبين
ـ الــوقت نفســه كتــب عــن انهيــاره، الــذي ـ 

ضــد نظــام لــم يفهمــه ســوى القليــل مــن النــاس، أو حــنر كــانوا قــادرين عل تســميته، و في
اعتقـد أنــه امــر ل مفــر منــه، بســبب نقــاط الضــعف الجوهريــة للرأســمالية، لــذلك طلــب مــن النــاس أن يقومـوا معــه بتلــك الخطـوة

  مستقبلنا
  جعلته يســتغرق مــدة طويلــة. العملقة من المل، كان المر أشبه برم  قرائه في

و أعتقد أن هذا جزء من السباب النر
 ــ جميــع أنحــاء العــالم، فبمجــرد أن يقــول 

ة، و في هــا أنــا أقبــض"لتــأليف هــذا الكتــاب، لقــد كــان يكتــب عــن نظــام يتطــور بشعة كــببن
ـ  العـالم، و كــان عليـه أن يعـود إل مكتبــه، لقــد كــانت حيـاته أشــبه بســع  رائــع" عليـه

 ــ مكـان آخــر في
حــنر كــان يحـدث تغيبنــ هائـل في

ي أنه كان سبب كل آلمها   حين
حه لساكنة ل تعرف حنر وجود مثل هذا النظام، في .وراء نظام، كان يحاول أن يشر
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ا�� حي��اته واج��ه
ا�� ألماني��ا، و أن��ه ت��زوج أرس��تقراطية، و فل

لق��د أوض��حت أن م��اركس ك��ان لنتما�� إل عائل��ة بورجوازي��ة م��ن تري��ف فل
ا المجتمع، لكن ما الذي جعله لتخذ مويفا لصالح العمال؟

الوضع الكير حرمانا فل

: ماري غابرييل 

ا1845عنــدما أجــبب مــاركس عل النتقــال إل بروكســيل ســنة   ــ الرايــن الســفل و انجلــبر
، دعــا فردريــك انجلــز نجــل مالــك مصــانع في

، مـــاركس إل مرافقتـــه هنـــاك ــ مدينـــة مانشســـبر ـ 
ــ: في ـ 

ــ مصـــانع والـــده، و قـــد كـــان يرغـــب في ـ 
ا، كـــان انجلـــز يعمـــل في عنـــدما كـــان صـــغبن

ـــ  
ـــ فردريـــك في ـــ مجموعـــة يســـارية هيجليـــة، و أراد أن يبقر  

ـــ بـــه المطـــاف في ـــ أن ينته  ـــ الجامعـــة، لكـــن والـــده كـــان يخسر  
الدراســـة في

ـ  مانشســبر تلقرــ نوعـا آخـر مـن التعليمـات،
ء الـذي كــان ناجحــا جـدا، مـا دام أنـه في  ــ

، السر كة العائليـة، لـذا أرســله إل مانشســبر الشرــ

، فقـــد كـــان لــديها أكـــبب صــناعة. لقــد تعلـــم كيـــف يعمــل النظــام الصــناع  ـ ذلـــك الــوقت، كـــانت مانشســـبر مركـــز التصـــنيع العـــالم  ـ 
في

للقطــن، و كــان النظــام الصــناع  يســتفيد مــن العمــال الكــب  اســتغلل عل وجــه الرض، هــؤلء العمــال، الــذين لــم يعــاملوا معاملــة
ــــ غرفــــة تتســــع لشــــخص واحــــد، و يتقاســــم   

ين شخصــــا أن يتشــــاركوا في ــــ شخصــــا 120أفضــــل مــــن الحيوانــــات، فقــــد كــــان عل عشر
ــ الســبوع، ثــم التضــحية بالطفــال و الرجــال و النســاء، و الس  

ــ الخــارج، و كــان عليهــم أن يعملــوا ســبعة أيــام في  
مرحاضــا واحــدا في

.بكاملها من أجل المصنع

 ــ النــوادي، حيــث يوجــد اربــاب المصــانع جنبــا إل جنــب مــع أقرانهــم، تعــرف انجلــز
 ــ المصــنع، و في

 ــ مكتبــه في
و عوضــا مــن البقــاء في

ـــ العمـــال، و بفضـــلها، و بفضـــل هـــؤلء العمـــال، ـــ اليرلنـــدي، ج    أخـــذته إل الخ 
عل إحـــدى العـــاملت تـــدع مـــاري بـــورنس، الـــنر
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ــ ســنة"الرائــع"تمكــن مــن أن يقــف عــن كثــب عل كــل مظــاهر هــذا النظــام الرأســمال    
، لقــد أراد إظهــار كــل هــذا لمــاركس، لــذلك في

ا، حيث مكثا هناك بضعة أسابيع 1845   اتجاه انجلبر
.غادر الرجلن بروكسيل في

كان يمكن لنجلز أن يعيش دون ماركس، لكن لم يكن ماركس ليعيش دون انجلز

، ومــاركس بعـدها، شخصـان مختلفـان ورية للغايـة لتطـوير مــاركس، لن مــاركس قبـل الرحلـة إل مانشســبر كــانت هــذه الرحلــة صـي
، كــل هــذا كــان واضــحا عل. تمامــا كــان الشــغف و الغضــب، الــذين شــعر بهمــا مــاركس، و نفــاذ الصــبب الــذي أظهــره بعــد مانشســبر

، و المكـاتب، و كـذلك ـي الخريـن، و هكـذا تمكـن مــاركس مـن اكتشـاف النظـام الصـناع  ـ  علقتـه مـع المثقفين
  كتاباته، و في

الفور في
 ... ورشة العمل و قذارة مساكن العمال، بهناك حيث عاشوا، حيث ماتوا، و حيث رقصوا و أكلوا 

.إنه جحيم حقيقر

ـ  الحـديث عـن الفكـار، فعليهــم
و ماركس الذي خرج من ذلك، مــاركس ذلـك، الـذي قـال إن الفلسـفة ل يمكنهـم قضـاء وقتهـم في

وري أن تكون قادرا عل إطعام إنسـان، و إلبــاس إنسـان، و التأكـد مـن التحدث عن الواقع المادي للعامل و العاملة، إنه من الضي
هــــل لـــدى السة شــــيئا تــــأكله، قبــــل طـــرح الفكـــار حــــول السياســـة و الفلســــفة، لنــــه طالمــــا أن الحتياجــــات الماديـــة للنســــان غبنــــ

ـــ لهـــا، إنهـــا بكـــل بســـاطة مجـــردة جـــدا، أعتقـــد أن ذلـــك حقـــا، كـــان لحـــد مـــا، ميلد كـــارل مشـــبعة، فـــإن الحتياجـــات الخـــرى ل معني
  كتابة 

ع في ".رأس المال"ماركس، الذي سر
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ا����� 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
يط�����رح الس�����ؤال اللرلن�����دي فل

ي، هل يمك��ن أن تح��دثينا ع��ن ل ا المجتمع النجلي…
ا سادت فل

يالية، و حتا ضد العنصية، التا يطانية و المير اطورية الير المير
؟ ذلك أكير

:ماري غابرييل 

ـ. إن المســألة اليرلنديــة أمــر شــغل عائلــة مــاركس بأكملهــا، و مــن خلل انجلــز اكتشــف مــاركس المشــكلة اليرلنديــة ـ 
كــان هنــاك في

ـ  اتصـال مـع
  ليرلنـدا، لقـد دخـل في

يطـائي مانشستبن عدد هائل من العمال، الذين فروا مـن إيرلنـدا، و الـذين فـروا مـن الحتلل البب
، الــــذين كــــانوا يســــمون آنــــذاك  ي و أدرك مــــاركس، أنــــه. عــــن طريــــق انجلــــز و مــــاري بــــورنس و مانشســــبر Les feniensالراديكــــاليين

ــ ســنة   
ــ في   كــانت تنتشر

، هنــاك مصــطلح آخــر اصــبح مفروغــا منــه اليــوم، و1851 – 1850بالضــافة إل الرأســمالية، الكلمــة الــنر
يالية   ذلك الوقت أيضا، هو مصطلح المبب

.أصبح أكب  شيوعا في

  جميع أنحاء العــالم، أنــه مـن أجــل
ا فقط، و لكن في   انجلبر

لقد خرج ماركس منها بخلصة، مفادها، أنه بالنسبة للعامل، ليس في
، يجـــب ان يســـقط النظـــام الســـتعماري، و المكـــان المثـــال  لســـقوط النظـــام الســـتعماري هـــو التحـــرر لتحطيـــم النظـــام الرأســـمال 

ــ إيرلنــدا، لنهــا كــانت تتــوفر أصــل عل ســاكنة غاضــبة و ثوريــة ا كــانت ه  ـ انجلــبر ـ 
ا، و نقطــة الضــعف في و قــول مــاركس مــع. انجلــبر

ي منها، لقد اعتقد، و نفسه، أنه مع القليل من التعليم، يمكن لهؤلء العمال أن يتعلموا كيف يعودون إل بلدهم و طرد النجلبن
ي من إيرلندا، من أجل تحويل البلد إل ضــيعة زراعيــة، مــن أجــل تغذيـة يطانيون اليرلنديين كان عل حق، أنه بوقاحة، يطرد البب
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، ي يطـانيين  ــ البب
، بملك الراصي ، الـذين فـروا إل مانشســبر ي   تعرف نموا، لذلك اســتبدلوا العمــال اليرلنــديين

يطانية، النر الساكنة البب
ي يطانيين .الذين أقاموا مزارع يرعون فيها حيواناتهم لطعام السكان البب

ل ل و اللرلندلي… وليتاريون النجلي… الير

ل " ا، لت��وفر الن عل طبق�ة عامل�ة مقس��مة إل معس��كرين مع��ادلي… ا� انجل��يا
ء المهم، هو أن كل مركز صناعا و تج�اري فل ا

:السر
ي المتوس��ط يك��ره العام��ل اللرلن��دي، ال��ذي ل��رى في��ه ل�� وليت��اريون اللرلن��دلون، العام��ل النجلي… ، و الير ل�� وليت��اريون النجلي… الير

، إن��ه لتصف إل[...] منافس��ا يح��ط م��ن مس��توى عيش��ه  ل ات دلني��ة و اجتماعي��ة و يومي��ة ض��د العم��ال اللرلن��دلي… ل�� ل��ديه تحي…
ا��� الولي����ات المتح���دة المريكي����ة 

ا��� ولي���ات الريي���ق القديم����ة فل
ا��� مواجه����ة الزن����وج فل

ه���ذا[...] ح���د ك���بي… مث���ل الفق���راء ال���بيض فل

ا����
ي����ة، عل الرغ����م م����ن تنظيمه����ا، ه����ذا ه����و س إبق����اء الطبق����ة الرأس����مالية فل ل التن����ايض ه����و س عج����ز الطبق����ة العامل����ة النجلي…

 ــ نيويـورك، (". السلطة، و الطبقة الرأسمالية تدرك ذلك تمام�ا
9رســالة مــن مـاركس إل سـيجفريد مــاير و أوغوســت فــوغت، في

) .1870أبريل 
ي .هكذا قضي ماركس الكثبن من الوقت، و بذلت بناته الكثبن من الجهد لمساعدة اليرلنديين

ى عل إطلق ساح  ـــ ابنتـــه الكـــبب
لـــم يمنـــح لمـــاركس الكـــثبن مـــن المـــال لجـــل هـــذا، و بالتأكيـــد القليـــل منـــه لبنـــاته، لقـــد ركـــزت جيني

  أدت
ـــ الصـــحف الفرنســـية، و الـــنر  

ت في ـــ   نشر
يطانيـــة، و كتبـــت سلســـلة مـــن الرســـائل، الـــنر ي مـــن الســـجون البب الســـجناء اليرلنـــديين

ي الكـــب  شــهرة، لكــن مــع الســف، فلنهــا كــانت امــرأة لــم يمنــح لهــا الكــثبن مــن بالفعــل إل إطلق ساح بعــض الســجناء اليرلنــديين
  ذلك

.الفضل في
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:دفيد بيستيو 

ا، عن��دما ء فهم��ه م��ن يب��ل معاصيه ط��وال معظ��م حي�اته، لك��ن، و للمفاري��ة، ك�ان معروف��ا ك��ثي… ا�� كتاب��ك، أن م��اركس أشا��
ورد فل

كي����ف أث����رت ه����ذه الحلق����ة أيض����ا ع����ن م����ا ك����انه. 1871عرف����ت ب����ه المؤسس����ة الوروبي����ة نفس����ها خلل كومون����ة ب����اريس س����نة 
ا ذلك الويت ؟

ا كان لنظر إليه بها فل
ماركس، و الطريقة التا

:ماري غابرييل 

  لندن بعد أن تـم طـرده مـن فرنسـا، دون أن يكـون لـه إذن بـالعودة، لـذلك كـان قائـدا ل 
الجمعيـة الدوليـة"كان ماركس محاصا في

 ــ كومونــة بــاريس" للعمــال
  شــارك بعــض أعضــائها في

لــم تكــن بــأي حــال مــن الحــوال القــوة المهيمنــة، لكــن مــاركس. مــن بعيــد، الــنر
  لــه بالتقــارير، و كــان بالســاس مشــاركا مهتمــا، لكــن لــم يكــن أبـدا

 ــ ذهابــا و إيابــا، لك ــ تــأئر
اســل معهــم، و كــانت الرســائل تمسر كــان يبر

  بداية المر، اعتقد هو و انجلز، أن الكومونة كانت فكرة خاطئة محكوم عليها بالفشل. قائدا
  الواقع، و في

.في

 ــ بــاريس لمــدة أربعــة أشـهر مــن كــانت كومونــة بـاريس ثـورة عفويــة يقودهــا الســكان، الـذين وجــدوا أنفســهم محاصين لول مـرة
 في

، الــذين أحــاطوا بالعاصــمة، بعــد استســلم الحكومــة الفرنســية، فقــرر الباريســيون أل يتخلــوا عــن مــدينتهم، ســواء ي وســيين قبــل البب
، الـــذين نظـــروا إليهـــم كغـــزاة، لـــذلك ثـــاروا دون الحاجـــة إل ي وســـيين   لـــم يعـــودوا يثقـــون بهـــا، أو البب

كـــانت الحكومـــة الفرنســـية، الـــنر
هـــــم ي ي لتحفبن ي خـــــارجيين لكـــــن عنـــــد نهايـــــة الكومونـــــة، بمـــــا أن الحكومـــــة الفرنســـــية أرادت مـــــن جنودهـــــا أن ينقلبـــــوا ضـــــد. محرضـــــين

، كان عليها أن تقنع الجمهور، بأن الشخاص الذين يقودون الكومونة، و أن فكــرة الكومونــة نفســها، ي ، ضد الباريسيين ي الفرنسيين
ير لم تكن فرنسية و ل سخطا باريسيا ضـد الحكومـة الفرنسـية، لكـن كـان أحـد الجـانب، أحـد اللمـان مـن لنـدن، هــو الرجـل الشـر
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  يــدع كــارل. وراء كومونــة بــاريس
ـ تصــبح إدانــة دوليــة مدويــة لشــخص ألمــائي هكــذا بــدأت الحكومــة حملــة، مــن فــم إل أذن، لكـ 

  لندن، و الذي أطلق عليه 
، و الـذي وصـف أنـه الـدماغ، الـذي ليــس أنـه يهـدد بــاريس فقـط،"طـبيب الرهــاب الحمــر"ماركس في

  ســادت فيهــا، لكــن لــديه جيــوش مــن مشــعل  الحرائــق، الــذين
ــ الــنر الــذي لــم يكــن فقــط مســؤول عــن كومونــة بــاريس، أو الفوصي

تاريخيــــا، هــــذا مـــا تفعلــــه الحكومـــات عنــــدما تريــــد تجاهــــل حقيقــــة أن المشــــكلة لهـــا. ســــيهددون لنـــدن أيضــــا و ربمــــا حــــنر شــــيكاغو
، يجـــب أن يقنعـــوا الســـكان، أن الـــذي يقـــوم بـــالتمرد ليـــس شـــعبهم، إنمـــا هنـــاك شـــخص غريـــب يقـــوم ـــ ي ــ مجتمـــع معين ـ 

جـــذورها في
 ـــ فرنســـا"لقـــد كتـــب كتابـــا رائعـــا بعنـــوان . بســـحب الخيـــوط، هكـــذا أصـــبح مـــاركس مشـــهورا

، إنـــه كتـــاب ممتـــاز،"الحـــرب الهليـــة في
.ممكن أن تضع يدك عليه، و علوة عل ذلك، فقد كان أكب  أعماله قراءة قيد حياته

:دفيد لبستيو 

ة ل  ا نشر الجزاء الخي…
رأس المال؟ لنه إذا كان ماركس يد كتب الجزء الول،"هل يمكنك التحدث عن مساهمة انجلز فل

ي��ن ص��درا بع��د وف��اة م��اركس بفض��ل عم��ل انجل��ز عل أس��اس ملحظ��ات م��اركس، إن��ه لم��ر م��ثي… للعج��اب ل�� الخي… ف��إن الجزئي…
. حقق مثل هذا العمل، و بمثل هذه القوة) سنة 70أكير من (أن هذا الرجل، الذي بلغ من العمر عتيا 

:ماري غابرييل 

 ـــ الحقيقــة ل يوجـــد تاريــــخ مــاركس بــدون تاريــــخ انجلـــز، و تعــد هــذه واحــدة مــن أعظــم
شــكل انجلــز جــزءا مــن تاريــــخ مـــاركس، و في

ــ المدفعيــة الملكيــة، كــان لــه مــن التواضــع مــا لــم  
ــ التاريــــخ، لقــد قــدم انجلــز نفســه باعتبــاره غــازل القطــن و عضــوا في  

الصــداقات في
  افتقر إليها ماركس، تعطش للحياة، تعطــش للفكــار

  مقامه، لقد كان مفكرا لمعا، و كان يمتلك الحماسة، النر
.يكن لشخص في
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ة، كـان يبحـث عـن شـخص أو فكـرة يكـرس نفسـه لهـا، و رأى ذلـك ة الشـهبن   بـاريس خلل تلـك اليـام العشرــ
عندما التقر ماركس في

ـ مــاركس ـ 
، الــذي لــم. في لقــد فهــم أن هــذا الرجــل يحتــاج إل اللهــام و الحمايــة، لن مـــاركس كــان البــاحث و الفيلســوف النمــوذجب 

ـــــ مكـــــان آخـــــر، لقـــــد كـــــرس انجلـــــز نفســـــه طيلـــــة حيـــــاته لتـــــوفبن  
ـــــ إدارة المشـــــكلت اليوميـــــة، لن عقلـــــه كـــــان دائمـــــا في  

يكـــــن جيـــــدا في
 ــ مـن المــال لمنحـه لعائلـة مــاركس مـن

الحتياجات المادية لعائلة ماركس، لقد عاد لمصـنع والـده، الـذي يكرهــه، لكسـب مـا يكقي
.أجل البقاء

لقـد كـان يكتــب باســتمرار،. ، و كان من المفروض أن ينشر منـه أربعـة"رأس المال"لم ينشر ماركس عند وفاته إل كتابا واحدا من 
ـ  الكتابـة، و أي حالـة كـانت عليهـا، لـم يكـن يريـد الحـديث عـن ذلـك مخافـة أن يقـول أحـد أنـه

لكن لم يكن أحد يعلم أيـن وصـل في
ه   الذي ل يستطيع تدببن

ه، فذلك كان سيمارس ضغطا عليه، السر .يريد نشر

  قـــد اكتمـــل تقريبـــا، لكـــن، كـــانت أيضـــا هنـــاك مئـــات
  مـــاركس، قـــام انجلـــز بفحـــص أوراقـــه، و اكتشـــف أن الكتـــاب الثـــائي

عنـــدما تـــوفي
.الصفحات من الملحظات الخاصة بالمجلد الثالث، و مادة خام جدا لما يمكن أن يكون المجلد الرابع

ـ  حمايـة
ـ  هـذا العمـل حـنر بعـد وفـاته، كـان عليـه السـتمرار في

اعتقد انجلز أنه كما فعـل أثنـاء حيـاة مـاركس، كـان عليـه السـتمرار في
ا جسـديا، فـإن الطريقـة الوحيـدة للحفـاظ عليـه كـانت هـ  نشـر أفكـاره، و ماركس و الحفاظ عليـه، و بمـا أن مــاركس لـم يعـد حاصـي
ف عل المميـــة   أنشـــأها مـــاركس، كمـــا أسرـــ

ليـــس ذلـــك مـــا فعلـــه فقـــط، بـــل كـــذلك أبقرـــ عل قيـــد الحيـــاة المنظمـــات العماليـــة، الـــنر
  مستوى استعادة المشعل. الثانية، لقد كان ل يكل

  النهاية، عند وفاته، كانت بنات ماركس في
.في

.لقد كان من الممكن وجود انجلز بدون ماركس، لكن لم يكن ماركس ليوجد بدون انجلز

79 / 86



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                         المركز الماركس  ــ اللينيني

:دفيد بيستيو 

ا��� م���اركس و بن���ات م���اركس، ف���دورهم ل زال ح���تا الن
كتاب���ك ل لتح���دث فق���ط ع���ن م���اركس و انجل���ز، و لك���ن أيض���ا ع���ن جيتل

ة أسة م���اركس، زوجت���ه و بن���اته الثلث" الح���ب و رأس الم���ال"مهمل، ف  ة لحي���اة م���اركس، و لك���ن أيض���ا س���ي… إن���ه. لي���س س���ي…
ا واجه��ت نس��اء الق��رن 

ا� عل حي�اة م�اركس؟ م�ا ها�� الص��عوبات، ال�تا
ا� كتاب��ك، م��ا ذا ك�ان ت��أثي… جيتل

ا��19النقط��ة القوي��ة فل
، الليم

ا تغيي… العالم؟
ل فل كن لرغير

:ماري غابرييل 

  بمثابة مرس لماركس، فلولها لكان ما أطلقه عليه والده 
ـ  غرفتـه"كانت جيني

ـ  حيـاته،"مفكر يـدور عل نفسـه في
، كـان سيقضي

ـ  صـدره، الخـروج مـن فقـاعته، فقاعـة المفكـر، و جعلــت
ـ  بــالتعببن و الفصـاح عمـا في

و أنفه وسـط الكتـب، فقـد سـمحت لـه جيني
  يحتاجهـــا، وإذا كـــان شـــخص مـــا يحلـــق عقليـــا، فهـــو، لكـــن بالضـــافة إل ذلـــك. منـــه كائنـــا اجتماعيـــا

فقـــد أعطتـــه المـــن و الثقـــة الـــنر
مهـــا جـــدا عل. بحاجـــة إل شـــخص مـــا للحفـــاظ عل قـــدميه عل الرض، و هـــذا مـــا فعلتـــه علوة عل ذلـــك، فقـــد كـــان حقـــا يحبر

.المستوى الفكري، لنه معها، يمكن أن يتبادل الفكار، و يمكنه أن يقوم بذلك معها و مع انجلز

، و مـــع ذلـــك منـــذ بدايـــة علقتهمـــا، عامـــل ـــ  
ـــ ذلـــك هـــو لنجلـــز تقريبـــا، و أبـــدا بالنســـبة لجيني  

بطبيعـــة الحـــال، تاريخيـــا، فالفضـــل في
ــ فكريــــا عل قـــدم المســـاواة، لــــم يكـــن ليســـتطيع تحمـــل أن يكــــون مـــع أحـــد ل يمكـــن أن ينــــاقش معـــه النقـــط الكــــب  ـ 

مـــاركس جيني
 ــ ه ــ مــن قــامت"بيــان الحــزب الشــيوع "حساســية عنــدما تعــن لــه، فعل ســبيل المثــال، عنــدما كــان عليــه أن يكتــب 

، كــانت جيني
ـ  هـ  الشـخص، الـذي. بنسخه، ولم يكن دورها يقتض عل أخذ النقط، بل كان تبادل حقيقيا للفكـر

ة، فـإن جيني مـن نـواج  كــثبن
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ســمح لكــارل مــاركس عقليــا و عاطفيــا و جســديا، أن يكــون كــارل مــاركس، لقــد ســمحت لــه بمتابعــة ذكــائه الكــببن هنــاك إل حيــث
،19يــؤديه، و ل يهــم الزمــن الــذي سيســتغرقه، لقــد كــان عليهــا أن تقــوم بتضــحيات، كمــا هــو الحــال بالنســبة لجميــع نســاء القــرن 

.سيقومن بها أيضا 21، و بعض نساء القرن 20وكما هو الحال لبعض نساء القرن 

، كــان يمكــن أن تعيــش حيــاة   كانت ابنة أرستقراط 
لقد ضحت بنفسها من أجل أن تتبعه إل حياة الفقر، الفقر المدقع، ه  النر

ـ  الرايـن
ـ  بروسـيا، لقـد جـاءت مـن واحـدة مـن أكــب  العـائلت العل شـأنا في

  ألمانيا، و كان شـقيقها وزيـرا للداخليـة في
أرستقراطية في

مت أفكاره ء، لنها أحبت كارل و احبر  
ـ  العمـل مـن. السفل، و مع ذلك فقد تخلت عن كل سر

ثم أمضت بناته الثلث حياتهن في
، كــانوا ي اته و باحثــاته، و مــع الســف، فقــد تزوجــن أيضــا رجــال ثــوريين أجلــه، لقــد كرســن حيــاتهن مــن أجــل فكرتــه، فقــد كــن ســكرتبن

.أقل بكثبن موهبة، نسخ متدنية جدا من والدهم

، لكــن كــان للثلثــة مصــبن مأســاوي، فإثنتــان منهــن   تــدين لهمــا بــالكثبن
ـ الحركــة الماركســية، الــنر ـ 

ســاهمت بنــات مــاركس الثلث في
.انتحرتا هكذا و ببساطة

ء مــــن أجــــل ذلــــك المثــــل العل، أو ذلــــك ــــ  
عنــــدما يكــــرس المــــرء حيــــاته لهــــدف، و يكــــون الفــــرد عل اســــتعداد للتضــــحية بكــــل سر

 ــ زوجتــه
ي بحيــاتهن تمامــا، كمــا أعطــت جيني الشــخص، فــالمرء حتمــا يتخل عــن جــزء مــن نفســه، و هــؤلء الشــابات الثلث ضــحين

 ـــ أن أحـــدا منهـــن ســـيقول نعـــم، لنـــه حـــنر لـــو أنـــه مـــن"حياتهـــا، لكـــن إذا طـــرح عليهـــن الســـؤال 
ا في يـــ نادمـــات؟ سأشـــك كـــثبن هـــل أنير

ـ  الخـط الول للثـورة، لقـد كـن وسـط العصـار
أفكـار: الناحية الماديـة ل يملكـن شـيئا، فقـد كـان لهـن عالمـا فكريــا كـامل، لقـد كـن في

  عيون العالم
ات فقط في .هذا الرجل، كانت لهن حياة غنية، عميقة و متوحشة، لقد كن فقبن
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:دفيد بيستيو 

، و ك��ان عن��ده ب��الخص مفه��وم ل غالب��ا م��ا لت��م ت��وجيه الل��وم لم��اركس، ك��ونه ك��ان غي…�� ذا اهتم��ام فيم��ا يخ��ص مس��ألة الجنس��ي…
ونه باترياركيا، هل من الصعب أن نقول أن ماركس كان نسويا؟ ا تأويل حياته يعتير

ذكوري للطبقة العاملة، و فل

:ماري غابرييل 

ـ  19لقد كان ماركس نتاج القـرن 
، فكلمـة عامـل هـ  بكـل تأكيـد ذكوريـة، و إن كـان كــثبن مـن النسـاء"جمعيـة العمـال الدوليـة"، و في

ـ زمــن الكومونــة ـ 
ي الكــب  شــجاعة، الــذين كــان مــاركس يرســلهم إل فرنســا نســاء. هــن أيضــا كــذلك، خاصــة في كــان بعــض المبعــوثين

شابات، و كان عدد منهم من بناته، لكن ماركس لم يعالــج حقـا مسـألة النســوية أو حقـوق المــرأة، لـم يكـن يعتقـد حقــا أنـه يحتـاج
ـ  المصـانع لـم يكونـوا رجـال فقـط،

ي الرجال و النساء عند وصف حقوق العمال، لن العمال الذين تحـدث عنهـم في ي بين إل التميبن
  

.1فهو ل يعالج قضية النسوية" رأس المال"بل نساء و أطفال أيضا، لذلك، فعل الرغم من أنه يتحدث عن العاملت في

ويجهـا الحركـات النسـوانية الراديكاليــة، حـول كـارل مـاركس، تقـومــ  1 هناك التباس شائع حول ماركس و المرأة، و هنـاك كـذلك صـورة نمطيـة قــامت ببر
  تحـرري، و ليـس غائبـا عـن

عل فكرة أنـه كـان رجل محافظـا و باترياركيــا عل مقـاس عضه و زمـانه، و لــذلك جــاءت أفكـاره فارغـة مـن أي محتـوى نسـائا
ـــ مرتبـــط ، كمـــا أن تحررهـــا غبن ـــ  

أنظارنـــا أن هـــذه الحركـــات تنهـــل مـــن أطروحـــات ترفـــض أن تـــرى أن فقـــدان المـــرأة لحريتهـــا ل علقـــة لـــه بـــالمجتمع الطبقر
يــ الســتغلل القتصــادي ، لنهــا ترفــض الربــط بين  ــ نضــالها المحــدود مــن داخــل النظــام الرأســـمال 

  الشــامل، و لــذلك تظــل متقوقعــة في
بــالتحرر النســائي

ــــ مناقشــــة أطروحاتهــــا   
، و دون الــــدخول في ــــ ــــ و الضــــطهاد الجنس   

فبعجالــــة، يمكــــن القــــول أن الحــــديث عــــن المــــرأة و) انظــــر منشــــورات الموقــــع(الطبقر
ا منذ كتاباته الول خاصة الفلسفية منها، بل أن صدور كتاب    أصله مخطوطا لماركس،"أصل العائلة"تحررها، كان حاصي

ه انجلز، كان في ، الذي نشر
ه سنة  يـ1884و قام هذا الخبن بصياغته تلبية لوصية ماركس، و نشر ، إضافة إل هذا، يمكن القـول أن فضـل مـاركس عل النسـاء كمـا تقـول كلرا زتكين

  لغـــز اضـــطهاد المـــرأة و أســـبابه الحقيقيـــة، لمـــا أســـس لول مـــرة علمـــا جديـــدا للتاريــــخ، هـــو
ـــ الفكـــر النســـائي  

، و أهمـــه، أن مـــاركس فـــك لول مـــرة في كـــثبن
  موقع " فضل ماركس عل المرأة"لمزيد من الطلع، الرجوع إل مقالة (المادية التاريخية 

، نشر في ي ").مارس الثورية 8"لكلرا زتكين
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ــ جميــع جــوانب عملــه، فالمســألة كــانت قضــية أسة، لقــد  
ــ عــن كثــب في ي فيمــا يتعلــق بأسته و بنــاته و زوجتــه فقــد كــانوا منخرطين

كة عائلية، و لم يفكر أبدا أنهن غبن قادرات تماما عل فهم ما كان يتحدث عنــه، بــل التيــان بالفكــار،  أو شكلت أفكار ماركس سر
ـ اســبانيا و فرنســا، خاصــة لــورا مــع زوجهــا بــول ـ 

ـ في ـ 
ى لــورا و جيني تأويــل أفكــاره و تمــثيله، فعل ســبيل المثــال، عملــت ابنتــاه الكــبب

جمـــات ـــ اســـبانيا، و قـــامت لـــورا بـــالكثبن مـــن البر  
ـــ الماركســـية في ي جاهـــدات لنشر لفـــارغ، الـــذي كـــان ممثل حقيقيـــا لمـــاركس، يســـعين

جمات   البر
  الصحافة، و لورا في

  في
  كواليس الكتابة، و هما الكبب سنا، جيني

.لعمل ماركس، إذن، كانت بناته منخرطات في

ـ  جـزء واحـد فقـط مـن النظـام القـديم، فسـيؤدي ذلـك إل تعفـن
حسب ماركس، ل يمكن اسـتبدال جـزء مـن حكومـة، لنـه إذا بقر

 
.البافر

ـ نظريــات والــدها، إنهــا بطريقـــة مــا، مثــال عل مــا ـ 
كــانت أوليــانور، أصــغر بنــاته مقاتلــة شــارع، لقــد كــانت تجســد بــالمعني الحقيقر

.يمكن القيام به بالستيلء عل أفكار ماركس، لقد جلبت هذه الفكار إل العمال، و أنشأت نقابات وأحزاب سياسية

يــ ضـد المـرأة بـأي شـكل مـن الشـكال، إنـه فقـط موضـوع لـم أظن إذن، أنه حنر و إن لم يب  ماركس مسالة النسوية، إل أنـه لـم يمبن
 ــ الكــواليس، كإشــارة إل أن. يعــالجه

ل، في يــ  ــ المبي
 ــ الحقيقــة يعملــن غالبــا معــه في

 ــ زوجتــه و بنــاته، و هــن في
 ــ للمــرء أن يفكــر في

ل ينبعي
  القرن 

.لم تتح للنساء فرصة القيام بما يقمن به اليوم 19ماركس كان يمكن أن يكون طاغية، فقي

ـ  أفكـاره، و إذا لـم تطـالب
ة لكتابـاته، أو مسـاهمة في   كزوجـة، أن تكـون لوحـة تنسـيق لفكـاره، أو أن تكـون ناسـر

إذن، كان دور جيني
ـ  القــرن 

اف بهذا، فليس لن ماركس ل يريد ذلك، إنه فقط الدور، الـذي كـان للنســاء في  ــ هـذا النــوع مـن النشــطة19باعبر
، لكـن في

  أول جيش لماركس
ي بشكل عميق في .المسيج بالعراف الجتماعية، كانت هؤلء النساء تقدميات جدا، وجنودا منخرطين
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:دفيد بيستيو 

ماذا عن أوليانور، البنت الصغرى لماركس ؟

:ماري غابرييل 

  تأسـيس 
 "شاركت أوليانور بشكل خاص في

يطـائي ، و إذا كـان مـاركس قـد أدرك أن الحتياجـات الماديـة للنسـان"حـزب العمــل البب

 ــ
  أن حزبا سياسيا عليه الهتمام بمـدة العمـل و بـالجر، هـل كـان العمـال يكسـبون مـا يكقي

يجب أن تكون لها الولوية، فهذا يعني
للعيش من أجل البقاء؟ لقد استعادت أوليانور نظرية والدها و حولتها، مع الشــخاص الـذين تشــاركت معهــم نفـس الفكـار، إل

، لقد طوروا حزبا كان يعمل باسم العمال .عمل سياس 

اليون ضـــعفاء، أو مـــا يمكـــن تســـميته هكـــذا، اكنن  ذلـــك العض، و الجيـــل الســـابق، جيـــل أوليـــانور عل أنهـــم ليـــبب كـــان ينظـــر إل اشـــبر
.اليوم

ي يمكـــن أن يســـاعدوهم عل اكيين ـــ لنـــدن إقنـــاع النقابـــات، أن الشـــبر  
كـــان عل جيـــل إليـــانور، و الشـــخاص الـــذين يعملـــون معهـــا في

اب ابات بإنشـــاء صـــناديق الصيــــ ــ اب عمـــال. تنظيـــم الصـي اباتهم نجاحـــا ملحوظـــا، و أنـــا أتحـــدث عـــن إصيــــ ــ ــ البدايـــة عرفـــت إصـي ـ 
في

  كـــانت قويـــة
كات الشـــحن، الـــنر ا الكـــب  اضـــطهادا، و أعطتهـــم الوســـائل لمهاجمـــة سرـــ الرصـــيف، الـــذي جمـــع عمـــال لنـــدن و انجلـــبر

، لقـد قـامت. للغاية، و تحقيق النتصار أعتقـد أن إليـانور اسـتعادت نظريـة مــاركس و طبقتهـا بشـكل ملمـوس عل مسـتوى نقـائب 

 ـــ
ها في بعمـــل هائـــل، لكـــن حياتهـــا تحطمـــت بســـبب أزمـــة شخصـــية، لكـــن، نعـــم، وســـعت ه ـــ و أخواتهـــا جاذبيـــة الماركســـية، و نشرـــ

، من خلل عملها أعطت الحياة لنظريات ماركس  
.اسبانيا و فرنسا، لكن إيليانور ه  النر
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:دفيد بيستيو 

ا تل����ت وف����اته، عن����دما، بمعتل���� 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����تا

فق�ط: "تحققت أفكاره، تحدثت عن انجلز، سنوات بعد وفاة ماركس، أنه ذهب إل مظ�اهرة، و أن�ه ي�ال ليلي��انور م�اركس 
" ...لو كان ماركس يد رأى هذا

:ماري غابرييل 

يـة، و   مــن مــاركس، فكمــا تعلــم، عنـدما تعمــل عل مــرض مــا، فهنــاك الدراســات المخبب
نعــم أنــت عل حــق تمامـا، هــذه الفكــار تــأئر

لكـــن كـــذلك، هنـــاك تجـــارب سيرية، حيـــث تعمـــل عل نـــاس، و يمكـــن القـــول أن الجيـــل المـــوال  ينطبـــق عليـــه ذلـــك النتقـــال إل
 ــ حـزب مـاركس، حــنر أنهــم لـم يطلقـوا 17يجب رؤية التطـور، فقــد كــان هنــاك حـوال  . التجارب الشيرية

ـ  بروكسـيل في
شخصــا في

  أصـــبح زعيمهـــا)1861(عل أنفســـهم اســـما قبـــل المميـــة الول 
، و ه ـــ منظمـــة دوليـــة للعمـــال، انضـــم إليهـــا مـــاركس للتـــو، و الـــنر

 ـــ المميـــة الثانيـــة، كـــان) 1889(ســـنة بعـــد ذلـــك  15لن اللحظـــة حقـــا لـــم تكـــن مواتيـــة، و ) 1872(النظـــري، ثـــم اختفـــت ســـنة 
في

هناك جيل جديد، و كان انجلز آنذاك رجل مسنا، كان هناك جيل جديد تماما، و توسعت القاعدة، لم يكن هناك عمال فقط،
ـ  المـر، تـرى أنـه لـم يكـن هنــاك. و لكن أيضا مثقفون، و هكذا كانت لهم قاعدة أكب  صلبة لبناء الرضـية المقبلـة

عنـدما تفكـر في
  ذكرى وفاته كان هناك حوال   11سوى 

  العام التال  في
  جنازة ماركس، و في

  هايد بارك يشيدون به 3000شخصا في
.شخصا في

ايد، لقد كان جزء من ذلك يرجع إل كون الناس يكتشفون  ي ي مدى سعة البر   هذا الوقت ترجــم إل"رأس المال"هذا يبين
، لنه في

ـــ إســـماع صـــوتهم... الفرنســـية و الروســـية   
.ليـــس لن الحكومـــات أصـــبحت متعاونـــة فجـــأة، أبـــدا، بـــل الســـبب أن العمـــال بـــدأوا في

ي، فهم لـم يكونـوا أولئـك الرجـال، الـذين كـانوا يمثلـون العمـال حـنر ذلـك ي لمان النجلبن   البب
عندما أصبح العمال الوائل أعضاء في
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  ملبس العامل، و قــد أصــبح ذلــك ممكنــا بفضــل النقابــات،
ي في ي من الطبقة العليا، بل كانوا عمال حقيقيين اكيين ، أي الشبر ي الحين

  كانوا يحتاجون إليها لتشكيل منظمة للنضمام إل حزب سياس 
  زودتهما قاعدة، النر

.النر

:دفيد بيستيو 

ا�� تل��ك اللحظ��ة
لق��د وج��دت مهم��ا م��ا يلت��ه ح��ول الجي��ال المختلف��ة، لق��د أنهي��ت كتاب��ك م��ع دف��ن لف��ارغ ص��هر م��اركس، و فل

ل  ...هناك جيل جديد من القادة، جوريس، بلوم، ليني…

:ماري غابرييل 

 ــ جنــازة لفــارغ،
ي في ــ بتــأبين ي  ــ نهايــة الكتــاب، أنــه عنــدما قــام لينين

، كــان لفــارغ رجل عجــوزا، لقــد كتبــت في يــ نعــم، لنــه بالنســبة للينين
ة الســابقة مثــل الجيــل ، لكــن لفــارغ خلل معظــم الفــبر يــ ، إنــه لينين ي طة يشــبن إل تــدخل أحــد الــروس المجهــولين هنــاك تقريــر للشرــ
 ــ كــل جيــل توســعت القاعــدة، و تنــام اســتيعاب مــاركس و أفكــاره، و أعتقــد أن انجلــز كــان عليــه أن يــدرك أن

الصــغر لمــاركس، و في
أفكار ماركس كانت راديكالية للغاية عندما كتبها، بحيث أن ذلك يستغرق فعليا، أجيال، و اليوم أيضا، أعتقد أنه ربما فقــط الن

 ــ القــرن . بــدأنا قراءتهــا بنــوع مــن الفهــم المطلــوب
ات للماركســية،20أعتقــد أنــه في ، كــانت هنــاك العديــد مــن الختلفــات و التفســبن

من وجهة نظرنا، أعتقد أن المر رائع، لنه تحـدث بالفعـل عـن عالمنـا كمــا هـو، و أعتقـد أن هـذا" رأس المال"لكن اليوم إذا قرأنا 
  الغالب

. هو الحال في
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ـــ ل تمـــوت، تتطـــور معنـــا و مـــع المجتمعـــات، مـــع ها مـــن خلل أعيننـــا الخاصـــة، ه  ة، يمكننـــا دائمـــا تفســـبن بالنســـبة للفكـــار الكـــببن
ـ  نقطـة، حيــث مـاركس يتكلـم فيهـا حقــا عمـا نعيشـه، و الوضــع

تقـديمها الجابـات لنــا، لكـن يظهـر لـ  اليـوم بـالخص، بأننــا نحـن في
.الذي نحن فيه

:دفيد كيستو 

ا أوروبا، تستلهم من لكلو، و من شانتال موف، مثل بوديموس، لؤمنون ب 
"ث��ورة سياس��ية"هناك اليوم حركات جذرية فل

، ماذا تظنون ؟"يلب سي����ع للمؤسسات"و ذلك بفضل 

:ماري غابرييل 

  العديد من الحركــات
  حددها في

ورة طويلة، و أن واحدة من الخطاء النر إن إحدى النقط الساسية لماركس، ه  فكرة أن السبن
لمـان،   حدثت حوله، هو أنـه ل يمكـن اسـتبدال جـزء مـن الحكومـة، ل يمكننـا تعـويض المحـاكم أو البب

  درسها، أو النر
الثورية، النر

  نريــد اســتبدالها قبــل القيــام بــذلك، إذ أنهــا
  ســيظل قائمــا، يجــب تفحــص كــل مظهــر للحكومــة، الــنر

لمــان، لن البــافر أو أعضــاء البب
، إن الحكومـة الجديـدة، أو الحركـة الجديـدة لـن تنجـح، و يجـب  

تبقـر حـنر و لــو كـان جـزءا مـن النظـام القـديم فهـذا سـيعفن البـافر
 ـــ مكــان الحكومــة الســابقة، إن الثــورة بــدون خطــة ستخش أمــام ثــورة

أيضــا التــوفر عل خطــة واضــحة جــدا بشــأن مــا ستضــعه في
  أعتقد أن ماركس قد أكد عل مقاربة تقدمية و مدروسة للغاية. مضادة

.إنني

 ــ المــر، مــن وجهــة نظــر تاريخيــة، فقــد مــرت
 ــ تضفاته، و عنــدما نفكــر في

لقــد كــان متحمســا جــدا، لكــن لــم يكــن أبــدا قليــل الصــبب في
فه"رأس المال"سنة فقط عل صدور  150   الذي كان قد استشر

ء، فهذا هو التسلسل الزمني  
.، و هذا ل سر
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، الذي يصفه، يستغرق الكثبن من الوقت لك  يتجذر، و يتحــول، و يصــبح المــرض، الــذي تنبــأ كما تعلمون، فإن النظام الرأسمال 
  الخبن أن نـرى اسـتبداله. به، و يحتاج المر لكثبن من الوقت لك  يفهم الناس

أعتقــد أنــه، إذا. فقط عندما نفهم نكون قادرين في
ء الــذي يحبــط  ــ

ورة بطيئة، السر كنت تريد التحدث عن الطاحة بالنظمة السياسية، أعتقد أنه من وجهة نظر ماركس، فالسبن
ورية لنجاحها   معمعانها، لكنها صي

.للغاية عندما نكون في

:دفيد بيستيو 

ة .نصيحة أخي…

:ماري غابرييل 

  دوهرينــغ"أعتقــد أن أفضــل مقدمــة لنظريــات مــاركس، ه ــ كتــاب انجلــز الــذي يســم 
، و قــد كتــب بشــكل"انــنر ، إنــه كتــاب قصــبن

  يجب سلكها بعد ذلك
.واضح للغاية، فسيوفر لك قاعدة جيدة لما كانت عليه أفكار ماركس، و أيضا فكرة عن الطريق النر

جميلة صابر

2 – 5 - 2019

  الذكرى 
ارة في   عل201نشر هذا النص عل موقع الشر

وليتاريا وقائد حركتها الثورية كارل ماركس ولدة معلم البب
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