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و نظ; ;را لهمي; ;;ة ه; ;;ذا الكت; ;;اب ،ال; ;;ذي ي
حظ بج; ;;وائز عالمي; ;;ة ،و نظ; ;را للقيم; ;;ة المعرفي; ;;ة
;;
للكتاب ،و ما تضمنه من معطيات جديدة حول حياة كارل ماركس العائلية و النضالية،
و نظ; ;را لك ;;ونه ق ;;د أم ;;اط اللث ;;ام ع ;;ن ج ;;انب حميم ي
ف حي ;;اة م ;;اركس ،يخ ;;ص علقت ;;ه
;; ;;
بزوجته و بناته الثلث ،و لكون الكاتبة قد قضت ثم; ي;ان س;;نوات م;;ن البح;;ث و التنقي;;ب
يف حي;;اة م;;اركس و أسته ،و نظ ;را لم;;ا ق;;د يق;;دمه م;;ن إف;;ادة للمناض; ن ي
;لي و الق ;راء عل ح;;د
;
الشارة" أن ر ;
س;;واء ،فق;;د ارت;;أى موق;;ع " ر ;
ينش اس;;تجوابا للكاتب;;ة )م;;اري غابريي;;ل( ق;;ام ب;;ه
الص; ; ي
;حاف دفي; ;;د بيس; ;;تيو  David Pestieauس; ;;نة  ،2017و ر; ;
نش عل موق; ;;ع المجل; ;;ة
ر
اللكتونية  LAVAو منه قمنا ربتجمة نص الستجواب عن الفرنسية ،م;;ن أج;;ل تعمي;;م
الفائدة ،و ذلك بمناسبة الذكرى  201عل ولدة كارل ماركس يف  5ماي . 1818
الحب و رأس المال ،المس و اليوم
)ماري غابرييل(
ي
مقابلة أجراها الصحاف ديفيد بيستيو مع ماري غابرييل
)نص المقابلة(
قضت ماري غابرييل ي
ثمان سنوات مع كارل ماركس و أسته ،و تقول "لم يكن يتح;;دث
ي
ي
كثتة ،كان يتحدث عن عصنا"
بالصورة إل جيله ،ف نواح ن
بعد مرور  150سنة من صدور "رأس المال" ،مقابلة مع الكاتبة ماري غابرييل.
غت منش; ;;ورة ،و الس; ;;ع لكتش; ;;اف ال; ;;دوافع العميق; ;;ة،
بع; ;;د  150س; ;;نة ،نب; ;;ش لرس; ;;ائل ن; ;
اختي;;ارات حي;;اته ،س;;ياق م;;واقفه ،باختص;;ار ،لمحاول;;ة اكتش;;اف الرج;;ل ال;;ذي يق;;ف وراء
جين  ،و بن;;اته :ي
العم;;ل ،و وج;;دت م;;اركس ،و لك;;ن ك;;ذلك وج;;دت زوجت;;ه ي
جين  ،ل;;ورا و
;
;
ي
جين ،
إلي ;;انور ،و ب ;;الطبع فردري ;;ك انجل ;;ز ،لق ;;د أص ;;بح الح ;;ب و "رأس الم ;;ال" :ك ;;ارل و ; ;
ر
الكت مبيعا و الذي صدر سنة .2011
ماركس وولدة ثورة ،الكتاب
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دفيد بيستيو :
ي
السياس و عملــه ـف صــحيفة معارضــة
طــردت فرنســا كــارل مــاركس بســبب نشــاطه
ـ
ي
ي
للمباطوريــة اللمانيــة ،و اســتقر ـف بروكســيل ـف فـ رـباير  ،1845و تؤكــدين أن قصــة
ر
ي
ماركس ،المفكر السياس الذي نعرفه تبدأ ف بلجيكا ؟
ماري غابرييل :
ي
نونت  ،1847أي قبل  170سنة تقريبا ،غادر ماركس و بعض زملئه ،بمن
بالضبط ،ف ر
ي
ليحص الجتم;;اع الول ل "عص;;بة
فيهم فردريك انجلز ،أوستند إل لندن ،حيث ذهب
ني
;يوعيي" ،ك; ; ;;انت ه; ; ;;ذه العص; ; ;;بة ال; ; ; ر;ن تش; ; ;;كلت قب; ; ;;ل بض; ; ;;عة أش; ; ;;هر ،أول تنظي; ; ;;م
الش; ; ;
ي
بروليتاري ،الذي انخرط في;;ه م;;اركس; .ف آخ;;ر اللق;;اء ،بع;;د أس;;بوع بالك;;اد م;;ن وص;;وله إل
لندن طلب منه أن يكتب ما سيصبح "بيان الحزب الشيوع".
ح;;اول الك; ن;ثتون قب;;ل م;;اركس ،لك;;ن ل أح;;د منه;;م جل;;ب ي;
الرض  ،ل;;ذلك تح;;ولت العص;;بة
نح ;;و م ;;اركس و انجل ;;ز ،و ق ;;الت لهم ;;ا" :خ ;;ذوا تل ;;ك الملحظ ;;ات ،ال ; ر;ن توج ;;د عن ;;دنا ،و
انظروا إذا كان بإمكانكم استخلص رشء منها".
حس ;;نا ،ت ;;رك انجل ;;ز م ;;اركس بمف ;;رده ي ; ;ف بروكس ;;يل ،إذن ،جل ;;س م ;;اركس عل طاول ;;ة ي ; ;ف
غرفة الطعام ،و بمس;;اعدة زوجت;;ه ي
جين عم;;ل لبض;;عة اش;;هر لخ;راج الن;;ص ال ك; ر;ت ثوري;;ة
;
يف الق; ;;رن " ; ; ،19بي; ;;ان الح; ;;زب الش; ;;يوع" ،ل; ;;ذلك يمكنن; ;;ا الق; ;;ول أن ك; ;;ل رش ء ب; ;;دأ ي
ف
;;
;;
;;
بروكسيل.
دفيد بيستيو :
ي
هذا إذن ،منذ  170ســنة ،ل يمكــن للمــرء أن يكتــب تاريـ ــخ الحركــة العماليــة ـف القــرن
ي
 ،20دون الرجوع إل ماركس ،علوة عل ذلك ،فقــد أثــر ـف جميـع العلــوم النســانية،
م ــن القتص ــاد إل عل ــم الجتم ــاع و الفلس ــفة ،و أ ك ـ رـب م ــن ذل ــك ،و م ــع ذل ــك ،يق ــول
البعض أن أفكار ماركس لم تعد صالحة اليوم ،أليس كذلك؟
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غب صــحيح عل الطلق ،فمــا يمكنــه أن
أعتقــد أن مراجعــة البيــان ســتظهر أن هــذا ح ـ
يقوله لنا هو أمر حيوي ،و يمكن للجميع أن يتعلم منه شيئا.
ماري غابرييل:
يق ;رأ بي;;ان م;;اركس ،كمقدم;;ة لقض;;ية قض;;ائية ،ربم;;ا تلميح;;ا للمح;;ام ال;;ذي ك;;ان يمك;;ن أن
يك ;;ونه ،إن ;;ه يب ;;دأ بن ; ر;تة ميلودرامي ;;ة "ش ;;بح يط ;;ارد أوروب ;;ا ،ش ;;بح الش ;;يوعية" ،ث ;;م يتج ;;اوز
هذه "الحكاية" بوصفه للشيوعية و النظام الفاسد الذي يأمل أن تحل محله.
المثقفي و القتص ; ن ي
ن ي; ;
;اديي الخري ;;ن ،قب ;;ل أن يص ;;نعها بنفس ;;ه ،وص ;;ف
ي ; ;ف تركيب ;;ه لفك ;;ار
م ;;اركس الجرائ ;;م ال ; ر;ن ارتكبته ;;ا البورجوازي ;;ة ،و ال ; ر;ن كم ;;ا يق ;;ول "ل ــم ت ـ رـبك أي ص ــلة ح يـ ـ
بي
النســان و النســان إل المصــلحة البــاردة و المتطلبــات الصــعبة ب"الــدفع النقــدي"،
يق; ;;ول أن النظ; ;;ام ق; ;;د ح; ;;ول مهن; ;;ا تقليدي; ;;ة ر
محتم; ;;ة )الطب; ;;اء و المح; ;;امون و الكهن; ;;ة و
الشعراء و العلماء( و العلقات السية ]  [...إل مجرد علقات نقدية".
وص;;ف م;;اركس اض;;طرابات )زواب;;ع( ع;;الم يس;;يطر علي;;ه رأس الم;;ال ،بس;;بب ح;;اجته إل
إح ;;داث ث ;;ورة مس ;;تمرة ي ;ف النت ;;اج ،و تحقي ;;ق الرب;;ح ،الم ;;ر ال ;;ذي ب ;;دوره يتطل ;;ب أس ;;واقا
جديدة يف جميع أنح;;اء الع;;الم" ،ال; ر;ن عليه;;ا أن تنغ;;رس ي ;ف ك;;ل مك;;ان ،و اس;;تغللها ي ;ف ك;;ل
مكان و ربط علقات يف كل مكان".
ن ي; ;
المنتجي ع ; ر;ت المحيط ;;ات ب ;;المواد الخ ;;ام م ;;ن البل ;;دان
لق ;;د زود ه ;;ذا النظ ;;ام التج ;;اري
ني
;تهلكي ،عل بع ;;د م ;;ن الس ;;كة الحديدي ;;ة و
لك تب ;;اع ه ;;ذه المنتج ;;ات إل مس ;
البعي ;;دة; ; ،
الس;;فينة ،لق;;د انه;;ارت الص;;ناعات الوطني;;ة القديم;;ة ،تمام;;ا مث;;ل الحض;;ارات القديم;;ة ،و
استوعبت النظام الصناع الجديد ،يقول ماركس "باختصار "فإن البورجوازية "تضع
تدمته ،مثل ساحر لــم يعــد
عالما عل صورتها" ،و يوضح ،أن هذا المجتمع زرع بذور ن
ي
يعرف كيف يسيطر عل القوى الجهنمية ر
استحضها".
الن
التوليتاري ;;ا
تتف ;;اقم الزم ;;ات التجاري ;;ة بس ;;بب ف ;;ائض النت ;;اج ،فتص ;;بح الطبق ;;ة العامل ;;ة ،ر
ر
قبهــا ،فســقوطها و
س ء تنتــج البورجوازيــة حفــاري ر
الثوري;;ة مح;;رك الث;;ورة" ،قبــل كــل ـ
البوليتاريا هو أيضا ل مفر منه".
انتصار ر
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ر
الطبق ع;;امل م;;ن عوام;;ل التق;;دم الت; ي
;اريخ ،بنف;;س
بالنس;;بة لم;;اركس ،يع;;د ه;;ذا الصاع
;
الطريق ;;ة ،ال ; ر;ن يش ;;كل به ;;ا المنت ;;ج أو الكتش ;;اف ،ال ;;ذي ق ;;ام ب ;;ه جي ;;ل م ;;ن ر; ;
البش أس ;;اس
ني
التحسي يف الجيل التال.
ه تط;;ور الملكي;;ة الخاص;;ة ،لق;;د رد عل المخ;;اوف
ق ;;ال م;;اركس أن الش;;يوعية أساس;;ا; ،
المحتمل ;;ة للنق ;;د ،م ;;ن خلل الش ;;ارة إل أن تس ;;عة أعش ;;ار الس ;;كان ي
ف ذل ;;ك العص ،ل
;;
يملك;;ون ش;;يئا عل ك;;ل ح;;ال ،فالش;;خاص الوحي;;دون ال;;ذين ل;;ديهم ش;;يئا يخشونه ،ه;;م
القلي;;ة ،ال; ر;ن اس;;تفادت م;;ن الس;;تغلل" ،الشــيوعية ل تحــرم أي شــخص مــن امتلك
المنتجات الجتماعية ،إنها تزيل فقــط القــدرة عل السـتعباد ،بواســطة تملــك عمــل
الخرين".
لم;;اذا يج;;ب عل الص;;ناعة ،ال; ر;ن يعتم;;د عمله;;ا عل عم;;ل  100ش;;خص ،و ح; ر;ن 1000
ي
اض و
ش;;خص ،إث ;راء أقلي;;ة فق;;ط ،لم;;اذا يج;;ب أن تك;;ون م;;وارد الرض و المع;;ادن و الر ;
البحار تحت السيطرة الحصية لشخص واحد لتحقيق مكاسبه الشخصية؟
و ق;;د رد م;;اركس عل منتق;;ديه ،ال;;ذين يزعم;;ون أن الش;;يوعية ته;;دد اس;;تقرار السة ،م;;ن
خلل الش ;;ارة إل نف ;;اقهم ،حي ;;ث أش ;;ار إل أن ;;ه ي
ف النظ ;;ام الص ;;ناع للبورجوازي ;;ة ،ك ;;ان
;;
ن ي; ;
محرومي م; ;;ن طف; ;;ولتهم ،ل يتلق; ;;ون أي تعلي; ;;م ،و لكنه; ;;م عومل; ;;وا "كمج; ;;رد
الطف; ;;ال
أدوات للتج; ;;ارة ،كمج; ;;رد أدوات عم; ;;ل" ،و فيم; ;;ا يتعل; ;;ق بالعلق; ;;ات الزوجي; ;;ة ،فق; ;;د ت; ;;م
تدمتها أيضا من طرف طبقة المال ،ر
الن تستغل الزوج;;ات و الفتي;;ات جنس;;يا ،و حي;;ث
ن
العضاء "يجدون متعة فريدة يف إغواء بعضهم البعض".
"بــدل مــن المجتمـع البورجــوازي القــديم ،بطبقــاته و تناقضــاته الطبقيــة ،تنشــأ رابطــة
يكون فيها التطور الحر لكل فرد رشطا للتنمية الحرة للجميع" ،لكنه ق;;ال ،أن ه;;ذا ل
يمك ;;ن أن يح ;;دث إل برف ;;ض جمي ;;ع الظ ;;روف الجتماعي ;;ة القائم ;;ة بق ;;وة ،و كت ;;ب يق ;;ول
للبوليتـ ح ي
ـاريي أن
"دع الطبقــات الحاكمــة ترتعــش مــن فكــرة الثــورة الشــيوعية" "ليــس ر
الشهتة" :يــا
يخشوا سوى قيودهم ،فلديهم عالم يربحونه" ،ثم أضاف هذه العبارة
ن
عمال العالم اتحدوا".
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ي
ه المش;;كلة ،و الس;;بب ي ;ف
;ذه
;
ه
و
;وم،
;
ي
ال
;ا
;
ن
عالم
;ن
;
ع
;دث
;
ح
يت
كس
;ار
;
م
;إن
;
ف
;ع،
;
ق
الوا
ف
;
;
ي
ي
س;;وء فهم;;ه ;ف زم;;انه ،وس;;وء فهم;;ه ;ف الق;;رن  ،20لن;;ه مث;;ل ك;;ل المفكري;;ن العظم;;اء ل;;م
يخ ;;اطب ي; ;
بالص ورة جيل ;;ه ،أو ح ; ر;ن جي ;;ل بن ;;اته ،و أولئ ;;ك ال ;;ذين اتبع ;;وه ،إن ;;ه ي ; ;ف ن ;;واح
كثتة ،كان يتحدث إلينا ،أي يتحدث إل عصنا.
ن
دفيد بيستيو :
بالنظر إل أصــوله ،ل يوجــد رس ء كــان ح يـ
يهن مــاركس لمثــل هــذه الحيــاة ،فمــا الظــروف
ـ
ر
الن قررت حياته المهنية؟
ماري غابرييل :
ي
ي
ك;;ان م;;اركس اب;;ن مح;;ام يه;;ودي ;ف مدين;;ة تري;;ف ;ف الراي;;ن الس;;فل ،ك;;ان وال;;ده م;;ن أبن;;اء
الثورة الفرنسية عن;;دما احت;;ل ن;;ابوليون منطق;;ة الراي;;ن الس;;فل ،و ق;;د تمك;;ن وال;;د م;;اركس
م ;;ن اكتش ;;اف أفك ;;ار الث ;;ورة الفرنس ;;ية ع ;;ن "الحري ;;ة و المس ;;اواة و الخ ;;اء" ،لق ;;د ك ;;ان ت ;;أثر
م ;;اركس بتوس ;;يا أق ;;ل م ;;ن ت ;;أثره بالفك ;;ار الفرنس ;;ية ،لكن ;;ه ر ;
تلق أيض ;;ا تكوين ;;ا قوي ;;ا وس ;;ط
ر
تقالي;;د ألماني;;ة رومانس;;ية ،ل;;ذلك عن;;دما أنه دراس;;ته ،ك;;ان يفك;;ر أن;;ه س;;يعمل عل إنق;;اذ
ر
البشية.
يف ذلك الوقت بالطبع ،لم يكن يعرف كي;;ف تب;;دو النس;;انية ،لن;;ه ل;;م يغ;;ادر تري;;ف أب;;دا،
لك ;;ن يف سلس ;;لة م;;ن التحرك ;;ات م;;ن أج ;;ل دراس ;;ته ،وج ;;د طريق ;;ه نح ;;و ب ;;ون و بر ن ي ;
لي  ،ث ;;م
;
ي
كولوني ;;ا ،و ;ف ك ;;ل رحل;;ة تعل ;;م أن يع;;رف فلس ;;فات جدي ;;دة ،م;;ع ك;;ل تح;;رك ،ك ;;ان الع ;;الم
يتغت بش;;كل ك; ن;بت ،و لحس;;ن الح;;ظ بالنس;;بة لن;;ا ،ف; ي;إن أعتق;;د ،م;;ن وجه;;ة
الذي يحيط به ن
التغتات ال ; ر;ن ح ;;دثت ي ; ;ف ذل ;;ك ال ;;وقت ،أن ;;ه أص ;;بح م ;;ن
نظ ;;ر تاريخي ;;ة ،أن واح ;;دة م ;;ن ن; ;
الص;;عب ج;;دا عل ش;;اب مث;;ل م;;اركس الحص;;ول عل وظيف;;ة م;;درس ي ;ف الجامع;;ة ،فل;;و
نج;;ح لك;;ان بإمك;;انه ببس;;اطة أن يص;;بح فيلس;;وفا مث;;ل الخري;;ن ،ال;;ذين كتب;;وا كتب;;ا ليقرأه;;ا
طلبه ،و ربما قرأها البعض منا ،ي
لكنن متأكدة من أن كتاباته لن تكون ه نفسها ،و ل;;ن
تكون قد أثرت عل العالم بنفس الطريقة ،و هكذا كان عل ماركس أن يصبح صحافيا،
و هو البديل المفضل للشخاص من طبقته ،الذين ليس لهم خيارات أخرى ،و هو أم;;ر
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يلئم;;ه ج;;دا ،ف;;إن م;;ا أراد أن يدرس;;ه حق;;ا ه;;و المجتم;;ع .لق;;د ر ;
تلق تكوين;;ا فلس;;فيا ،لكن;;ه
تغيت النس;انية ،ك;;ان علي;ه أن
يريد دراسة المجتمع الذي يحي;ط ب;;ه ،لن ه;;دفه ك;;ان ه;;و ن;
يفه;;م الرج;;ال و النس;;اء م;ن ح;;وله ،و ق;;د فتح;;ت ل;;ه الص;;حافة طريق;;ا معب;;دا ،لك;;ن بس;;بب
الرقاب ;;ة ي
ف بروس; ;;يا ،فق; ;;د اض; ;;طر إل ال; ;;ذهاب إل ب; ;;اريس للكتاب ;;ة و التع; ; ن;بت ع; ;;ن نفس; ;;ه
;;
بحرية.
انتقل م;;اركس و زوجت;ه الش;ابة ي
وش إل ب;;اريس،
جين ف;ون ويس;تفالن ،ابن;ة الب;;ارون ر
الت ;
;
و ر
الن ن ي
تبي أنها كانت خيارا سعيدا ،لنه يف ذلك الوقت ،ك;;انت ب;;اريس نقط;;ة التق;;اء ،م;;ن
;وريي الع ; ن ي
سيص ; ن;تون الث ; ن ي
;الميي ،ال ;;ذين انج ;;ذبوا كله ;;م نح ;;و ه ;;ذه المدين ;;ة ،حي ;;ث ك ;;انوا
التفكت و التصف و التخطي ;;ط دون مض ;;ايقة الحكوم ;;ة ،لق ;;د ك ;;انت
أح ;رارا ي ;ف الق ;;ول و
ن;
ب ;;اريس إذن ،بمثاب ;;ة مخت ; ر;ت لجمي ;;ع الي ;;ديولوجيات ،ال ; ر;ن س ;;ادت ي ;ف الق ;;رن  ،20و ال ; ر;ن
ول; ;;دت ي
ف الق; ;;رن  : 19الش; ; ر;تاكية ،الش; ;;يوعية ،الرأس; ;;مالية و الفوض; ;;وية ،لق; ;;د ك; ;;انت
;;
المخت ; ;;ت ،ال ; ;;ذي وج ; ;;د في ; ;;ه م ; ;;اركس نفس ; ;;ه ،و هن ; ;;اك س ; ; ر
;يلتق بع ; ;;ض الن ; ;;اس ،ال ; ;;ذين
ر
سيبص ;;مون م ;;ا ر; ;
تبق م ;;ن حي ;;اته ،و ي ; ;ف مق ;;دمتهم فردري ;;ك انجل ;;ز .كان ;;ا يعرف ;;ان بعض ;;هم
البعض عن طريق كتاباتهما ،لكنهما استطاعا يف النهاية أن يلتقيا ي ;ف مقه ي ;ف ب;اريس ،و
حس;;ب م;;ا يحك ،فق;;د تح;;دثا لم;;دة  10أي;;ام و  10لي;;ال ،لق;;د أص;;بحا ص; ن ي
;ديقي ،و اله;;م
ي
ر
م;;ن ذل;;ك ،فق;;د أص;;بحا متع; ن ي
بق م;;اركس ;ف ب;;اريس للعم;;ل و
;اوني طيل;;ة الحي;;اة ،و هك;;ذا ;
ر
التوس;;ية عل المغ;;ادرة م;;رة أخ;;رى
الكتاب;;ة لط;;ول ف;;تة ممكن;;ة ،إل أن أج; ر;تته الحكوم;;ة ر
بتدخل من الحكومة الفرنسية.
دفيد بيستيو :
و ما الذي رأت به إل بروكسيل ؟
ماري غابرييل :
ر;
ه مدين;;ة أخ;;رى عظيم;;ة بالنس;;بة إلي;;ه ،م;;ن
بالفع;;ل ،ف;;ذلك م;;ا أن ب;;ه إل بروكس;;يل ،و ;
;غت ،و ه;;ذا جعل;;ه عل اتص;;ال بالمزي;;د م;;ن المه;;اجرين اللم;;ان ،و ي ;ف
جه;;ة ،لحجمه;;ا الص; ن
ه; ;;ذه المرحل; ;;ة م; ;;ا زال يس; ;;تهدف بروس; ;;يا و ألماني; ;;ا بش; ;;كل ع; ;;ام ،و ك; ;;ان وج; ;;وده ض; ;;من
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مجموع;;ة م;;ن المه;;اجرين اللم;;ان ي ;ف بروكس;;يل ،ق;;د س;;مح ل;;ه بتط;;وير قاع;;دة هن;;ا ،و م;;ن
الناحي;;ة التاريخي;;ة ،عن;;دما نتح;;دث ع;;ن ح;;زب م;;اركس ،ح; ر;ن قب;;ل الح;;ديث ع;;ن الح;;زب
كس  ،فإنن ;;ا نش ; ن;ت إل دزين ;;ة م ;;ن الش ;;خاص ح ;;ول م ;;اركس ي ; ;ف بروكس ;;يل ي ; ;ف ذل ;;ك
المار ; ;
الوقت ،و ضمن عددهم يجب أن نعد انجلز ،ربما ربق هناك ر
عشات الشخاص ليسوا
بأق ;;ارب ،و ال ;;ذين ش ;;كلوا الق ;;وات الص ;;دامية لح ;;زب م ;;اركس ،و يمنح ;;ك ه ;;ذا فك ;;رة ع ;;ن
ر
ر
غتت تاري ;;خ
ح ;;زب
ش ء و يص ;;بح حرك ;;ة ن ;
ش ء تقريب ;;ا ،يب ;;دأ م ;;ن ل ;
سياش يب ;;دأ م ;;ن ل ;
;
العالم.
من;;ذ بروكس;;يل  ...و ك;;ان م;;اركس ي ;ف بروكس;;يل ي ;ف س;;نة  ،1848عن;;دما ح;;دثت الث;;ورات،
ال; ر;ن اجت;;احت أوروب;;ا القاري;;ة ،و ب;;الطبع أراد أن يك;;ون ي ;ف قل;;ب ك;;ل ه;;ذا ،ل;;ذلك ع;;اد إل
باريس ،ر
الن أصبحت بمثابة أوديسا بالنسبة لماركس و أسته ،ال ر;ن تك; ر;ت ،لق;د ك;ان ل;ديه
ثلث;;ة أطف;ال ص;غار ي ;ف ذل;;ك ال;وقت ،و ي ;ف المجم;;وع س;يكون ل;ه س;بعة أطف;;ال ،لك;ن نج;ا
منه;;م ثلث;;ة فق;;ط ،بس;;بب ظ;;روف م;;اركس المعيش;;ية ،فل;;م يقتص الم;;ر عل أن;;ه أج; ر;ت
عل السفر مرارا و تكرارا من بلد لخر لتجنب السجن ،ما دام أن;ه أص;;بح أ ك; ر;ت راديكالي;ة،
بل نفذت مصادر دخله ،و عن;د وص;وله إل انجل ر;تا ك;ان مفلس;ا عملي;ا .لق;د ك;انت انجل ر;تا
;وريي ،و الم ; ن;ثت للهتم ;;ام أن ذل ;;ك ك ;;ان بالنس ;;بة للمل ;;وك المخل ; ن ي
الخت للث ; ن ي
;وعي
العلن
ن;
أيضا.
يب;;دو أن جمي;;ع أولئ;;ك ال;;ذين ط;;ردوا م;;ن بل;;د م;;ا م;;ن قب;;ل الش;;عب ،أو م;;ن قب;;ل الحكوم;;ة،
ر
انجلتا ،و خاصة يف لندن ،و كان ماركس من ن ي
بي هؤلء.
وجدوا أنفسهم يف مكان ما يف
دفيد بيستيو :
الرئيس "رأس المـ ـ ــال" بتحليـ ـ ــل عميـ ـ ــق لمنعطفـ ـ ــات النظـ ـ ــام
يقـ ـ ــوم عمـ ـ ــل مـ ـ ــاركس
ـــ
الرأسمال ،و كشف قانون القيمة ،و العديــد مـن المفـاهيم القتصــادية الخـرى ،ال رـن
الليبالية الكلسيكية ،لكن لماذا انطلــق
تعارض بشكل جذري النظريات القتصادية ر
من "نقد القتصاد السياس" ،الذي نحتفل به هذا العام ،و لماذا اسـتغرق  17سـنة
لكتابة الجزء الول؟
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ماري غابرييل :
ي ;ف س;;نة  ،1851عن;;دما ك;;ان ي ;ف لن;;دن و ق;;رر أن يكت;;ب "رأس الم;;ال" ،ي ;ف ه;;ذه المرحل;;ة
أص;;بح مفه;;وم الرأس;;مالية ش;;ائعا ،فق;;د ك;;انت الفك;;رة ت;;دور ي ;ف الج;;واء من;;ذ الربعين;;ات،
لكن;;ك س;;تلحظ أن;;ه ح; ر;ن ي ;ف "بي;;ان الح;;زب الش;;يوع" ل;;م يس;;تخدم م;;اركس أب;;دا كلم;;ة
الرأس ;;مالية ،و ه ;;ذا ي ; ن ي
;بي إل أي درج ;;ة ك ;;ان المفه ;;وم جدي ;;دا ،و هك ;;ذا ي ; ;ف ه ;;ذه الس ;;نة،
عن;;دما ق;;رر أن يكت;;ب "رأس الم;;ال" ،ك;;ان يكاف;;ح ض;;د نظ;;ام ل;;م يفهم;;ه س;;وى القلي;;ل م;;ن
الن;;اس ،أو ح; ر;ن ك;;انوا ق;;ادرين عل تس;;ميته ،و ي ;ف ال;;وقت نفس;;ه كت;;ب ع;;ن انهي;;اره ،ال;;ذي
اعتق;;د أن;;ه ام;;ر ل مف;;ر من;;ه ،بس;;بب نق;;اط الض;;عف الجوهري;;ة للرأس;;مالية ،ل;;ذلك طل;;ب
برم قرائ;;ه
من الناس أن يقوموا معه بتلك الخطوة العملقة من المل ،كان المر أش;;به ;
ي
ف مس ;;تقبلنا .و أعتق ;;د أن ه ;;ذا ج ;;زء م ;;ن الس ;;باب ال ; ر;ن جعلت ;;ه يس ;;تغرق م ;;دة طويل ;;ة
;;
ي
لت;;أليف ه;;ذا الكت;;اب ،لق;;د ك;;ان يكت;;ب ع;;ن نظ;;ام يتط;;ور بشعة ك; ن;بتة ،و ;ف جمي;;ع أنح;;اء
تغيت هائ;;ل ي ;ف مك;;ان
الع;;الم ،فبمج;;رد أن يق;;ول "ه;;ا أن;;ا أقب;;ض علي;;ه" ح; ر;ن ك;;ان يح;;دث ن ;
آخ;;ر ي ;ف الع;;الم ،و ك;;ان علي;;ه أن يع;;ود إل مكتب;;ه ،لق;;د ك;;انت حي;;اته أش;;به بس;;ع رائ;;ع وراء
نظام ،كان يحاول أن ر
يشحه لساكنة ل تعرف ر
حن وجود مث;;ل ه;;ذا النظ;ام ،يف ن ي;
حي أن;;ه
;
كان سبب كل آلمها.
دفيد بيستيو :
ي
ينتم إل عائلــة بورجوازيــة مــن تريــف ـف ألمانيــا ،و أنــه
لقــد أوضــحت أن مــاركس كـان
ـ
ي
ي
ت ــزوج أرس ــتقراطية ،و ـ ـف حي ــاته واج ــه الوض ــع ال ك ـ رـب حرمان ــا ـ ـف المجتم ــع ،لك ــن م ــا
الذي جعله يتخذ موقفا لصالح العمال؟
ماري غابرييل :
عن;;دما أج; ر;ت م;;اركس عل النتق;;ال إل بروكس;;يل س;;نة  ،1845دع;;ا فردري;;ك انجل;;ز نج;;ل
ر
ر
مانشست ،ماركس إل مرافقته هناك:
انجلتا يف مدينة
مالك مصانع يف الراين السفل و
;غتا ،ك;;ان انجل;;ز يعم;;ل ي ;ف مص;;انع وال;;ده ،و ق;;د ك;;ان يرغ;;ب ي ;ف الدراس;;ة ي ;ف
عن;;دما ك;;ان ص; ن
الجامع;;ة ،لك;ن وال;;ده ك;;ان ر;
ينته ب;ه المط;;اف ي ;ف مجموع;ة يس;;ارية هيجلي;;ة ،و
يخس أن
;
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أراد أن ر; ;
الشكة العائلي ;;ة ،ل ;;ذا أرس ;;له إل مانشس ; ر;ت ،ر
يبق فردري ;;ك يف ر; ;
الس ء ال ;;ذي ك ;;ان
;;
;;
ناجح;;ا ج;;دا ،م;;ا دام أن;;ه يف مانشس ; ر;ت ر ;
تلق نوع;;ا آخ;;ر م;;ن التعليم;;ات ،لق;;د تعل;;م كي;;ف
;
يعم;;ل النظ;;ام الص;;ناع .ي ;ف ذل;;ك ال;;وقت ،ك;;انت مانشس; ر;ت مرك;;ز التص;;نيع الع;;الم ،فق;;د
ك; ;;ان ل; ;;ديها أ ك; ; ر;ت ص; ;;ناعة للقط; ;;ن ،و ك; ;;ان النظ; ;;ام الص; ;;ناع يس; ;;تفيد م; ;;ن العم; ;;ال ال ك; ; ر;ت
اس ; ;;تغلل عل وج ; ;;ه الرض ،ه ; ;;ؤلء العم ; ;;ال ،ال ; ;;ذين ل ; ;;م يع ; ;;املوا معامل ; ;;ة أفض ; ;;ل م ; ;;ن
الحيوانات ،فقد كان عل ر
عشين شخصا أن يتشاركوا يف غرف;ة تتس;ع لش;خص واح;د ،و
يتقاسم  120شخص;ا مرحاض;ا واح;دا ي ;ف الخ;ارج ،و ك;ان عليه;م أن يعمل;وا س;بعة أي;ام ي ;ف
السبوع ،ثم التضحية بالطفال و الرجال و النساء ،و الس بكاملها من أجل المصنع.
و عوض;;ا م;;ن البق;;اء ي ;ف مكتب;;ه ي ;ف المص;;نع ،و ي ;ف الن;;وادي ،حي;;ث يوج;;د ارب;;اب المص;;انع
جنبا إل جنب مع أقرانهم ،تعرف انجلز عل إحدى العاملت تدع ماري بورنس ،ر
الن
ح العم;;ال ،و بفض;;لها ،و بفض;;ل ه;;ؤلء العم;;ال ،تمك;;ن م;;ن
أخ;;ذته إل ;
الخ اليرلن;;دي; ،
أن يق;;ف ع;;ن كث;;ب عل ك;;ل مظ;;اهر ه;;ذا النظ;;ام الرأس;;مال "الرائ;;ع" ،لق;;د أراد إظه;;ار ك;;ل
ه;;ذا لم;;اركس ،ل;;ذلك ي ;ف س;;نة  1845غ;;ادر ال;;رجلن بروكس;;يل ي ;ف اتج;;اه انجل; ر;تا ،حي;;ث
مكثا هناك بضعة أسابيع.
كان يمكن لنجلز أن يعيش دون ماركس ،لكن لم يكن ماركس ليعيش دون انجلز
ك ; ;;انت ه ; ;;ذه الرحل ; ;;ة ي; ; ;
ض ورية للغاي ; ;;ة لتط ; ;;وير م ; ;;اركس ،لن م ; ;;اركس قب ; ;;ل الرحل ; ;;ة إل
مانشس; ر;ت ،وم;;اركس بع;;دها ،شخص;;ان مختلف;;ان تمام;;ا .ك;;ان الش;;غف و الغض;;ب ،ال;;ذين
ش;;عر بهم;;ا م;;اركس ،و نف;;اذ الص; ر;ت ال;;ذي أظه;;ره بع;;د مانشس; ر;ت ،ك;;ل ه;;ذا ك;;ان واض;;حا عل
ني
المثقفي الخرين ،و هكذا تمكن ماركس من اكتشاف
الفور يف كتاباته ،و يف علقته مع
النظ ;;ام الص ;;ناع ،و المك ;;اتب ،و ك ;;ذلك ورش ;;ة العم ;;ل و ق ;;ذارة مس ;;اكن العم ;;ال ،بهن ;;اك
ر
حقيق.
حيث عاشوا ،حيث ماتوا ،و حيث رقصوا و أكلوا  ...إنه جحيم
و ماركس ال;ذي خ;رج م;ن ذل;ك ،م;;اركس ذل;ك ،ال;ذي ق;ال إن الفلس;فة ل يمكنه;م قض;اء
وقتهم يف الح;ديث ع;ن الفك;ار ،فعليه;م التح;دث ع;ن الواق;;ع الم;ادي للعام;ل و العامل;ة،
إن;;ه م;;ن ي;
الصوري أن تك;;ون ق;;ادرا عل إطع;;ام إنس;;ان ،و إلب;;اس إنس;;ان ،و التأ ك;;د م;;ن ه;;ل
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ل ;;دى السة ش ;;يئا ت ;;أكله ،قب ;;ل ط ;;رح الفك ;;ار ح ;;ول السياس ;;ة و الفلس ;;فة ،لن ;;ه طالم ;;ا أن
غت مش;;بعة ،ف;;إن الحتياج;;ات الخ;;رى ل ي ;
معن له;;ا ،إنه;;ا
الحتياج;;ات المادي;;ة للنس;;ان ن ;
بك;;ل بس;;اطة مج;;ردة ج;;دا ،أعتق;;د أن ذل;;ك حق;;ا ،ك;;ان لح;;د م;;ا ،ميلد ك;;ارل م;;اركس ،ال;;ذي
رسع يف كتابة "رأس المال".
دفيد بيستيو :
ي
يطــرح الســؤال اليرلنــدي ـف كتابــات مــاركس ،و يمكننــا القــول ،أنــه مــن خلل إيرلنــدا
المبيالي ــة ،و ح ـ رـن ض ــد
ط ــور م ــاركس أفك ــاره الول ض ــد
البيطاني ــة و ر
المباطوري ــة ر
ر
ي
ح يــ
ر
النجلب ي ،ه ــل يمكـ ــن أن تح ــدثينا ع ــن ذل ــك
ف المجتم ــع
العنضية ،ال ــن س ــادت ـ ـ
ر
أكب؟
ماري غابرييل :
إن المس ;;ألة اليرلندي; ;;ة أم; ;;ر ش; ;;غل عائل; ;;ة م; ;;اركس بأكمله ;;ا ،و م ;;ن خلل انجل; ;;ز اكتش; ;;ف
مانشستت عدد هائ;ل م;ن العم;ال ،ال;ذين ف;روا
ماركس المشكلة اليرلندية .كان هناك يف
ن
م ;;ن إيرلن ;;دا ،و ال ;;ذين ف ;;روا م ;;ن الحتلل التيط ; ي;ان ليرلن ;;دا ،لق ;;د دخ ;;ل ي
ف اتص ;;ال م ;;ع
ر
;;
ني
اديكاليي ،الذين كانوا يسمون آنذاك  Les feniensعن طريق انجلز و ماري بورنس
الر
و مانشس; ر;ت .و أدرك م;;اركس ،أن;;ه بالض;;افة إل الرأس;;مالية ،الكلم;;ة ال; ر;ن ك;;انت ر ;
تنتش ي ;ف
س ;;نة  ،1851 – 1850هن ;;اك مص ;;طلح آخ ;;ر اص ;;بح مفروغ ;;ا من ;;ه الي ;;وم ،و أص ;;بح أ ك ; ر;ت
ي
المتيالية.
شيوعا ف ذلك الوقت أيضا ،هو مصطلح ر
لقد خرج ماركس منها بخلصة ،مفاده;;ا ،أن;;ه بالنس;;بة للعام;ل ،لي;;س ي ;ف انجل; ر;تا فق;;ط ،و
لك;;ن ي ;ف جمي;;ع أنح;;اء الع;;الم ،أن;;ه م;;ن أج;;ل التح;;رر لتحطي;;م النظ;;ام الرأس;;مال ،يج;;ب ان
ر
انجلتا ،و
يسقط النظام الستعماري ،و المكان المثال لسقوط النظام الستعماري هو
ر
انجلتا كانت ه إيرلندا ،لنها كانت تتوفر أصل عل ساكنة غاض;;بة و
نقطة الضعف يف
ثوري;;ة .و ق;;ول م;;اركس م;;ع نفس;;ه ،أن;;ه م;;ع القلي;;ل م;;ن التعلي;;م ،يمك;;ن له;;ؤلء العم;;ال أن
ني
النجلت منها ،لقد اعتقد ،و كان عل حق ،أن;;ه
يتعلموا كيف يعودون إل بلدهم و طرد
التيط;;انيون اليرلن; ن ي
;ديي م;;ن إيرلن;;دا ،م;;ن أج;;ل تحوي;;ل البلد إل ض;;يعة
بوقاح;;ة ،يط;;رد ر
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التيطاني;;ة ،ال; ر;ن تع;;رف نم;;وا ،ل;;ذلك اس;;تبدلوا العم;;ال
زراعي;;ة ،م;;ن أج;;ل تغذي;;ة الس;;اكنة ر
ر
ي
التيط; ن ي
اليرلن; ن ي
;انيي ،ال;;ذين أق;;اموا م ;زارع
اض ر
;ديي ،ال;;ذين ف;;روا إل مانشس;;ت ،بملك الر ;
ني
يطانيي.
الت
يرعون فيها حيواناتهم لطعام السكان ر
حي
ح ي
اليرلنديي
النجلب و
البوليتاريون
ر

ي
ر
الس ء المهــم ،هــو أن كــل مركــز صــناع و تجــاري ـف انجلـ رـبا ،يتــوفر الن عل طبقــة
" ـ
ح يـ ـ ـ
عامل ـ ــة مقس ـ ــمة إل معس ـ ــكرين مع ـ ـ ح ي
البوليت ـ ــاريون
البوليت ـ ــاريون
النجلب  ،و ر
ـاديي  :ر
ح يـ
النجلبي المتوســط يكــره العامــل اليرلنــدي ،الــذي يــرى فيــه
اليرلن ــديون ،العامــل
منافسا يحط من مستوى عيشه ] [...لديه ح ي
تحبات دينية و اجتماعية و قومية ضــد
ي
ح ي
ـبب مثــل الفقـراء الـبيض ـف مواجهــة الزنــوج
العمال
اليرلنديي ،إنــه يتضف إل حــد ك ح
ي
ي
ف وليات الرقيق القديمة ف الوليات المتحدة المريكية ] [...هذا التناقض هو ش
حي
النجلبيـة ،عل الرغـم مــن تنظيمهـا ،هــذا هـو ش إبقـاء الطبقـة
عجز الطبقة العاملة
ي
الرأســمالية ـف الســلطة ،و الطبقــة الرأســمالية تــدرك ذلــك تمامــا") .رس;;الة م;;ن م;;اركس
إل سيجفريد ماير و أوغوست فوغت ،يف نيويورك 9 ،أبريل . (1870
هك; ;;ذا ي; ;
قض م; ;;اركس الك; ; ن;ثت م; ;;ن ال; ;;وقت ،و ب; ;;ذلت بن; ;;اته الك; ; ن;ثت م; ;;ن الجه; ;;د لمس; ;;اعدة
الير ن ي
لنديي.
ل;;م يمن;;ح لم;;اركس الك; ن;ثت م;ن الم;;ال لج;;ل ه;;ذا ،و بالتأكي;;د القلي;;ل من;;ه لبن;;اته ،لق;د رك;;زت
ي
جين ابنت ;;ه الك ; ر;تى عل إطلق ساح الس ;;جناء اليرلن ; ن ي
التيطاني ;;ة ،و
;ديي م ;;ن الس ;;جون ر
;
كتب;;ت سلس;لة م;ن الرس;ائل ،ال; ر;ن ر;
نشت ي ;ف الص;حف الفرنس;ية ،و ال; ر;ن أدت بالفع;;ل إل
إطلق ساح بع ;;ض الس ;;جناء اليرلن; ن ي
;ديي ال ك ; ر;ت ش;;هرة ،لك ;;ن م;;ع الس;;ف ،فلنه ;;ا ك ;;انت
الكثت من الفضل يف ذلك.
امرأة لم يمنح لها ن
دفيد بيستيو :
ي
أس ء فهمـه مـن قبـل معاصيه طـوال معظـم حيـاته ،لكــن،
كس
مار
أن
كتابك،
ف
ورد
ـ
ـثبا ،عنــدما عرفــت بــه المؤسســة الوروبيــة نفســها خلل
و للمفارقــة ،كــان معروفــا كـ ح
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كومونــة بــاريس ســنة  . 1871كيــف أثــرت هــذه الحلقــة أيضــا عــن مــا كــانه مــاركس ،و
ي
الطريقة ر
الن كان ينظر إليه بها ف ذلك الوقت ؟
ماري غابرييل :
ك; ;;ان م; ;;اركس محاضا ي
ف لن; ;;دن بع; ;;د أن ت; ;;م ط; ;;رده م; ;;ن فرنس; ;;ا ،دون أن يك; ;;ون ل; ;;ه إذن
;;
ب;;العودة ،ل;;ذلك ك;;ان قائ;;دا ل "الجمعي;;ة الدولي;;ة للعم;;ال" م;;ن بعي;;د ،ال; ر;ن ش;;ارك بع;;ض
أعضائها يف كومونة باريس .لم تكن بأي حال من الحوال القوة المهيمن;;ة ،لك;;ن م;;اركس
ك;;ان ريتاس;;ل معه;;م ،و ك;;انت الرس;;ائل ر
لك ت; ر;أن ل;;ه بالتق;;ارير ،و ك;;ان
;ا،
;
ب
إيا
و
;ا
;
ب
ذها
تمس
;
;
ي
ي
بالساس مشاركا مهتما ،لك;ن ل;م يك;ن أب;دا قائ;دا; .ف الواق;;ع ،و ;ف بداي;ة الم;ر ،اعتق;د ه;و
و انجلز ،أن الكومونة كانت فكرة خاطئة محكوم عليها بالفشل.
ك ;;انت كومون ;;ة ب ;;اريس ث ;;ورة عفوي ;;ة يقوده ;;ا الس ;;كان ،ال ;;ذين وج ;;دوا أنفس ;;هم محاضين
ي
التوس; ن ي
;يي ،ال;;ذين أح;;اطوا بالعاص;;مة،
لول م;;رة ;ف ب;;اريس لم;;دة أربع;;ة أش;;هر م;;ن قب;;ل ر
بع ;;د استس ;;لم الحكوم ;;ة الفرنس ;;ية ،فق ;;رر الباريس ;;يون أل يتخل ;;وا ع ;;ن م ;;دينتهم ،س ;;واء
التوس; ن ي
;يي ،ال;ذين نظ;روا إليه;;م
كانت الحكومة الفرنسية ،ال; ر;ن ل;م يع;ودوا يثق;ون به;ا ،أو ر
ني
ني
كغ; ;زاة ،ل ;;ذلك ث ;;اروا دون الحاج ;;ة إل محرض ; ن ي
لتحفته ;;م .لك ;;ن عن ;;د نهاي ;;ة
;ارجيي
;ي خ ;
الكومون ;;ة ،بم ;;ا أن الحكوم ;;ة الفرنس ;;ية أرادت م ;;ن جنوده ;;ا أن ينقلب ;;وا ض ;;د الفرنس ; ن ي
;يي،
ني
الباريسيي ،كان عليها أن تقنع الجمهور ،ب;أن الش;خاص ال;ذين يق;ودون الكومون;ة،
ضد
و أن فك ; ;;رة الكومون ; ;;ة نفس ; ;;ها ،ل ; ;;م تك ; ;;ن فرنس ; ;;ية و ل س ; ;;خطا باريس ; ;;يا ض ; ;;د الحكوم ; ;;ة
الفرنس; ;;ية ،لك; ;;ن ك; ;;ان أح; ;;د الج; ;;انب ،أح; ;;د اللم; ;;ان م; ;;ن لن; ;;دن ،ه; ;;و الرج; ;;ل ر; ;
الشير وراء
لك تص;;بح إدان;;ة دولي;;ة
كومون;;ة ب;;اريس .هك;;ذا ب;;دأت الحكوم;;ة حمل;;ة ،م;;ن ف;;م إل أذن; ،
مدوي; ;;ة لش; ;;خص ألم; ; ي;ان ي; ;;دع ك; ;;ارل م; ;;اركس ي
ف لن; ;;دن ،و ال; ;;ذي أطل; ;;ق علي; ;;ه "ط; ;;بيب
;;
الرهاب الحمر" ،و ال;ذي وص;ف أن;ه ال;دماغ ،ال;ذي لي;س أن;ه يه;دد ب;اريس فق;ط ،ال;ذي
ي;
الفوض ال ; ر;ن س ;;ادت فيه ;;ا ،لك ;;ن ل ;;ديه
ل ;;م يك ;;ن فق ;;ط مس ;;ؤول ع ;;ن كومون ;;ة ب ;;اريس ،أو
جيوش من مشعل الحرائق ،الذين سيهددون لندن أيضا و ربما ر
حن ش;;يكاغو .تاريخي;;ا،
ه; ;;ذا م; ;;ا تفعل; ;;ه الحكوم; ;;ات عن; ;;دما تري; ;;د تجاه; ;;ل حقيق; ;;ة أن المش; ;;كلة له; ;;ا ج; ;;ذورها ي
ف
;;
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مجتم ;;ع ن ي; ;
معي  ،يج ;;ب أن يقنع ;;وا الس ;;كان ،أن ال ;;ذي يق ;;وم ب ;;التمرد لي ;;س ش ;;عبهم ،إنم ;;ا
هن;;اك ش;;خص غري;;ب يق;;وم بس;;حب الخي;;وط ،هك;;ذا أص;;بح م;;اركس مش;;هورا .لق;;د كت;;ب
كتاب;;ا رائع;;ا بعن;;وان "الح;;رب الهلي;;ة ي ;ف فرنس;;ا" ،إن;;ه كت;;اب ممت;;از ،ممك;;ن أن تض;;ع ي;;دك
عليه ،و علوة عل ذلك ،فقد كان ر
أكت أعماله قراءة قيد حياته.
دفيد يبستيو :
هــل يمكنــك التحــدث عــن مســاهمة انجلــز يف ر ـ
الخبة ل "رأس المــال؟
نش الج ـزاء
حـ
ـ
ح يـ
الخبيــن صــدرا بعــد وفــاة
الجزئي
لنــه إذا كــان مــاركس قــد كتــب الجــزء الول ،فــإن
ح
ـثب للعجــاب
مــاركس بفضــل عمــل انجلــز عل أســاس ملحظــات مــاركس ،إنــه لمــر مـ ح
أن هذا الرجل ،الذي بلـغ مــن العمــر عتيـا )أ ك رـب مــن  70سـنة( حقـق مثــل هـذا العمـل،
و بمثل هذه القوة.
ماري غابرييل :
شكل انجلز ج;زءا م;ن تاري ;;خ م;;اركس ،و ي ;ف الحقيق;ة ل يوج;;د تاري ;;خ م;اركس ب;دون تاري ;;خ
انجل ;;ز ،و تع ;;د ه ;;ذه واح ;;دة م ;;ن أعظ ;;م الص ;;داقات ي ; ;ف التاري ;;خ ،لق ;;د ق ;;دم انجل ;;ز نفس ;;ه
باعتب;;اره غ;;ازل القط;;ن و عض;;وا ي ;ف المدفعي;;ة الملكي;;ة ،ك;;ان ل;;ه م;;ن التواض;;ع م;;ا ل;;م يك;;ن
لش ;;خص ي ; ;ف مق ;;امه ،لق ;;د ك ;;ان مفك; ;را لمع ;;ا ،و ك ;;ان يمتل ;;ك الحماس ;;ة ،ال ; ر;ن افتق ;;ر إليه ;;ا
م ;;اركس ،تعط ;;ش للحي ;;اة ،تعط ;;ش للفك ;;ار .عن ;;دما ر ;
التق م ;;اركس ي ;ف ب ;;اريس خلل تل ;;ك
اليام ر
الشهتة ،كان يبحث عن شخص أو فكرة يك;رس نفس;ه له;ا ،و رأى ذل;ك ي ;ف
العشة
ن
ماركس .لقد فه;م أن ه;ذا الرج;ل يحت;اج إل الله;ام و الحماي;ة ،لن م;;اركس ك;ان الب;احث
ر
النموذح ،الذي لم يكن جيدا يف إدارة المشكلت اليومي;;ة ،لن عقل;;ه ك;;ان
و الفيلسوف
ي
;وفت الحتياج;;ات المادي;;ة
دائم;;ا ;ف مك;;ان آخ;;ر ،لق;;د ك;;رس انجل;;ز نفس;;ه طيل;;ة حي;;اته لت; ن
لعائلة ماركس ،لقد عاد لمصنع والده ،الذي يكرهه ،لكس;ب م;ا ي
يكق م;ن الم;;ال لمنح;ه
;
لعائلة ماركس من أجل البقاء.
ل;;م ر ;
ينش م;;اركس عن;;د وف;;اته إل كتاب;;ا واح;;دا م;;ن "رأس الم;;ال" ،و ك;;ان م;;ن المف;;روض أن
ر
ينش منه أربعة .لقد كان يكتب باستمرار ،لكن لم يكن أحد يعلم أي;ن وص;;ل ي ;ف الكتاب;;ة،
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و أي حال;;ة ك;;انت عليه;ا ،ل;م يك;ن يري;;د الح;;ديث ع;;ن ذل;;ك مخاف;;ة أن يق;;ول أح;د أن;;ه يري;;د
نشه ،فذلك كان سيمارس ضغطا عليه ،ر
ر
تدبته.
الس الذي ل يستطيع ن
عن;;دما ت; ي
;وف م;;اركس ،ق;;ام انجل;;ز بفح;;ص أوراق;;ه ،و اكتش;;ف أن الكت;;اب الث; ي;ان ق;;د اكتم;;ل
تقريب ;;ا ،لك ;;ن ،ك ;;انت أيض ;;ا هن ;;اك مئ ;;ات الص ;;فحات م ;;ن الملحظ ;;ات الخاص ;;ة بالمجل ;;د
الثالث ،و مادة خام جدا لما يمكن أن يكون المجلد الرابع.
اعتق;;د انجل;;ز أن;;ه كم;;ا فع;;ل أثن;;اء حي;;اة م;;اركس ،ك;;ان علي;;ه الس;;تمرار ي ;ف ه;;ذا العم;;ل ح; ر;ن
بعد وف;اته ،ك;;ان علي;;ه الس;تمرار ي ;ف حماي;ة م;اركس و الحف;;اظ علي;ه ،و بم;ا أن م;اركس ل;م
يعد ي
حاضا جسديا ،فإن الطريق;ة الوحي;;دة للحف;اظ علي;;ه ك;;انت ه ر;
نش أفك;;اره ،و لي;;س
;
ذل;;ك م;;ا فعل;;ه فق;;ط ،ب;;ل ك;;ذلك ر ;
أبق عل قي;;د الحي;;اة المنظم;;ات العمالي;;ة ،ال; ر;ن أنش;;أها
م;;اركس ،كم;;ا ر;
أسف عل الممي;;ة الثاني;;ة ،لق;;د ك;;ان ل يك;;ل .ي ;ف النهاي;;ة ،عن;;د وف;;اته ،ك;;انت
بنات ماركس يف مستوى استعادة المشعل.
لق;;د ك;;ان م;;ن الممك;;ن وج;;ود انجل;;ز ب;;دون م;;اركس ،لك;;ن ل;;م يك;;ن م;;اركس ليوج;;د ب;;دون
انجلز.
دفيد بيستيو :
كتابك ل يتحدث فقط عــن مــاركس و انجلــز ،و لكــن أيضــا عــن ي
جين مــاركس و بنــات
ـ
م ـ ــاركس ،ف ـ ــدورهم ل زال ح ـ ـ رـن الن مهمل ،ف "الح ـ ــب و رأس الم ـ ــال" لي ـ ــس س ـ ـ حـبة
لحيــاة مــاركس ،و لكــن أيضــا سـ حـبة أشة مــاركس ،زوجتــه و بنــاته الثلث .إنــه النقطــة
ي
ـأثب ي
ه الصــعوبات ،الـ رـن
ـا
ـ
م
كس؟
ـار
ـ
م
ـاة
ـ
ي
ح
عل
جين
ـ
ت
ـان
ـ
ك
ذا
ـا
ـ
م
ـك،
ـ
ب
كتا
ف
ح
القويــة ـ
ـ
ـ
ي ي
ي
تغيب العالم؟
يرغي ف ح
واجهت نساء القرن  ،19اللت كن ر
ماري غابرييل :
كانت ي
جين بمثابة مرش لماركس ،فلولها لكان ما أطلقه عليه والده "مفكر ي;دور عل
نفس;;ه ي
ي
سيقض حي;;اته ،و أنف;;ه وس;;ط الكت;;ب ،فق;;د س;;محت ل;;ه ي
جين
;ان
;
ك
،
"
;ه
;
ت
غرف
ف
;
;
;
ي
;التعبت و الفص;;اح عم;;ا ;ف ص;;دره ،الخ;;روج م;;ن فق;;اعته ،فقاع;;ة المفك;;ر ،و جعل;;ت من;;ه
ب;
ن
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كائن;;ا اجتماعي;;ا .لك;;ن بالض;;افة إل ذل;;ك ،فق;;د أعطت;;ه الم;;ن و الثق;;ة ال; ر;ن يحتاجه;;ا ،وإذا
ك ;;ان ش ;;خص م ;;ا يحل ;;ق عقلي ;;ا ،فه ;;و بحاج ;;ة إل ش ;;خص م ;;ا للحف ;;اظ عل ق ;;دميه عل
الرض ،و ه;;ذا م;;ا فعلت;;ه .علوة عل ذل;;ك ،فق;;د ك;;ان حق;;ا ر
يحتمه;;ا ج;;دا عل المس;;توى
الفكري ،لنه معها ،يمكن أن يتبادل الفكار ،و يمكنه أن يقوم بذلك معها و مع انجلز.
بطبيع;;ة الح;;ال ،تاريخي;;ا ،فالفض;;ل ي
ي
لجين  ،و
;بة
;
س
بالن
;دا
;
ب
أ
و
;ا،
;
ب
تقري
;ز
;
ل
لنج
;و
;
ه
;ك
;
ل
ذ
ف
;
;
م;;ع ذل;;ك من;;ذ بداي;;ة علقتهم;;ا ،عام;;ل م;;اركس ي
جين فكري;;ا عل ق;;دم المس;;اواة ،ل;;م يك;;ن
;
ليس ;;تطيع تحم ;;ل أن يك ;;ون م ;;ع أح ;;د ل يمك ;;ن أن ين ;;اقش مع ;;ه النق ;;ط ال ك ; ر;ت حساس ;;ية
عن ; ;;دما تع; ; ;;ن ل; ; ;;ه ،فعل س; ; ;;بيل المث; ; ;;ال ،عن; ; ;;دما ك; ; ;;ان علي ; ;;ه أن يكت ; ;;ب "بي; ; ;;ان الح; ; ;;زب
الش; ;;يوع" ،ك; ;;انت ي
ه م; ;;ن ق; ;;امت بنس; ;;خه ،ول; ;;م يك; ;;ن دوره; ;;ا يقتص عل أخ; ;;ذ
;;
جين ; ;
النق;;ط ،ب;;ل ك;;ان تب;;ادل حقيقي;;ا للفك;;ر .م;;ن ن;;واح ك; ن;ثتة ،ف;;إن ي
ه الش;;خص ،ال;;ذي
;
جين ;
سمح لكارل م;;اركس عقلي;ا و عاطفي;ا و جس;ديا ،أن يك;ون ك;ارل م;اركس ،لق;د س;محت ل;ه
الكبت هناك إل حي;;ث ي;ؤديه ،و ل يه;;م الزم;ن ال;;ذي سيس;;تغرقه ،لق;;د ك;;ان
بمتابعة ذكائه
ن
عليه ;;ا أن تق ;;وم بتض ;;حيات ،كم ;;ا ه ;;و الح ;;ال بالنس ;;بة لجمي ;;ع نس ;;اء الق ;;رن  ،19وكم ;;ا ه ;;و
الحال لبعض نساء القرن  ،20و بعض نساء القرن  21سيقومن بها أيضا.
ه ال; ر;ن ك;;انت
لق;;د ض;;حت بنفس;;ها م;;ن أج;;ل أن تتبع;;ه إل حي;;اة الفق;;ر ،الفق;;ر الم;;دقع; ،
ي
ابن;ة أرس;;تقراط ،ك;ان يمك;ن أن تعي;ش حي;;اة أرس;تقراطية ;ف ألماني;ا ،و ك;;ان ش;قيقها وزي;را
للداخلي;;ة ي ;ف بروس;;يا ،لق;;د ج;;اءت م;;ن واح;;دة م;;ن أ ك; ر;ت الع;;ائلت العل ش;;أنا ي ;ف الراي;;ن
ر
ش ء ،لنه;;ا أحب;;ت ك;;ارل و اح; ر;تمت أفك;;اره .ث;;م
الس;;فل ،و م;;ع ذل;;ك فق;;د تخل;;ت ع;;ن ك;;ل ;
أمض;;ت بن;;اته الثلث حي;;اتهن ي ;ف العم;;ل م;;ن أجل;;ه ،لق;;د كرس;;ن حي;;اتهن م;;ن أج;;ل فكرت;;ه،
;كرتتاته و باحث;اته ،و م;ع الس;ف ،فق;د تزوج;ن أيض;ا رج;ال ث ن ي
;وريي ،ك;انوا أق;ل
فقد ك;ن س ن
بكثت موهبة ،نسخ متدنية جدا من والدهم.
ن
ي
;الكثت ،لك;;ن ك;;ان
س;;اهمت بن;;ات م;;اركس الثلث ;ف الحرك;;ة الماركس;;ية ،ال; ر;ن ت;;دين لهم;;ا ب; ن
مصت مأساوي ،فإثنتان منهن انتحرتا هكذا و ببساطة.
للثلثة
ن
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ر
ش ء م;ن
عندما يكرس الم;رء حي;اته له;دف ،و يك;ون الف;رد عل اس;تعداد للتض;حية بك;;ل ;
أج;;ل ذل;;ك المث;;ل العل ،أو ذل;;ك الش;;خص ،ف;;المرء حتم;;ا يتخل ع;;ن ج;;زء م;;ن نفس;;ه ،و
;حي بحي;;اتهن تمام;;ا ،كم;;ا أعط;;ت ي
ه;;ؤلء الش;;ابات الثلث ض; ن ي
جين زوجت;;ه حياته;;ا ،لك;;ن
;
إذا ط ;;رح عليه;;ن الس ;;ؤال "ه ;;ل ر ي ;
أني نادم ;;ات؟ سأش ;;ك ك ; ن;ثتا ي ;ف أن أح ;;دا منه;;ن س ;;يقول
نع;;م ،لن;;ه ح; ر;ن ل;;و أن;;ه م;;ن الناحي;;ة المادي;;ة ل يملك;;ن ش;;يئا ،فق;;د ك;;ان له;;ن عالم;;ا فكري;;ا
كامل ،لقد كن يف الخط الول للثورة ،لقد ك;;ن وس;;ط العص;ار :أفك;ار ه;;ذا الرج;;ل ،ك;;انت
فقتات فقط يف عيون العالم.
لهن حياة غنية ،عميقة و متوحشة ،لقد كن ن
دفيد بيستيو :
غب ذا اهتم ــام فيم ــا يخ ــص مس ــألة
غالب ــا م ــا يت ــم ت ــوجيه الل ــوم لم ــاركس ،ك ــونه ك ــان حـ ـ
ي
الجنسـ ح ي
ـي ،و كــان عنــده بــالخص مفهــوم ذكــوري للطبقــة العاملــة ،و ـف تأويــل حيــاته
يعتبونه باترياركيا ،هل من الصعب أن نقول أن ماركس كان نسويا؟
ر
ماري غابرييل :
لق;د ك;ان م;اركس نت;اج الق;رن  ،19و ي
ه بك;ل
;ل
م
عا
;ة
م
فكل
،
"
;ة
ي
الدول
;ال
;
م
الع
;ة
ي
جمع
"
ف
;
;
ي
كثت من النساء هن أيضا كذلك ،خاصة ;ف زم;ن الكومون;ة .ك;ان
تأكيد ذكورية ،و إن كان ن
بع;;ض المبع ن ي
;وثي ال ك; ر;ت ش;جاعة ،ال;;ذين ك;;ان م;;اركس يرس;;لهم إل فرنس;;ا نس;;اء ش;;ابات ،و
ك;;ان ع;دد منه;;م م;ن بن;;اته ،لك;ن م;;اركس ل;م يعال;ج حق;ا مس;ألة النس;وية أو حق;;وق الم;رأة،
ن ي; ;
التميت ن ي; ;
بي الرج ;;ال و النس ;;اء عن ;;د وص ;;ف حق ;;وق
ل ;;م يك ;;ن يعتق ;;د حق ;;ا أن ;;ه يحت ;;اج إل
العمال ،لن العمال الذين تحدث عنهم يف المص;;انع ل;;م يكون;وا رج;ال فق;;ط ،ب;;ل نس;;اء و
أطفال أيضا ،لذلك ،فعل الرغم من أنه يتح;;دث ع;;ن الع;;املت ي ;ف "رأس الم;;ال" فه;;و ل
يعالج قضية النسوية.1
 ; 1هن ;;اك التب ;;اس ش ;;ائع ح ;;ول م ;;اركس و الم; ;رأة ،و هن ;;اك ك ;;ذلك ص ;;ورة نمطي ;;ة ق ;;امت ربتويجه ;;ا
الحرك ;;ات النس ;;وانية الراديكالي ;;ة ،ح ;;ول ك ;;ارل م ;;اركس ،تق ;;وم عل فك ;;رة أن ;;ه ك ;;ان رجل محافظ ;;ا و
باترياركيا عل مقاس عصه و زمانه ،و لذلك جاءت أفك;;اره فارغ;ة م;ن أي محت;;وى نس; ئ;ان تح;;رري،
و لي;;س غائب;;ا ع;;ن أنظارن;;ا أن ه;;ذه الحرك;;ات تنه;;ل م;;ن أطروح;;ات ترف;;ض أن ت;;رى أن فق;;دان الم ;رأة
ر
غت مرتب;;ط ب;;التحرر النس; ي;ان الش;;امل ،و
لحريته;;ا ل علق;;ة ل;;ه ب;;المجتمع
الطبق  ،كم;;ا أن تحرره;;ا ن;
;
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ن ي;
منخرطي ع;;ن كث;;ب ي ;ف جمي;;ع ج;;وانب
فيم;;ا يتعل;;ق بأسته و بن;;اته و زوجت;;ه فق;;د ك;;انوا
عمل;;ه ،فالمس;;ألة ك;;انت قض;;ية أسة ،لق;;د ش;;كلت أفك;;ار م;;اركس ر;سكة عائلي;;ة ،و ل;;م يفك;;ر
غت قادرات تماما عل فهم ما كان يتحدث عنه ،بل التيان بالفكار ،أو تأويل
أبدا أنهن ن
ي
جين ي ; ;ف اس ;;بانيا و
أفك ;;اره و تم ;;ثيله ،فعل س ;;بيل المث ;;ال ،عمل ;;ت ابنت ;;اه الك ; ر;تى ل ;;ورا و ; ;
فرنس;;ا ،خاص;;ة ل;;ورا م;;ع زوجه;;ا ب;;ول لف;;ارغ ،ال;;ذي ك;;ان ممثل حقيقي;;ا لم;;اركس ،يس; ن ي
;عي
لنش الماركسية يف اسبانيا ،و قامت لورا بالكثت من ر
جاهدات ر
التجم;;ات لعم;;ل م;;اركس،
ن
إذن ،كانت بن;اته منخرط;ات يف ك;واليس الكتاب;ة ،و هم;ا ال ك; ر;ت س;نا ،ي
جين ي ;ف الص;حافة،
;
;
و لورا يف ر
التجمات.
ر
بق ج;;زء واح;;د فق;;ط م;;ن
حس;;ب م;;اركس ،ل يمك;;ن اس;;تبدال ج;;زء م;;ن حكوم;;ة ،لن;;ه إذا ;
النظام القديم ،فسيؤدي ذلك إل تعفن ر
الباف.
ر
ي
الحقيق نظري;;ات
;المعن
ك;;انت أولي;;انور ،أص;;غر بن;;اته مقاتل;;ة ش;;ارع ،لق;;د ك;;انت تجس;;د ب;
;
والدها ،إنها بطريقة ما ،مثال عل ما يمكن القيام به بالستيلء عل أفك;;ار م;;اركس ،لق;;د
جلبت هذه الفكار إل العمال ،و أنشأت نقابات وأحزاب سياسية.
أظ;;ن إذن ،أن;;ه ح; ر;ن و إن ل;;م ي; ر;ت م;;اركس مس;;الة النس;;وية ،إل أن;;ه ل;;م ن ي;
يمت ض;;د الم;رأة ب;;أي
ش;;كل م;;ن الش;;كال ،إن;;ه فق;;ط موض;;وع ل;;م يع;;الجه .ل ي
ينبع للم;;رء أن يفك;;ر ي ;ف زوجت;;ه و
;
ي
بن ;;اته ،و ه ;;ن يف الحقيق ;;ة يعمل ;;ن غالب ;;ا مع ;;ه يف ي ي; ;
ف الك ;;واليس ،كإش ;;ارة إل أن
ل،
المت
;;
;;
;;
ل;;ذلك تظ;;ل متقوقع;;ة يف نض;;الها المح;;دود م;;ن داخ;;ل النظ;;ام الرأس;;مال ،لنه;;ا ترف;;ض الرب;;ط ن ي ;
بي
;
ي
ر
ف مناقش; ;;ة أطروحاته; ;;ا
الطبق و الض; ;;طهاد
الس; ;;تغلل القتص; ;;ادي
الجنس  ،و دون ال; ;;دخول ; ;
;;
;;
)انظ;;ر منش;;ورات الموق;;ع( فبعجال;;ة ،يمك;;ن الق;;ول أن الح;;ديث ع;;ن الم ;رأة و تحرره;;ا ،ك;;ان ي ;
حاضا
منذ كتاباته الول خاصة الفلسفية منها ،بل أن صدور كتاب "أصل العائلة" ،الذي ر;
نشه انجل;;ز،
الخت بص;;ياغته تلبي;;ة لوص;;ية م;;اركس ،و ر;
نشه س;;نة
ك;;ان ي ;ف أص;;له مخطوط;;ا لم;;اركس ،و ق;;ام ه;;ذا
ن;
 ،1884إض;;افة إل ه;;ذا ،يمك;;ن الق;;ول أن فض;;ل م;;اركس عل النس;;اء كم;;ا تق;;ول كلرا ن ي;
زتكي ك; ن;ثت ،و
أهم;;ه ،أن م;;اركس ف;;ك لول م;;رة ي ;ف الفك;;ر النس; ي;ان لغ;;ز اض;;طهاد الم ;رأة و أس;;بابه الحقيقي;;ة ،لم;;ا
أسس لول مرة علما جديدا للتاري ;;خ ،هو المادية التاريخية )لمزيد من الطلع ،الرجوع إل مقال;;ة
زتكي ،ر
"فضل ماركس عل المرأة" لكلرا ن ي
نش يف موقع " 8مارس الثورية"(.
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ي
فق الق;;رن  19ل;;م تت;;ح للنس;;اء فرص;;ة القي;;ام بم;;ا
م;;اركس ك;;ان يمك;;ن أن يك;;ون طاغي;;ة; ،
يقمن به اليوم.
جين كزوجة ،أن تكون لوحة تنسيق لفكاره ،أو أن تكون ر
إذن ،كان دور ي
ناسة لكتاب;;اته،
أو مس;;اهمة يف أفك;;اره ،و إذا ل;;م تط;;الب ب; ر
;اعتاف به;;ذا ،فلي;;س لن م;;اركس ل يري;;د ذل;;ك،
;
ي
ي
إنه فقط الدور ،الذي كان للنساء ف القرن  ،19لكن ف هذا النوع من النشطة المس;;يج

ن ي;
منخرطي بش ;;كل
ب ;;العراف الجتماعي ;;ة ،ك ;;انت ه ;;ؤلء النس ;;اء تق ;;دميات ج ;;دا ،وجن ;;ودا
عميق يف أول جيش لماركس.
دفيد بيستيو :
ماذا عن أوليانور ،البنت الصغرى لماركس ؟
ماري غابرييل :

ي
التيط; ي;ان" ،و إذا ك;;ان م;;اركس
ش;;اركت أولي;;انور بش;;كل خ;;اص ;ف تأس;;يس "ح;;زب العم;;ل ر
ي
يعن أن
ق;;د أدرك أن الحتياج;;ات المادي;;ة للنس;;ان يج;;ب أن تك;;ون له;;ا الولوي;;ة ،فه;;ذا ;
ي
يكق
حزب;;ا سياس;;يا علي;;ه الهتم;;ام بم;;دة العم;;ل و ب;;الجر ،ه;;ل ك;;ان العم;;ال يكس;;بون م;;ا ;
للعيش من أجل البقاء؟ لقد استعادت أوليانور نظرية والدها و حولته;;ا ،م;;ع الش;;خاص
الذين تشاركت معهم نفس الفكار ،إل عمل سياش ،لقد طوروا حزبا كان يعم;;ل باس;;م
العمال.
ر
اكن ذلك العص ،و الجيل السابق ،جيل أولي;;انور عل أنه;;م لي; ر;تاليون
كان ينظر إل اشت ن
ضعفاء ،أو ما يمكن تسميته هكذا ،اليوم.
ك;;ان عل جي;;ل إلي;;انور ،و الش;;خاص ال;;ذين يعمل;;ون معه;;ا ي ;ف لن;;دن إقن;;اع النقاب;;ات ،أن
الضابات بإنش;;اء ص;;ناديق ي;
اكيي يمك;;ن أن يس;;اعدوهم عل تنظي;;م ي;
الش; ر;ت ن ي
الضاب .ي ;ف
إضاباتهم نجاح;;ا ملحوظ;;ا ،و أن;;ا أتح;;دث ع;;ن ي ;
البداي;;ة عرف;;ت ي ;
إضاب عم;;ال الرص;;يف،
انجلتا ر
ر
الكت اضطهادا ،و أعطته;;م الوس;;ائل لمهاجم;;ة ر;سكات
الذي جمع عمال لندن و
الشحن ،ر
الن كانت قوية للغاية ،و تحقي;;ق النتص;;ار .أعتق;;د أن إلي;;انور اس;;تعادت نظري;;ة
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م ;;اركس و طبقته ;;ا بش ;;كل ملم ;;وس عل مس ;;توى نق ; ر;ان ،لق ;;د ق ;;امت بعم ;;ل هائ ;;ل ،لك ;;ن
ه و أخواته ;;ا جاذبي ;;ة
حياته ;;ا تحطم ;;ت بس ;;بب أزم ;;ة شخص ;;ية ،لك ;;ن ،نع ;;م ،وس ;;عت ; ;
نشها ي
الماركسية ،و ر
ه ال; ر;ن ،م;ن خلل عمله;ا أعط;ت
;انور
ي
إيل
لكن
فرنسا،
و
اسبانيا
ف
;
الحياة لنظريات ماركس.
دفيد بيستيو :
ل يتحــدث كتابــك عــن حيــاة مــاركس فحســب ،بــل يتحــدث أيضــا عــن الســنوات الـ رـن
يـ
بمعن آخــر ،تحققــت أفكـاره ،تحــدثت عــن انجلـز ،ســنوات بعــد
تلــت وفـاته ،عنــدما،
وف ــاة م ــاركس ،أن ــه ذه ــب إل مظ ــاهرة ،و أن ــه ق ــال ليلي ــانور م ــاركس " :فق ــط ل ــو ك ــان
ماركس قد رأى هذا" ...
ماري غابرييل :
نع;;م أن;;ت عل ح;;ق تمام;;ا ،ه;;ذه الفك;;ار ت; ر;أن م;;ن م;;اركس ،فكم;;ا تعل;;م ،عن;;دما تعم;;ل عل
المختي ;;ة ،و لك ;;ن ك; ;;ذلك ،هن ;;اك تج ;;ارب سيرية ،حي ;;ث
م ;;رض م ;;ا ،فهن ;;اك الدراس; ;;ات
ر
تعم; ;;ل عل ن; ;;اس ،و يمك; ;;ن الق; ;;ول أن الجي; ;;ل الم; ;;وال ينطب; ;;ق علي; ;;ه ذل; ;;ك النتق; ;;ال إل
التجارب الشيرية .يجب رؤية التطور ،فقد ك;;ان هن;;اك ح;;وال  17شخص;;ا ي ;ف بروكس;;يل
يف حزب ماركس ،ر
حن أنهم لم يطلقوا عل أنفسهم اسما قبل الممي;;ة الول )،(1861
و ه منظمة دولية للعمال ،انضم إليها م;;اركس للت;;و ،و ال; ر;ن أص;;بح زعيمه;;ا النظ;;ري ،ث;;م
اختفت سنة ) ( 1872لن اللحظة حقا لم تك;;ن مواتي;;ة ،و  15س;;نة بع;;د ذل;;ك )(1889
ي ;ف الممي;;ة الثاني;;ة ،ك;;ان هن;;اك جي;;ل جدي;;د ،و ك;;ان انجل;;ز آن;;ذاك رجل مس;;نا ،ك;;ان هن;;اك
جي; ;;ل جدي; ;;د تمام; ;;ا ،و توس; ;;عت القاع; ;;دة ،ل; ;;م يك; ;;ن هن; ;;اك عم; ;;ال فق; ;;ط ،و لك; ;;ن أيض; ;;ا
مثقف;;ون ،و هك;;ذا ك;;انت له;;م قاع;;دة أ ك; ر;ت ص;;لبة لبن;;اء الرض;;ية المقبل;;ة .عن;;دما تفك;;ر ي ;ف
الم;;ر ،ت;;رى أن;;ه ل;;م يك;;ن هن;;اك س;;وى  11شخص;;ا ي ;ف جن;;ازة م;;اركس ،و ي ;ف الع;;ام الت;;ال ي ;ف
ذكرى وفاته كان هناك حوال  3000شخصا يف هايد بارك يشيدون به .هذا ي; ن ي
;بي م;;دى
سعة ر ي
التاي ;;د ،لق;;د ك ;;ان ج;;زء م;;ن ذل;;ك يرج ;;ع إل ك;;ون الن;;اس يكتش;;فون "رأس الم ;;ال"،
لن;;ه ي ;ف ه;;ذا ال;;وقت ترج ;;م إل الفرنس;;ية و الروس;;ية  ...لي;;س لن الحكوم;;ات أص;;بحت
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متعاون ;;ة فج ;;أة ،أب ;;دا ،ب ;;ل الس ;;بب أن العم ;;ال ب ;;دأوا ي
ف إس ;;ماع ص ;;وتهم .عن ;;دما أص ;;بح
;;
ي
ني
النجلتي ،فهم لم يكونوا أولئ;;ك الرج;;ال ،ال;ذين ك;انوا
التلمان
العمال الوائل أعضاء ف ر
الحي  ،أي الش ; ر;ت ن ي
يمثل ;;ون العم ;;ال ح ; ر;ن ذل ;;ك ن ي ;
اكيي م ;;ن الطبق ;;ة العلي ;;ا ،ب ;;ل ك ;;انوا عم ;;ال
ن ي;
حقيقيي ي ;ف ملب;;س العام;;ل ،و ق;;د أص;;بح ذل;;ك ممكن;;ا بفض;;ل النقاب;;ات ،ال; ر;ن زودتهم;;ا
قاعدة ،ر
الن كانوا يحتاجون إليها لتشكيل منظمة للنضمام إل حزب سياش.
دفيد بيستيو :
لق ــد وج ــدت مهم ــا م ــا قلت ــه ح ــول الجي ــال المختلف ــة ،لق ــد أنهي ــت كتاب ــك م ــع دف ــن
ي
لف ــارغ ص ــهر م ــاركس ،و ـف تل ــك اللحظ ــة هن ــاك جي ــل جدي ــد م ــن الق ــادة ،ج ــوريس،
بلوم ،ح ي
ليني ...
ماري غابرييل :
نع;;م ،لن;;ه بالنس;;بة ن ي ;
لليني  ،ك;;ان لف;;ارغ رجل عج;;وزا ،لق;;د كتب;;ت ي ;ف نهاي;;ة الكت;;اب ،أن;;ه
;أبي يف جن ;;ازة لف ;;ارغ ،هن ;;اك تقري ;;ر ر ;
ي
عن ;;دما ق ;;ام ن ي ;
للشطة يش ; ن;ت إل ت ;;دخل أح ;;د
ليني بت ; ن ;
;ولي ،إن ;;ه ن ي; ;
ال ;;روس المجه ; ن ي
ليني  ،لك ;;ن لف ;;ارغ خلل معظ ;;م الف ; ر;تة الس ;;ابقة مث ;;ل الجي ;;ل
الصغر لماركس ،و يف كل جيل توسعت القاعدة ،و تن;;ام اس;;تيعاب م;;اركس و أفك;;اره ،و
أعتقد أن انجلز كان عليه أن يدرك أن أفكار ماركس كانت راديكالية للغاي;;ة عن;;دما كتبه;;ا،
بحي;;ث أن ذل;;ك يس;;تغرق فعلي;;ا ،أجي;;ال ،و الي;;وم أيض;;ا ،أعتق;;د أن;;ه ربم;;ا فق;;ط الن ب;;دأنا
قراءته ;;ا بن ;;وع م ;;ن الفه ;;م المطل ;;وب .أعتق ;;د أن ;;ه ي ;ف الق ;;رن  ،20ك ;;انت هن ;;اك العدي ;;د م ;;ن
التفستات للماركسية ،لكن اليوم إذا قرأنا "رأس المال" من وجهة نظرنا،
الختلفات و
ن
أعتقد أن المر رائع ،لنه تحدث بالفعل عن عالمنا كما هو ،و أعتق;;د أن ه;;ذا ه;;و الح;;ال
يف الغالب.
ه ل تم;;وت،
بالنسبة للفكار ن
الكبتة ،يمكننا دائما تفس; ن;تها م;;ن خلل أعينن;;ا الخاص;;ة; ،
تتطور معنا و مع المجتمعات ،مع تقديمها الجابات لنا ،لكن يظهر ;ل الي;;وم ب;;الخص،
بأنن;;ا نح;;ن ي ;ف نقط;;ة ،حي;;ث م;;اركس يتكل;;م فيه;;ا حق;;ا عم;;ا نعيش;;ه ،و الوض;;ع ال;;ذي نح;;ن
فيه.
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دفيد كيستو :
ي
هناك اليوم حركــات جذريــة ـف أوروبــا ،تســتلهم مــن لكلــو ،و مــن شــانتال مــوف ،مثــل
بوديمــوس ،يؤمنــون ب "ثــورة سياســية" و ذلــك بفضــل "قلــب شيـ ــع للمؤسســات"،
ماذا تظنون ؟
ماري غابرييل :
ه فك ;;رة أن الس ; ن;تورة طويل ;;ة ،و أن واح ;;دة م ;;ن
إن إح ;;دى النق ;;ط الساس ;;ية لم ;;اركس; ; ،
الن درسها ،أو ر
الن حددها يف العديد من الحركات الثورية ،ر
الخطاء ر
الن حدثت ح;;وله،
التلم;;ان ،أو
هو أن;;ه ل يمك;;ن اس;;تبدال ج;;زء م;;ن الحكوم;;ة ،ل يمكنن;;ا تع;;ويض المح;;اكم أو ر
ر
التلمان ،لن الباف سيظل قائم;;ا ،يج;;ب تفح;;ص ك;;ل مظه;;ر للحكوم;;ة ،ال; ر;ن نري;;د
أعضاء ر
اس;;تبدالها قب;;ل القي;;ام ب;;ذلك ،إذ أنه;;ا ر ;
تبق ح; ر;ن و ل;;و ك;;ان ج;;زءا م;;ن النظ;;ام الق;;ديم فه;;ذا
س ;;يعفن الب ; ر
;اف ،إن الحكوم ;;ة الجدي ;;دة ،أو الحرك ;;ة الجدي ;;دة ل ;;ن تنج ;;ح ،و يج ;;ب أيض ;;ا
التوفر عل خطة واضحة جدا بشأن م;;ا ستض;;عه ي ;ف مك;;ان الحكوم;;ة الس;;ابقة ،إن الث;;ورة
ي
إنن أعتق ;;د أن م ;;اركس ق ;;د أ ك ;;د عل مقارب ;;ة
ب ;;دون خط ;;ة ستخش أم ;;ام ث ;;ورة مض ;;ادة; ; .
تقدمية و مدروسة للغاية.
لق;;د ك;;ان متحمس;;ا ج;;دا ،لك;;ن ل;;م يك;;ن أب;;دا قلي;;ل الص; ر;ت ي ;ف تصفاته ،و عن;;دما نفك;;ر ي ;ف
المر ،من وجهة نظر تاريخية ،فقد مرت  150س;;نة فق;;ط عل ص;;دور "رأس الم;;ال" ،و
ر
ي
استشفه.
الزمن الذي كان قد
هذا ل رشء ،فهذا هو التسلسل
لك
كم ;;ا تعلم ;;ون ،ف ;;إن النظ ;;ام الرأس ;;مال ،ال ;;ذي يص ;;فه ،يس ;;تغرق الك ; ن;ثت م ;;ن ال ;;وقت ; ;
لك
يتجذر ،و يتحول ،و يصبح الم;;رض ،ال;;ذي تنب;;أ ب;;ه ،و يحت;;اج الم;;ر لك; ن;ثت م;;ن ال;;وقت ;
الخت أن نرى استبداله .أعتقد أنه ،إذا
يفهم الناس .فقط عندما نفهم نكون قادرين يف
ن
كن; ;;ت تري; ;;د التح; ;;دث ع; ;;ن الطاح; ;;ة بالنظم; ;;ة السياس; ;;ية ،أعتق; ;;د أن; ;;ه م; ;;ن وجه; ;;ة نظ; ;;ر
فالستورة بطيئة ،ر
السء الذي يحبط للغاي;;ة عن;;دما نك;;ون ي ;ف معمعانه;;ا ،لكنه;;ا
ماركس،
ن
يضورية لنجاحها.
دفيد بيستيو :
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أخبة.
نصيحة ح
ماري غابرييل :
ه كت ; ;;اب انجل ; ;;ز ال ; ;;ذي يس ; ;;م "ان ; ; ر;ن
أعتق ; ;;د أن أفض ; ;;ل مقدم ; ;;ة لنظري ; ;;ات م ; ;;اركس; ; ; ،
قصت ،و قد كتب بشكل واضح للغاية ،فسيوفر لك قاع;;دة جي;;دة
دوهرينغ" ،إنه كتاب ن
لما كانت عليه أفكار ماركس ،و أيضا فكرة عن الطريق ر
الن يجب سلكها بعد ذلك.
جميلة صابر
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