
الركز الاركس اللينين للراسات و البباث و التكوين  مارس الثورية                                                   8

فضل ماركس عل النساء

حياء لليوم البمي للمرأبة، نش مل99ف خ99اص بلعلم99ة البوليتاري99ة عزم99ه مارس الثورية س99ابقا ع99ن 8 أبعلن موقع الي اإ
، بع99د بي99انه الص99ادريفتت99ح الوق99ع ه99ذا الل99ف ".م99ارس البول 8 كرا زتكي سسيدةبعن99وان: " النس99ائية كرا زتكي

 عل وفاة معل و قائد حركة البوليتاري99ة الثوري99ةالكرى العشينمارس، بأبول مقال كتبتا كرا زتكي بناسسبة  8 يوم
 سسنةالكرى الائة و البربعة و ثلثونمارس،  14 كرل ماركس، الي نل اليوم، و ملهم الركة النسائية البوليتارية:

عل رحيل.ه

.، ترجتا عن الفرنسسية جيل صابر"فضل ماركس عل النساء" مقال كرا زتكي تمل عنوان

.لقد عاد الرابع عشر من مارس للمرة العشرين، وهو يوم ذكرى وفاة ماركس في لندن

صدقائهما الرفيق سورج
أ
حد ا

أ
نذاك، الذي كانت حياته مرتبطة بشكل حميمي بحياة ماركس إلى ا

ز
كتتب انجلز ا

:في نيويورك قائل 

ن"
ز
هم فيما امتلكتته من العقول لحد ال

أ
".لقد فقدت النسانية عقل مفكرا، وهو ال

لقد كان هذا الحكم في الصميم، حكمتا صتحيحا، فقتد شترح متا قتدمه متاركس، رجتل العلتم والمناضتل الثتوري
خيرة بالنسبة إليه فليست مهمتنا في إطار هذا المقال

أ
.إلى البروليتاريا، وإن ما تمثله هذه ال
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يام في الصحافة الشتتراكية، حتتول الغنتى التتذي ل يمكتتن
أ
سيكون من باب التكرار، وإعادة ما كتتب في هذه ال

قياستته وعمتتق عملتته النظتتري والعملتتي، وشخصتتيته القويتتة التتتي وضتتعت نفستتها بشتتكل كامتتل، بتتدون تحفتتظ،
بتدون تترددات ول مستاومات، فتي خدمتة البروليتاريتا، وبالمقابتل سنشتير باختصتار بشتكل ختاص، إلتى فضتله

.على الحركة النسائية البروليتارية، بل على الحركة النسائية بشكل عام

لة النستتائية بمتتاهي كتتذلك وفتتي حتتد ذاتهتتا، ومتتع ذلتتك فتتإن مستتاهمته ل
أ
بتتدا بالمستتا

أ
طبعتتا فتتإن متتاركس لتتم يهتتتم ا

ساسية بشكل كلي في النضال الذي تقوده النساء لنتزاع حقوقهن
أ
.تعوض، إنها ا

إن المفهتتتوم المتتتادي التتتتاريخي وحتتتده قتتتد ستتتمح لنتتتا بشتتتكل واضتتتح بتحديتتتد نضتتتال النستتتاء فتتتي مجتتترى التطتتتور
التاريخي العام ورؤية الحدود والمبرررات التاريخيتتة، علتتى ضتتوء العلقتتات الجتماعيتتة العامتة، ومعرفتتة القتتوى
هتتداف التتتتي تتبعهتتا، والظتتتروف التتتتي تمكتتتن وحتتتدها متتن إيجتتتاد الحلتتتول للمشتتاكل

أ
التتتتي تحركهتتتا وتحملهتتا، وال

.المثارة

هتم
أ
لة النستائية، بتل قتدم لنتا شتيئ ا

أ
مع المفهوم المادي للتاريخ، لم يزودنا متاركس بقواعتد جتاهزة حتول المستتا

جل دراستها وفهمها
أ
عطانا منهجا صحيحا ومؤكدا، من ا

أ
.من ذلك، فقد ا

بديتة وثابتتة ل تتحترك،
أ
لة ا

أ
سترة والمجتمتع كتانت مستتا

أ
ة داختل ال

أ
ن وضتعية المترا

أ
إن الفكترة القديمتة التتي تترى ا

بد
أ
و تعاليم دينية، انهارت إلى ال

أ
خلقية ا

أ
نها نتاج قوانين ا

أ
. وا

ستترة كتتانت
أ
ن ال

أ
نمتتاط وجتتود المجتمتتع، ا

أ
ختترى وا

أ
لقتتد بتتدا واضتتحا كمتتا هتتو الحتتال بالنستتبة لكتتل المؤسستتات ال

يضتتتا مثلهتتتا، متتتع تبتتتدل العلقتتتات القتصتتتادية
أ
دائمتتتا خاضتتتعة لصتتتيرورة مستتتتمرة وبمتتتوت مستتتتمر وتتبتتتدل هتتتي ا

ساسها
أ
نظمة الملكية التي تشكل ا

أ
.وا

ن تطتتور القتتوى المنتجتتة القتصتتادية هتتي محتترك هتتذا التحتتول، وبهتتذا المعنتتى، فهتتو التتذي يقلتتب نمتتط
أ
والحتتال ا

.النتاج ويعمل على إدخاله في تناقض مع النظام القتصادي ونظام الملكية

ستتاس هتتذه العلقتتات والروابتتط القتصتتادية، التتتي تتتم قلبهتتا بهتتذا الشتتكل، تتحقتتق إذن ثتتورة فتتي فكتتر
أ
فعلتتى ا

الرجتتتتال، التتتتتي تتتتتثير الرغبتتتتة فتتتتي تحويتتتتل البنيتتتتات الفوقيتتتتة الجتماعيتتتتة ومؤسستتتتاتها طبقتتتتا لتغييتتتترات القاعتتتتدة
شتكال الملكيتتة وعلقتتات الستيطرة

أ
إن الصتراعات الطبقيتتة هتي. القتصادية، والرغبة في إزالة متتا هتو جامتتد فتتي ا

.الوسيلة، التي عبرها يتحقق هذا الطموح
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صتل العائلتتة والملكيتتة الخاصتتة والدولتتة"تعلمنتا مقدمتتة انجلتز لدراستتته اللمعتتة حتتول 
أ
ن التطتتورات النظريتتة" ا

أ
ا

ووجهات النظر المعروضة في هذا الكتتاب، تعتبر جزءا، في قسم كبير منها، من إرث متتاركس، قتتام صتتديقه،
حسن

أ
مين لوصيته، بتدبيره بشكل ا

أ
.هذا العبقري المنفذ ال

نهتتا مجتترد فرضتية صترفة، فتتإن الكتتتتاب فتتي مجملتته يزودنتتا
أ
جتزاء متن هتذا الكتتتتاب ل

أ
إذا كان واجبا إزالتتة بعتتض ال

بتتوفرة متتن التترؤى النظريتتة الواضتتحة حتتول الظتتروف المعقتتدة جتتدا، التتتي تطتتور فتتي إطارهتتا شتتيئ فشتتيئ الشتتكل
ثير العلقات القتصادية وعلقات الملكيتة

أ
وهتذه الترؤى ل تستاعدنا فقتتط فتتي. الحالي للعائلة وللزواج، تحت تا

كتثر صتلبة، نحتو فهتتم
أ
ة في الماضي، بل شكلت على العكس، متتن ذلتك القنطترة ال

أ
تقدير صحيح لوضع المرا

.الوضعية الجتماعية، والوضع القانوني والسياسي لجنس النساء في العصر الحالي

ن تكتتون هنتتاك قتتوى تاريخيتتة ل تقتتاوم، تعمتتل داختتل النظتتام الجتمتتاعي الحتتالي، بغيتتة تثتتوير هتتذه الوضتتعية
أ
ا

ة في الحقوق، فهذا ما يستشف من كتتاب 
أ
سمال"القانونية، لتحقيق مساواة المرا

أ
.بقوة إقناع كبيرة" الرا

طفتتتال 
أ
بتتبتتتع خطتتتوة- لقتتتد برهتتتن متتتاركس بشتتتكل قتتتاطع – خاصتتتة فتتتي الفصتتتول التتتتي تعالتتتج عمتتتل النستتتاء وال

كتثر دقتتة، بتحليتل
أ
ستمالي حتتتى تفرعتتاته ال

أ
بخطوة، وبشكل فيتته تحكتتم فتتي متتادة الموضتوع، تطتور النتتتاج الرا

ساس عمل
أ
سمالية تدمر ا

أ
ن الرا

أ
كتثر غموضا، وعبر اكتتشاف قوانين حركتته في نظرية فائض القيمة، ا

أ
فتراته ال

ستترة،
أ
ة استتتقللها القتصتتادي ختتارج ال

أ
ستترة التقليديتتة، وتقتتديمها للمتترا

أ
ة فتتي بيتهتتا، ومتتن هنتتا تتتذويبها لل

أ
المتترا

م ومواطنة
أ
رضية صلبة لصالح المساواة في حقوقها كزوجة وا

أ
.وخالقة هكذا، ا

ن البروليتاريتتا، الطبقتتة الثوريتتة، هتتي وحتتدها القتتادرة،
أ
ختترى وهتتي ا

أ
يضتتا نقطتتة ا

أ
إن قتتراءة كتتتتب متتاركس توضتتح ا

ن تخلق، المقدمات الجتماعيتتة الضتترورية
أ
سيس النظام الجتماعي الشتراكي، على خلق، ومفروض فيها ا

أ
بتا

ن حركتتة 
أ
ضتتف إلتتى ذلتك ا

أ
لة النستتائية، ا

أ
ة حتق القتتتراع"للحل النهائي للمسا

أ
البورجوازيتة، ل تريتد،" منتح المترا

ة البروليتاريتتتتة، وتظهتتتتر عتتتتاجزة عتتتتن حتتتتل الصتتتتراعات الجديتتتتدة
أ
ول تستتتتتطيع انتتتتتزاع التحتتتترر الجتمتتتتاعي للمتتتترا

ستتتمالي، فيمتتتا يتعلتتتق بالمستتتاواة الجتماعيتتتة والقانونيتتتة بيتتتن
أ
والخطيتتترة، التتتتي تظهتتتر بالضتتترورة فتتتي النظتتتام الرا

فهذه الصراعات لن تختفي إل عند إزالة استغلل النستتان للنستتان، ومعهتتا التناقضتات التتتي تتؤدي. الجنسين
.إليها

ستتباب ذلتتك،
أ
ستتمال، متتن حيتتث التحليتتل العلمتتي، فيمتتا يتعلتتق بتتتدهور العائلتتة وا

أ
إن متتا يعلمنتتا إيتتاه كتتتتاب الرا

:في عبارات قوية " البيان الشيوعي"يلخصها كتتاب 
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ثر التتذي كتتان يغطتتي العلقتتات العائليتتة واختزلتهتتا إلتتى مجتترد"
أ
لقتتد مزقتتت البورجوازيتتة الحجتتاب العتتاطفي والتتتا

.علقات مالية

طفاله لم تعد لها إطلقا علقة بعلقات العائلة البورجوازية 
أ
.إن علقة البروليتاري بزوجته وا

طفتتال إلتتى مجتترد ستتلع
أ
واصتتر البروليتتتاري العائليتتة، وتحتتول ال

أ
كلمتتا تمزقتتت، نتيجتتة للصتتناعة الكتتبيرة، جميتتع ا

دوات عمتتل، كلمتتا غتتدت الكلمتتات البورجوازيتتة الجميلتتة عتتن العائلتتة والتربيتتة، والعلقتتات الحميمتتة
أ
تجاريتتة و ا

كتثر إثارة للتقزز
أ
بناء ا

أ
باء إلى ال

ز
".التي تشد ال

يضتا قناعتة
أ
عيننتا فقتتط، بإفهامنتتا متا يعمتل التطتور التتتاريخي علتى تفتتيته، بتل إنته يلقننتا ا

أ
لكتن متاركس ل يفتتح ا

كتثر اكتتمال 
أ
رقى وا

أ
ن هذا التطور نفسه يبني شيئ جديدا وا

أ
:منتصرة، وهي ا

ستتمال، " إن تفكتتك نظتتام العائلتتة القتتديم قتتد يظهتتر لنتتا فظيعتتا ومقرفتتا"
أ
 فتتي كتتتتاب الرا

أ
إن الصتتناعة الكتتبرى"نقتترا

طفال خارج دائرة التتبيت فتي عمليتتة النتتاج المنظتم اجتماعيتا، فإنهتتا تخلتق متع
أ
بمنحها دورا حاسما للنساء وال

رقى للعائلة والعلقات بين الجنسين
أ
".ذلك قاعدة اقتصادية جديدة لشكل ا

المضتتمرات الخسيستتة التتتي تثيرهتتا هتذه" البيتتان الشتتيوعي"بكتل افتختتار وستتخرية، يعتتارض متتاركس وانجلتتز فتتي 
لتتة إنتتتاج : "المثالية المنشودة والتوصيفات القاسية للظروف الحالية

ز
ل ]...[يرى البورجوازي في زوجته مجتترد ا

متتام متتا يزعتتم متتن إشتتاعة الشتتيوعيين للنستتاء 
أ
خلقي جدا ا

أ
دعى للضحك من ذعر بورجوازيينا ال

أ
ولتتم] ...[شيء ا

يكتتف بورجوازيونا بكون نساء البروليتاريين وبناتهم – هذا عدا البغاء الرسمي – تحت تصرفهم، بتتل وجتتدوا
.لذة ل مثيل لها في إغواء زوجات بعضهم البعض الشرعيات

".الزواج البورجوازي في حقيقته هو إشاعة النساء المتزوجات

لقتتى ضتتوءا ستتاطعا حتتول الطريتتق المتتؤلم، التتذي علتتى جنتتس النستتاء
أ
حستتن متتن غيتتره، قتتد ا

أ
إذا كتتان متتاركس، ا

قطعه، والذي يؤدي إلى النتقال من العبودية الجتماعية إلى الحرية، متتن إنستتانية ضتتامرة، إلتتى تفتتتح شتتديد
فكار ماركس حول الحركة النسائية

أ
.ومنسجم، فهذا ل يستنفذ، مع ذلك، إطلقا ا

بالتحليتتتل العميتتتق، وبعمتتتق نظتتتر للتناقضتتتات العدائيتتتة الطبقيتتتة فتتتي المجتمتتتع الحتتتالي وجتتتدورها، فقتتتد كشتتتف
.تناقضات المصالح التي تفصل نساء مختلف الطبقات
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في فضاء التصتور المتادي للتاريتخ، تتذوب، مثتل فقاعتتات الصتتابون اللمعتة إعلانتتات الحتتب هتذه، حيتث يتتم
خواتنا"الحديث عن 

أ
ن رابطا ما يوحد السيدات البورجوازيات والبروليتاريات"ا

أ
.، كما لو ا

التتذي حستتم الروابتتط بيتتن الحركتتة النستتائية البروليتاريتتة- لقتتد صتتهر متتاركس الستتيف – وعلمنتتا كيفيتتة استتتعماله
ولى

أ
يضا الرابط الذي يوحد ال

أ
ي الحركة النسائية البروليتاريتتة(والبورجوازية، ولكنه صهر ا

أ
بشتتكل ل انفصتتام) ا

.فيه بحركة العامل الشتراكي وبصراع الطبقات الثوري للبروليتاريا

ستتمال"فتتي كتتتتاب 
أ
فكتتار والقتراحتتات حتتول مستتالة العمتتل النستتائي، حتتول" الرا

أ
تتتتراكم وفتترة متتن الوقتتائع وال

لتتخ
أ
إنهتتا ترستتانة فكريتتة ل تنضتتب لنضتتالنا، و لمطالبنتتا...وضتتعية العتتاملت وحتتول متتبررات الحمايتتة القانونيتتة ا

يضا لهدفنا الشتراكي النبيل
أ
.العاجلة وا

حيان الصغيرة جدا لكتتل يتتوم، والتتتي
أ
ن نقدر بشكل صحيح المهام الصغيرة، وفي كتثير من ال

أ
يعلمنا ماركس ا

جل رفع مستوى النشاط النضالي للنساء البروليتاريات، لكنه يقترح
أ
تشكل ضرورة حادة بشكل دقيق، من ا

جتتتل الستتتتيلء علتتتى الستتتلطة السياستتتية متتتن طتتترف
أ
يضتتتا نظتتترة شتتتاملة للنضتتتال الثتتتوري الكتتتبير، متتتن ا

أ
علينتتتا ا

حلمتتتا براقتتتة، وعلتتتى الخصتتتوص فهتتتو
أ
البروليتاريتتتا، وإل ستتتيظل المجتمتتتع الشتتتتراكي وتحتتترر الجنتتتس النستتتائي ا

نه وحده هذا الهدف ما يعطي لعمل كل يوم قيمته ومعناه 
أ
...يغمرنا بالقناعة التي تقول، ا

ل يغيتتب عتتن نظرنتتا، فتتي غمتترة الظتتواهر الفرديتتة، وتحتتت غطتتاء المهتتام والنجاحتتات، فهتتم
أ
وهكتتذا يمنعنتتا متتن ا

فتتق الواستتع للتاريتتخ التتذي ينبلتتج فيتته
أ
الطبيعتتة العميقتتة لحركتتنتتا، وفتتي غمتترة تعبنتتا المرهتتق للعمتتل اليتتومي، ال

زمنة جديدة
أ
.فجر ا

كمعلم للفكر الثوري، سيظل ماركس مرشدنا في النضال الثوري وللحركتة النستتائية البروليتاريتة، إنتته واجتب،
.وعنوان مجد المساهمة في هذا النضال

2017تتتت 03 تتتت 11
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