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تارخيي   لاألساس املادي اجلديل وا
ته تالني وممار سـلفكر    سـ

  
تالني تعمــ� نظــر�  شلك أعــامل  نــني،  ســـعــىل غــرار أعــامل  ــ ت لي
تـار� املاسـكة  يـة والربو تـار� العا ثورية للربو تجربة ا سـ�  لو مل ل ل لل جت

سلطة يف >حتــاد  ييتلــ? سو فا  دراســة و إن. 1953غايــة  إىل لــ
هـذه األعـامل أمـإعادة بـار  ل > ران ال مفـر مـهنام لـلك مـن أراد عت

تـار�  يـة للربو تار تجربـة ا نظري  تعممي ا يعاب ا لثل وا خي ل لل ل ل س يل إتمت
هم  ثلام هو رضوري  تارخي، متاما  فذ^ ا م بار ألعامل وإعادةل عت >

تالني اcي وأجنلــسمــاركس  متــد علهيــا أعــامل  نــني الــيت  ســـ و تعي ل
يه غطاءا لطمس وحتريـف  هجوم  علشلك ا لقـادة  أعـامل اوإنـاكرل

بقوه   .سـالعظام اcين 
ية الـيت اكنـت وال زالـت تـرفض هنايـة ثوريـة إ uعن القوى >ج

تــاجللتنــاحرات الــيت يفرزهــا منــط   الرأســاميل أو الــيت تــرفض ناإل
بقي لطيادة الرصاع ا ثـوري  إىل ق تـوى ا بل ? لالهناية، مل تكن  حمل لتق

تالني ــامل  ـــألع ــة إن. س ــصمت إدان ته وال تالني وممار ــر  ـــ فك س ـــ س
ي� لك هـذه واإلرصارييف ال�ين تعرضا � والزت هام  شو ط عىل  هيت

هـم  نني بعـد موتـه، ال ميكـن أن  تفا ثـوري غـري إاللسـ تـوى ا ل ? حمل
س� مـن املقـاالت  نحاول يف  ت� األعامل الـيت  بوق  سلـا ســ ل ملسـ

ية مهنا   .سـأن نربز مظاهر أسا
يـة بـني  سـمي جـيل للعالقـة اجلد تالني يه  لإن أعامل الريق  جتـ سـ ف

نظريــة نــني .  واملامرســةلا بقريــة ألعــامل  تالني خالصــة  يقــدم  ع لســـ
يـة مؤكـدا عـىل  سائل اجلوهريـة  بادئ وا نوأبرز األسس وا ملـ للينيمل
ـــة  تاري ـــورة الربو ث ـــدة  ي ـــة الو ثوري ـــة وا ي ـــة ا نظري لأهنـــا ا لل ل لعلم حل

تار� تاتورية الربو لود ي� أخرى . ك هام  نه اضطلع  جلو مب تطـوير : لك
سأ¦ ا يـــة حـــول ا نظريـــة ا ملـــا ن ثـــورة يف للينيل سأ¦ ا يـــة و للقو مـــ م

ثــورة  بارهــا جــزءا مــن ا تعمرات ? باه ا تعمرات وأ لا ت سـ شـــ عسـ ملــ ملــ
ــة  نظري ياغة ا ــوير و ــضا تط ــه أي ي ــة، اكن  ي ية العا ل>شــرتا صــ عل مل ك
نظـام الرأســاميل  ية ا يــة يف قـضا�  ية ا لواملامرسـة املار ن تــصفسـ ني لليكـ

ية تار� ونـاء >شـرتا تاتورية الربو كود ب ل تالني. ك يـق  ســويعـود للر  ف
نظــام الرأســاميل >مــرب�يل  ــة عــىل أن وجــود نظــامني، ا ن لالرب ه

ناحري بـني ا ية الرصاع ا نظام >شرتايك، خيلق  لوا ت مت لل نظـامني ح
ية اكم� خيي� فرتة ¬ر   .ط

يـة  شلك خـصائص ¬ر يث ا تالني حىت من  تا?ت  خيحتمل  ل سـ حك
تـار� تاتوريـة الربو ية ود ها تدشني عرص >شرتا لفر ك ك بغة : ض لـصا

ية و نظرية، العقالية والطـابع العمـيل رصاع حلا ياغة ا ية  نضا نا ل لص ل ل

تـار� يف  ثورة، مـن أجـل إبقـاء الربو لحاد ودامئ من أجل اجناز ا ل
يـه  بح  ناء >شـرتايك يف زمـن أ تقدم ? سلطة، من أجل ا فا صـ ب ل لل

ــور�ت  ه ــاد ا يةمجلاحت سو تا ــ ــة واحلــروب فيل ي ــورة العا ث ــز ا مل مرك ل
ثال ا تحررية، قوة ا ية ا ملالو ل ييتحلي اcي وفره >حتاد طن سو فا  لـ

يـة هـائ� نظريـة قـوة ماديـة عا تالني جعل مـن ا نني و ملزمن  ل سـ   .لي
يه مـن  نظـري، ·ـام  شاط ا تـضيف ت� الظروف، اكن عىل ا ل يقن ل
نـضال امجلـاهري وأن يعـرب عـىل  ية  يادة ا لجتريد، أن يضمن ا لفعل لق
سلطة و عــىل  ــار� املاســكة ? ت ــحــد ســواء عــىل مــصاحل الربو ل ل ّ

ناضـل مـن أجـل القـضاء الرب هدة الـيت  شعوب ا تار� وا تو ل ملـضطل
يــري العــامل يــة و ية >مرب� تغعــىل الرأســام ل نــا عــن هــذه . ل فلإذا تغا

هـا بـدون  نظريـة عـن امجلـاهري وترت نفصل ا ية  تار كاخلصائص ا ل ت خي ل
بــارشة، . نظريــة ثوريــة تالني واحضــة،  تــا?ت  مc^ جــاءت  ســـ ك

ية وصارمة إزاء  ئبد يوعـة أو الـرتف ، ال جم>حنرافاتم للمال فهيا 
يـــل  تحا ـــذ ا ـــة وب ي ـــة والوا ـــة للعقالي ي ـــريني، لك األ لالفك ل ن قع ن مه

ية نظرات اcا توا   .ل
تالني  تا?ت  نني عن  سـقال  ك جند فهيا لك يشء وال جنـد فهيـا «لي

شو يوعي الفرنـيس هـرني بربـوس . »حأي  لـشـويالحـظ القائـد ا
تا?تـه أي قطـرة مـاء« يـف لألفـاك. »كال جند يف  ر الـيت تكثإهنـا 

ثل  مساب بوضوح ودقة  يوعي«تن يان ا شـا لب . سوأجنلـ ملاركس »ل
ها  تقـد يطة  يق  تعا تفي  ها بل  ميc^ لن جنازف  نك ليص سـ ل بب سـ بتلخ

ها  تالني). 1(تسلسلوإبراز  سـنرتك اللكمة للريق    .فسـ
  

ته تالني وممار تارخيي لفكر  تهاألساس املادي اجلديل وا تالني وممار تارخيي لفكر  تهاألساس املادي اجلديل وا تالني وممار تارخيي لفكر  تهاألساس املادي اجلديل وا تالني وممار تارخيي لفكر  سـاألساس املادي اجلديل وا سـ سـل سـ سـل سـ سـل سـ   ل
  

تالني وأطروح بــل عــرض أعــامل  ســـمــن الــرضوري  ــه حــول ق ات
ــاد  ية يف >حت ــاء >شــرتا ــار� ون ت ــة الربو تاتوري كد ب ل ييتك سو فا ــ  ل

بـني  تطفـات  ية، أن نقدم  تارية العا ثورة الربو توحول قضا� ا مل ل مقل
ته قـصد فـضح  تالني وممار ية لفكـر  تار نظرية وا ســاألسس ا ســ خي ل ل
تالني  يــة حــول نزعــة  تحر ســـبــؤس >تقــادات الربجوازيــة ا ل يفن

تــه »اإلراديــة« تــصادية« ع¬رة ونز ويف الوضــع .  ¬رة أخــرى»ق>
يـــة  تار ـــواهر ا ـــة للظ ي ثا ـــاهمي ا سود املف ـــث  ي ـــراهن  خيال ل ل مل ـــ ت ح
تــذكري بــأن أعــامل  ية، مــن الــرضوري ا يا تــصادية وا لو> سـ لــسـ ق

ثل أعامل ماركس،  ها  نظرية  متالني ا مثل ل نـني ترتكـز أجنلـسسـ لي و
ية uهوم مادي جديل و¬رخيي للظواهر >ج ععىل    .مف

ثورة ال يار فـ� لإن ا تاج ا ست  يني  بة للامر تارية ? تربو ن ي سـ سـ خل ل ك لن
ــني أنظمــة  ــضات »مرغــوب فهيــا«ب ناق ــداد  ت ــاج ال ت ــل يه  ت ب حن

ها ي� وحدها  نظام الرأساميل ويه ا حبلا لكف حصـيح أنـه ميكـن أن . ل
نوعة، لكن ال ميكـن أن توجـد  ية  ثورة يف ظروف ¬ر تندلع ا خي ل مت
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يــة  تار خيمــن وÚــة نظــر املاديــة ا متعــددة  »منــاذج« أو »طــرق«ل
ية تـ� ناقضات الرأسام ية حلل  للالشرتا ت نـني . ك شلك أعـامل  يو لتـ

ــوانني العامــة  تعلــق خاصــة ?لق ــ�  ية ف سـ� للامر يتطــويرا و سـ ــجتــ ك
ية تارية يف ظروف >مرب� لثورة الربو ل بعـد . لل تالني ا لوأرىس  ســ

شوهيات >نهتازيـة  تلـف ا ية يف مواÚة  نظري العاملي  تـا خم ن لل لليني
يااليت ت يا وجغرا ها ز يق جما فريد  نل مي   .تض

ية  يـة ا ثا لفلـسفشلك ا ل مل تافزييقـت  أسـاس نظـر�ت األحـزاب امليوا
يـة يارات الر جع>نهتازية وغريها من ا تالني بدقـة . لت ســوقـد بـني 

يـــة  ثا يـــة العالقـــة بـــني ا لنا مل ه تافزييقـــمت بقـــات امليوا لط وممارســـة ا
ية و>نهتازية وأبرز يف نفس الوقت  العالقة بني جعواألحزاب الر

شاط العمــيل  ييك وبــني ا �àنظــرة املاديــة للعــامل واملــهنج ا نــا تــ لل لك
ـــار� ت ـــة «يف مؤلفـــه . لحلـــزب الربو ـــة واملادي ي �àـــة ا لكتيكاملادي

يــة تار خيا يــة ملــاركس، »ل �àتالني املفــاهمي املاديــة ا لكتيك يــربز  ســـ
نجـر عهنـا يف أجنلس ثوريـة الـيت  يقـات ا بط ا نـني و ت و ل ب يـض تطي لل

شاط ا لا ينيلن يو عنظري والعميل    .للشـ
  

ييك �àييكاألسلوب ا �àييكاألسلوب ا �àييكاألسلوب ا �àلكلكلكلكتتتتاألسلوب ا        
يـة« تا ية ا ييك املاركـيس ?ملعـامل األسا �àلمتزي األسلوب ا ل ســ لكتـ   :ي
يعــة ) أ يــك ا �àتــرب ا تافزييقــا، ال  بعــىل العكــس مــن ا ت يع لطي لكمل

نفـص� إحـداها عـن  ياء، أو الظـواهر،  يا مـن األ متراكام عر شــ ضـ
تق� إحداها عن  نعز¦ و مسـاألخرى، أو  تربهـا م يعاألخـرى، بـل 

ياء والظـواهر  يـه األ نفصم تكون  يا مربطا ارباطا ال   ãشــيا ي ت ت لك فك
ــرر  ــىل األخــرى وتق ــد إحــداها ع مت تعمربطــة ارباطــا عــضو� و ت ت

  .إحداها األخرى
(...)  

يعـة ) ب يـك أن ا �àتـرب ا تافزييقـا،  بعىل العكس من ا ت يع لطي لكمل
بـل يف ليست يف حا¦ سكون وعدم حركة ومجود وعـدم تغـري، 

مترين،  متر، حـا¦ جتـدد وتطـور  سـحا¦ حركة دامئة وتغـري  مـسـ مـ

سخ  تطـور ويشء مـا  شأ و تفـيث جند عىل اàوام يشء ما  ي ين ي ح
  .ويزول
(...)  

ــة ) ج ي ــك  ي �àــرب ا ت ــا، ال  تافزييق ــن ا معلعــىل العكــس م ت يع لكي مل
يـة تغـريات ا يث ال تؤدي ا ية منو،  تطور أهنا جمرد  لمكا ل معل  إىل حل

ية، ب هـة كيفتغريات  يـة ¬ تـاز مـن تغـريات  فل عىل أهنا تطور  مك جي
سوسة شوفة وجذرية، إىل حموغري  ية،  إىل مكتغريات  كيفتغريات 

ــل  يــة، ب يــة بــصورة تدر تغــريات ا جييــث ال تكــون تــ� ا لك يفل ح
تخـذ شـلك طفـرة مـن حـا¦ ئة،  تبصورة رسيعة ومفا حـا¦  إىل ج

ية بــل بــصورة  تغــريات ال حتــدث بــصورة عر ضــأخــرى، هــذه ا ل
يةرضورية سوسة وتدر ية غري  يجة لرتامك تغريات  جي، إهنا  حم مك   .تن

(...)  
يك من فكـرة ) د �àنطلق ا ية  تافزي تعىل العكس من ا ي لكي يق  أنمل

يع  ية مالزمة  ناقضات اàا مجلا خل ياءلت يعة، شـاأل لطب والظواهر يف ا
تــوي عــىل جانــب ســليب وجانــب اجيــايب، مــايض ألهنــا يعــا  حت  مج

نارص تضمن  ها  بل،  عو ت يع مجتق نارص بـصدد مسـ ع بصدد الزوال و
تطــور، وان الــرصاع بــني هــذه األضــداد، الــرصاع بــني القــدمي  لا
تفـاؤه  خواجلديد، بني اcي يفـىن واcي يـوà ، بـني مـا جيـري ا
تطــور،  يــة ا تــوى اàاخــيل  شلك ا لومــا جيــري تطــوره،  لعمل حمل ــ ي

ية تغريات ا تحول ا توى اàاخيل  لمكا ل ل ية إىل حمل   .كيفتغريات 
(...)  
  

يةاملادياملادياملادياملادي ية املار يةة ا ية املار يةة ا ية املار يةة ا ية املار ككككسـسـسـسـة ا   لفللفللفللفلسفسفسفسف
يـــة تا ية ا ية ?ملعـــامل األسا ية املار لمتـــزي املاديـــة ا ل ســــ كـــسـ لفلـــسف   :ت

يدا ) أ تـرب العـامل  يـة الـيت  ثا سـعـىل العكـس مـن ا تع ل للفكـرة "جتـمل
نطلــق ماديــة مــاركس "للــوعي" "نللــروح الكويــة"، "املطلقــة ت، 

تـه، مـادي بدأ أن العامل حبـمك  ية من  طبيعا م وأن الظـواهر . لفلسف
تعد تحركةملا تلفة للامدة ا ملدة للكون تؤلف اشاكال  وان الـرتابط . خم

يهنـــا اcي يـــربزه  بـــادل للظـــواهر فـــ�  بـــادل و>عـــuد ا با ت ملت مل
تحركــة ييك، يه قــوانني تطــور املــادة ا �àمل>ســلوب ا وان . لكتــ

تطــور وفقــا لقــوانني حركــة املــادة دون حاجــة روح " إىل يالعــامل 
  ".نكوية
(...)  

نـا وحـده عىل العكـس مـ) ب يـة الـيت تؤكـد عـىل أن و ثا ين ا ل عمل
يعـة، ال توجـد إال  لطبموجود حقا، وأن العامل املادي، الوجـود، ا
ية  ية املار نطلق املاديـة ا نا،  نا ومفا نا، يف  سـيف و ت مي ثل كـي مت لفلـسفع ه

ية  يقــة موضــو يعــة، الوجــود، هــو  بــدأ أن املــادة، ا عمــن  حقب لطم
نـه، مـن أن املـا تق�  نـا و عموجودة خارج و سـ مـي دة يه معطـى ع

نـا، يف حـني أن  نـا وو نا و ساسا يأول نظرا ألهنـا مـصدر إ ثل ت عحـ مت
تق نظرا انه انعاكس للـامدة، انعـاكس  إىل مشـالوعي معطى �ين و

تاج للـامدة الـيت بلغـت يف تطورهـا  نللوجود، ومن أن الفكر هو 
تـاج للمـخ،  ية من >كuل، وبـصورة أدق الفكـر هـو  ندرجة عا ل

تفكـري، يع املـرء أن لواملخ هو عـضو ا تط ونـاء عـىل ذ^ ال  يـسـب
  .يفـــصل الفكـــر عـــن املـــادة بـــدون أن يقـــع يف خطـــأ فـــاحش

(...)  
  
ــة العــامل ) د ــة معرف نكــر إماكي ــيت  ــة ال ي ثا نعــىل العكــس مــن ا ت ل مل
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يقـة  نـا، وال تعـرتف ? تقـد يف حصـة معار نه، واليت ال  حلقوقوا ف تعي ن
تـرب أن العـامل مـيلء  ية و تعاملوضو ياء بـذاهتا"ع تطيع يـسـال " شــبأ

بـدأ أن  ية من  ية املار نطلق املادية ا مالعمل معرفهتا أبدا،  سـسف كت لفل
ــة  ت ــا، ا ن ــا وأن معر ــرف علهي تع ــا  ــاب� متام ــه ق ن ــامل وقوا بالع ثي ت لل ملن ف

يحـة تـرىق يعة يه معرفـة  تجربة واملامرسة، بقوانني ا حص? ب  إىل لطل
ية يقة املوضو عمربة ا ياء . حلقت شــومن أنه ال توجد أبـدا يف العـامل أ

ياء مـا زالـت غـري معروفـة، ال  شــميكن معرفهتا، بل توجد فقط أ
تعــرف علهيــا بوســائل العـــمل  شف عهنـــا وا لولكهنــا ســوف  يكــ

ية." (واملامرسة تار ية واملادية ا يا خياملادية ا ل   )لكتيكل
  

يك �àبادئ ا ثوري للحزب عىل  شاط ا يس ا يكتأ �àبادئ ا ثوري للحزب عىل  شاط ا يس ا يكتأ �àبادئ ا ثوري للحزب عىل  شاط ا يس ا يكتأ �àبادئ ا ثوري للحزب عىل  شاط ا يس ا تتأ ل تن ل تن ل تن ل لكن لكل لكل لكل مل مس مس مس         س
  
تالني عىل غرار مـاركس - نـني عـىل إماكيـةوأجنلـسسـ يؤكد  ن و  لي

شاف ومعرفة  ثلام هو ممكن ا يعة  شاف ومعرفة قوانني ا تا ب كت مك لط
تطور >جuعـي سا . لقوانني ا متـع  يـة، ¬رخي ا uيـاة >ج يـا ع لحل 	

بـادل  تـأثري ا ناقـضات  تـاج  ية وإمنـا  تتراكام لألحداث العر لل ت ن ملض لل
تضادة بح . ملللقوى ا تـارخي >جuعـي ميكهنـا أن  تـصإن دراسـة ا ل

  .علام
بـادئ بوصفه قائد يع  تالني أن تو تـرب  تار�،  ما ثور� للربو ســ ســ يع ل

يـة  تـيس أ يـة  uيـاة >ج ييك عـىل دراسـة ا �àمهاملهنج ا ع حل يكت لك
تـار�،  شاط العمـيل حلـزب الربو بة  ل?لغة ? ن للسـ  جيـب عـىل إذلن

تطور >جuعي وعىل دراسة  متد عىل قوانني ا لهذا األخري أن  يع

تـايل جيـب أن يرتكـز ت� القوانني ال عـىل اàوافـع الطا لرئـة، و?
بادئ جمـردة وأحـاكم  ية ال عىل  uميمي األنظمة واحلراكت >ج عتق
ــة والظــروف  ي uــم ¬رخيــي للظــواهر >ج ه ــا عــىل  ــة وإمن ي عذا فت

  .تاملربطة هبا
يـع "  نعـز¦ يف العـامل، إذا اكنـت  مجإذا حص أنه ال توجد ظواهر  م

ها عـىل بعـض، مفـن  متد  بعـضالظواهر مرتابطة و الـواحض أن لك يع
تارخي ال جيب احلمك علهيا  ية يف ا uعي ولك حركة اجuلنظام اج ع

بقة، كـام " لالعدا¦ األزية"من وÚة نظر  مـسـأو أية فكرة أخرى 
شأت  نــيفعــل املؤرخــون، بــل مــن وÚــة نظــر الظــروف الــيت أ

ية uت� احلركة >ج نظام أو  عواربطت بذ^ ا ب ل   .ت
(...)  

هوريـة دمي بة  جبمإن املطا يـرصية ل يـة برجوازيـة يف ظـروف ا لققرا ط
نة  يا  ــام يف رو ــع الربجــوازي ك مت ســـوا ســـ ــة 1905	 ب ــت مطا ل، اكن

هوريــة الربجوازيــة يف ذ^  يحــة وثوريــة، ألن ا مجلهومــة و حصمف
هد اكنت تعين خطوة هوريـة . األمام إىل لعا بة بإرسـاء  مجأما املطا ل

تكون  ييت،  سو ية برجوازيـة يف ظـروف >حتـاد ا سـدميقرا ي لـ فـط ف

هوريــة الربجوازيــة يه  ثــورة، ألن ا مجلعدميــة املعــىن ومــضادة  لل
ية إىل خطوة سو هورية ا تالوراء مقارنة ? يمجل   .فيل

متــــــد عــــــىل الظــــــروف والزمــــــان واملــــــاكن   .يعلك يشء 
بح  يـة  uتارخيي للظـواهر >ج هم ا يـصومن الواحض انه بدون ا ع ل لف
ــم  ه يالن، وحــده ا ــران  ــارخي أم ت ــمل ا لفوجــود وتطــور ع تح ــسـل م

تا بح فـوىض مـن األحـداث لا تـارخي مـن أن  يـصرخيي يقـي عـمل ا ل
نونة   ."	الطارئة ومجعا من األخطاء ا

يــة واملاديــة - �àتالني للامديــة ا هــم  يك إن هــذا العمــق يف  لكتف ســـ
يــه  شكك  يــة ال  تار فا ــ ي خي نظــرون "إالل ال�يــن خيلطــون بــني " ملا

ية سطا ــك وا ي �àئا سفــ لت تالني . لك ــن خطــأ  يقــة، يمك ســـيف ا حلق
بري يعابه"ن يف نظر هذه >تقادات ال يف لكا الفكري للامديـة " ستا

ها ية وإمنا يف قدرته الفائقة عىل  تار تطبيقا خي تالني ال . ل بة  سـ? لـسـ لنـ
بل لك يشء بطريقة معل  ية بل  سائل  قتعلق األمر فقط  فلسف مب ي

  .مبرشد للمامرسة
ــن  تطــور م تطــور >جuعــي رضورة ا ــوانني ا ــر دراســة ق له ل تظ

ية  ليالت ? يالت جديـدة، وهـو مـا يلـزم تشك يـا حنـو  تـشك¬ر خي
هم بطريقة انهتازيـة  شا يس  نب تأ ية حقا  طاألحزاب املار نس تج بسـ ك
يس  نـة وتأ تـا القـوة ا ثـل مؤ ية اليت  uرشاحئ >ج سـعىل ا ميق مت ملهع ل
ية حىت وان اكنت غـري  شاط عىل القوى الواعدة ا بلذ^ ا تقن ملسـل

  .·مينة يف احلارض
يحا أن العا"  متر، حصوإذا اكن  مسـمل يف حا¦ حركة دامئة وتطور 

تطـور، مفـن الـواحض   ãللإذا اكن زوال القدمي وشوء اجلديـد قـانو ن
يـة  uلبـادئ أزيـة"وال لــ " ال متحـي"عانه ال وجود ألنظمة اج " م

تغالل وال وجود لـ  سـية اخلاصة و> خلـضوع " لأفاكر أزية"للملك
  .لينيالفالحني للاملكني العقاريني، أو العامل للرأسام

ــع الرأســاميل،  مت ــع >شــرتايك حمــل ا مت ــه ميكــن إحــالل ا ي 	و 	 عل
نظــام اإلقطــاعي إحــالل  ــد ا ه ــاكن يف  ــام اكن ?إلم بط ك ل? ــض عل

نظام اإلقطاعي نظام الرأساميل حمل ا لا   .ل
متــع الـيت مل تعــد  نا عـىل رشاحئ ا شا يـه جيــب أال نؤسـس  	و ط نــ عل

شلك يف احلـال احلـارض القـو تتطور، رمغ أهنا ال  نـة، بـل ت ملهمية ا

شلك  بل، حىت لو مل تكـن  تطور وها  رشاحئ اليت  تـعىل ا تقت سـل مل
نــة ــوة ا ــة ." (ملهمييف احلــال احلــارض الق يــة واملادي يا ــة ا لكتيكاملادي ل

ية تار خيا   )ل
تطـــور >جuعـــي بواســـطة املـــهنج - هـــر دراســـة قـــوانني ا ل  تظ

يــري  ثــوري  بقــات والطريــق ا يــة رصاع ا ييك  �àتغا ل لط مت لتــ ح لك
متع، شاط 	ا تالني آ�ر هامـة عـىل ا سب  نجم عن ذ^  نـ  سـ ح لي

بة ألعـداء  رش املطلق ? تار� وذ^ هو ا سـالعميل حلزب الربو لنل ل
  :سـتالني من الربجوازيني و>نهتازيني
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ئـة"  يـة ا تغـريات ا يحا أن >تقال مـن ا يإذا اكن  لمك ل ن  إىل لبطحص
تطور، فإن من الـواحض أ  ãئة ورسيعة قانو ية مفا للتغريات  ج ن كيف

تغ�  ــات ا بق ــا ا نجزه ــيت  ــورات ال ث سـا لط ت ــل ــني(مل ــتح الغ يه ) بف
ية ية متاما و متظاهرة  حيع   .طب

ية يه فان >تقال من الرأسام لو ن بقـة  إىل عل ية، وحترير ا لط>شرتا ك
ــة،  ئ ــريات  تغ ــه  يق ــن  ية ال ميك ــام ــري الرأس ــن ن ــام� م يالع ب بطل حتق

ثور نظام الرأساميل، ? يفي  يري  ل?إلصالحات، بل فقط  لل ك   .ةبتغ
يـه أن يكـون ثـور� ال  ياسة،  يه ليك ال خيطئ املرء يف ا علو سـ لعل

يا   .حإصال
ناقـضات  شف ا تطور جيري عن طريق  يحا أن ا توإذا اكن  ك ل لحص
تضادة عىل أساس هذه  ية، عن طريق الزناع بني القوى ا ملاàا خل
ناقـضات، فـإن مـن  تغلـب عـىل هـذه ا ناقضات ومن اجل ا تا ل لت ل

ــي لل بق ــرصاع ا ــواحض أن ال ــا لطال ــة متام ي ــاهرة  ــار� ظ ت يعربو بي طل
ية   .حمتو

نظــام الرأســاميل بــل أن  ناقــضات ا يــه جيــب أال نطمــس  لو ت عل
يـا نـاع عهنـا  لكها ونزيل ا لق نـق الـرصاع . نكشف خنـا أال حنـاول  علي
ته بقي بل أن منارسه حىت هنا يا   .لط

ياســة  بــع  ــا أن  ن ياسة،  ــئ يف ا ــه، لــيك ال خنط ي سـو ن ي سـ تعل عل لــ
ساومة  ية ال  تارية  مبرو طبقي ية تقوم عىل ل ياسة إصال حفهيا، ال  سـ

تار�ن>سجام بني مصاحل  ياسـة لالربو سـ ومصاحل الربجوازية، ال 
ية تقوم عىل  ية" تداخل"فيقتو ية يف >شـرتا كالرأسام املاديـة . " (ل

àيةا تار ية واملادية ا خي� ل   )لكتيك
  

ية ية املار ثوري للامدية ا تخدام ا ية> ية املار ثوري للامدية ا تخدام ا ية> ية املار ثوري للامدية ا تخدام ا ية> ية املار ثوري للامدية ا تخدام ا سـ> ل سـسـ ل سـسـ ل سـسـ ل ككككسـ         لفللفللفللفلسفسفسفسف
بـادئ كـسـ ال تؤسـس األحـزاب املار- ها عـىل  شا يـة  مية ا ط نـيق حلق

ياة املاديـة  تالني بل عىل الظروف امللموسة  للحجمردة كام يقول  سـ
متـع تطور ا ية  	متع، عىل احلاجات ا لللمج وال يعـين ذ^ أن . يقحلق

رشوط  يري ا ية ال ميكهنا لعب دور هام يف  uنظر�ت >ج لـا تغ ع ل
ية uياة >ج عاملادية  تالني. للح  بـني أصـل ســعىل العكس، ميـزي 

نظر�ت ودورها  يهتالاألفاكر وا هـام مهوأ ية ويؤكد دورها ا تار ل ا خي ل
ثوري شاط ا ية مرشدا  تار لتربا املادية ا ن خي ل   .للمع

متـع، يه الـيت "  يـاة املاديـة  للمجالوجود >جuعي، ظـروف ا حل
ية يا ساته ا ية ومؤ يا سـحتدد أفاكره ونظر�ته وآرائه ا سـ سـ سـ لـسـ . ل

  :يقول ماركس هبذا الصدد
ناس هو اcي حيدد وجودمه، بل، عىل العكس، "  ليس وعي ا ل

ــهيم ــو اcي حيــدد وع ــي ه ــاركس، ". (وجــودمه >جuع اكرل م
بعة >جنلزيية، م  لطتارات، ا   )356 ص 1خم

ته، لــيك ال  يا تــار� يف  يـه، لــيك ال خيطــئ حــزب الربو ســـو سـ ي لعل
يـه أن  تائه، جيب  سه يف وضع احلامل ا تار�  علجيد حزب الربو ل نف لي

شاطاته عـىل ال رشي"ن يؤسس  لبـبـادئ العقـل ا ا	ـردة، بـل " م
بارها القوة احلامسة  متع املادية ? ياة ا تعىل الظروف امللموسة  عحل 	

تطور >جuعي بـة . ليف ا نـوا� ا يال عىل ا ، "للرجـال العظـام"لطل
متـــع يـــاة املاديـــة  تطـــور ا يـــة  للمجبـــل عـــىل احلاجـــات ا حل ل   .يقحلق

(...)  
ـــن  نجم ع ـــه ال  ـــإال ان نظـــر�ت ي ـــاكر وا ـــاركس أن األف ل!م م

ياة  ها يف ا ية  ية ال أ يا سات ا ية، واآلراء واملؤ uحل>ج مه سـ سـ س لع ل
ية وال تؤثر بدورها عىل الوجود >جuعي، عىل تطور  uع>ج

ــة ي uــاة >ج ي ــة  عالظــروف املادي تحــدث. للح ــد اآلن  إىل نمل  ح
يــة، عــن أصــل  uنظــر�ت >ج عســوى عــن أصــل األفــاكر وا ل

نـا إن ا شأهتا،  ية، عـن  يا سات ا ية واملؤ يا قلآلراء ا نـ سـ سـ س سـ لسـ ل
يـاة املاديـة متـع يه انعـاكس لظـروف ا ية  ياة الرو حلا للمجحل أمـا . ح

ية  يا ية واآلراء ا uنظر�ت >ج ية األفاكر وا سـخبصوص أ سـ ع ل لمه
ــإن  ــارخي، ف ت ية، وخبــصوص دورهــا يف ا يا سات ا لواملؤ سـ سـ ــســ ل

يدا عن إناكرهـا، ية،  تار بعاملادية ا خي  تؤكـد عـىل العكـس دورهـا ل
متــــع ــــة و يف ¬رخي ا ي uــــاة >ج ي يهتــــا الكــــربى يف ا 	وأ ع حل   .مه

ية uنظر�ت >ج تلفة من األفاكر وا عناك أنواع  ل خم مثة أفـاكر . ه
متـع  	ونظر�ت قدمية جتاوزهـا الـزمن ويه ختـدم مـصاحل قـوى ا

ترضة متع وتقد. حملا يق تطور ا يهتا تمكن يف واقع أهنا  	إن أ تع . مـهمه
ــوى  ــصاحل الق ــة ختــدم م ي ــدة  ــر�ت جدي ــاكر ونظ ــة أف طليعومث

متع ية  للمجا متـع . لطليع هل تطـور ا يهتا يف واقع أهنـا  	وتمكن أ تـس مه
نة حاجات . وتقدمه ست بأكرث دقة  يهتا أعظم لكام  ممكوان أ عك مه

متع ياة املادية  للمجتطور ا   . حل
شأ إال ب يـة اجلديـدة ال  uنظر�ت >ج نـإن األفاكر وا ع عـد أن تل

متع قد طرح ·ام جديدة ياة املادية  للمجيكون تطور ا لكهنا مـا . حل
هل  يـة مـن اàرجـة األوىل  بح قوة ذات أ شأ حىت  تـسإن  مهت تص ن
متـع ،  يـاة املاديـة  هام اجلديـدة الـيت طر)ـا تطـور ا للمجاجناز ا حل مل

متع هل تقدم ا 	و   .تس
تحـ بوي وا ميي وا ية اàور ا هر لك أ بط  لنا ? تع مه لض له لتنظ وييل تظ

ية  يا سات ا ــدة واآلراء واملؤ ــر�ت اجلدي نظ ــاكر وا سـلألف سـ ــ س ــل ل
يــة . اجلديــدة uنظــر�ت >ج شأ األفــاكر وا يقــة،  عيف ا ل تنــ حلق

يل  متــع، ألن مــن ا ــة  بط ألهنــا رضوري تحاجلديــدة ? ملــسـلــض للمج
يـاة املاديـة  تـضمهنا تطـور ا شالك امللحـة الـيت  حلإجياد احللول  ي للم

ميــي  ها ا شا ــدون  ــع ب نظمت لتللمج ط ــ تحــوييلن ــوي وا ب لوا ــا أن . لتع مب
هـام  بـل ا ثار مـن  ية اجلديـدة  uنظر�ت >ج ملاألفاكر وا ق ست ع تـل
ها  شق  ـي  متــع،  يــاة املاديــة  سالــيت يطر)ــا تطــور ا لنفــهــ تــ ف للمجحل
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ها ضـد  ئهتا و ية، تقوم  بح ملاك للجامهري ا ميطريقا و تنظب بتع ب لشعتص
رسة بذ^ إسقاط ت� القوى الـيت  ترضة  متع ا تقوى ا ميحمل عيـق 	

متع ياة املادية  للمجتطور ا   .حل
يه، عىل حزب  تار�علو تأثري عىل ظروف لالربو يع ا ل، ليك  يسـتط

متد عىل  يهنا، أن  تطورها و يل  متع وا ياة املادية  يعا حتسللمج ب تعج لحل
يحــة  يــة تعكــس بــصورة  uيــة، عــىل فكــرة اج uحصنظريــة اج ع ع

نـاء عـىل ذ^ متـع و تكـون،  ياة املاديـة  بحاجات تطور ا ، للمجحل
هـا يف  ئهتـا و ية و ميقادرة عىل حتريك امجلاهري الواسعة ا تنظب تع لشعب

ــزب  ــمي حل يش العظ ــا ــار�جل ت ــوى لالربو ــمي الق تحط تعد  ل ، ا ــسـ مل
ــــــة تقدم ــــــع ا مت ــــــوى ا ــــــق لق ــــــق الطري ــــــة وش ي ملالر   .	جع

  
شل  تــصاديني"فــإن  ن" ق> رس،?إلضافةةفاشــملوا ــ  أمــور  إىل يف

ـــ ب ـــوهنم ال يعرتفـــون ?àور ا ـــع ك ميـــي لتعأخـــرى، بواق لتنظوي وا

هم يف  سقو يــة، و يــة، للفكــرة ا نظريــة ا تحــوييل  طوا بــ يع يع لل لطلل لطل
يقوا مـن هـذا اàور تذ¦  ضاملادية ا يالـصفر تقربـا، وبـذ^  إىل ملب

ية و>تظارية ناكنوا يدفعون احلزب حنو ا   .لسلب
يويهتـا هـو اعuدهـا عـىل  ية و ية ا شلك قوة املار حإن ما  ن سـ نيي لليك

يــة تعكــس بــصور يــاة طليعنظريــة  يحــة حاجــات تطــور ا حلة  حص
يق هبا،  ية  نظرية يف مربة عا يا·ا بوضع ا متع، هو  تلاملادية  ل ت ل ق للمج
تفادة القـصوى مـن قوهتـا  يق > ســوكوهنا ترى أن من واجهبا  حتق

ية تحو ية وا بوية وا يلا ل مي لتنظتع   .ل
�àسأ¦ العالقات بني لت� يه طريقة املادية ا مية يف حل  ّ كتيك

يـاة  حالوجود >جuعي والوعي >جuعي، بني ظروف تطـور 
ية متع الرو ياة ا متع املادية وتطور  حا 	ح 	".  

  
تطور >جuعي تصادي  تطور >جuعياألساس > تصادي  تطور >جuعياألساس > تصادي  تطور >جuعياألساس > تصادي  للللللللاألساس >         قققق

يني  تـاب الـر شائعة الـيت يروÚـا بعـض ا شوهيات ا جعمن ا لـ لكتـ ل
ــــار آرا ب ــــة ? تعلق ــــ� ا يني ت تحــــر توا مل عل سم يف تالني  ــــء  ت ـــــ تس

تصادوية"بـ   ". ق>
تصادوية"ان  تعلـق ?دعـاء أن " ق> نـني  يـة الـيت أداهنـا  تا ي لحلق يق

تطور غـري الـاكيف لقـوى  يجة ا تارية مل تكن ãجضة  ثورة الربو لا ن ل تل
تاج ب. أو ذاكناإل حماو¦  إىل هذه الفكرة اكنت تؤدي. ل يف هذا ا

يـة الرب يـة للحركـة اللربا يل احلركة العام لتذ ل عـىل العكـس . جوازيـةي
تالني عىل غـرار مـاركس،  نـني عـىل أجنلـسسـمن ذ^ يؤكد  لي و

نـاقض بـني قـوى  ثوري  بعد ا تا ل تـاجللل يـة وعالقـات ناإل uع >ج
تاج يةناإل تـد. ل يف ظل الرأسام ناقض  ّهذا ا حي احلـد األقـىص  إىل لت

يس  يـاد�  تـار� دورا  ية ويفـرض عـىل الربو لـيف عرص >مرب� ق ل ل
ثورة ال ثـورة ليف ا تارية فقط بل كذ^ يف اجناز بعض ·ـام ا لربو ل

نجزهـا الربجوازيـة ية الربجوازية الـيت مل  تاàميقرا ويفـرض علهيـا . ط
ــل كــذ^ يف  ــة ب ي ب.ان >مرب� يس فقــط يف ا ــاد�  ي لدورا  ــ ل ــ ل ق
شلك ختلـف قـوى  يـث ال  تعمرات  باه ا تعمرات وأ يـا سـ شـ حسـ مل مل

تاج نـناإل يادهتـا  لل فهيا عائقا ال يـذلل أمـام  ضال الـوطين وحتويـل ق
ية الربجوازية ثورة اàميقرا طا يةثورة  إىل ل   .فيتسو

ــاث  بع يــد ضــد ا ــضا� ا تالني عــىل ن ــع أعــامل  ي هد  نو ن ســـ لعمج ــش ت
ــة  نظري ــصادوية"لا ت ــواء يف " ق> ــد س ــن جدي ــة م ي ثا ــة ا ي نلأل ل مم

يوعي  سولـشـاحلزب ا يا ثـة، ضـد يتيفلـ ثا يـة ا ل أو يف صـلب األ ل مم
ب تعمرات وا لأوئك اcين، يف ا سـ يـك ملل تابعة، يرفضون  ت.ان ا تكل

يــة  يـة و>تقــال مــن مـرح� اجلهبــة الو نعـزل الربجوازيــة الو ن طن ط
ثــورة  إىل املوحــدة يةلمــرح� ا سو تا  بــدعوى ختلــف قــوى فيلــ

ية  ــورة >شــرتا ث ــصار ا ت ــد ا ــن بع ــك اcي ــاج، وضــد أوئ ت كاإل ل ن ل ن
ية يف بـ.  نـاء >شـرتا تاج غري اكيف  تربوا أن تطور قوى اإل كا ب ن لع

ــات واحــد، أ ــة عالق ــون رضورة مالمئ نف ــن  ــك اcي يو ضــد أوئ ل ّ
تاج مقرتحـني  توى تطور قوى اإل ية  تاج يف ظل >شرتا ناإل سـ ك ملن

ية 	ــرد  يايس لالشــرتا ــصاد ا ت كيص جمــال > سـ ــ ــتقل ل نظــمي "ق لتا
تجة   ".ملنالعقالين للقوى ا

تـار� يؤسـس معـ1 عـىل احلاجـات  تالني أن حزب الربو ليرى  سـ
يــاة امل تطــور ا يــة  حلا ل متــد عــىل يقحلق هــو  تــايل  متــع و? يعاديــة  فللمج ل

تطـور ية اليت تعكس ?لصورة األمكل هذا ا نظرية ا لا يع هـذه . لطلل
ية  ية ا ية، املار تار ثل يف املادية ا نظرية  نا سـ خي ل مت نيل لليك   :ت

ــصادي - ت تطــور > ــوانني ا ــمل وق ساب احلــزب لع ق رضورة ا ل ــ كت
  .للمجمتع

يــاة املاديــة "  للممــا يه مــن بــني مجــ� ظــروف ا جمتــع، القــوة حل

نظــام >جuعــي،  ــع وطــابع ا مت ــيت حتــدد مالمــح ا سة ال لالر ــ 	ي ئ
متع من نظام   نظام آخر؟ إىل 	وتطور ا

يـة أن هـذه القـوة يه أسـلوب احلـصول عـىل  تار خيترب املادية ا ل تع
تـاج القـمي  ساين، أسـلوب إ ياة الرضورية للوجـود اإل نوسائل ا نـ حل

تـاح اc(...) املادية،  بحث عن ا ملفجيب ا نـا مـن دراسـة ل ميكني 
متـع  رش، ال يف آراء وأفـاكر ا متع ال يف عقول ا 	قوانني ¬رخي ا لبـ	
ــة  ي ــة ¬ر ب ــع يف  مت ــاج اcي ميارســه ا ت ــل يف أســلوب اإل خيب حقن 	

متـــع تـــصادي  نظـــام > للمجنـــة، يف ا ق ل همـــة . معي يـــه فـــإن ا ملو عل
شاف قـوانني تطـور قـوى  تارخي يه دراسـة وا تـاجلوهرية لعمل ا كل

تاج  متـعناإل تصادي  تطور > تاج أي قوانني ا للمجوعالقات اإل ق ل   .ن
يـا، جيـب  تار� أن يكون حـز?  يه، إذا أراد حزب الربو حقيقو ل عل
تــاج  ــمل قــوانني تطــور اإل سب ع بــل لك يشء أن  ــه  ني تــ يكعل ق

ــع  مت ــصادي  ت ــور > تط ــوانني ا للمجوق ق ــة " (ل ي �àــة ا لكتيكاملادي
ية تار خيواملادية ا   )ل
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تاجمل قانون وحدة القوى ا- نتجة وعالقات اإل   .ن
تالني أن قـانون وحـدة قـوى  بـني  يل ماركس  ســاعuدا عىل حتا ي ل
يـع  تاج هو من القوانني العامـة الـيت حتـمك  تاج وعالقات اإل مجاإل ن ن

ـــة ي uيالت >ج عا ـــشك ـــه . لت ي ـــة "لفويف مؤ ي �àـــة ا لكتيكاملادي
ية تار خيواملادية ا ية" ل تصادية لالشـرتا كوالقضا� > ?خلـصوص، " ق

هــرات هــذا القــانون ي يــان  شاف مــاركس  تالني ا متظطــور  بب تــ كســـ ّ
يـــف أن  بقـــات و تـــصادي األســـايس يف الـــرصاع بـــني ا ك> لط ق
تـار� يف مـرح�  شاف ومعرفة هذا القانون ترشد حزب الربو لا كت

ثورة واجنازها عىل حد سواء  ّحتضري ا   :ل
هام ارباطـا ال "  هرين مربطني  تاج >جuعي  تتضمن اإل ت ن بعضي بمظ

تلفــني مــن ينفــص نفني  ش3ن يف نفــس الوقــت  خمم لكــهنام  صــ ــ ي
يعة : العالقات  ناس ? بعالقات ا تجـة(لطل وعالقـات ) ملنالقـوى ا

تــاج  سار اإل يــهنم خــالل  نــاس فــ�  نا مــ تــاج(بل إن ). نعالقــات اإل
توازية هـو وحـده اcي يـؤدي هرين بصفة  موجود هذين ا  إىل ملظ

تــاج  هــرين . >جuعــيناإل ش3ن  خموألهنــام  نتلفــني لإلتــاج مظيــ
بادال يـق ." (مت>جuعي ميكن هلام ممارسة تأثريا  فحول أخطاء الر

نكو   ).شـ�رو
نـاس اcيـن "  تاج القمي املادية وا تاج اليت يمت هبا إ لإن أدوات اإل ن ن

تجون القمي املاديـة بفـضل درجـة مـن  تاج و ينشغلون أدوات اإل ن ي
ن تاج وبفضل عادات العمل، لك هذه ا لعاخلربة يف اإل متعة ن جمارص 

متع تاج يف ا 	شلك قوى اإل ن   .ت
هم (...)  نـاس  تاج، يه عالقات ا بعـضالوجه اآلخر ألسلوب اإل ل ن

نــاس تــاج بــني ا تــاج، عالقــات اإل يــة اإل لبعض يف  ن ن معل خــالل . بــ
تاج القمي املادية، ال يكـون  تغلوهنا إل يعة اليت  ننضاهلم ضد ا سـ يب لط

نفــص بعض أو أفــرادا  هم ا نعــزلني عــن  نــاس  ما بعــض ــم ل لني، إهنــم ل
يـات شرتكة، يف جامعـات، يف  مجعتجون بـصفة  مـ يـه فـان . ني علو

تـاج اجuعـي يع الظـروف هـو إ يع األزمان ويف  تاج يف  ناإل مج مج . ن
بـاد¦ مـن  نـاس يف عالقـات  تاج القمي املادية يـدخل ا تخالل إ ل من
نـوع أو  ميـون هـذا ا تـاج و  يـة اإل نوع أو ذاك صلب  لهذا ا ن معل يقل

تــاج  قــد تكــون تــ� العالقــات عالقــات .نذاك مـن عالقــات اإل
تغالل،  ناس األحـرار مـن لك ا باد¦ بني ا ساعدة  ســتعاون و ل ت مم
ــد تكــون، أخــريا  يطرة وإخــضاع، وق ــات  ــد تكــون عالق ســـوق

تـاج يـة مـن شـلك لعالقـات اإل تقا نعالقـات ا ل . شـلك آخـر إىل ن
ـي دامئـا  تاج،  يه عالقات اإل فهولكن ·ام يكن الطابع اcي  ن تكتسـ

نرصا رضور� لإلتـاج شـأهنا يف ذ^ شـأن ويف لك األنظمة، ن  ع
متع تجة  للمجالقوى ا   ".ملن

يعــة : "يقــول مــاركس(...)  نــاس عــىل ا تــاج ال يعمــل ا بيف اإل ل لطن
بعض ومضـن هـذه >رباطـات  هم ا تفقط بل يعملون عـىل  لـ بعـض

يعـــة،  هـــم عـــىل ا يـــة فقـــط حيـــدث  uبوالعالقـــات >ج لطع معل
ــاÚم ت بعــة ."(نإ ــارات، ا ت لطاكرل مــاركس،  ــة م خم  ص 1>جنلزيي

364.(  
تجة اجلواب عىل سؤال (...) "  ملني8 تقدم حا¦ القوى ا  بأيـة –ب

تاجوهنا  ناس القمي املادية اليت  تج ا تاج  حيوسائل إ ل ي  فإن حا¦ –نن
تــاج  ت� وســائل اإل بــني مــن  تــاج  نعالقــات اإل ميــ ت األرض، (ن

يـة، املـواد اخلـام، أدوات اإل نالغا?ت، املاء، الرثوات املعد تـاج، ن
متع لكـه، أم أفـراد، و ..)اخل تاج، أهو ا تحمك بوسائل اإل 	، من  ن ي

ـــات  ـــراد وجامع تغالل أف تخد·ا ال ـــات  بق ـــات و ســــجامع سـ ـــط ت
بقـــات أخـــرى يـــة". (طو تار يـــة واملاديـــة ا �àخياملاديـــة ا ل   )لكتيك

تطـــور >جuعـــي هـــو ¬رخي امجلـــاهري الاكدحـــة -   :ل إن ¬رخي ا
سني أد"  ـي أن تطــوير و ــد ب حتــمــن ا ــد أجنــزه هيل ــاج ق ت نوات اإل

تقالل عــن  يس ? ــاج، و ت ــوا مــربطني ?إل ــن اكن نــاس اcي ســـا ن ت ــل ل
ناس تاج قـد . لهؤالء ا يري وتطوير أدوات اإل بعا c^، فان  نو تغ ت

نــرص األمه يف القــوى  بــارمه ا نــاس، ? لعرافقــه تغــري وتطــور ا ت عل
يـة،  يـة، ·ـاراهتم ا تا تجـة، تغـريت وتطـورت خـربهتم اإل لعملا ن جن مل

تاجقدراهتم ع تخدام أدوات اإل نىل ا   .سـ
تجــة  ــوى ا تطــور يف الق ــذا ا ــريات وه تغ ــع هــذه ا سجاما م نا ل ل ــ ملن
تـاج بـني  تارخي، تغريت وتطورت أيضا عالقات اإل نمتع عرب ا ل للمج

تصادية ناس، عالقاهتم > قا   .ل
ــت ¬رخي (...)  ــس الوق ــو يف نف ــي ه ــور >جuع تط لإن ¬رخي ا

شلك القـوى منتجي القمي املادية، ¬رخي امجلاهري ا تـلاكدحـة الـيت 
ــة  تج اخلــريات املادي ــيت  ــاج ويه ال ت ــة اإل ي ية يف  ــاألسا تن ن معل ســـ

متع ياة ا 	الرضورية  ية" (حل تار ية واملادية ا �àخياملادية ا ل   .)لكتيك
ــات - ــة وعالق تج ــوى ا ــني الق ــرضوري ب سجام ال ــانون > ن ق ــ ملن

تاج   .ناإل
تطــور مــع ا تجــة اcي  لــإن الطــابع >جuعــي للقــوى ا ي صناعة ملن

تـاج القامئـة عـىل  نالكربى جيعل من الرضوري حتطمي عالقـات اإل
تاج ية لوسائل اإل ية اخلاصة الرأسام نا ل سجام . مللك يـق > نـوإن  حتق

تحطـمي  يـة  تجـة وبـني نظـام ا ببني الطابع >جuعي للقوى ا مللكن مل
متع تجة  تاج اخلاصة، حيرر القوى ا للمجعالقات اإل ن   .ملن

نــاحر بــني الطــابع > يــة لتفا تجــة ونظــام ا مللكجuعــي للقــوى ا ملن
ية  تاج اcي يربز يف األزمات اàورية للرأسام لاخلاصة لوسائل اإل ن

متـع يـة  تا للمجويف حتطمي القوى اإل ج شلك األسـاس . ن يـهـو اcي 
تار� ية للربو ثورة >شرتا تصادي  ل> ك لل   .ق

تطـور  هـذا القـانون األسـايس  ثـوري  يد عىل الطابع ا تأ لجيب ا ل ك لل
متـ يــا أســاس اàور 	ا شلك  شفه مــاركس واcي  معلع اcي ا يـ كتــ

تحقق  ثوريـــة الـــيت  بقـــة ا ها ا تـــار� بو تـــارخيي للربو ســــا ل لط ل صـــفل
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تجـة ونظـام  ن>سجام الرضوري بني الطابع >جuعي للقوى ا ملن
ـــع مت ـــة يف ا ي 	ا تطـــور . مللك ـــي  ـــل العلم ي تح ـــن ا ـــادمه ع تع لل? ل ل ب

ية ثا ية ا ن>جuعي، ختىل انهتازيو األ ل تاين عـن هـذا مم ثـل بر نـشـ  م
ية  ثـورة >شـرتا شاف وأنكروا األسـاس املـادي العلمـي  ك> لل كت

تطور ?لرضورة عىل هذا األسـاس بقي اcي  يوللرصاع ا ويف . لط
بــل ية مـا  رشون ?شــرتا قاملقابـل أخــذوا  ك ية قامئــة عــىل -يبــ كــسـمار

يا" يقة بــ" عاألهداف املرغوب فهيا جام نظـام " جتميـل"حلقويف ا لا
يةالرأساميل ثورة >شرتا ية ا بقي و ك وطمس الرصاع ا ل   .تصفلط

ــه "  ي ــرأ  ــيت تط ــريات ال تغ ــاج يه أن ا ــة لإلت ي ثا ية ا علاخلا ل ن ن ل ــ ص
بـل لك يشء،  تجـة، و تغري وتطور القوى ا بدأ دامئا  قوتطوره  ن ب ملت

تاج نتغريات وتطور أدوات اإل نـاء عـىل ذ^ . ب تـاج  بإن قوى اإل ن
نــرص األكــرث حريــة و األكــرث ثوريــة يف كيه ا تــاجلع فــالقوى . ن اإل

نادا ـــور أوال، مث، ا تط تغـــري و ـــع  مت ـــة ا تج ـــتا س ت ت 	ن هـــذه  إىل مل
يـة،  تا نـاس اإل تغـري عالقـات ا هـا،  سجام  تغريات، و?ال جا نمع ل ت نـ ل

تصادية   .قعالقاهتم >
ــور  ــؤثر يف تط ــاج ال ت ت ــات اإل ــين أن عالق ــىل أن ذ^ ال يع نع

متد عىل األوىل تجة وأن هذه األخرية ال  تعالقوى ا متـد ف. ملن يعيـ8  ب
تجـة فـان عالقـات  تاج عـىل تطـور القـوى ا نتطور عالقات اإل ملن
رسيعه  تجـة،  ها عىل تطور القـوى ا تاج بدورها متارس  بتـاإل نمل فعلن

ــه ت ــات  إىل إضــافة. قأو بإعا ــم مالحظــة أن عالق ه ملذ^، مــن ا
نـاقض لوقـت طويـل  بقـى حبـا¦  تخلـف و تاج ال ميكـن أن  تاإل ت ت ن

تجــة، يع أن ملنجــدا مــع منــو القــوى ا تــسـتط ألن هــذه األخــرية ال 
تــاج  بغــي إال حــني تكــون عالقــات اإل نتطــور حبريــة وكــام  ي نت
تطور  ها أن  يح  تجة، مع حالهتا، و تسجمة مع طابع القوى ا ت ن لن ت مل م

تجة . حبرية تاج عن تطور القوى ا نcا، ·ام تأخرت عالقات اإل ملن
سجمة مـع  بح  نـفإنه جيـب علهيـا، إن عـاجال أو آجـال، أن  متـص

تجــةمــسـت تجــة و مــع طــابع القــوى ا نوى تطــور القــوى ا ملن يف . مل
تجة وعالقـات  تل جوهر� الوحدة بني القوى ا نياب ذ^،  خت ملغ
تاج، وحيـدث تفكـك لإلتـاج كـلك، أزمـة  تاج مضن نظام اإل ناإل ن ن

تجــة تــاج، حتطــمي للقــوى ا ناإل يــة واملاديــة ." (ملن �àلكتيكاملاديــة ا
ية تار خيا   ).ل

ية، وقـد"  يس هـائ�، لولكن الرأسام تـاج مبقـا ي طـورت قـوى اإل ن
ـــا ه يع  ـــضات ال  ناق ها يف  ـــت  حلّأوقع تطس ـــسـت ت ـــ ـــضفي (...) نف ت

سف  ــذ^  ــا وب ي uــاج طابعــا اج ت ــة اإل ي ية عــىل  ــالرأســام ن ع ن معل تل
تـاج  ية اإل تصادية، ألن الطابع >جuعي  نها قاعدهتا > لعمل ق بنفس

ب تاج، يف حـني  ية لوسائل اإل uية >ج تتيض إرساء ا ن ع مللك قـى يق
تالءم مـع الطـابع  ية ال  ية خاصة، رأسام تية ت� الوسائل  ل ملك ملك

تاج ية اإل ن>جuعي    .لعمل

تجــة وعالقــات  ناحريــة بــني طــابع القــوى ا ناقــضات ا نهــذه ا ت ملت ل ل
ــاج،  ت يض اإل ــة  ــات اàوري ــر يف األزم ه ــيت  ــاج يه ال ت ناإل ــن لف تظ
يجـة تفقـري  شرتين قادرين عىل اàفـع  ياب  يون، يف  نتفالرأسام م غ ل

ته، جمربون عىل حرق املـواد ا سؤو تحملون مه  يمجلاهري اcي  م لي
تـاج،  نع، عـىل وقـف اإل ية، عىل إهـالك بـضائع ¬مـة ا نالغذا لـص ئ
نــاس مــن  تــاج، يف حــني يعــاين ماليــني ا لعــىل تــدمري قــوى اإل ن
نـا  نـا أ بـضائع بـل أل بب نقـص يف ا يس  بطا¦ واجلـوع  تجا ن ل نل س بـلـ

ثري مهنا   .لكا
تا تالءم مـع حـا¦ نهذا يعين أن عالقات اإل ية مل تعـد  تـج الرأسـام ل

ها تعيص  ناقض  تجة ودخلت يف  معالقوى ا سـ ت من   .مل
ية  يـة الرأسـام بدل ا ثـورة  بىل  ية  لهذا يعين أن الرأسام س ب مللكل ت تـح

ية ية >شرتا تاج ? ية لوسائل اإل كاحلا ن   . مللكل
تغلني  نوع األكرث حـدة بـني ا يا من ا سـهذا يعين أن رصاع  ملـل ّ بقط

ية ) بفـتح الغـني(سـتغلني ملوا) بكرس الغني( سمة األسا ســهـو ا لـ
ية." (للنظام الرأساميل تار ية واملادية ا �àخياملادية ا ل   )لكتيك

تجـة أن - تالني فكرة أنـه مل يعـد ?إلمـاكن للقـوى ا ن ويعارض  ملسـ
ية لتطور يف ظل الرأسام نـني . ت ثـل مـاركس و بعـا  يوهو يؤكد  لط م

تطــور وعــىل هــذا ا تــأزم  تقطــع وا لعــىل الطــابع ا مل  حتطــمي القــوى لمل
يـة  ية، اإلمرب� ية العا تجة، وبني يف نفس الوقت أن الرأسام لا مل ل ي ملن
تــضمن وحيــرض  تطــور  تطــور، لكــن هــذا ا يميكهنــا أن تواصــل ا ل ل
نـاحر بـني الطـابع >جuعـي للقـوى  يجة ا ية  تسخ >مرب� ن ل لتف تل

ية شلك اخلاص  تجة وا للملكا ل   :ملن
تقرار ال يعين امجلـود"  هـ. سـ> تقرار نفجيـب أن  ســم مـن لكمـة ا

ية تطور عىل أساس ت� الو نة ومواص� ا ية  ضعدمع و ل ي مل . معضع
نـة بـل  ية  ها عىل أسـاس و تدعمي موا ية  يتف الرأسام ضـع ب معل قع تك

يع جمال نفوذها ومـضاعفة ثرواهتـا تو سـيه تواصل تطورها  مـن . ب
تطـور أو القـول بـأن  ية ال ميكهنا أن  تقاد بأن الرأسام تاخلطأ > ل ع

ــني يف  كن ــه لي ية"تاب ــام ــل الرأس ــىل مراح ــة أع ي ل>مرب� ــي " ل ينف
تطور الرأسـاميل تطـور . لا تابـه أن ا نـني بوضـوح يف  للقـد بـني  ك لي ّ

يـة سخ >مرب� لالرأساميل ال يلغي بل يفرتض وحيمت  أعـامل " ( تفـ
رشة للحزب  ندوة الرابعة  عا   ).193 صفحة –ل

سجام الـرضوري بـني القـوى - ثـوري لقـانون > تخدام ا نـ > ل سـ
تاجا نتجة وعالقات اإل   .ملن

بقـي  ية أن توقف تطور الـرصاع ا تغال بقات > لطال ميكن  ل سـ للط
سه ·ـام  نظام الرأسـاميل  نجم ?لرضورة عن ا تار� اcي  نفـللربو ل ي ل

هدوء"طالت فرتات  نـون عـىل ". لا ية يرا ثا ية ا هاكن انهتازيو األ ن ل مم
سمل ا هم اإلصال@ القـامئ عـىل ا لطهذه الفرتات لرتكزي  لـ بقـي هنج

تـرصت  بقـات وا نجحوا وحـل الـصدام العـاملي بـني ا نلكهنم مل  لط ّي
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ية ثورة ا لبلشفا يام به هـو إضـافة قـوامه. ل  إىل لقلك ما جنحوا يف ا
تـصادي  يق القـانون > نع  ية من أجل  بقات الر ققوى ا حتق م جع لط

تجة وعالقات  نحول >سجام الرضوري بني القوى ا تاجملن   .ناإل
نشق قانون >سجام الرض"  تجة وعالقـات ي ملنوري بني القوى ا

ية ب.ان الرأســام نــذ مــدة طــوي� يف ا تــاج طريقــه  لاإل ــ ل وإذا مل . من
يـه مـن مقاومـة  بب مـا يال قيأخذ جمراه بـصورة اكمـ� فـذ^  بـس

متـع يـة  بل القوي الر للمجيطة من  جع قشـ ية . ن نا خا نـا تعرت صـو ضـ ه
ــصادية ت ــوانني > ــيت . قأخــرى للق ــة ال يع ــوانني ا ــا لق لطبإذ خالف

يــلتك ــدون عرا بــق ب قشف و تط شاف  إىل تــ ــان ا ــحــد مــا، ف كت ّ
تـصادية اجلديـدة الـيت تـرض مبـصاحل القـوى  يق القوانني > ّو ق تطب
بـل تـ� القـوى يطة جدا من  متع تلقى مقاومة  ية  قالر شـ نجع . للمج

يـة قـادرة عـىل هزميـة  uناك قوة، قوة اج عجيب إذن أن تكون  ه
تـــصادية لالشـــرتا" ( تـــ� املقاومـــة   ).1952 –كية قالقـــضا� >

بقي � دامئا دوافع "  متع  تصادية يف  تخدام القوانني > طإن ا جمسـ ق
ــة تخدام . طبقي ــة ا ــع راي ــا مــن يرف ــة يه دوم ي ــة ا بق ســـوا يع لطللط

يـــة  بقـــات الر متـــع ، أمـــا ا تـــصادية لـــصاحل ا جعالقـــوانني > لط 	 ق
ها ضتعار   )فالريق نوتكني إىل جواب" (ف

ئــة ال- تــصادية يف  تعب دور القــوانني > ثوريــة ق يــة ا لقــوى ا   :لطبق
تــاج "  تغــريات يف عالقــات اإل تجــة وا نإذا اكن تطــور القــوى ا ل ملن

ناس فـإن  تق� عن إرادة ا نة، بصورة عفوية  لجتري، لفرتة  سـ مي مع
تـاج القدميـة  تجـة اجلديـدة وعالقـات اإل ناقض بـني القـوى ا نا ن ملت ل

نشوء أفاكر جديـدة تعكـس حاجـات  إىل يؤدي عاجال أو آجال
تطور املا متـعلا تجـة اجلديـدة . للمحدي  ملنإذا بلغـت هـذه القـوى ا

يـة مـن  uمتكن هـذه األفـاكر >ج نضج  نة من ا عدرجة  ل فـستي مع
تحطــمي  ــاز ا بل واجن ــواء ا ــام� ل ــة ح بق نظــمي ا ــة و لئ لط ت ــسـتقب مل تع

تاج القدمية ثوري لعالقات اإل نا   . (...)ل
تـاج  بح عالقـات اإل تجـة اجلديـدة،  نـضج القـوى ا ننـدما  تـص ن ت ملع

ته مـن الطريـق القامئة  سدها عائقا ال ميكن إزا بقات اليت  حوا جت لط
شاط  بقات اجلديدة، بواسطة ا شاط الواعي  نـإال بواسطة ا للط لن ل

ثـورة بقـات، بواسـطة ا هذه ا يف  لا لط لن تـضح بـصورة . لع يآنـذاك 
سات  ية اجلديدة، للمؤ uور العظمي لألفاكر >جàسسوسة ا ع حم

ــدة املــدع سلطة اجلدي ية اجلديــدة،  يا للــا سـ وة إلزا¦ عالقــات لــسـ
تاج القدمية ?لقوة   .ناإل

تــاج القدميــة، احلاجــات  تجــة وعالقــات اإل نالــزناع بــني القــوى ا ملن
يـة جديـدة، هـذه  uأفـاكرا اج àمتع تو تصادية اجلديدة  ع> ّ للمج ق
توحــد يف  ئــة امجلــاهري الــيت  نظــمي و ّاألفــاكر اجلديــدة تقــوم  ت ب تعب ت

تخ يايس وختلـق سـلطة ثوريـة جديـدة و سـيش  تـســ د·ا إلزا¦ ج
نظــام القــدمي ?لقــوة وإرســاء نظــام جديــد سار العفــوي . لا ملــإن ا

سلمي يرتك  تطور ا رش، ا شاط الواعي  لتطور يرتك ماكنه  ل ن بلل لللل
ثــــورة ــــه  منــــو يــــرتك ماكن يــــف، ا ــــه لالنقــــالب ا للماكن لن   ."لع

ــات - ــة وعالق تج ــوى ا ــني الق ــرضوري ب سجام ال ــانون > ن ق ــ ملن
شمل أيـضا تاج هو قانون عـام  يـاإل متـع اجلديـد، >شـرتايك ن   :	 ا

يـة"  هـا سـوابق ¬ر يس  بة ومعقدة حقـا و همة  خيإهنا  لصع لـ ومـع . مل
يا¬ت بـدورها بـلك خفـر سو فذ^ قامت سلطة ا يس . لـ لـبعـا  ط

متعــــات أو  تــــصادية  للمجعــــن طريــــق إلغــــاء القــــوانني > ق
تحداث"بـــ متــدت عــىل " ســـا عأخــرى جديــدة، بــل فقــط ألهنــا ا

ــول > ــصادي ح ت ــانون > ــوى قالق ــني الق ــرضوري ب ــسجام ال ن
تاج تجة وعالقات اإل نا   .ملن

ناعة، حتمل طابعا  تجة يف بالدã، وخاصة يف ا لصاكنت القوى ا ملن
يا ية خاصا، رأسام يا يف حني اكن شلك ا uلاج ثقـة . مللكع بمرتكـزا 

تجـة وعالقـات  سجام الـرضوري بـني القـوى ا نعىل قـانون > ملنـ
رشك يا¬ت  سو ــلطة ا ــت س ــاج، قام ت ــاإل مب ف ــ ل ــاج ن ت ــائل اإل نة وس

تغالل  شعب لكـه، وبـذ^ ألغـت نظـام > يـة  ســوجعلهتا  للـ ملك
ية تصادية اشـرتا كوخلقت أشاكل ا بـدون هـذا القـانون وبـدون . ق

نجــز ·مهتــا يا¬ت أن  سو سلطة ا يــه، مــا اكن  ت>عــuد  لــ لــ ." فعل
ية( تصادية لالشرتا كالقضا� >   )ق

سج"  ـــانون > ـــالدã ق ـــام� يف ب ـــة الع بق تخدمت ا ـــا ن لط ام ســــ
تــاج وقــضت عــىل  تجــة وعالقــات اإل نالــرضوري بــني القــوى ا ملن
ها  يجة ملواههبا اخلاصة بل ألن  يس  ية  تاج الرأسام لعالقات اإل ت نل ل ن

بقـة . مصلحة كربى يف ذ^ بقـة الربجوازيـة الـيت اكنـت  طأما ا لط
ثورة الربجوازية واليت حتولت مـع مـرور الوقـت لية يف جفر ا  طليع

ثورة، فقإىل  يـق هـذا للقوة معادية  تطبد قاومـت بـلك الوسـائل 
بب عفوية . القانون نظمي وال  بب نقص يف ا ته ال  سلقد قاو س بم لتب

ها مصلحة كـربى يف عـدم  تاج، ولكن ?ألساس ألن  ليات اإل ن معل
  .)فالريق نوتكني إىل جواب." (تطبيق هذا القانون

تاج اجلديـدة - تالني أن عالقات اإل ن لكن من املؤكد، كام يقول  سـ
بقى  نـاقض مـع قـوى  إىل جديدةتال  بىل وتـدخل يف  تاألبد بل  تـ

ــاج ت ــوى اإل ــايس لق ــا مكحــرك أس ــد دوره ــاج وتفق ت ناإل ــرى . ن وي
ية  تـاج >شـرتا بق حـىت عـىل عالقـات اإل كتالني أن ذ^  ن نط يسـ
هـا  مترار  ية أن تقـوم ? يا سو سلطة ا بعملc^ وجب عـىل ا ســف ت لـ لـ

ية مع ال ثل يف مالمئة العالقات >شرتا ثوري ا كا مت تجـة ملل ملنقـوى ا
مترار تطور ? سـاليت  تقدي . ت بعض  نوشلك هذا دحضا حاسام  ل مي

ـــتالني  ــاقرة"س ب سني " لعا ــم رضورة  ه ــه مل  ــن ادعــوا أن حتــاcي يف
تار�  تاتورية الربو ية خالل مرح� د تاج >شرتا لعالقات اإل ك ك   :ن

ـــاج يف ظـــل "  ت ـــات اإل ـــن ذ^ أن عالق ـــم م ه نال ميكـــن أن  نف
س ية ال ميكهنــا أن  ــ>شــرتا ت ــوى ك ــأخر عــىل تطــور الق جل أي ت
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تجة تجة يه القوى األكرث حرية واألكرث ثوريـة . ملنا كإن القوى ا ملن
ية  تـاج >شـرتا تجاوز دون شـك عالقـات اإل تاج ويه  كيف اإل ن ت ن

تاج مع طابع القوى . أيضا يف عالقات اإل نيلزم بعض الوقت  لتتك
تجة   .ملنا

بارة  هم إذن  عيف  تـام"نفك سجام ا ل> هـا "نـ عـىل أنـه فهم؟ جيـب 
ية نـزاع بـني  إىل كبصفة عامة، ال تـؤول األمـور يف ظـل >شـرتا

يع أن يـضمن  متـع  تجـة، أن ا تاج والقـوى ا تطعالقات اإل ن سـن يـمل 	

تاج وطابع القـوى  ناسب >سجام بني عالقات اإل نيف الوقت ا ن مل
تجة تـوي يف . ملنا يام بذ^ ألنـه ال  متع >شرتايك ا حييع ا لقتط 	 يسـ

بقات  طبه عىل  نظـمي املقاومـةصل ية قادرة عىل  تر مـن املؤكـد . جع
ــاك قــوى امجلــود  ن تكون  ــضا،  ية أي ــه، يف ظــل >شــرتا هأن ســـ ك
تـاج، ولكـن  هموا رضورة تعديل عالقات اإل تخلفة اcين لن  نا يفمل
ــغ األمــور حــد  بل تغلــب علهيــا دون أن  ّيكون مــن املمكــن ا ت ل ســـ

  ).فالريق نوتكني إىل جواب". (الزناع
  
  
  )يتبع(

  
-------------------   

ــىل ) 1( ية ع ــصورة أسا ــل ب ــن العم متــدã يف هــذا اجلــزء م ســـا ع

تالني أوردهـــــــا  هادات  ـــــــسـا ل   دســـــــربوس. هــــــــ(تـــــــشس
 )H. Desbrousses(   
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