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أ أ
افكار اولية حول
الماركسية
نوال صامد
تقديم عام
تعتبر الماركسية النظرية الثورية للبرولتاريا العالمية ،و ارتبط اسمها بقائدان و معلمان برولتاريان هم,,ا ك,,ارل م,,اركس
) ( 1883- 1818و فردري,,ك انجل,,ز) ,،(1895 – 1820و لع,,ب ك,,ارل م,,اركس و رفيق,,ه فردري,,ك انجل,,ز دورا ك,,بيرا ف,,ي نش,,ر
الفك,,ر الماركس,,ي الث,,وري وس,,ط الطبق,,ة العامل,,ة العالمي,,ة ،ح,,تى أاض,,حت الماركس,,ية النظري,,ة الثوري,,ة العلمي,,ة الوحي,,دة
للطبق,,ة العامل,,ة ،ذات المش,,روع الت,,اريخي الس,,اعي إل,,ى تحري,,ر المجتم,,ع البش,,ري م,,ن قي,,ود الس,,تغلل القتص,,ادي
ال أراسمالي و الضطهاد القومي ،المرتبط به و من كل أاشكال الستيلب القتصادي و الديولوجي ،و م,,ن أاج,,ل ذل,,ك
دعت الماركسية إل,ى تحقي,,ق الش,تراكية ع,بر تحطي,,م الدول,ة ال أراس,مالية و إقام,ة دول,ة دك,تاتوري,ة البرولتاري,,ا الش,تراكية
على طريق بناء المجتمع الخالي من الطبقات :المجتمع الشيوعي.

أ
نشاة الماركسية

ب  ,أ,دات الماركس ,,ية تتبل ,,ور كنظري ,,ة ثوري ,,ة ت ,,دريجيا قبي ,,ل
أ
منتص,,ف أاربعيني,,ات الق,,رن  , ،19و ق,,د نش,,ات ف,,ي ظ,,روف
سياس ,,ية و اقتص ,,ادية و اجتماعي ,,ة و فكري ,,ة ممي ,,زة
لتلك المرحلة.
أ
لقد ك,,انت أالماني,,ا منش,,ا الفك,,ر الماركس,,ي ،تع,,رف
أ
ف
ان,,ذاك غليان,,ا و ت,,وترا فكري,,ا و سياس,,يا س,,اهم ف,,ي ت,,اجيجه
أ
أ
الت,,اخر الت,,اريخي ل لماني,,ا ف,,ي ذل,,ك ال,,وقت ،علم,,ا أان كل
م ,,ن بريطاني ,,ا و فرنس ,,ا كانت ,,ا ق ,,د عرفت ,,ا تط ,,ورا سياس ,,يا و
اقتص,اديا ت,وجته الث,ورات البرجوازي,ة ف,ي البل,دين ،بينم,ا
أأفكر أأولية حول الاركسسية

كانت أالمانيا المج أزاة إلى مجموعة م,ن ال,دويلت ل زال,,ت
تج,,ر ذي,,ول الق,,رون الوس,,طى عل,,ى المس,,توى السياس,,ي و
الديول ,,وجي ،بينم ,,ا ك ,,ان النم ,,و ال أراس ,,مالي داخله ,,ا
بطي,,ئ ج,,دا ،و بطبيع,,ة الح,,ال ك,,ان للث,,ورة الفرنس,,ية
)ث,,ورة برجوازي,,ة ق,,امت بفرنس,,ا س,,نة  1789و أاط,,احت
أ
بالنظ,,ام الملك,,ي( ت,,اثير ك,,بير عل,,ى المثقفي,,ن و الفلس,,فة
أ
أ
ال لم ,,ان ال ,,ذين ب  ,أ,داوا تح ,,ت ذل ,,ك الت ,,اثير ،ي ,,دعون إل ,,ى
أ
الثورة ف,ي أالماني,,ا ض,,د النظم,ة الس,,تبدادية ،و م,,ن أاج,,ل
توحي ,, , , ,د أالماني ,, , , ,ا ،و هم ,, , , ,ا المطلب ,, , , ,ان ال ,, , , ,ديموقراطيان
أ
أ
الساس ,,يان لتل ,,ك الف ,,ترة ،لك ,,ن تط ,,ور الث ,,ورة ال لماني ,,ة
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ك,ث,ورة برجوازي,,ة ض,د بقاي,,ا القط,اع و النظ,ام الس,,تبدادي فتموت الخلية لتولد أا خرى(.
أ
ر أ
,ة
,
ق
الطب
,ول
,
خ
د
,ة
,
ي
التاريخ
,ة
,
ي
الناح
,ن
,
م
,ق
,
ف
وا
,د
,
ق
,اني
,
م
ل
ال
 - 3نظري,,ة داروي,,ن ) ( 1882 - 1809ح,,ول تط,,و الن,,واع
أ
أ
ر
,ة
,
ص
خا
,فة
,
ص
ب
,ة
,
ي
لمان
ال
و
,ة
,
م
عا
,فة
,
ص
ب
,ة
,
ي
ب
و
ال
العامل ,,ة
)نظري,ة النش,,وء و الرتق,,اء( ،و ال,تي ش,,كلت ض,,ربة للفك,,ر
أ
أ
عل,, ,ى مس,, ,رح التاري,, ,خ ،خلف,, ,ا لم,, ,ا ك,, ,انت علي,, ,ه ش,, ,روط الميتافيزيقي و الديني ،لنها تبين من جه,,ة كي,,ف نش,,ات
أ
الث,,ورتين النجليزي,,ة و الفرنس,,ية ،فبع,,د انكش,
,اف طبيع,,ة الن,,واع )النب,,ات ،الحي,,وان ،النس,,ان( م,,ن البس,,يط إل,,ى
أ
أ
و
,وة
,
,
خ
ال
ه ,, ,اتين الث ,, ,ورتين و ش ,, ,عاراتها الكاذب ,, ,ة ح ,, ,ول
المعقد ،و كيف يتسلس,,ل ذل,ك التط,ور بحي,,ث تنش,,ا م,ن
المس,,اواة و الحري,,ة و تبي,,ان طبيعته,,ا الطبقي,,ة ف,,ي خدم,,ة داخل كل نوع أانواع أاخرى .و قد اك,تشف ش,,ارل داروي,,ن
البرجوازية ،ثم انفضاح
طبيعة الديموقراطية البرجوازية كي,,ف انبث,,ق النس,,ان ع,,ن فص,,يلة مش,,تركة م,,ع الق,,رود ،و
أ
ر أ
,ة
,
,
ق
الطب
,ت
,
,
ك
تحر
,ة،
,
,
ي
غلب
ال
,ى
,
,
ل
ع
,ة
,
,
ي
قل
ال
كدك,تاتو ي ,, ,ة
ق ,,د ش ,,كلت نظريت ,,ه بش ,,كل ع ,,ام ض ,,ربة قاض ,,ية لنظري ,,ة
العامل,,ة للنض,,ال ض,,د النظ,,ام الجدي,,د أ كنظ,,ام اس,,تغللي "الخل ,, , , , , , ,ق الديني ,, , , , , , ,ة" )كرياس ,, , , , , , ,يونيزم( و للمناه ,, , , , , , ,ج
طبق ,, ,ي جدي ,, ,د ،و بم ,, ,وازاة ذل ,, ,ك نش ,, ,ات مجموع ,, ,ة م ,, ,ن الميتافيزيقية في علوم الناسة و غيرها.
الم ,,ذاهب و النظري ,,ات الش ,,تراكية و الش ,,يوعية ك,تع ,,بير
ع ,, ,ن الحتج ,, ,اج ض,, ,د الس ,, ,تغلل الطبق ,, ,ي ال أراس,, ,مالي و دعت الاركسسية ارل تقيق اشتاكية عب
كمحاولت بدائية ليجاد ب,,ديل عن,,ه ،و انتش,,ر ه,ذا الفك,,ر
تطي الول الر أأسملية و ارقامة دول
داخ ,, ,ل أاورب ,, ,ا و تش ,, ,كلت عل ,, ,ى أاساس ,, ,ه مجموع ,, ,ة م ,, ,ن
أ
دكتاتورية البولتاري اشتاكية عل
المنظمات و الحزاب الشتراكية و الشيوعية.
 عرف القرن  19ثورات علمية كبيرة خاص,,ة ف,,ي مي,,دان
العلوم الطبيعي,,ة أازاح,,ت المناه,,ج الميتافيزيقي,,ة ف,,ي تل,ك
العل,,وم ع,,ن عرش,,ها ،بم,,ا يعن,,ي تق,,دما ف,,ي دراس,,ة الظ,,واهر
أ
الطبيعي ,,ة دراس ,,ة ش ,,املة و ف ,,ي ترابطاته ,,ا ،و ي ,,اتي
على أراس هذه ال ك,تشافات:
 - 1اك,تش ,,اف ق ,,انون بق ,,اء الطاق ,,ة و تحوله ,,ا و ه ,,ي
خطوة هامة على طريق فهم حركة المادة و تطورها.
 - 2اك,تش,,اف الخلي,,ة الحي,,ة ف,,ي عل,,م البيولوجي,,ا باعتباره,,ا
أاس,,اس وج,,ود الكائن,,ات الحي,,ة )إنس,,ان ،حي,,وان ،نب,,ات(
)كل الكائن,,ات الحي,,ة مش,,كلة م,ن خلي,,ا و يتط,ور الك,,ائن
الح,, ,ي م,, ,ن خلل عملي,, ,ة انش,, ,طار دائ,, ,م وس,, ,ط الخلي,, ,ا
أأفكر أأولية حول الاركسسية

طريق بناء التع الال من الطبقات:
التع الشسيوعي.
 في أالمانيا التي كانت تعتبر بلدا متخلفا بالنسبة
لدرج ,,ة نموه ,,ا القتص ,,ادي )ك ,,انت ال أراس ,,ماية تتط ,,ور
بش ,,كل جنين ,,ي و بطي ,,ئ ف ,,ي بداي ,,ة الق ,,رن  ( 19فق ,,د
ك ,,انت عل ,,ى المس ,,توى الفلس ,,في تزخ ,,ر بنش ,,اط فك ,,ري و
ازدهار فلسفي كبير توج بظهور فلسفة عظ,,ام م,,ن أامث,,ال
إيمانوي,,ل ك,,انط و ش,,وبنهاور و فيخت,,ة و فردري,,ك هيج,,ل
أ
قم,,ة الفلس,,فة الكلس,,يكية ال لماني,,ة إل,,ى ج,,انب ليودفي,,غ
فيورب,,اخ ،و ق,,د خص,,ص انجل,,ز ك,ت,,ابه ف,,ي ه,,ذا الموض,,وع
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تح ,, , ,ت عن,, , ,وان "ليودفي ,, , ,غ فيورب ,, , ,اخ و نهاي ,, , ,ة الفلس ,, , ,فة
أ
الكلسيكية ال لمانية".
لق,,د س,,اهمت فلس,,فة هيج,,ل ف,,ي تق,,ديم و تط,,وير الفك,,ر و
المنه,,ج الج,,دليين ،و إن ك,,انت تل,ك الفلس,,فة مثالي,,ة م,,ن
أ
حيث إجابتها عن السؤال الساسي في الفلسفة :أاس,,بقية
الم,,ادة أام الفك,,ر .و ق,,د س,,اهم فيورب,,اخ ب,,دوره م,,ن خلل
نق,, ,ده للفلس,, ,فة الهيجلي,, ,ة ف,, ,ي تط,, ,وير الفلس,, ,فة المادي,, ,ة
أ
بإعط,,ائه الولوي,,ة للم,,ادة عل,,ى الفك,,ر .و م,,ن المعل,,وم أان
أ
كل م,,ن ك,,ارل م,,اركس و فردري,,ك انجل,,ز ق,,د ت,,اثرا به,,ذين
الفيلس ,,وفين م ,,ن حي ,,ث تش ,,بعهما ب ,,الفكر ال ,,ديالك,تيكي
الهيجل ,,ي ،لك ,,ن جعله يق ,,ف عل ,,ى ق ,,دميه بع ,,د أان ك ,,ان
أ
يق ,,ف عل,,ى أراس,,ه ،و ذل,,ك بإعط ,,ائه الس,,اس الم ,,ادي ،و
عن ,,دما ص ,,درت ك,تاب ,,ات فيورب ,,اخ المدافع ,,ة ع ,,ن المادي ,,ة
اعت,,برا ذل,,ك خط,,وة عظيم,,ة سيس,,تفيدان منه,,ا ك,ثيرا فيم,,ا
بع ,,د ،و ل ,,ذلك تعت ,,بر الماركس ,,ية نفس ,,ها مدين ,,ة له ,,ذين
الفيلسوفين الكبيرين.
أ
ش,,كلت ه,,ذه الش,,روط عموم,,ا الس,,ياق الع,,ام لنش,,اة الفك,,ر
أ
الماركسي و نظريته الثورية ،و قد ساعد على هذه النشاة
النخ,راط المبك,,ر لك,,ل م,,ن ك,,ارل م,,اركس و فردري,,ك
انجلز ف,,ي مختل,,ف النض,,الت السياس,,ية و الفكري,,ة و
الفلسفية التي كانت تزخر بها المرحلة عل,ى الص,عيد
أ
الورب,,ي و عل,,ى ص,,عيد أالماني,,ا ،فانخرط,,ا ف,,ي العم,,ل
الص ,, ,حافي و السياس ,, ,ي و الثق ,, ,افي و العلم ,, ,ي و الفلس ,, ,في
الث ,, ,وري ،عل ,, ,ى قاع ,, ,دة النتم ,, ,اء للنض ,, ,ال ال ,, ,ديموقراطي
الث,,وري بداي,,ة ث,,م النتق,,ال إل,,ى النش,,اط الش,,يوعي الث,,وري
بع,,د ذل,,ك .و ف,,ي س,,ياق ك,,ل ه,,ذا اك,تش,,فا ال,,دور الت,,اريخي
للطبق,,ة العامل,,ة كحامل,,ة مش,,روع مجتمع,,ي ث,,وري ،و ق,,د
أأفكر أأولية حول الاركسسية

أ
المركز الماركسي اللينيني للدراسات و البحات و التكوين
س,,اعدهما عل,,ى ذل,,ك نش,,اطهما المك,ث ,,ف ف,,ي مجموع,,ات
منظم ,,ة ت ,,م خلقه ,,ا م ,,ن طرفهم ,,ا )المجموع ,,ات المس ,,ماة
"لج ,,ان المراس,,لت الش ,,يوعية"( ،أاو ك ,,انت قائم,,ة فقام ,,ا
بتطويره,,ا و تثويره,,ا و وض,,ع البرنام,,ج الث,,وري له,,ا و قواع,,د
العمل التنظيمي داخلها مثال "العصبة الش,يوعية" ال,تي
ش,,كل "البي,,ان الش,,يوعي" ال,,ذي ق,,ام بص,,ياغته ك,,ل م,,ن
ك,,ارل م,,اركس و فردري,,ك انجل,,ز أاول بي,,ان سياس,,ي لح,,زب
ماركسي.
ف,,ي بوتق,,ة النض,,الت العمالي,,ة و الفلس,,فية و السياس,,ية و
أ
الفكرية نشات الماركسية و تطورت عل,,ى أاي,,دي مؤسس,,يها
العظيمي,,ن ك,,ارل م,,اركس و فردري,,ك انجل,,ز .و ق,,د س,,اهم
أ
نق ,, , ,دهما له ,, , ,م النظري ,, , ,ات الفلس ,, , ,فية و القتص ,, , ,ادية و
السياس,,ية ف,,ي نش,,وء الفك,,ر الماركس,,ي ،عل,,ى قاع,,دة مادي,,ة
جدلي,,ة و تاريخي,,ة أادت إل,,ى اك,تش,,افات علمي,,ة و فلس,,فية
كبيرة.
لقد شكلت الماركسية ثورة فلسفية جديدة فتحت الب,,اب
لتط,,ور عل,,م الث,,ورة الماركس,,ي ،الق,,ائم عل,,ى وح,,دة متين,,ة
لل ,,ديالك,تيك و المنط ,,ق و نظري ,,ة المعرف ,,ة ،و عل ,,ى دور
ت ,,اريخي للطبق ,,ة العامل ,,ة ،ال ,,ذات الثوري ,,ة ،الحامل ,,ة
للمش ,,روع الث ,,وري الت ,,اريخي .و ق ,,د س ,,اهم ه ,,ذا النق ,,د
الث,,وري ف,,ي بن,,اء المص,,ادر الثلث,,ة للفك,,ر الماركس,,ي،
ال,,ذي انبن,,ى عل,,ى مس,,اهمات نقدي,,ة حاس,,مة أادت إل,,ى
ثورات ثلث:
 ثورة فلسفية )المادية الجدلية و التاريخية(. ث,,ورة ف,,ي القتص,,اد السياس,,ي )نظري,,ة القيم,,ة و ف,,ائضالقيمة(.
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 -ثورة في المجال السياسي )نظرية الشتراكية العلمية(.

 , 1الثورة الفلسفية
)المادية الجدلية و المادية التاريخية(
لقد اهت,م م,اركس من,ذ ريع,,ان ش,بابه بالفلس,,فة الهيجلي,ة،
أ
و ت,,اثر ك,,ذلك بفلس,,فة فيورب,,اخ المادي,,ة ،إل أان ك,,ل م,,ن
ك,,ارل م,,اركس و رفيق,,ه ف,,ي النض,,ال فردري,,ك انجل,,ز ،ل,,م
يقف ,, ,ا عن ,, ,د ه ,, ,ذا الح ,, ,د ،ب ,, ,ل قام ,, ,ا بنق ,, ,د ث ,, ,وري ج ,, ,ذري
لفلس,,فتهما ،مؤسس,,ين ب,,ذلك فلس,,فة المادي,,ة الجدلي,,ة و
أ
التاريخي,,ة ،و هم,ا الس,,لحان الساس,,يان للطبق,,ة العامل,ة
في نضالها ض,د الفك,ر الطبق,ي ال,,برجوازي بك,,ل منوع,,اته،
إنها فلسفة البراكس,يس الث,,وري ال,تي أاسس,,ت لعل,م الث,ورة
البرولتاري.

لقد شكت الاركسسية ثورة فلسفية
جديدة فتحت الباب لتطور عل الثورة
الاركس ،القائ عل وحدة متينة
لليلكتيك و النطق و نظرية العرفة،
و عل دور تريي للطبقة العامل،
الات الثورية ،الامل للمشوع
الثوري التاريي

 , 2ثورة في القتصاد السياسي
ك ,,انت بريطاني ,,ا ف ,,ي مج ,,ال القتص ,,اد السياس ,,ي ،البل ,,د
أ
ال ك,ثر تط,,ورا م,,ن الناحي,,ة النظري,,ة ،لكونه,,ا ك,,انت البل,,د
أ
أ
ال أراسمالي ال ك,ثر تقدما ،و ل,ذلك نش,ا فيه,ا ع,دد مه,م م,ن
كب,, , ,ار المدرس,, , ,ة القتص,, , ,ادية الكلس,, , ,يكية ،و ف,, , ,ي
مق,, ,دمتهم ك ,,ل م,, ,ن أادم س,, ,ميث ) ( 1790 - 1723و
دافي ,,د ريك ,,اردو ) ،(1823-1772و ق ,,د قام ,,ا كلهم ,,ا
بمس ,, ,اهمة ف,, ,ي تبل ,, ,ور نظري,, ,ة القيم ,, ,ة ،إل أانهم ,, ,ا بحك ,, ,م
انتمائهم,,ا الطبق,,ي و دفاعهم,,ا ع,,ن الطبق,,ة ال أراس,,مالية ض,,د
القطاع ،لم يستطيعا سبر جوهر نظري,,ة القيم,,ة ،و ك,,ان

أأفكر أأولية حول الاركسسية

ك ,, ,ارل م,, ,اركس ال ,, ,ذي طب ,, ,ق ال ,, ,ديالك,تيك الم ,, ,ادي عل,, ,ى
أ
القتصاد السياسي ،من اك,تشف لول مرة نظرية ف,,ائض
أ
القيم ,,ة ال ,,تي ق ,,ال عنه ,,ا ليني ,,ن بانه,, ,ا حج ,,ر الزاوي ,,ة ف ,,ي
النظرية القتصادية الماركسية .و قد ساهمت نظري,,ة
القيم ,,ة عن,, ,د م,, ,اركس ف,, ,ي تس,, ,ليح الطبق,, ,ة العامل ,,ة،
بنظري,,ة علمي,,ة ف,,ي ص,راعها ض,,د البرجوازي,,ة و النظ,,ام
ال أراسمالي ،و جعلت من الشتراكية نظرية علمي,,ة بع,,دما
كانت نظرية طوباوية.
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 , 3ثورة في المجال السياسي
)الشتراكية العلمية(
كانت فرنسا بحكم الخصوصية التاريخي,,ة )ث,,ورة  1789و
ما تلها من ثورات و تغيرات سياسية ف,,ي فرنس,,ا( ،البل,,د
ال ,,ذي ع ,,رف انتش ,,ارا ك ,,بيرا للنظري ,,ات الش ,,تراكية ،ال ,,تي
أاعطت أاسماءا بارزة في هذا المج,,ال منه,,م ش,,ارل ف,,وري,,ي
) ،(1837 - 1772س ,, ,ان س ,, ,يمون )،(1825 – 1760
ب,, , ,رودون ) ( 1865 – 1809إض,, , ,افة إل,, , ,ى النجلي,, , ,زي
الشتراكي الطوباوي روبرت أاووين).(1858 -1772
و إذا ك ,,انت الش ,,تراكية م ,,ا قب ,,ل الماركس ,,ية ق ,,د أاعط ,,ت
أافكارا جنيني,,ة و تص,,ورات أاولي,,ة مهم,,ة ع,,ن الش,,تراكية أاو
الش,,يوعية ،إل أانه,,ا ظل,,ت طوباوي,,ة ف,,ي مش,,روعها لتغيي,,ر
المجتم,,ع ال أراس,,مالي ،ال,,ذي اعتم,,د عل,,ى النق,,د أاو النص,,ح
أالخلقي و التوجه إل,,ى ك,,ل م,,ن البرولت,,اري و ال,,برجوازي
للقي,,ام به,,ذا التغيي,,ر ،و ف,,ي ك,,ل ه,,ذا ظل ,,ت ع,,اجزة ع,,ن

إدراك ق ,, , ,وانين النظ ,, , ,ام ال أراس ,, , ,مالي و ق ,, , ,وانين التط ,, , ,ور
الت ,, ,اريخي ،مم ,, ,ا أافق ,, ,دها أاي ط ,, ,ابع علم ,, ,ي و غي ,, ,ب ع ,, ,ن
منظوره,,ا ذل,,ك ال,,دور الث,,وري للطبق,,ة العامل,,ة ،ص,,احبة
المش ,,روع الت ,,اريخي الجدي ,,د ،ل ,,ذلك أاطل ,,ق عليه ,,ا اس ,,م
"الشتراكية الطوباوي,,ة" ،ف,,ي مقاب,,ل الش,,تراكية العلمي,,ة
ال,,تي أاس,,س له,,ا ك,,ل م,,ن ك,,ارل م,,اركس و فردري,,ك انجل,,ز
)انظ,,ر ك,ت,,اب انجل,,ز "الش,,تراكية الطوباوي,,ة و الش,,تراكية
العلمية"(.
إن كل محاولة لتق,,ديم تعري,,ف ش,,امل للماركس,,ية ،ل ب,,د
أان تتوقف عند التعري,,ف ال,,ذي أاعط,,اه أاح,,د تلم,,ذة ك,,ارل
ماركس الثوريين :فلدمير إليتش أاوليانوف ليني,,ن حي,,ث
يقول:

أ
"إن مذهب ماركس هو كلي القدرة ،ل نه محق ،إنه متناسق و كامل ،و ه ,,و يعط ,,ي مفهوم ,,ا متماس ,,كا ع ,,ن
العالم ،غير متوافق مع أاي ضرب من النحرافات و مع أاي نوع من الدفاع ع ,,ن الطغي ,,ان ال ,,برجوازي ،إن ,,ه
أ
أ
الوريث الشرعي لفض,,ل م,,ا أاب,,دعته النس,,انية ف,,ي الق,,رن  , ،19الفلس ,,فة ال لماني ,,ة و القتص,,اد السياس ,,ي و
الشتراكية الفرنسية" .انظر مقالة لينين"مصادر الماركسية الثلثة و أاقسامها المكونة الثلثة".
ال,,ذاتي( و المادي,,ة التاريخي,,ة ال,,تي ه,,ي عل,,م تط,,بيق
و خلص ,,ة الق ,,ول ،تق ,,وم الماركس ,,ية عل ,,ى مرتكزي ,,ن
المادية الجدلية على تاريخ المجتمع البشري بجمي ,,ع
أاساس ,, ,يين )س ,, ,نعمل عل ,, ,ى توض ,, ,يحهما ف ,, ,ي ع ,, ,روض
مراحل ,, ,ه و أانم ,, ,اطه المختلف ,, ,ة ،و تق ,, ,وم عل ,, ,ى مقول ,, ,ة
لحق,,ة( ،هم,,ا المادي,,ة الجدلي,,ة و المادي,,ة التاريخي,,ة.
فال,, ,ديالك,تيك عل,, ,م الق ,,وانين العام ,,ة لتط ,,ور الطبيع ,,ة و الصراع الطبق,,ي باعتب,,اره محرك,,ا للتاري,,خ " :إن تاري,,خ ك,,ل
الفك,,ر النس,,اني )ال,,ديالك,تيك الموض,,وعي و ال,,ديالك,تيك مجتمع إلى يومنا هذا )ثم يضيف انجلز فيما بعد :ما ع,,دا
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تاري,,خ المش,,اعية البدائي,,ة( ل,,م يك,,ن س,,وى تاري,,خ ص ,راع إن هذا الطرح شكل ضربة قوية لك,,ل المف,,اهيم المثالي,,ة
بي,, ,ن الطبق ,,ات" )"البي ,,ان الش ,,يوعي" ،ك,, ,ارل م ,,اركس ،و الفلس,,فية و النخبوي,,ة الرجعي ,,ة للتاري ,,خ )العظم,,اء م,,ن
فردري ,,ك انجل ,,ز( ،و عل ,,ى الجم ,,اهير المنتج ,,ة باعتباره ,,ا مل,,وك و س,,لطين و أاب ,,اطرة ه,,م ص,,ناع التاري ,,خ ،أاو كم,,ا
يق ,, , , ,ال الي,, , , ,وم "الف ,, , , ,اعلون السياس ,, , , ,يون " أاي النخ ,, , , ,ب
صانعة التاريخ.
المتسلطة على رقاب الجماهير(.
في  29دجنبر 2014
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