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بصدد الادية الدلية
ـ ـ مقدمات أولية ـ ـ
مقدمة
…
منذ أنقسام ألمجتمع إلى طبقات ،و تطور قسمة ألعمل ألجتماعي ،و بـروز إمكانيــة تطـور ألفكـر ألفلســفي ،دأب ألفلســفة ألقــدأمى علــى محاولــة تفسـير
ألكــون و ألعــالم ،بإعطــاء فكــرة عامــة عــن ألطبيعــة و ألمجتمــع ،و فــي محــاولتهم تلــك أنقســم ألفلســفة إلــى معســكرين  :معســكر مثــالي و معســكر مــادي .و قــد
…
أستطاع ألفلسفة أليونان ألقدأمى أن يقدموأ فهما صحيحا و موضوعيا إلى حد ما للعالم ،حسب ألحدود ألتي كانت تسمح بها ظروفهم ألتاريخية ،عالم يتحرك
و يتغير و يتلشى.
…
…
…
هــذه ألحقيقــة ألدياليكـتيكيــة كــان ألفيلســوف هيرأكليــت 1أول مــن عــبر عنهــا ،أي أن ألــدياليكـتيك ولــد فــي أليونــان ،لكــن ألــديالكـتيك فــي ألعصــور
…
ألقديمة ،كما يقول ماوتسي تونغ" ،2كـان يتصـف بصـفة ألعفويـة و ألسـذأجة ،و فـي ألظـروف ألجتماعيـة و ألتاريخيـة ألـتي كـانت تسـود فـي تلـك أليـام ،لـم يكـن
… …
من ألممكن أن يا خذ شكل نظرية كاملة ،و هكذأ عجز عن تفسير ألكون تفسيرأ كامل ،فحلت ألميتافيزيقا فيما بعد محله".
…
…
…
 1ـ هيراكليت :فيلسوف يوناني عاش قبل سقرأط ،فيلسوف مادي قال أن كل شيء في تغير و حركة مستمرة و هو صاحب مقولة "ل تستطيع أن تسبح في نفس ألنهر مرتين" تعبيرأ على أن مياهــا
…
…
…
جديدة تتدفق فيه ،و أن نظام ألعالم وأحد لم يصنعه أحد هو دأئما و سيكون كذلك أبدأ.
 2ـ ماو تسي تونغ ( 1976 – 1893) :زعيم ألحزب ألشيوعي ألصيني منذ  1935حتى وفاته ،سياسي و قائد عسكري ،زعيم ألثورة ألصينية و قائدها ،و مبدع ألثورة ألثقافية ألبروليتارية ألصـينية ،و
قائد ألثورة ألعالمية في موأجهة ألتحريفية .توفي سنة .1976
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 1ـ تعريف المادية الديالكـتيكية )الجدلية(
ألماديــة ألديالكـتيكيــة هــي نظــرة فلســفية علميــة للعــالم ،و هــي جــزء
…
مكــون للنظريــة ألماركســية و أساســها ألفلســفي ،و قــد وضــع مــاركس و أنجلــز
…
…
ألســس ألفلســفية للماديــة ألــتي تبلــورت فــي منتصــف أربعينيــات ألقــرن  ،19و
تطــورت مرتبط ــة بالتق ــدم ألعلم ــي و مســيرة ألحرك ــة ألعمالي ــة ألثوري ــة ،و ك ــان
ظهوره ـ ــا ث ـ ــورة ف ـ ــي تاري ـ ــخ ألفك ـ ــر ألنس ـ ــاني و تاري ـ ــخ ألفلس ـ ـ ــفة .فالمادي ـ ـ ــة
…
ألدياليكـتيكي ــة ه ــي أح ــد ألمص ــادر ألثلث للنظري ــة ألماركس ــية ا أللينيني ــة و
مكونهــا ألفلســفي ،إن فلســفة ألماركســية هــي ألماديــة ألدياليكـتيكيــة .بالنســبة
لك ــارل م ــاركس و فردري ــك أنجل ــز ،فال ــديالكـتيك ألم ــادي ه ــو عل ــم ألق ــوأنين
ألعامة للحركة و ألتطور في ألطبيعة و ألمجتمع و ألفكر.
لقـ ــد تبلـ ــورت ألماركسـ ــية كنتـ ــاج للصـ ـرأعات ألطبقيـ ــة للبروليتاريـ ــا،
فشكلت تعبيرهــا ألنظــري ،و فــي نفــس ألــوقت مثلــت ثـورة فلســفية عميقـة .إن
…
ألماركسية كانت أول فكر يفسـر إمكانيـة ألثـورة ألجتماعيــة ،فــي كـل مجــالت
…
ألحي ــاة ألجتماعي ــة ،و من ــذ أنطلقته ــا ألول ــى تمي ــزت ألماركس ــية بخاص ــيتين
…
أساسيتين:
 طابعها ألطبقي :تطــرح ألماركســية بوضــوح أنحيازهــا للبروليتاريــا ،و…
…
أعتبرت أن ألمادية ألدياليكـتيكية تخدم هذه ألخيرة.

…
 طابعها ألعملي :يتجلى في تاكيدها علــى تبعيــة ألنظريــة للممارســة و…
أرتكازها على هذأ ألساس ،ثم ألعودة لخدمة ألممارسة.
 2ـ المادية والديالكـتيك :نبذة تاريخية
…
عـ ـ ــرف ألظـ ـ ــرف ألـ ـ ــذي نشـ ـ ــات فيـ ـ ــه ألماديـ ـ ــة ألديالكـتيكي ـ ــة تعـ ـ ــدد
أل كـتشــافات ألعلميــة )فيزيــاء ،كيميــاء ،بيولوجيــا  (...و عناصــر تركيــز نظــام
أجتمــاعي جديــد هــو ألنظــام ألبورجــوأزي ،و كــل مــا صــاحبه مــن أنهيــار ركــائز
ألنظ ــام ألقط ــاعي ،ث ــم ولدة حرك ــة جدي ــدة ف ــي ألتاري ــخ ،ه ــي حرك ــة طبق ــة
ألبروليتاريا.3
…
فــالنقلب ألتــاريخي ألــذي شــهدته أوربــا علــى ألمســتوى ألجتمــاعي و
…
… …
ألسياسي و ألديولوجي أثر تاثيرأ حاسما في نشاة ألمادية ألدياليكـتيكية.
 المادية القديمة و مادية ماركس:…
إن مــا يميــز ماديــة مــاركس عــن ألماديــة ألقديمــة ،هــو كــون أصــحاب
…
ألماديــة ألقديمــة لــم يكونــوأ مــاديين إل فــي تفســير ظــوأهر ألطبيعــة ،أمــا فــي
…
…
 3ـ البروليتاري ــا :طبق ــة ألعم ــال ألج ـ ـرأء ألمعاص ــرين ،أل ــذين ل يملك ــون أي وس ــائل إنت ــاج،
فيضطرون إلى بيع قوة عملهم لكي يعيشوأ).تعريف ألبيان ألشيوعي للبروليتاريا(.
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تفسير ألحياة ألجتماعية فقـد ظلـوأ مثـاليين ،لـذلك كــان نقـد نـوأقص ألماديـة
ألقديمة نقدأ جذريا و دحضها شــرطا ضـروريا لنشــاء ألماديــة ألديالكـتيكيــة ،و
…
…
…
إذأ كــان مــاركس و أنجلــز قــد أبقيــا ألســاس ألمــادي للفلســفة ألســابقة أي ألفهــم
ألم ــادي للطبيع ــة ،فق ــد قام ــا بتث ــويره ع ــبر ربط ــه بال ــديالكـتيك و بالعلق ــات
ألجتماعي ــة ،مق ــدمين ب ــذلك للبش ــرية و للبروليتاري ــا نظري ــة مادي ــة جدلي ــة
متكاملــة ،مقــدمان بــذلك للبشــرية فهمــا ثوريــا جديــدأ للعــالم و ألتاريــخ ،فقــد
…
رأ يــا مهمتهمــا فــي إتمــام بنــاء ألماديــة ليصــل بهــا إلــى ألقمــة ،و إعطــاء ألبشــرية
…
فهمــا ماديــا علميــا للتاريــخ ،و لتنفيــذ هــذه ألمهمــة أقتضــى ألمــر منهمــا وضــع
ديالكـتيك ثوري ،و توحيد ألمادية و ألديالكـتيك فــي مـذهب موحــد كامـل هـو
ألمادي ــة ألديالكـتيكي ــة و تط ــبيقه عل ــى تاري ــخ ألمجتم ــع . 4هك ــذأ بل ــور ك ــارل
مـ ــاركس و رفيقـ ــه فري ــدريك أنجلـ ــس سـ ــلحا ألبروليتاريـ ــا ألثـ ــوريين :ألماديـ ــة
ألديالكـتيكية و ألمادية ألتاريخية.
 كيف تطور الديالكـتيك:لقـ ــد تطـ ــورت ألماديـ ــة و ألـ ــديالكـتيك كـقاعـ ــدتين منفص ـ ــلتين ع ـ ــن
…
بعض ـ ــهما ألبع ـ ــض ،فالمادي ـ ــة ظل ـ ــت ميتافيزيقي ـ ــة غي ـ ــر ديالكـتيكي ـ ــة ،أم ـ ــا
ألديالكـتيك فقد تطور في ألمـذأهب ألفلســفية ألمثاليــة ،و ل سـيما فــي مـذهب
…
 4ـ أنظر "ألديولوجية أل لمانية" ماركس أنجلزح

…
…
ألفيلسـ ــوف أل لمـ ــاني ألمثـ ــالي هيجـ ــل ،و بحكـ ــم مثاليـ ــة هـ ــذأ ألخيـ ــر ،ظـ ــل
ألديالكـتيك عنده يحتوي على نوأقص كبيرة.
…
إن ديالكـتيــك هيجــل 5لــم يكــن مطبقــا إل علــى تطــور ألفكــرة أي علــى
…
…
ألوعي ،فالفكرة عند هيجل هي ألتي تتطور و تنتقل من حالــة إلــى أخــرى ،أمــا
…
ألطبيعــة فل تطــور لهــا فــي ألزمــان ،أي ليــس لهــا تاريــخ خــاص ،لكــن فلســفة
…
هيجل ،وإن كانت مثاليــة ،فقــد قــدمت خدمــة عظيمــة ألهميــة للــديالكـتيك،
يقول ماو تسي تونغ " لكن ديالكـتيكه كان مثالي ألنزعة ،حتى جاء مــاركس و
أنجلــز ،هــذأن ألمعلمــان ألعظيمــان للحركــة ألبروليتاريــة ،فلخصــا ألمنج ـزأت
…
أليجابيــة فــي تاريــخ ألمعرفــة ألبشــرية ،و أســتوعبا علــى ألخــص بصــورة ناقــدة
ألعناصر ألمعقولة في ديالكـتيك هيجل".
…
إن ألنظام ألفلسـفي ألمثـالي لهيجـل ،يعتـبر أن تطـور ألفكـر هـو ألـذي
…
ينظم سير ألتاريخ ،لقد كان ألطرح ألهيجلي يقوم على تصور يعتــبر أن ألفكــرة
ألمطلقــة )خالقــة ألعــالم( هــي ذأت و موضــوع فــي آأن وأحــد ،و هــي فــي مجــرى
…
تطورها مرتبطة بالعالم بشكل ل أنفصام فيه ،و قياسا على ذلك تاخذ ألحركة
ألديالكـتيكيــة لــديه طابعــا موضــوعيا يســتحيل معــه تغييــر هــذه ألحركــة بمجــرد
 5ـ هيجل :جــورج فيلهلــم فردريــش ) ،(1831 – 1770مــن عائلــة بروســية )نســبة إلــى
…
…
…
… …
…
بروسيا( ،فيلسوف ألماني ،يعتبر أحد أهم ألفلسفة أل لمان ،أهـم مؤسســي ألفلســفة أل لمانيــة
…
ألمثاليــة فــي ألقــرن  ،19تقــوم فلســفته علــى أعتبــار أن ألــوعي ســابق للمــادة عكــس مــا تقــول بــه
…
ألفلسفة ألماركسية ،ترك هيجل حوألي  20مجلدأ نشرت بال لمانية ،و ترجم معظمها إلــى عــدة
لغات بما فيها ألعربية .
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فعل إرأدي ذأتي ،و هنا ينحصر دور ألفيلسوف في فهم سيرورة ألتاريــخ ليــس
إل.
إن جــوهر فلســفة هيجــل خاصــة علقــة ألفكــرة ألمطلقــة بالطبيعــة،
…
…
يقوم على أعتبار ألفكرة ألمطلقة هي ألساس أي ألمحــرك ،بينمــا ألطبيعــة هــي
…
أنعكاس للولى من خلل مسيرة تطورها ألديالكـتيكي.
بالنســبة لهيجــل فــإن ألــذأت ألمفكــرة هــي وســيط للفكــرة ،ألــتي تعــبر
عــن نفســها كمنطــق )للــذأت( ،و كطبيعــة )مخالفــة للــذأت( ،ثــم ألعــودة إلــى
ذأتها )عودة ألذأت لذأتها(.
و بالنس ــبة لم ــاركس ،و بع ــد عملي ــة ألقل ــب ألم ــادي أل ــديالكـتيكي،
…
أصبح ألكائن ألنساني يحتل موقعا مركزيا ،و ألوأقع ألقائم نتــاج للتاريــخ ممــا
…
أدى بماركس إلى بلورة دياليكـتيك مادي ملموس ،مقابــل دياليكـتيــك هيجــل
ألمثالي.
كان مــاركس ملمــا بفلســفة هيجـل ،فقــد تعامـل معهــا باعتبارهـا وحـدة
متناقضــة ،تجمــع نظامــا فلســفيا يحتــوي نزعــة محافظــة تكــرس ألوأقــع ،و فــي
نف ــس أل ــوقت يحت ــوي عل ــى ن ــوأة ديالكـتيكي ــة س ــيزيل عنه ــا طابعه ــا ألمث ــالي
لتصبح ديالكـتيكا ماديا.
لق ــد أس ــتنبط م ــاركس و أنجل ــز ألنظري ــة ألعظيم ــة ،نظري ــة ألمادي ــة
ألديالكـتيكيــة و ألماديــة ألتاريخيــة ،مــن خلل تعامــل نقــدي ،مــادي و جــدلي
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مع فلســفة هيجـل ،و بقـدر مـا …أن مـاركس أبتغـى ألتغلــب علـى ألنقـص ألجـذري
في ديالكـتيك هيجل ،أبتغى كذلك ألحفاظ على كل ما هو تقدمي فيه.
و لقــد حطــم فيوربــاخ 6نظــام هيجــل ألفلســفي ألمثــالي ،لكــن أحتــاج
…
…
ألمــر إلــى عبقريــة مــاركس مــن أجــل أســتخرأج ألنــوأة ألثوريــة و تحطيــم ألنظــام
…
ألفلســفي ألهيجلـي ،و قـد أصـبح ألـديالكـتيك علـى يـد مـاركس ماديـا بعـدما كــان
مثاليا عند هيجل.
 (3ديالكـتيك ماركس و ماديته:
إن ألن ــوأة ألعقلي ــة ف ــي ديالكـتي ــك هيج ــل أل ــتي ع ــثر عليه ــا م ــاركس،
…
…
…
تكمــن فــي ألتاكيــد بــان كــل شــيء فــي ألعــالم يوجــد فــي تغيــر و تطــور ،و أن
…
ألتناقض ــات ألدأخلي ــة ه ــي مص ــدر ه ــذأ ألتط ــور ،لك ــن م ــن أج ــل فص ــل ه ــذأ
ألمــذهب ألتقــدمي للتطــور عــن ألقشــرة ألمثاليــة ،كــان مــن ألضــروري صــياغة
…
ديالكـتيك هيجل من جديد صياغة جذريــة علــى أســاس مــادي و إضــفاء شــكل
علمــي معاصــر عليــه ،و أنطلــق مــاركس كــذلك مــن ألســهام ألهيجلــي لضــرب
…
…
 6ـ فيورباخ لودفيــغ ( 1872 – 1804) :فيلســوف مــادي ألمــاني ،أثــر تبنيــه للماديــة و
…
…
دفاعه عنها على معاصريه ،في ألبدأية كان تلميـذأ لهيجـل ،ثـم أصـبح مـن أهـم معارضـيه ،نقـد
فهم هيجـل ألمثـالي لجـوهر ألنسـان و نبـذه للمثاليـة بصــفة عامـة ،و قـد ظـل فيوربــاخ فـي فهمـه
…
للتاريخ يتخذ موأقف مثالية ،من أهم كـتبه "في نقد ألفلسفة ألهيجلية".
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ألفلســفة ألمثاليــة ألذأتيــة )كمــا هــو ألحــال عنـد بركلــي 7و لــدى كــانط 8فــي شـكل
آ
أخر(.
إن إنكار إمكانية معرفة ألعالم و قوأنينه ،حظيت بكــل دحــض علــى
…
…
يد ماركس و أنجلز ،فالمادية ألفلسفية ألماركسية تقوم على ألمبدأ ألقائــل بــان
وحـ ــدة ألعـ ــالم فـ ــي مـ ــاديته ،و مـ ــن ألممكـ ــن معرفـ ــة ألعـ ــالم و ق ـ ــوأنينه ،و
ألــديالكـتيك فــي ألجــوهر ضــد ألميتافزيقــا ،تلــك ألطريقــة فــي ألتفكيــر ألفلســفي
…
أل ــتي تنك ــر ألروأب ــط بي ــن ألش ــياء و ألح ــوأدث و تنظ ــر إلي ــه ف ــي أنفص ــال ع ــن
بعضــها ،بينمــا ألــديالكـتيك يعتــبر ألطبيعــة كل وأحــدأ متماســكا ،ترتبــط فيــه
…
ألش ــياء أرتباط ــا عض ــويا يك ــون بعض ــها ش ــرطا لبع ــض بص ــورة متقابل ــة .يق ــول
لينيــن" :فــي ألــديالكـتيك ألقــديم ،ل وجــود للنتقــال و ل للتطــور )ألمفــاهيم و
…
 7ـ بيركل ــي ج ــورج ،(1753 – 1685) :فيلس ــوف أنجلي ــزي مث ــالي ذأت ــي ،أه ــم كـتب ــه
…
"مبحــث خــاص بمبــادئ ألمعرفــة ألنســانية" ،يقــول أن ألنســان ل يــدرك شــيئ بطريقــة مباشــرة
… …
…
…
…
سوى أفكاره وإحساساته ،و أن ألشياء ل توجد إل فـي ألمـدى ألــذي يمكــن فيهــا أن تـدرك )أن
…
يوجد ألشيء يعني أن يدرك( ،و قـد أقتبســت منـه ألكـثير مــن ألمـدأرس ألمثاليــة مثـل ألمدرسـة
…
ألنقدية ألتجريبية و ألبرأغماتية و غيرها ،و قد نـالت فلسـفة بركلـي و أتبـاعه فـي ألقـرن ألعشـرين
نقدأ من لينين في كـتابه "ألمادية وألمذهب ألنقدي ألتجريبي".
…
 8ـ كــانط إايمانويــل ،(1804 – 1724) :فيلســوف و عــالم ألمــاني ،مؤســس ألمثاليــة
…
…
ألكلسيكية أل لمانية ،هو مؤسس ألمثالية ألنقدية ،من أهم كـتبـه"نقــد ألعقـل ألخـالص" "نقـد
… …
… …
…
ألعقــل ألعملــي" ،أكــد بــان طبيعــة ألشــياء كمــا توجــد هــي نفســها ،أي ألشــياء فــي ذأتهــا ،و هــي
غير متاحة للمعرفة ألنسانية.
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…
…
ألفك ــار( ،ل وج ــود لعلق ــات دأخلي ــة و ض ــرورية للجـ ـزأء كله ــا ،و ل وج ــود
آ
لنتقال ألوأحد إلى ألخر".
…
لم يكن ممكنا ألقيام بصياغة جذريـة للــديالكـتيك علـى أســاس مــادي
ثوري ،و إضفاء ألشكل ألعلمي عليه إل أستنادأ على منجزأت ألنشاط و ألعلــم
ألثــوريين ،فتطــبيق مــاركس و أنجلــز للمنهــج ألــديالكـتيكي ألــذي صــاغاه فــي
درأس ــة ألطبيع ــة و ألمجتم ــع ،ق ــد مكنهم ــا م ــن إنش ــاء م ــذهب فلس ــفي يجم ــع
…
ألماديـ ـ ــة و ألـ ـ ــديالكـتيك فـ ـ ــي وحـ ـ ــدة ل تنفصـ ـ ــم ،و هك ـ ــذأ نش ـ ــات ألماديـ ـ ــة
ألديالكـتيكي ــة بوص ــفها نظ ــرة ثوري ــة جدي ــدة إل ــى ألع ــالم ،تل ــك ألنظ ــرة أل ــتي
…
تس ــتجيب كلي ــا لمص ــالح و أه ــدأف نض ــال ألبروليتاري ــا ألتح ــرري .إن ألمادي ــة
ألديالكـتيكيــة ســلح فكــري يســاعد ألبروليتاريــا و ألكــادحين علــى بنــاء ألحيــاة
ألجدي ـ ــدة ،م ـ ــن خلل بن ـ ــاء ألمجتم ـ ــع ألش ـ ــترأكي و ألشـ ــيوعي ،إن ألمادي ـ ــة
ألديالكـتيكية هي ألمفهوم ألبروليتاري للعالم.
فماهي المادية الديالكـتيكية وماذا تعلم؟
إن ألمفهــوم ألخــاص بالمـادة هـو حجــر ألزأويــة فــي ألماديــة ،فــي كـتــابه
"ألمادية وألمذهب ألنقدي ألتجريبي" يعرف لينين مفهوم ألمادة كما يلي:
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"ألم ــادة ه ــي مقول ــة فلس ــفية للدل ل ــة عل ــى ألوأق ــع ألموض ــوعي أل ــذي
…
…
أعطــي للنســان فــي إحساســاته  ...ألمــادة هــي مــا يــؤثر علــى أعضــاء حوأســنا و
…
يثير ألحساس ،ألمادة هي وأقع موضوعي أعطي لنا في ألحساس".
 المادة و ا إلحساس و النعكاس:يقول أنجلز"ليــس ألكــون ســوى مــادة فــي حالــة حركــة ،و هـذه ألمــادة
…
ألــتي هــي فــي حالــة حركــة ،ل يمكــن أن تتحــرك إل فــي ألمكــان و ألزمــان" ،و
…
يعرف لينين ألمـادة بانهــا":حقيقــة موضـوعية ،خارجيــة و مســتقلة عـن ألفكـر،
…
و ليســت بحاجــة للفكــر لكــي تعيــش" .و يقــول أيضــا" :إن ألمــادة هــي مقولــة
فلسفية للدللة على ألوأقع ألموضــوعي ألــذي تعرفنــا عليــه إحساســاتنا ،ألوأقــع
ألــذي تنســخه هــذه ألحساســات ،تصــوره و تعكســه ،و يوجــد بشــكل مســتقل
عنها".
إن منطلقات ألفكر ألمادي ألفلسفي تقوم على ما يلي:
 ( 1ألعــترأف بوجــود موضــوعي للمــادة ،ألمتطــورة ،ألمتحركــة بشــكل
…
أبدي.
 (2ألقرأر باستقللية ألطبيعة عن ألوعي.
 (3أعتبار نشوء ألنسان و وعيه هو درجة معينة من تطور ألطبيعة،
كنتاج رفيع لها ،في حين وجدت ألطبيعة بشكل خالد.

بالنسبة للحساس و ألمــادة ،فــإن ألحســاس ليــس جــوهرأ مســتقل و
…
منتصبا أمام ألمادة ،فالحساس هو نســخة ،صــورة ،أنعكــاس للمــادة ،و هــذأ
…
ألنعك ــاس موج ــود ف ــي ألم ــادة و بفض ــل ألم ــادة ،إن ه ــذأ ه ــو أس ــاس وح ــدة
ألعالم :وحدته ألمادية.
…
أمــا بالنســبة لحركــة ألمــادة ،فــإن كــل شــئ يتحــرك فــي ألكــون و فــي
ألمجتم ــع ،إن ألحرك ــة ه ــي وس ــيلة لوج ــود ألم ــادة ،ب ــل خاص ــية ملزم ــة له ــا
دأخليا ،و تتضــمن جميــع ألتبــدلت و ألعمليــات ألــتي تجــري فــي ألكــون ،بــدءأ
بالتنقل ألبسـيط ،و أنتهــاءأ بـالتفكير ،هنـاك تنـوع فــي ألطبيعــة يسـاوي تنوعــا
…
…
…
في أشكال حركـتها ،و للحركة خمسة أشكال أساسية:
…
 (1ألشكل ألميكانيكي :تنقل ألجسام ميكانيكيا بالنسبة لبعضها.
 ( 2ألشكل ألفيزيائي :و يتمثل في ألعمليات ألحرأريــة ألكهرطيســية،
ألظــوأهر ألضــوئية ،و ألتجــاذب ألمتبــادل ،ألعمليــات ألجاريــة دأخــل ألــذرة و
دأخل ألنوأة.
 (3ألشكل ألكيميائي :و يعني مختلف ألعمليات ألكيميائية.
 (4ألشكل ألبيولوجي :كل ما يتعلق بالحياة ألعضوية.
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 (5ألشكل ألجتماعي :تاريخ ألمجتمع ألبشري.
…
عموما ،ل يمكن للمادة أن توجد إل في ألحركة.
المادة ،الحركة و السكون:إن وجود ألحركــة فــي ألمـادة ل ينفـي ألســكون و ألتــوأزن خلل ألســير
ألعـ ــام ألمتوأصـ ــل باسـ ــتمرأر ألتبـ ــدلت ألماديـ ــة ،و ألسـ ــكون و ألتـ ــوأزن همـ ــا
… آ
نســبيان ،هنــاك ســكون فقــط بالنســبة لهــذأ ألشــيء أو ألخــر ،وليــس بالنســبة
إل ــى ألم ــادة كك ــل ،و ألمث ــال ألكلس ــيكي عل ــى نس ــبية ألس ــكون ه ــو مث ــال
ألمســافر و ألقطــار ،فهنــاك ســكون ألمســافر بالنســبة لحركــة ألقطــار ،و لكــن
جس ــم ألمس ــافر ه ــو مق ــر لعملي ــات حركي ــة متنوع ــة و بفض ــلها يوج ــد ألمس ــافر
ككائن.
…
…
"إن إمكانية ألسكون ألنسبي للجسام ،أي قيــام تــوأزن مــؤقت ،هــو
…
…
ألشرط ألساسي لتمايز ألمادة ،و بالتالي هو أهم شرط لشروط ألحياة" .
…
…
…
و ألخلصــة أن ألســكون أو ألتــوأزن نســبيان أمــا ألحركــة فمطلقــة ،و
هناك وحدة حسية للحركة و ألسكون.
 -المتداد المكاني:

آ
…
يعتــبر ألمكــان و ألزمــان ألبعــد ألخــر للمــادة ،أو مــا يســمى بإشــكالية
…
…
ألمتــدأد ،أو مــا يطلــق عليــه أحيانــا بالزمكانيــة ،فل وجــود لشــيء خــالي مــن
…
ألمتدأد )ألبعاد ألثلثة :ألطول ألعرض و ألرتفاع(.
…
إن كل شيء في هذأ ألعالم ألمحيط بنا قائم في مكـان مـا بيـن أشـياء
…
أخرى ،و هذأ ما يطلق عليــه بالمتــدأد ألمكــاني ،ألــذي هــو خاصــية موضــوعية
…
للشــياء مســتقلة عــن إحساســاتنا و إدرأكاتنــا و وعينــا .إن ألمكــان هــو ألشــرط
…
ألساس ــي لحرك ــة ألم ــادة ،ب ــل ش ــكلها ألحقيق ــي ألموض ــوعي ،ش ــرط وجوده ــا
ألمتحرك.
 المتداد الزمني:…
كل ألجسام موجــودة فــي ألزمــان ،فهنــاك دأئمــا ألماقبـل و ألمابعــد،
…
…
و كما أن كـل ألجســام موجــودة فــي ألمكــان فهــي كـذلك موجـودة فــي ألزمــان،
إن ألزمــان لــه وجــود موضــوعي مســتقل عـن إحساسـاتنا و إدرأكاتنـا و وعينــا ،و
…
أنه لول ألتباين ألزمني بين ألمرأحل ألمختلفة لعملية وأحدة لمــا وجــدت هــذه
…
ألمرأحل ذأتها ،و بالتالي لما وجدت أي تبدلت مقنونة )من ألقانون(.
يق ــول ليني ــن" :لي ــس ف ــي ألك ــون ش ــيئ غي ــر ألم ــادة ألمتحرك ــة ،و ل
…
تستطيع هذه ألمادة ألمتحركة أن تتحرك بغير إطار من ألزمان و ألمكان".
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وفي تعريف ألمتدأدين يقول لينين:
…
…
"ألمكان هو أنتظام تعايش ألشياء ألماديــة ،و أن ألزمــان هــو أنتظــام
…
…
تـوألي تبـدل مرأحـل ألعمليــات ألماديـة ،ينبغـي أن نســتتبع مــن هـذأ أن علقــة
ألزمان وألمكان غير منفصلة عن ألمادة".
إن ألزم ــان و ألمك ــان موض ــوعيان ،مس ــتقلن ع ــن أل ــوعي و خال ــدأن
بســبب خلــود ألمــادة ،هــذأن ألمتــدأدأن كــان موجــودين و همــا موجــودأن و
سيظلن موجودين ،فهما غير محدودين و غير نهائيين.
…
علــى قاعــدة مــا جــاء أعله ،ل يوجــد عالمــان ،عــالم مــادي و عــالم غيـر
مــادي ،و مــن هنــا تحتــل نظريــة ألنعكــاس ألــتي طورهــا لينيــن ،قيمــة فلســفية
…
كبيرة ،فسيرورة ألفكرة هي أنعكاس لسيرورة ألمادة ألمتحركــة بشــكل أبــدي و
نهائي.
…
…
خلصــتنا حــول ألمــادة ،أنــه مــا مــن شــيء فــي ألطبيعــة ينشــا مــن ل
…
…
…
…
ش ــيء ،و ل ي ــزول أب ــدأ دون أث ــر ،ب ــل يتح ــول فق ــط إل ــى أش ــكال أخ ــرى م ــن
ألمــادة ،و ألمــادة ل تنفصــل عــن ألحركــة ،و ألحركــة كمــا يــبين أنجلــز تشــتمل
علـ ــى ك ــل ألمتغيـ ـرأت و ألعملي ــات أل ــدأئرة فـ ــي ألك ــون ،ألحركـ ــة هـ ــي جمي ــع
…
ألتغيرأت ألتي تجري في ألشياء و فــي ألظــوأهر ،و ل وجــود للمــادة بل حركــة،
…
و ألمــادة ل توجــد إل فــي ألحركــة ،و إن جميــع ألشــياء توجــد فــي ألمكــان ،و
…
يســتحيل أن توجــد فــي غيــر ألمكــان ،و إن كــل مــا يتــم فــي ألعــالم يجــري فــي
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…
ألزمــان ،لــذأ كــان ألزمــان شــكل لوجــود ألمــادة ،كمــا أن ألمكــان شــكل لوجــود
…
ألمادة ،فل وجود للشياء خارج ألمكان و ألزمان.
يقــول لينيــن " :مــا مــن شــيئ فــي ألعــالم غيــر ألمــادة ألمتحركــة ،و ل
تسـ ــتطيع ألحركـ ــة إل فـ ــي ألمكـ ــان و ألزمـ ــان .و عليـ ــه فـ ــإن ألزمـ ــان و ألمكـ ــان
آ
…
مرتبط ــان أرتباط ــا وثيق ــا و يس ــتحيل فص ــل أح ــدهما ع ــن ألخ ــر ،و يس ــتحيل
…
فص ــلهما ع ــن ألم ــادة ،و ألمك ــان بل نهاي ــة و ألزم ــان س ــرمدي ،أي ل نهائي ــة
…
ألعــالم و وحــدته .إن هــذأ يعنــي أنــه مــا مــن ظــاهرة فــي ألعــالم ليســت نتيجــة
…
لحركة ألمادة و لتطورها ،و هذأ يعني أن هناك عالمــا وأحــدأ فقــط ،هــو ألعــالم
…
ألمادي ،و أن وحدة ألعالم تكمن في ماديته".
 فما علقة العالم المادي بالوعي؟…
إن ألـوعي هـو خاصـية مـادة عاليــة ألتنظيـم ،ألـوعي إنمـا هـو ألفكـار و
ألحساســات و ألتصــورأت و ألرأدة ،و ألنســان هــو ألــذي يتصــف بهــا بالدرجــة
…
ألولى.
…
إن ألطبيعـ ــة وجـ ــدت ليـ ــس فقـ ــط قبـ ــل ألنسـ ــان ،بـ ــل أيضـ ــا قبـ ــل
…
ألكائنــات ألحيــة ،و أنهــا بالتــالي مســتقلة عــن ألــوعي ،و هكــذأ فــإنه ل وجــود
…
…
للوعي و ل يمكـن أن يوجـد بـدون مـادة ،و ألـوعي ليـس نتــاج أي مـادة كـانت،
إنــه نتــاج نشــاط ألــدماغ ألــذي هــو مــادي ،ألــوعي هــو وظيفــة ألــدماغ ،لكــن ل
90 / 10

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

الشرارة

…
يكـفي أن يملك ألنسان دماغــا مكـتمل لكـي يمتلــك ألـوعي ألبشـري ،بـل عليــه
… …
أيضــا أن يعيــش فــي مجتمــع ،فــي جماعــة ،فل وجــود للتفكيــر ألبشــري خــارج
…
ألجماعة ،فالتفكير ينشا نتيجة لحياة ألنــاس فــي مجتمــع ،و ل يمكــن للتفكيــر
…
أن يظهــر إل حينمــا يعكــس ألنســان ألطبيعــة مــن جهــة ،و عنــدما يــدخل مــن
… آ
…
جهة أخرى في علقات معينة مع أنــاس أخريــن فــي ألنشــاط ألعملــي ألنتــاجي.
إن ألعمــل هــو ألــذي خلــق ألنســان ،ألمجتمــع ألنســاني ،و فــي ســياق ألعمــل
بالذأت ،و في سياق ألنشاط ألنتاجي تطور ألدماغ ألبشري و ألــوعي ألبشــري.
إن ألــوعي هــو نتــاج حيــاة ألنســان فــي ألمجتمــع ،إنــه ظــاهرة أجتماعيــة ،إن
…
…
ألــوعي ل يمكــن أن يكــون خــارج ألمجتمــع ،كمــا أنــه ل وجــود للتفكيــر بغيــر
…
ألغلف أللغوي ألمـادي ،و بفضـل أللغــة ل تصـاغ ألفكــار فحســب ،بـل تنقـل
آ
كذلك للناس ألخرين.
أ أ
أ
لقد اوضحنا ما هي المادية ،و في اي اشــكال توجــد ،فمـا القـوانين
الــتي بموجبهــا تتــم حركــة المــادة و كــل تطــور فــي الطبيعــة و المجتمــع و
الوعي البشري؟

أ
ا -التغير الديالكـتيكي:
يق ــول أنجل ــز" :لي ــس م ــن ش ــيء نه ــائي ،مطل ــق  ،مق ــدس بالنس ــبة
للديالكـتيك"
ألحركة ألديالكـتيكية تقوم علـى قــانون":ل شـيء يبقـى حيــث هـو ،و ل
شيء يظل على ما هو".
ألديالكـتيك إذن ،هو حركة و تغير ،فكل شيئ مؤقت ،له تاريخ في
…
ألماضي ،و تاريخ في ألمستقبل ،أي بدأية و نهاية.
فــي ألحقيقــة ليــس هنــاك شـيء سـوى ألسـيرورة ألمســتمرة للصـيرورة و
ألنتقال ،فكل شيء هـو نهــائي ،لــه ماضــي و مســتقبل ،و ل وجــود لشــيء مــرة
…
…
وأحـ ــدة و إلـ ــى ألبـ ــد ،فمـ ــا هـ ــو عليـ ــه أليـ ــوم ليـ ــس نهائيـ ــا ،مث ــال ألتفاحـ ــة أو
…
ألمجتمع ،و كل شيء ليس مطلقا ،و ليس بالمكان تثبيت ألشــياء فــي حالــة
…
…
نهائيــة ،ل شــيء مطلــق ،بمــا يعنــي أنــه ل وجــود لشــيء مــا قــد ل يخضــع لي
…
شــرط ،أي كلــي خالــد و كامــل ،و ل شــيء مقــدس ،بمــا يعنــي أعتبــاره ثــابت ل
…
يجب لمسه أو مناقشته ،فهذأ منافي للديالكـتيك ،فوحده ألتغير خالد.

 (4الديالكـتيك و قوانينه:
ب -مفهوم السيرورة:
* تعريف الديالكـتيك:
90 / 11

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

الشرارة

مصطلح فلسفي مشتق من أللتينية برو سيســوس) ( processusو
…
…
…
تعنــي ألس ــير إلــى ألم ــام ،أو فعــل ألتق ــدم أو ألرق ــي ،مثل تطــور ألتفاح ــة ع ــن
طريق تسلسل دأخلي تحركه دينامية دأخلية خاصة بهــا .و يعنــي ألــديالكـتيك
هنــا… ،أنــه ليــس فقــط حركــة ،بــل هــو ديناميــة ذأتيــة ،مصــدر دأخلــي لتطــور
…
ألشياء.

…
فلس ـ ــفي )لي ـ ــس ألق ـ ــانون ألحق ـ ــوقي( أي ألق ـ ــوأنين ألموجـ ــودة موضـ ــوعيا ف ـ ــي
…
ألطبيعة نفســها و ألمجتمــع ذأتــه ،و أهــم ســمة للقــانون هــو كــونه موضـوعيا ،و
إذأ ك ــانت ألق ــوأنين تق ــر بالص ــلت ألجوهري ــة أل ــتي تمي ــز جمي ــع ألظ ــوأهر ف ــي
…
ألطبيعــة و فــي ألمجتمــع و ألتفكيــر ،فإنهــا تســمى قــوأنين عامــة ،أي قــوأنين
ألديالكـتيك.
فما هي هذه ألقوأنين؟

* قوانين الديالكـتيك:
 (1التفاعل والترابط الشامل:
ألديالكـتيك هو علم ألقوأنين ألعامة لتطور ظوأهر ألوأقع ألموضوعي
و عملي ــة ألمعرف ــة ،فهن ــاك دياليكـتي ــك موض ــوعي يتعل ــق ب ــالظوأهر ألعام ــة
ألملموســة فــي ألوأقــع ألمــادي ألمســتقل عــن ألفكــر ،وهنــاك دياليكـتيــك ذأتــي
…
…
هــو أنعكــاس للول و يرتبــط بديناميــة ألفكــر ألنســاني ،كمــا أن ألــدياليكـتيك
هو منهج ثوري في معرفة ألوأقع و تغييره.
…
…
إن هذه ألقــوأنين هــي أعـم ألقــوأنين ألــتي تخضـع لهــا جميـع ألشــياء و
ألظوأهر في ألعالم على ألطلق ،و تسمى قوأنين ألديالكـتيك ،و ألتي ترتبط
فيما بينهــا أرتباطــا وثيقــا ،وتعطــي مجتمعــة ألتصــور ألشــامل عــن ألتطــور ألــذي
يجري في ألعالم )ألطبيعة و ألمجتمع و ألفكر(.
فمــا هـو ألقـانون؟ إنــه ألتعــبير ألعــام ألمشـترك فــي ألظـوأهر ،و عليـه،
…
…
…
فالقــانون يعطــي ألمعرفــة عــن أعمــق ألشــياء و أعمهــا ،و ألقــانون هــو مفهــوم

• هنـ ــاك ترأبـ ــط للسـ ــيرورأت ،مثل سـ ــيرورأت ألتفاحـ ــة وألشـ ــجرة و
…
ألرض ،و ألعالم مجموعة من ألسيرورأت.
…
لقــد أتــاح تطــور ألعلــوم فــي ألقــرن  19إمكانيــة إعلن ق ــانون ألفعــل
…
ألمتبــادل ،بمــا يعنــي أنــه ل وجــود لقطيعــة بيــن ألممالــك ألثلث :ألنباتيــة،
ألحيوأنية و ألمعدنية ،و هاته أل كـتشافات ألثلث هي:
…
 أكـتشــاف ألخليــة ألحيــة و نموهــا مــن طــرف ألبيولوجيــان أل لمانيــان…
)شليدن ،شوأن :عالمان ألمانيان في علم ألبيولوجيا(.
 أكـتشاف تحول ألطاقة :ألصوت ،ألحرأرة ،ألضوء. أكـتشــاف ألتطــور عنــد ألنســان و ألحيــوأن )شــارل دأروي ــن،كـتاب…
…
أصل ألنوأع(.
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• ألتطور ألتاريخي …أو ألتطور ألحلزوني …أو أللولبي ،فالشــيء ل يتطــور
…
فــي خــط مســتقيم )ليســت هنـاك حلقــة مفرغــة أي تـدور فـي مكانهـا ،فكـل مــرة
…
هنــاك تطــور جديــد ،و هــذأ يتــم فــي ألطبيعــة و يتــم أيضــا فــي عــالم ألفكــر .إن
…
ألش ــياء به ــذأ ألمنظ ــور تتط ــور وفق ــا لس ــيرورة دأئري ــة ،لك ــن ل ع ــودة لنقط ــة
…
ألنطلق ،بـل دأئمـا تتجــه إلـى ألعلـى ،و هـذأ يشـمل ألطبيعـة و ألمجتمـع ،و
…
…
محرك هذأ ألتطور هو ألدينامية ألدأخلية للشياء ،كما رأينا سابقا.
أ
 (2ـ قانون التناقض )صراع و وحدةالضداد(:
… …
لقــد رأينــا أن ألســيرورأت تتحــرك وفــق ديناميتهــا ألدأخليــة ،إن هــذه
ألحركة مصدرها وجود تناقض ،و هذأ ألتنــاقض هـو مصـدر ألحركــة ،و ألســبب
…
ألساسي لها.
…
يقــول لينيــن "ألــديالكـتيك هــو درأســة ألتنــاقض فــي جــوهر ألشــياء"،
…
…
ذلــك أن ألتنــاقض هــو عمــق ألــديالكـتيك و نــوأته ألصــلية ،فالديناميــة ألذأتيــة
ألمتكلــم عنهــا …أعله ،ليســت إل صـرأع و وحــدة …ألضــدأد ضــمن ســيرورة تطــور
ألشيء ،و هذأ هو مصدر ألحركة.
فمن ألمنظور ألـديالكـتيكي كـل شـيء لــه أزدوأجيـة ،فالوأحـد مـزدوج
…
أو مــا يســميه مــاو تســي تونــغ "ألوأحــد ينشــطر إلــى أثنيــن ،و يتضــح ذلــك مــن
…
…
خلل ألشعار ألشهير ألقائل ،بان ألمبريالية ألمريكية نمر من ورق.

…
…
إن ألــديالكـتيك ينطلــق مــن ألمضــمون ألــدأخلي للشــياء ،ياخــذ فــي
نفــس ألــوقت بعيــن ألعتبــار ألعلقــات ألمتبادلــة فيمــا بينهــا )قــانون ألتفاعــل و
…
ألــترأبط ألشــامل( ،لكــن مصــدر ألحركــة فــي ألشــيء دأخلــي ،أي ألتناقضــات
…
دأخلية في ألشياء.
…
إن ألتنــاقض هــو مصــدر ألحركــة ،ألســبب ألساســي لهــا ،و ألترأبطــات
…
…
فيم ــا بي ــن ألش ــياء ه ــي ألس ــباب ألثانوي ــة ،إن ألعام ــل أل ــدأخلي ه ــو قاع ــدة
…
…
ألتحول و ألتغييـر ،أمـا ألعامـل ألخـارجي فهــو شـرط ألتحـول أو ألتغييـر ،ذلـك
…
…
أن ألعوأمــل ألخارجيــة تســبب فقــط ألحركــة ألميكانيكيــة للشــياء و ألظــوأهر،
فهنـ ــاك تغييـ ــر فـ ــي ألحجـ ــم و ألكـ ــم و ل تسـ ــتطيع تفسـ ــير وجـ ــود ألكيـ ــف ،و
آ
ألنتق ــال م ــن كي ــف إل ــى أخ ــر .إن ألحرك ــة ألميكانيكي ــة تول ــدها ق ــوة خارجي ــة
تتحقق بوأسطة ألتناقضات ألدأخلية ،مثال ألبيضة و ألحرأرة.
…
…
عكــس ألميتافيزيقــا ،فاســاس ألــديالكـتيك يقــوم علــى أعتبــار أن كــل
…
…
أشــياء ألطبيعــة و حوأدثهــا تتضـمن تناقضـات دأخليــة ،لن لهــا جميعهــا جانبــا
…
ســلبيا و جانبــا إيجابيــا ،ماضــيا و حاضـرأ ،و فيهــا جميعهــا عناصــر تضــمحل أو
…
…
تتط ــور ،فص ـرأع ألض ــدأد ه ــذأ ،أي ألص ـرأع بي ــن ألق ــديم و ألجدي ــد ،بي ــن م ــا
يم ــوت و م ــا يول ــد ،بي ــن م ــا يفن ــى و يتط ــور ،ه ــو ألمحت ــوى أل ــدأخلي لحرك ــة
ألتطــور ،هــو ألمحتــوى ألــدأخلي لتحــول ألتغيـرأت ألكميــة إلــى تغيـرأت كيفيــة.
يقـول لينيــن "إن ألــديالكـتيك بـالمعنى ألخــاص للكلمــة هـو درأسـة ألتناقضـات
…
…
فــي ماهيــة ألشــياء نفســها " و يقــول أيضــا "ألتطــور هــو ص ـرأع ألمتضــادأت"،
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ويقول ماو تسي تونغ "إن هذه ألنظرة ألديالكـتيكية إلـى ألعـالم تعلـم ألنسـان
بص ــورة رئيس ــية كي ــف يلح ــظ و يحل ــل بص ــورة ص ــحيحة حرك ــة ألتن ــاقض ف ــي
…
…
مختل ـ ــف ألش ـ ــياء ،و كي ـ ــف يس ـ ــتنبط عل ـ ــى أس ـ ــاس ه ـ ــذأ ألتحليـ ـ ــل حلـ ـ ــول
…
للتناقضـات ،و لـذلك ،فــإن فهــم قــانون ألتنــاقض فــي ألشـياء فهمــا محـددأ هـو
…
…
…
…
أمــر بــالغ ألهميــة" ،و يقــول أيضــا "إن قــانون ألتنــاقض ألكــامن فــي ألشــياء و
…
…
ألظـوأهر ،أي قــانون وحـدة ألمتناقضــات ،يمثـل ألقــانون ألساســي للطبيعــة و
…
ألمجتم ــع ،و م ــن هن ــا ألق ــانون ألساس ــي للفك ــر ،إن ــه يتن ــاقض م ــع ألنظ ــرة
ألميتافيزيقي ــة للعــالم ،و أكـتشــافه مثــل ثــورة فــي تاريــخ ألمعرفــة ألنســانية،
حس ــب ألمادي ــة ألديالكـتيكي ــة فالتن ــاقض يوج ــد ف ــي ك ــل مس ــار ،يح ــدث ف ــي
…
ألشــياء و ألظــوأهر ألموضــوعية و ألتفكيــر ألــذأتي ،فهــو يتخلــل كــل ألمســارأت
من ألبدأية إلى ألنهاية ،و هنا يتمثل ألطابع ألكوني و ألمطلق للتناقض" .
…
إذن فقانون ألتناقض )صرأع و وحـدة ألضـدأد( هـو نـوأة ألـديالكـتيك
ألمادي.
)للمزيــد مــن ألحــديث عــن قــانون ألتنــاقض ،ســيتم ألتطــرق إليــه فــي
مقالة مستقلة(.
 (3قانون تحول التغيرات الكمية إالى تغيرات كيفية

…
…
ألكيفيــة هــي ألماهيــة ألدأخليــة أي ألمرتبطــة بالشــيء ،أي خصــائص
…
ألش ــيئ و ألص ــفة أل ــتي تمي ــزه ،و كم ــا توص ــف ألش ــياء و ألظ ــوأهر م ــن حي ــث
…
كيفيته ــا توص ــف أيض ــا م ــن حي ــث ألكمي ــة ،وأ لكمي ــة ه ــي تعري ــف )ماهي ــة(
…
ألشــياء و ألظوأهرألــتي يجــري وصــفها بالعــدد و ألمقــدأر و ألــوتيرة و ألدرجــة و
ألحجم ،وعندما تتغير كيفية ألشيء يتغير ألشيء نفسه ،و كذلك يؤدي تغير
كمي ــة ألش ــيء إل ــى تغي ــر ألش ــيء ذأت ــه ،و علي ــه يكم ــن ج ــوهر ق ــانون تح ــول
…
ألتغيرأت ألكمية إلى تغيرأت كيفية ،في أن ألتغيرأت ألصغيرة غير ألملحوظــة
في ألبدء تترأكم تدريجيا و تؤدي في مرحلة معينة إلى تغيرأت جذرية كيفيــة،
…
و يســبق ذلــك أن تــزول ألكيفيــة ألقديمــة و تظهــر كيفيــة جديــدة تــؤدي بــدورها
…
إلــى تغي ـرأت كميــة جديــدة .فــي بــادئ ألمــر تســير ألعمليــة بشــكل بطيء وب
صـورة تدريجيــة ،و لكـن عنـدما تــترأكم بصـورة كافيــة تجــري عمليـات ألتغيـرأت
ألكيفيــة ألســريعة ألمفاجئــة ،إن هــذأ ألتحــول يســمى ألقفــزة ) ألطفــرة( .لهــذأ
…
ألســبب يعــرف لينيــن ألقفــزة بانهــا "نقطــة ألتحــول ألحاســمة مــن كيفيــة قديمــة
…
إلى جديدة بانها أنعطاف حاد في ألتطور".
آ
إن قانون تحول ألتغيرأت ألكمية إلــى تغيـرأت كيفيـة ،يكشـف أل ليــة
… …
ألدأخليــة لتكــون ألكيفيــات ألجديــدة ،أي أســاس ألتطــور نفســه ،لكــن مــا هــي
آ
ق ـ ــوته ألمحرك ـ ــة؟ م ـ ــا مص ـ ــدره؟ إن ه ـ ــذأ ألس ـ ــؤأل يجي ـ ــب عنـ ــه قـ ــانون أخ ـ ــر
…
للديالكـتيك و هو قانون وحدة و صرأع ألضدأد.
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 (4قانون نفي النفي:
إن قــانون نفــي ألنفــي يــبين كيــف تــترأبط مرأحــل ألتطــور ألمتتابعــة،
كيف يــترأبط ألقـديم و ألجديـد ،و ألنفــي يتلخــص فــي كــون ألجديـد يحـل محــل
…
… …
ألقــديم ،أي أن مرحلــة مــن ألتطــور تحــل محــل أخــرى ،و هــذه ألعمليــة هــي مــا
…
…
يسـمى فـي ألفلســفة بـالنفي ألـديالكـتيكي ،و أهـم صـفات و خصـائص ألنفـي أنـه
ملزم لكــل تطــور فــي ألطبيعــة و ألمجتمــع ،مثل فــي عمليــة ألتطــور ألتــاريخي
…
…
للمجتمــع ألــتي هــي عبــارة عــن حلــول مجتمعــات محــل مجتمعــات أخــرى أعلــى
تط ــورأ ،بحك ــم ق ــانون ألتط ــور ألجتم ــاعي ألت ــاريخي ،و ل ــذلك ع ــرف ألتاري ــخ
…
ألنس ــاني ألعدي ــد م ــن ألمجتمع ــات و أنم ــاط إنت ــاج مختلف ــة ،كنم ــط ألنت ــاج
…
ألمشاعي و ألعبودي و ألقطاعي و ألرأسمالي ...
و ف ـ ــي تط ـ ــور ألمعرف ـ ــة تخل ـ ــي بع ـ ــض موض ـ ــوعات ألعلـ ـ ــم ألمكـ ـ ــان
…
لموضوعات أخرى ،و هو ما يصطلح عليه بالثورأت ألعلمية.
…
إن ألنفــي يقــوم علــى وحــدة و ص ـرأع ألضــدأد ،و ألنفــي هــو حــل هــذأ
ألتنــاقض ألــدأخلي عــن طريــق ألتغلــب علــى جــانبه ألقــديم ألمحــافظ و توطيــد
ألجــانب ألجديــد ألتقــدمي .و هكــذأ يكــون ألتطــور عمليــة يتعــرض فيهــا ألقــديم
تدريجيا للنفي و ألستعاضة عنـه بالجديـد ،و بـدون هـذأ ل يوجـد تطـور .يقـول
مــاركس "كــل تطــور يمكــن تصــوره بصــورة مســتقلة عــن مضــمونه بصــورة جملــة

مــن درجــات مختلفــة مــن ألتطــور ،مترأبطــة بعضــها ببعــض ،بحيــث أن كــل
…
…
…
درجــة تكـون نفيـا للخـرى ...و ل يمكــن أن يجـري فــي أي ميـدأن تطـور ل ينفـي
…
…
…
أش ــكال وج ــوده ألس ــابقة" .إل أن ألجدي ــد ل يقض ــي أب ــدأ عل ــى ألق ــديم تمام ــا،
…
فالنفي ألديالكـتيكي يحتفــظ باليجــابي ألــذي كــان فــي ألقــديم ،و ألجديــد ياخــذ
من ألقديم منجزأت ألتطور ألسابق ،كما هو ألحــال مـع ألنظريـات ألعلميـة ،و
إن عملية ألنفي ل تجري بصورة خالصة تمامــا ،فليــس كــل إيجــابي مــن ألقــديم
يبقى في ألجديد ،و إلى ألجديد قد تنتقل بعض روأسب ألقديم ألسلبية.
إن أل ــديالكـتيك ألم ــادي ل يقتص ــر عل ــى ألمب ــادئ و ألق ــوأنين ،أل ــتي
تعــرب عــن ألصــلت ألهامــة و ألعامــة فــي ألوأقــع ألمتطــور ،بــل يــدرس كــذلك
ألص ــلت و ألج ــوأنب ألجوهري ــة ف ــي تط ــور ألع ــالم ألم ــادي و ألمعرف ــة ،أل ــتي
…
…
تنعكــس فــي مقــولت فلســفية ،إن ألمفــاهيم ألساســية فــي هــذأ ألعلــم أو ذأك
…
…
تسمى ألمقولت ،وتسمى أحيانا قوأنين ألديالكـتيك غير ألساسيةح
 (5مفاهيم و مقولت المادية الديالكـتيكية
تعتم ـ ـ ــد ألمادي ـ ـ ــة ألديالكـتيكي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن ألمفـ ـ ــاهيم و
…
ألمقولت ،و أشكال ألتفكير ،ألتي ل بد من درأستها للتمكن من أستيعاب و
فهــم مكونــات ألفكــر ألمــادي ألــديالكـتيكي ،ســوأء فــي طرحــه ألفلســفي ألعــام
…
)ألمــادة كمفهــوم فلســفي ،قــوأنين ألــديالكـتيك( أو باعتبــاره فــي نفــس ألــوقت
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نظريــة للمعرف ــة )ألمعرف ــة ألحس ــية و ألمعرفــة ألنظريــة و وحــدتهما ألماديــة و
…
علقتهما ألديالكـتيكية( أو لدرأسة ألمنطق ألديالكـتيكي.
…
 ( 1المفهوم :هو مستوى أعلــى مــن ألتجريــد ،يعكــس جــوهر ألشــيء،
ج ـ ــوهر ألظ ـ ــوأهر ،مث ـ ــال ألبروليتاري ـ ــا ،ألبورجوأزي ـ ــة ،ألرق ـ ــم ،أللكـترون،
ألحصان ...
يقــوم ألمفهــوم بعكــس )ألنعكــاس( للعــام و ألجــوهري فــي مجموعــة
كبيرة مــن ألظــوأهر ،و هـذأ ألعــام ألـذي تعكســه فــي ألمفـاهيم ،ل يســتنتج مــن
…
عقولنا بل موجود موضوعيا في ألظوأهر و ألشياء ألوحيـدة ،ألمفهــوم وأســطة
…
تســمح بالحاطــة بعــدد كــبير مــن مختلــف ألشــياء ألمدركــة حســيا ،و يتشــكل
…
من خلل عدد كبير من ألظوأهر و ألشياء ألوحيدة.
ملحوظ ــة :إن إبـ ـرأز ألع ــام ل ي ــؤدي بالض ــرورة إل ــى تش ــكيل ألمفه ــوم
ألعلمــي ،مثــال :ألحرأثــة ،صــيد ألســمك ،يجمعهمــا وجــود جهــد عضــلي ،فهــل
هذه قضـية جوهريـة ،طبعـا ل فــالحيوأن يقـوم بنفـس ألشـيء ،فل بـد إذن مـن
ربط ألجهد ألعضلي بمفهوم علمي للعمل.
…
تتشـكل ألمفــاهيم عـبر أســتخدأم أسـاليب ألبحــث ألعلمـي ألمختلفـة،
منها:
 (1ألملحظة
 (2ألتجربة
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…
 ( 3أشــكال ألســتنتاج ألعقلــي :ألســتقرأء و ألســتنباط مــن ألعــام إلــى
ألخاص و من ألخاص إلى ألعام.
 (4ألفرضيات
 (5ألتحليل و ألتركيب
…
 ( 2المق ــولت :ه ــي أنعك ــاس ف ــي فكرن ــا له ــم خ ــوأص و قانوني ــات
ألع ــالم ،فلك ــل عل ــم مق ــولته ،مث ــال :ألفيزي ــاء :ألطاق ــة ،ألكـتل ــة ،ألم ــادة،
ألقتص ــاد ألسياس ــي :ألس ــلعة ،ألقيم ــة ،ألعم ــل ألمج ــرد ،ألعم ــل ألحس ــي،
ألديالكـتيك :ألنوعية ،ألكمية ،ألجوهر ،ألظاهرة...
…
…
إن مقولت ألديالكـتيك تتميز عن ألعلوم ألخرى بكونها تعكس أعــم
ألقوأنين ،و خوأص ظوأهر ألطبيعية و ألمجتمع و ألتفكير.
…
إن ألمقولة مفهوم يتصف بعموميــة أوسـع بشـكل كـبير ،مثـال مقولــة
…
ألمادة :كل ألشياء و ألظوأهر ألموجودة باستقلل عن ألوعي.
 (1مقولتا الجوهر و الظاهرة:
 الج ـ ــوهر :هـ ـ ــو ألجـ ـ ــانب ألـ ـ ــدأخلي ألثـ ـ ــابت نس ـ ــبيا م ـ ــن ألوأقـ ـ ــعألموضوعي ،هو ألذي يحدد طبيعة ألظاهرة ألمعطاة.
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 الظاهرة :هي ذلك ألجانب ألخارجي مــن ألوأقــع ألموضــوعي ،و هــو…
أكـثر تحرك ــا و تغيـ ـرأ ،و يمك ــن أعتب ــار ألظ ــاهرة ه ــي ألمظه ــر ألحس ــي ألمح ــدد
للجــوهر ،مثــال :ألدولــة ألبورجوأزيــة هــي دكـتاتوريــة كجــوهر بينمــا مظاهرهــا
متغيرة.
خلف ــا للفك ــر ألمث ــالي )مث ــال ألكانطي ــة و غيره ــا( ،ل يفص ــل ألفك ــر
ألمادي ألديالكـتيكي ألجوهر عن ألظاهرة ،فل وجود لظاهرأت بدون جــوهر،
و ألعكس صحيح ،هناك وحدة و صلة دأخلية بين ألجوهر و ألظاهرة ،يقول
لينيــن "ألجــوهر يظهــر و ألظــاهرة جوهريــة )دفــاتر فلســفية( ،و معنــى ألجــوهر
…
يظه ــر ،أن ــه لي ــس هن ــاك ج ــوأهر محض ــة ل تتجل ــى ف ــي ظ ــوأهر ،فك ــل ج ــوهر
…
…
يتجلى في عمليات و أحدأث و علقات حسية محددة ،مثل جوهر ألرأسمالية
…
…
يتجلــى فــي ظــوأهر مثــل ألزمــة ألقتصــادية ،ألبطالــة ،إفقــار ألكــادحين  ...أمــا
…
…
ألقــول بــان ألظــاهرة جوهريــة ،يعنــي أنــه فــي كــل ظــاهرة يتجلــى جــوهر ،مثــال
…
…
…
ألزبد هو تعبير عن جوهر أي مجرى عميق في أسفل ألنهر أو ألبحر.
 وحدة الظاهرة و الجوهر و تباينهما:…
تش ــكل وح ــدة ألظ ــاهرة و ألج ــوهر و تباينهم ــا ألسـ ــاس ألموضـ ــوعي
…
لوحــدة ألحســي و ألعقلــي فــي ألمعرفــة ،ألساســي لضــرورة حركــة ألمعرفــة مــن
ألحسي إلى ألعقلني و من ألتجريبي إلى ألنظري.

إن ألحساســات و ألدرأكــات تعكــس )فــي صــورة حســية( ألظــوأهر و
…
…
ألشــياء ألمنفــردة قبــل كــل شــيء ،أمــا ألجــوهر فهــو غيــر متــاح للدرأك ألحســي
…
ألمباشر ،فلو كان ألجوهر و ألظاهرة متطابقان لكان ألعلــم مــن ألمـور ألزأئــدة
ألــتي ل دأعــي لهــا ،يقــول مــاركس" :إن مهمــة ألعلــم تقــوم فــي ألوصــول بالحركــة
ألظاهرة ألطافية على سطح ألظوأهر إلى ألحركة ألدأخلية ألوأقعية" .
…
…
مــا يطفــو علــى ألســطح يكــون متاحــا للحاســيس ،أمــا ألجــوهر فنصــل
إليه عبر ألتفكير.
إن ألجوهر و ألظاهرة مقولتان فلسفيتان تعكســان ألجــوأنب ألكامنــة
…
بالضرورة في كل أشياء ألوأقع ،و ألجوهر هو ألوحدة ألكاملة لجميع ألمظــاهر
…
و ألرتباطات ألضرورية لشيء مـا ،إنــه مجمـوع ألصـفات و ألعلقــات ألعمـق و
…
…
…
أل كـثر أســتقرأرأ للشــيء و ألــتي تحــدد أصــله و طــابعه و أتجاهــات تطــوره ،أمــا
ألظ ــاهرة فه ــي مجم ــوع ألص ــفات و ألعلق ــات ألمتنوع ــة ألخارجي ــة و ألمتحرك ــة
للش ــيء و أل ــتي تتكش ــف مباش ــرة للح ــوأس ،و ألج ــوهر مرتب ــط أرتباط ــا وثيق ــا
بالظاهرة و هو يكشف عن مضمونه بنوع خاص فــي ألظـاهرة و مـن خللهــا ،و
…
ألظاهرة مرتبطة أرتباطا وثيقا بالجوهر و ل يمكن أن توجد بدونه.
يقـ ــول لينيـ ــن "ألجـ ــوهر يظهـ ــر و ألظـ ــاهرة جوهريـ ــة"  ،و إن كـ ــانت
…
ألظاهرة أكـثر ثرأءأ من ألجوهر ،فهي تعبر عنه و تضــيف إليــه ســمات و مظــاهر
…
…
جديــدة مــن ألظــروف ألخارجي ــة أل ــتي تحي ــط بالش ــيء ،أمــا ألجــوهر فه ــو أكـثر
آ
أستقرأرأ و ثباتا بالمقارنة بالظاهرة ،و لكن هو ألخر يتغير و يتطور.
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…
…
يشكل ألجوهر و ألظاهرة وحدة ،فكما أنه ل يمكن أن توجد جــوأهر
…
"خالصة" غير ظاهرة ،ل يمكن أن تكون هناك ظوأهر خالية مــن ألجــوهر ،و
…
…
تتضح وحدة ألجوهر و ألظـاهرة أيضــا فــي حقيقــة أنهمــا يتحــولن ألوأحــد منهمــا
…
آ
إلــى ألخــر ،فــذلك ألــذي يكــون فــي وقــت مــن ألوقــات جــوهرأ ،قــد يصــبح فــي
…
…
آ
وقت أخر ظاهرة و ألعكس صحيح ،ذلك أن جــوهر "أ" يــترك ألمكــان لجــوهر
…
…
"ب" أي لجـ ــوهر أعمـ ــق منـ ــه ،و لكـ ــن وحـ ــدة ألجـ ــوهر و ألظـ ــاهرة متناقضـ ــة
دأئما  ،و ألثنان طرفان للتناقض ،ألجوهر هو ألعنصر ألذي يحدد و ألظاهرة
هي ألعنصر ألذي يتحدد.
 (2الوحيد و الخاص و العام:
…
ينطل ــق أل ــديالكـتيك م ــن أن ألوحي ــد و ألع ــام يتوأج ــدأن ف ــي ص ــلة
متبادلــة ،يقــول لينيــن "فالخــاص غيــر موجــود إل فــي ألعلقــة ألــتي تــؤدي إلــى
ألعام ،و ألعام غير موجــود إل فــي ألخــاص عـبر ألخـاص ،بـل ألخــاص لــه طــابع
…
ألعــام ،و كــل عــام هــو جــزء مــن ألخــاص ،و كــل عــام ل يشــمل جميــع ألشــياء
ألخاصة ،و كل خاص ل يشترك تمام ألشترأك في ألعام ."...
 (3المضمون و الشكل:

…
مقولتــان فلســفيتان تعنيــان أن لكــل شــيء و ظــاهرة خصــائص كيفيــة
معين ــة ،و س ــمات جوهري ــة يك ــون مجمله ــا مض ــمون ه ــذأ ألش ــيء ،مثل ،إن
…
…
…
…
مضــمون ألكـتــاب هــو مــا يوجــد فيــه مــن أحــدأث و أنــاس و أفكــار ،أمــا ألشــكل
…
… …
فهــو أللغــة و ألصــور ألفنيــة و ألوصــاف ألــتي يســتخدمها ألمؤلــف مــن أجــل أن
…
يعـبر عـن ألمضـمون ،و هكـذأ فل بـد لكـل مضـمون أن يرتـدي شـكل ،فبــدون
…
ألشكل ألمطابق ل وجود له ،و يستحيل أن يوجد ،و هكذأ ليــس لكــل شــيء
و لكل ظاهرة مضمون و حسب ،بل شكل كــذلك  ،إن ألشــكل هــو تنظيــم و
تركيب ألمضمون ألذي يجعل وجود ألمضمون ممكنا.
إذن فلكــل ظــاهرة و لكــل شــيء مضــمون و شــكل ،و ألمضــمون هــو
…
مجم ــل عناص ــر و ج ــوأنب ألعملي ــات و علقاته ــا أل ــتي تش ــكل أس ــاس وج ــود
…
…
ألش ــيء ألمعن ــي و تش ــترط تط ــور أش ــكاله و تعاقبه ــا ،و ألش ــكل ه ــو أس ــلوب
تنظيم و وجـود ألمضـمون ،ألصـلة ألمختصــة ألدأخليـة بيـن عناصـر و جــوأنب
و عمليــات ألمضــمون ،ألصــلة ألــتي تضــفي علــى ألمضــمون أكـتمــال معينــا فــي
ألتفاعــل مــع ألظــروف ألخارجيــة ،إن ألمضــمون و ألشــكل يؤلفــان جــانبين ل
…
ينفصــلن لجميــع ألشــياء و ألظــوأهر فــي ألوأقــع ،فليــس فــي ألعلــم شــيء ليــس
…
فيه مضمون و شكل .و لن كل شــيء يوجــد فــي حالــة تطـور فــإن ألمضــمون ل
…
…
يتوقف عند مستوى وأحد بل يتطور ،كما يتطور ألشكل أيضا ،غيــر أنــه أكـثر
…
ثبات ــا و أق ــل حرك ــة ،و ه ــو يتخل ــف ع ــن مض ــمونه  .إن ألش ــكل و ألمض ــمون
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ضـ ــدأن ،و عنـ ــدما يتطـ ــور هـ ــذأ ألتض ـ ــاد و يصـ ــبح تناقضـ ــا بي ـ ــن ألش ـ ــكل و
ألمضمون ،فإن هذأ ألتناقض يتطلب وضع حد له.
…
عن ــدما يظه ــر أخ ــترأع جدي ــد فه ــو يول ــد ف ــي ب ــادئ ألم ــر ف ــي ألش ــكل
…
…
ألق ــديم ،مث ــال ألس ــيارة ،فق ــد ك ــانت ألس ــيارة ألول ــى نس ــخة طب ــق ألص ــل
…
للعربة ،لكــن شـكل ألسـيارة ألقـديم كـان يعيـق زيـادة ســرعة حركـتهــا ،إلــى أن
… …
…
أخ ــذت ألس ــيارة ألش ــكل ألنس ــيابي ،ه ــذأ ي ــبين أن ــه ي ــاتي وق ــت يص ــبح في ــه
ألشكل ألقديم عائـقا في طريق تطور ألكيفيات ألجديدة للسيارة.
 (4الضرورة و الصدفة:
…
مقولتان فلسفيتان تعبرأن عن نمطيــن مختلفيــن مــن أرتبــاط ألشــياء
و ألظ ــوأهر بعض ــها ببع ــض ،و ألض ــرورة ه ــي رأبط ــة دأخلي ــة هام ــة تنب ــع م ــن
…
ألخصوصيات ألجذرية للظوأهر ،و هي ما يجب أن يتم حتما في حال ظروف
معين ــة ،و ألص ــدفة ه ــي رأبط ــة ذأت ط ــابع س ــطحي خ ــارجي بالنس ــبة لظ ــاهرة
معينة ،فهي نابعة من عوأمل عرضية غير مرتبطــة بجـوهر هـذه ألظـاهرة و هـي
…
…
…
ما يمكن أن يحـدث أو ل يحـدث فــي ألظــروف ألمعينـة ،مــا يمكــن أن يتــم علــى
آ
…
نحو معين أو نحو أخر ،لو كــانت ألصــدفة مهيمنــة فــي ألعــالم لكــان عشــوأئيا،
…
…
و أيضــا لــو كــانت ألشــياء و ألظــوأهر جميعهــا تتطــور علــى نحــو ضــروري فقــط
لكان للتطور طابع غيبي وجبري.

إن ألض ـ ـ ــرورة و ألص ـ ـ ــدفة ض ـ ـ ــدأن ديالكـتيكي ـ ـ ــان يرتبط ـ ــان أرتباط ـ ـ ــا
آ
…
متبادل ،و ل يوجد أحدهما دون ألخر ،و بالنظر للوحدة ألمادية للعالم فــإن
…
لكل حدث سببه ،كما أنه جزء من ألرأبطة ألسببية ألكلية ،و ألضرورة تعبير
…
عن هذه ألرأبطة ألتي يرجع ألفضل إليها في أن ألضـرورة ل تنفصـل عـن ألكلـي
…
…
و أنهــا كليــة ألوجــود و تشــكل رأبطــة مطلقــة كليــة ،ل يمكــن تصــور أي ظــاهرة
بدون ضرورتها ألدأخلية و بدون متطلبات ألصدفة ألخارجية لها على ألسوأء.
إن ألمقولــة ألفلســفية "ألضــرورة" تــدل علــى ألصــلة ألمتبادلــة ألدأئمــة
…
بين ألظـاهرأت ،فالضـرورة ليــس مــا قـد يكـون أو قـد ل يكـون ،بـل هـي مــا لبـد
…
…
…
أن يك ــون ،لن ــه نات ــج ع ــن أس ــباب عميق ــة ،ل ــذلك فه ــو ينبث ــق م ــن ألطبيع ــة
ألدأخلية نفسها للظاهرأت.
و لكن هل توجد الصدف؟
…
…
ناخــذ مثــال عــن شــخص تعــرض لحادثــة ســيارة ،فــادت ألصــدفة إلــى
…
وفاته ،فلمذأ نسمي مثل هـذه ألظـاهرأت صـدفا؟ يمكـن للحادثــة ألصـدفية أن
…
تقــع و لكــن قــد ل تقــع أيضــا ،فهــل كــانت حادثــة ألســيارة تــؤدي بالضــرورة إلــى
وف ـ ــاة ألش ـ ــخص؟ كل ب ـ ــالطبع ،إن مث ـ ــل ه ـ ــذه ألح ـ ــوأدث ل يجـ ــوز تس ـ ــميتها
…
بالحوأدث ألضــرورية .و بالتــالي للجابــة علــى ســؤأل هـل هــذه ألظــاهرة أو تلــك
…
…
…
صدفة أم ضرورة ينبغي ألعودة إلى ألسباب ألتي تولدت عنها هل هــي أســباب
…
دأخلية أم خارجية.
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 (5الواقع و ا إلمكان:
مقولتان تعكسان ألتطور ألديالكـتيكي للعالم ألموضـوعي و ألمرأحـل
و ألفترأت ألمختلفة لظهور و تطور ألموضوعات.
إن ألوأقــع هـو مــا يوجــد فعل ،و ألمكــان هــو مــا يحــدث تحــت ظــروف
مناس ــبة ،و ه ــي ألخ ــوأص و ألح ــالت و ألعملي ــات غي ــر ألموج ــودة ،و لكنه ــا
…
…
…
يمكن أن تظهر تبعا لحقيقــة أن ألوأقــع يمتلــك ألقـدرة ألحقيقيــة علــى أن يتغيـر
…
آ
من شيء إلى أخر ،و إن أخذ ألمكان شكل ماديا فإنه يصبح وأقعا ،و ألوأقع
هــو ألمكــان فــي شــكل مــادي ،و ألمكــان هــو ألوأقــع ألممكــن ،و ل يتحــول

ألمكــان إلــى وأقــع إل تحــت ظــروف معينــة ،و ألظــروف هــي مجمــوع ألعوأمــل
ألضــرورية لترجمــة ألمكــان إلــى وأقــع ،و هنــاك إمكانــات حقيقيــة متولــدة مــن
ألمظــاهر و ألرتباطــات ألضــرورية للوأقــع و ألمكانيــات ألشــكلية ألنابعــة مــن
ألرتباط ـ ــات و ألعلق ـ ــات ألعارض ـ ــة ،و ألمكان ـ ــات ألمح ـ ــددة مـ ــن ألمكان ـ ــات
ألحقيقية و تسمى محـددة حيــن تكـون ألظــروف ألمناسـبة تجعلهـا تتخــذ شـكل
…
…
ماديا ،قد ظهرت أو يمكن أن تظهر ،و ألمكانات ألمجردة هي من ألمكانات
ألحقيقيــة ،و تســمى مجــردة إذأ غــابت ألظــروف ألمناســبة ألــتي تجعلهــا تتخــذ
…
…
شــكل ماديــا ،و لتاخــذ شــكل ماديــا ل بــد للظــاهرة ألــتي تحتويهــا مــن أن تمــر
بعدد من مرأحل ألتطور.

خلصة
…
تتميــز ألماديــة ألديالكـتيكيــة عــن جميــع ألمفــاهيم ألفلســفية ألخــرى بكونهــا نظامــا عضــويا يقــوم علــى ألتعليــل ألعلمــي و ألــترأبط ألمنطقــي للقــوأنين و
آ
ألمقــولت ،إنهــا منهــج و عقيــدة تعكــس بشــكل دقيــق ألتطــور فــي ألطبيعــة و ألمجتمــع و ألفكــر ،إنهــا تظهــر فــي أن وأحــد بوصــفها نظريــة ألتطــور و بوصــفها نظريــة
ألمعرفة و منطق ألتفكير ألنظري ،و هي تسلح ألعلوم بطريقة موضوعية لتناول ألظوأهر ألتي تدرسها هذه ألعلوم.
…
…
…
إن كــل مناضــل ثــوري إنمــا يجــب عليــه ،ليــس فقــط أن يعــرف كيــف يســتعمل مبــادئ ألــديالكـتيك ألساســية و قــوأنينه و مقــولته ،بــل أن يعــرف كــذلك
كيف يبحث عن ألسبل ألخلقة لكشــفها و إدرأكهــا و تطبيقهــا فــي ألنشــاط ألنظــري و ألعملـي ألمتعــدد ألجـوأنب ،و ألماديــة ألديالكـتيكيــة ،تكـثــف فلسـفيا مفهـوم
…
…
ألعــالم للبروليتاريــا و ألمســتغلين و ألمضــطهدين ألــذين يقفــون فــي موأجهــة ألعــالم ألقــائم مــن أجــل تغييــره جــذريا ،و لــذلك فهــي أتجــاه فلســفي أبــدي معــارض
90 / 20

الشرارة

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

…
للضــطهاد ألميتــافيزيقي ألمحــافظ ،ممــا يســتوجب عنــد ألمناضــلين ألثــوريين ألماركســيين أللينينييــن تطبيقهــا ألمســتمر ضــد كــل ألمثاليــات مــن أجــل إعطــاء
أ
ألثائرين ألحـق فــي ألثـورة ،إعطــاء ألحـق للماركسـية ألحقيقيــة ضـد ألمزيفـة ،للثـوريين ضـد ألتحريفييــن و ألصــلحيين ،كمــا يقــول الن باديو فــي كـتــابه "نظريــة
…
ألتناقض" )ألن باديو ،ماسبيرو(.
جميلة صابر
 8مارس 2016

90 / 21

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

الشرارة

النظرية الادية الدلية للمعرفة
من خلل كراست ماو:

"ف المارسة العملية" و"من أين تت الفكار الصحيحة"
تقديم
…
لقد كانت ألماركسية أول نظرية في ألتاريخ تؤسس علميا لمفهوم ألثــورة ،مــن
خلل ألسـ ــلحين ألثـ ــوريين ،أللـ ــذأن زودت بهم ـ ــا ألبروليتاري ـ ــا وألجم ـ ــاهير
ألكادحــة :ألماديــة ألدياليكـتيكيــة وألماديــة ألتاريخيــة .وبالفعــل ،قــام مــاركس
وأنجلــز بمجهــودأت جبــارة فــي هــذأ ألصــدد ،وســار علــى دربهمــا لينيــن و مــاو
تسي تونغ أللذأن أرتقيا بالدياليكـتيك ألمــادي بمعنــاه ألوأســع )ألــدياليكـتيك،
…
ألمنطق ،نظريـة ألمعرفــة( إلـى أعلـى ألمسـتويات فـي أحتكـاك وأسـع مـع علـوم
…
ومعــارف عصــرهما ،حــتى أصــبحت ألنظريــة ألماركســية أللينينيــة ألثوريــة تقــوم
…
على أساس صلب من ألفلسفة ألمادية و ألدياليكـتيك ألثوري ألمــادي،أللذأن
…
أصبحا يمثلن بجدأرة ألفلسفة ألمادية كعلم للثورة.

…
إن ألقاع ــدة ألول ــى ف ــي ألفلس ــفة ألمادي ــة ألماركس ــية ،ه ــي ألع ــترأف بالع ــالم
…
…
ألموضوعي وأشيائه وظوأهره باعتبارها ألمادة ألعنصر ألول ،وألفكر ألعنصــر
…
ألثانوي في ألجوأب على ألمسالة ألرئيسية للفلســفة :علقــة ألمــادة بــالفكر كمــا
…
حددها أنجلز )أنظر مقالة " :ألمادية ألجدلية  :مقدمات أولية" ـ جميلة صابر ـ
مقالت ألشرأرة ــ(ح
…
وبالنس ــبة للس ــؤأل ألفرع ــي أل ــذي يش ــتق م ــن ألموض ــوعة ألول ــى ف ــي ألفك ــر
…
ألم ـ ــادي ،ح ـ ــول قابلي ـ ــة أو ع ـ ــدم قابلي ـ ــة معرفتن ـ ــا للوأق ـ ــع ألمـ ــادي ،وخلف ـ ــا
…
للنظري ــات وألفلس ــفات أل ــتي أدع ــت ع ــدم ق ــدرتنا عل ــى معرف ــة ج ــوهر ألش ــياء
)كــانط  ،هيــوم (...تجيــب ألماركســية بإمكانيــة ذلــك وتقــدم نظريــة متكاملــة
لذلك.
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ألقاع ــدة ألثاني ــة للفلس ــفة ألمادي ــة ألماركس ــية ،تق ــوم عل ــى :ألع ــترأف بالع ــالم
…
ألموضــوعي وأشــيائه وظــوأهره ،باعتبــاره ألمصــدر ألوحيــد للمعرفــة ألنســانية،
…
وتلـ ـ ــك هـ ـ ــي ألمسـ ـ ــلمة ألساسـ ـ ــية لنظريـ ـ ــة ألمعرفـ ـ ــة ألماركس ـ ـ ــية ألمادي ـ ـ ــة
ألدياليكـتيكية.
هكــذأ فالمعرفــة مــن خلل هـذأ ألطــرح ألمــادي ألــدياليكـتيكي ،هــي ألنعكــاس
ألفع ــال أله ــادف للع ــالم ألموض ــوعي وق ــوأنينه ف ــي ذه ــن ألنس ــان ،وبطبيع ــة
…
ألحال فمصدرها هـو ألعـالم ألخــارجي ألمحيـط بالنسـان .فهنــاك تـاثير وتفاعـل
بي ــن ألمحي ــط ألموض ــوعي وألنش ــاط ألحي ــوي لل ــذأت ألعارف ــة )ألنس ــان( ع ــبر
ألـ ـ ــدور ألفعـ ـ ــال للممارسـ ـ ــة ألجتماعيـ ـ ــة ،فالعـ ـ ــالم ألموضـ ـ ــوعي )ألط ـ ـ ــبيعي
…
وألجتماعي( ،يساهم في إثارة ألحاسيس وألتصورأت وألمفاهيم ،من خلل
…
أحتكــاك ألنســان بــالظوأهر ألطبيعيــة أو غيرهــا ،وللنســان كــذلك دور مــؤثر
… …
بالمقابــل ،ولــذلك قلنــا فــي تعريفنــا ألول أن ألمعرفــة هــي ألنعكــاس ألفعــال
ألهادف للعالم في ذهن ألنسان.
ألقاعــدة ألثالثــة ،تقــوم علــى أعتبــار ألممارســة كنقطــة أنطلق عمليــة ألمعرفــة
…
…
وأساسها،وعلى هذأ ألساس:

 ألمجتمع ألنساني هو ألذأت بالنسبة للمعرفة وحاملهــا ،فهنــاك إذن طبيعــةأجتماعية للمعرفة.
…
◄ هناك وحدة عضوية بين ألنسان وألطبيعة ،مصدر أحاسيسه وتصورأته
…
ومف ــاهيمه م ــن خلل ممارس ــته للنت ــاج ألم ــادي م ــن أج ــل تلبي ــة حاجي ــاته
ألماديـ ــة ،ذلـ ــك ألنت ـ ــاج ألمـ ــادي ألـ ــذي يتـ ــم خـ ــارج إرأدتـ ــه ضـ ــمن علقـ ــات
أجتماعية تسمح له باكـتشاف ذأته وأكـتشاف ألطبيعة.
هك ــذأ ،فمـ ــن وجهـ ــة نظ ــر ألماديـ ــة ألدياليكـتيكيـ ــة ،فالمعرفـ ــة ه ــي ألعمليـ ــة
أللمتناهيــة لقــترأب ألتفكيــر مــن ألموضــوع ألجاريــة معرفتــه ،وألممارســة هــي
…
أساس ألمعرفة ،فماهي ألممارسة؟
ألممارســة هــي ألنشــاط ألفعــال للنــاس فــي تحويــل ألطبيعــة وألمجتمــع ،ضــمن
…
أنوأع ثلثة من ألممارسة ألجتماعية وهي:
 ألنتاج ألمادي للحاجيات ألمادية لضمان أستمرأر ألحياة. ألصرأع ألطبقي )بالنسبة للمجتمعات ألطبقية(. -ألتجربة ألعلمية.
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…
…
فمـ ــن خلل تحوي ــل ألطبيع ــة ،أو تغيي ــر ألمجتمـ ــع وخل ــق أشـ ــياء جديـ ــدة،
…
فالممارسـ ــة هـ ــي نقطـ ــة أنطلق ألمعرفـ ــة وأساسـ ــها ،فمسـ ــار تطـ ــور ألمعرف ـ ــة
ألنســانية وألممارســة ألجتماعيــة مرتبطــان دياليكـتيكيــا ،وألماركســية نفســها
هـ ــي نتـ ــاج ألص ـ ـرأع ألطبقـ ــي ألبروليتـ ــاري ،بعـ ــدما ترأكمـ ــت عناص ـ ــر تجربت ـ ــه
ألتاريخية لتتولد عنها ألماركسـية ،ألــتي جعلـت مـن ألممارســة هـدفا للمعرفـة،
…
…
من أجل أستخدأم تلك ألمعرفة لتحقيق ألهدأف.
…
ألقاعدة ألرأبعة ،يتمثـل أساســها فــي أعتبــار ألوحــدة بيــن ألنظريــة وألممارســة،
… …
ألمبدأ ألعلى للماركسية أللينينية.
… …
إن ألمعرفــة هــي أحــد أشــكال نشــاط ألنــاس  :نشــاطهم ألنظــري ،لكنهــا تظــل
ع ــاجزة ع ــن تغيي ــر ألوأق ــع ب ــدون ألعتم ــاد عل ــى ألممارس ــة .فالنظري ــة تعك ــس
ألعــالم ،تعمــم ألخــبرة ألبشــرية ألعمليــة ،لكــن ألنظريــة دون ألممارســة فهــي
…
…
عديمة ألمعنى ،كما أن ألممارسة دون ألنظرية فهي عمياء ،ذلــك أن ألنظريــة
…
ته ــدي ألممارس ــة إل ــى ألطري ــق ألص ــحيح و تش ــير إل ــى أكـف ــإ ألوس ــائل لتحقي ــق
…
ألهدأف ألعملية .فالماركسية أللينينية تعميم لنضال ألبروليتاريا ولممارســتها
…
ألثوري ــة ،فه ــي أنعك ــاس للوأق ــع ،وعل ــى ه ــذأ ألس ــاس فه ــي مرشـ ــد لنض ــال
…
ألبروليتاريا من أجل ألشترأكية وألشيوعية.
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أ
 (1سيرورة المعرفة :من التامل الحي إالى التفكير المجرد
…
حســب لينيــن" :مــن ألتامــل ألحــي إلــى ألتفكيــر ألمجــرد و منــه إلــى ألممارســة،
هذأ هو ألطريق ألدياليكـتيكي لمعرفة ألوأقع ألموضوعي".
أ
أ
ا  -المرحلة الولى :المعرفة الحسية
…
◄ فـي ألبـدء يطلـع ألنســان علـى أشـياء ألعـالم ألخـارجي عـن طريـق ألحـوأس
…
…
…
…
ألخمس ،وهكذأ وعـبر ألتامـل ألمباشـر فــي ألشـياء ،تبـدأ ألمرحلـة ألولـى علـى
…
…
…
طري ــق ألمعرف ــة )معرف ــة أل ل ــوأن ،ألروأئ ــح ،ألص ــوأت ،ألم ــذأق ،س ــخونة أو
برودة( هكذأ يتشـكل ألحســاس ألـذي هـو ألشـكل ألرئيســي للمعرفــة ألحســية.
…
…
فمن ألمعلوم أن لدى ألجسم ألنســاني جهــاز فســيولوجي لتكــوين ألحاســيس
…
…
يتكــون مــن أعضــاء ألحــوأس ومــن أل ليــاف ألعصــبية ،ألــتي تتــم مــن خللهــا
…
عمليـ ــة نق ــل ألس ــتثارة إلـ ــى أج ـ ـزأء ألمـ ــخ ألنسـ ــاني ألمختص ــة ،مثلم ــا تنق ــل
…
…
ألكهرباء من خلل ألسلك ،ثم أجزأء ألمــخ ألــتي يتــم فيهــا تحويـل ألسـتثارة
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…
…
إلــى أحاســيس معينــة ،مثــال صــوت محــدد ألــذي تلتقطــه ألذن ليتحــول إلــى
…
إحساس بالصوت ،أو كمثل ألضوء ألذي تلتقطه ألعين ليتحول إلى إحساس
بالضوء.
… …
◄إن ألمثلة أعله تتعلق بإحساس منفرد.
…
…
لكن ألمفهــوم أوسـع مــن ذلـك ،ذلـك أن ألحســاس بــالمعنى ألوأسـع للكلمــة،
باعتبـ ــاره عمـ ــل إحساسـ ــي لجميـ ــع ألنـ ــاس فـ ــي سـ ــياق نشـ ــاطهم ألجتم ـ ــاعي
…
ألتطـ ــبيقي وألتحـ ــويلي ،هـ ــو وحـ ــده ألـ ــذي يمكـ ــن أن يكـ ــون مصـ ــدرأ لجميـ ــع
ألمعارف وللمعرفة ككل.
…
…
فلعتبــارأت نفســية أو لســجايا شخصــية محــددة لشــخص محــدد ،أو لظــروف
…
…
…
أجتماعي ــة ،أو بيئ ــة أجتماعيـ ــة ،ق ــد نج ــد شخص ــان أم ــام ت ــاثيرأت خارجيـ ــة
…
…
نفســها ،لكــن لكــل منهمــا إدرأك مختلــف ،إل أننــا عــن طريــق ألمرأجعــة ،أي
…
أســتعمال ألحــوأس ألمختلفــة وألدوأت وألخــبرأت ألعمليــة نتوصــل إلــى فكــرة
…
صحيحة عن ألشياء.
إن للحساس طابع أجتماعي عــام ،ول يقــوم فقــط علــى ألحســاس ألفــردي بــل
آ
يتعدأه إلى أخر أجتماعي ،يضم معنى ومفهوما وأسعا.
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ب  -المرحلة الثانية :المعرفة المنطقية
◄ عنــدما نســتعمل مصــباحا كهربائيــا ،نســتطيع معرفتــه عـبر حوأســنا  ،فهــو
… …
…
مص ـ ــباح كهرب ـ ــائي ،وبه ـ ــذأ ألمعن ـ ــى يوق ـ ــد أو يطف ـ ــا ،لن ـ ــه يشـ ــتغل بالطاق ـ ــة
ألكهربائيــة ،لكــن مــا هــي هــذه ألطاقــة ألكهربائيــة؟ فهــذأ ل نســتطيع معرفتــه
…
بـ ــالحوأس ،لننـ ــا مـ ــع ألمعرفـ ــة ألحسـ ــية ل نسـ ــتطيع ألكشـ ــف عـ ــن ألطبيعـ ــة
…
…
ألدأخليــة للشــياء ،عــن جوهرهــا ،أي قــوأنين تطورهــا ،فالكهربــاء تيــار مــن
أللكـترونات تتحرك بسرعة معينة ،إنها سرعة ألضوء.
…
…
إن معرف ــة قــوأنين وجــوهر ألشــياء ،أي دور ألتفكيــر ألمنطقــي ،هــي وحــدها
ألــتي ترشــد ألنــاس فــي نشــاطهم ألعملــي ،فالمعرفــة ألمنطقيــة ،مرحلــة كيفيــة
…
أرقى في تطور ألمعرفة ،ويشكل ألمفهوم ألشكل ألرئيسي للتفكيــر ألمنطقــي،
…
… …
أي أنه يعكس ما هـو جــوهري وعــام فــي ألشــيء أو ألظـاهرة ،فهــو مثل يتغاضــى
عن ألسمات ألثانوية ،فنحن حين نقول بمفهوم ألنسان ،فإننــا نعـرف مــا هـو
ع ــام ومــا هــو جــوهري ف ــي كــل إنســان ،وهــو ألحــال حي ــن نتكل ــم عــن طبق ــة
…
…
أجتماعية أو عن حيوأن أو عن مجتمع  ...وألممارسة ألجتماعية للنسان هــي
…
أســاس ظهــور ألمفــاهيم ،وعــبر ألمعرفــة ألمنطقيــة ،تقــوم ألمعرفــة ألنســانية
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بقفــزة نوعيــة مــن ألحســي إلــى ألمجــرد ،قفــزة دياليكـتيكيــة فــي عمليــة ألمعرفــة
…
…
من ألدنى إلى ألعلـى خلل ألممارسـة ،فالنشــاط ألعملـي للنـاس وحــده ألــذي
…
يهـدف إلــى تحويـل ألشـياء وظـوأهر ألعـالم ،ممــا يجعـل فــي ألمكــان ألتغلغــل
في معرفة جوهرها ،ومن تم ألتفريق بين ألمهم وبين ألثانوي ،بين ألــدأخلي
وألخــارجي ،وعلــى هــذأ …ألســاس تنبنــي ألمفــاهيم .فكلمــا كــانت درج ــة تطــور
…
…
ألممارس ــة أرق ــى ،وكلم ــا ك ــانت قوته ــا ألتحويلي ــة أش ــد ،كلم ــا ك ــانت معرف ــة
…
…
ألنسان أعمق وأكـثر تنوعا ،ولذلك تتميز ألمفـاهيم بحركـة ومرونـة ،مرتبطــان
بتغي ــر ألع ــالم وألممارس ــة بم ــا يعن ــي تعمي ــق ألمف ــاهيم ألقائم ــة وخل ــق …أخ ــرى
…
جديدة .ولذلك فإن ألماركسية أللينينينة تعادي كل من ألتجريبيــة )أي رفــض
…
ألنظرية( وألدوغمائية )أي تقديس ألنصوص وعزلها عن ألممارسة ألعملية(.
…
…
◄ تقــوم ألنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة ،علــى أســاس ألتاكيــد علــى ألوحــدة
ألعضــوية بيــن ألحس ــي وألمنطق ــي فــي ســيرورة ألمعرفــة ،فكلهمــا ،ألمعرف ــة
…
ألحسـ ــية أو ألمعرفـ ــة ألمنطقيـ ــة )ألتفكيـ ــر ألمجـ ــرد( أنعكـ ــاس لنف ـ ــس ألع ـ ــالم
…
ألم ــادي ،ويقوم ــان عل ــى أس ــاس مش ــترك ونش ــاط ألبش ــر ألعمل ــي ،فف ــي كلت ــا
ألحالتين هناك جهاز فسيولوجي وأحد :ألجهاز ألعصبي للنسان ،ويســتحيل
ألتجريد بدون ألحسي ول تتقدم ألممارسة ألعمليــة بــدون ألمنطقــي )ألمعرفــة،
ألنظريــة( وهــذأ مــا يميــز ألماركســية عــن ألتجريبيــة )ألمعرفــة ألحســية وحــدها
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تعطــي ألنســان صــورة حقيقيــة عــن ألعــالم( وعــن ألعقلنيــة ألمثاليــة )ألعقــل،
ألتفكير ألمجرد ،ألمصدر ألوحيد للمعرفة ألحقة(.
ف ــي ألنظري ــة ألدياليكـتيكي ــة للمعرف ــة ،ل يت ــم ألتوق ــف عن ــد مرحل ــة ألمعرف ــة
ألمنطقيــة ،بــل يتــم تــوجيه ســهام ألمعرفــة ألمكـتســبة منطقيــا إلــى ألممارســة
…
…
ألعملي ــة ،للتاك ــد م ــن ص ــحة معارفن ــا ،وب ــذلك يت ــم تص ــحيحها ،أو ت ــدقيقها
وتعميقها باستمرأر ،فمن ألمعرفة ألحسية إلــى ألمعرفــة ألمنطقيــة ،ومـن هــاته
…
ألخي ــرة إل ــى ألممارس ــة ألعملي ــة ،وهك ــذأ دوألي ــك وباس ــتمرأر ،فالمعرف ــة ل
نهائيــة ،كمــا ألعــالم ألمــادي وألطبيعــة ،فمــن ألظــاهرة إلــى ألجــوهر ألــذي هــو
طري ــق ألعل ــم ،وإل لم ــا ك ــان هن ــاك عل ــم ،وم ــن ألج ــوهر  1إل ــى ألج ــوهر 2
فالجوهر  ، 3وهكذأ فليس هناك شيئ غير قابل للتقسيم كما يقول مــاو تســي
تونغ.
 (2بصدد كراسة "في الممارسة العملية":
تنتمـي كرأســة "فـي ألممارسـة ألعمليــة" ،إلـى تلـك ألسلسـلة مـن ألعـروض ألـتي
قــدمها ألرفيــق مــاو تســي تونــغ ،فــي منتصــف ثلثينــات ألقــرن  ،20فــي ألكليــة
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آ
ألحربية وألسياسية ألمناهضة لليابان فـي يانـان ،وقـد شـكلت هــذه ألكرأسـة،
إلــى جــانب شــقيقتها "فــي ألتنــاقض" وثيقتــان حاســمتان فــي حقــل ألصـرأع مــن
آ
دأخل ألحزب ألشــيوعي ألصـيني أنـذأك ،ضـد نزعــة ألجمــود ألعقائـدي وألنزعــة
ألتجريبي ــة ،عل ــى طري ــق بن ــاء خ ــط ث ــوري ماركس ــي لينين ــي للث ــورة ألص ــينية،
…
وبالفعل ،لقــد كــان دأخـل ألحــزب ألعديــد مــن أطــره ومناضــليه مــن ذوي نزعــة
…
…
ألجمــود ألعقائــدي ،أو ذوي ألنزعــة ألتجريبيــة ،وقــد تســبب هــؤلء وأول ئــك،
وقــد أحتــل بعضــهم مرأكــز قياديــة دأخــل ألحــزب ،فــي خســائر جســيمة للثــورة
…
ألصــينية ،خلل أعــوأم  ،1934 - 1931حيــث أســتطاعوأ تضــليل ألكـثير مــن
رفاق ألحزب ،خاصة وقد كانوأ يرتدون معطف ألماركسية.
…
وللتصــدي لهــاتين ألنزعــتين ألمنحرفــتين ،ذأت ألنظــرة ألذأتيــة ،ومــن أجــل
…
فضحهما ،كان على ماو تسي تونغ ،أن يقدم عرضا وأفيا ووأضحا حول وجهــة
نظرة ألماركسية في ألمعرفة ،وعموما شكلت هذه ألفــترة ،محطــة حاســمة فــي
…
تاريــخ ألحــزب ألشــيوعي ألصــيني ،مــن أجــل بلــورة خــط ألجمــاهير علــى قاعــدة
ألنقــد وألنقــد ألــذأتي ،ألفــردي وألجمــاعي ،وألتقــويم ألــذي أنخــرط فيــه ألحــزب
…
على أوسع نطاق ،و به أكـتسب ألطريق ألصحيح لنجاح ألثورة ألصينية.
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قــدم مــاو تســي تونــغ مــن خلل عرضــه فــي كرأســة "فــي ألممارســة ألعمليــة"،
…
مجموعة من ألطروحات ألمؤسسة للنظرية ألمادية ألجدلية للمعرفة:
أ
أ
أ أ
ا -الطروح ــة الول ــى :النش ــاط ف ــي ا إلنت ــاج ه ــو اه ــم النش ــاطات العملي ــة
ل إلنسان
يس ــترجع هن ــا ماوتس ــي تون ــغ ألنق ــد ألث ــوري ألم ــادي ألج ــدلي للمادي ــة م ــا قبــل
ألماركسية ،خاصة في موضوع ألمعرفة ،حيث كانت تلك ألمادية تنظر إليهــا
بمعــزل عــن طبيع ــة ألنس ــان ألجتماعي ــة ،وكــذأ تط ــوره ألتــاريخي ،وبــذلك،
…
ك ــانت ع ــاجزة ع ــن إدرأك تبعي ــة ألمعرف ــة للممارس ــة ألجتماعي ــة ،أي تبعي ــة
ألمعرف ــة للنت ــاج وألص ـرأع ألطبق ــي ) ك ــانت حس ــب أنجل ــز مادي ــة م ــن تح ــت
ومثالية من فوق(.
…
وألماركس ــية حس ــب م ــاو تس ــي تون ــغ ،تعت ــبر أن نش ــاط ألنس ــان ف ــي ألنت ــاج
…
…
…
…
تش ــكل أه ــم نش ــاطاته ألساس ــية ،ويق ــرر نش ــاطاته ألخ ــرى ،ول ــذلك أهمي ــة
… …
قصــوى مــن حيــث ألنتائــج ،وهــي أربعــة أساســية ،فحســب مــاو " :فالنســان
بالعتم ــاد بص ــورة رئيس ــية عل ــى نش ــاطه ف ــي ألنت ــاج ألم ــادي ،يتفه ــم ت ــدرجيا
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ظــوأهر ألطبيعــة وخصائصــها ،وألقــوأنين ألــتي تتحكــم فيهــا ،وألعلقــة بيــن
ألنســان وبيــن ألطبيعـة ،وكـذلك يتفهــم تـدريجيا ،وعلـى درجـات متفاوتــة عـن
طريق نشاطه ،ما يربط بين ألنسان وألنسان من علقات معينة .ول يمكنه
…
ألحصول على أي معرفة من هذه ألمعارف بمعزل عن ألنشاط في ألنتاج".
ويوضــح مــاو معنــى ألممارســة ألعمليــة ألــتي يباشــرها ألنســان فــي ألمجتمــع،
…
ليحدد لنا أشكال ألنشاط ألجتماعي وهي ثلثة:
 - 1ألنش ــاط ألنت ــاجي  - 2ألص ـرأع ألطبق ــي وألحي ــاة ألسياس ــية  - 3ألنش ــاطات
ألعلمية وألفنية.
…
وتش ــكل عموم ــا ه ــذه ألش ــكال مج ــالت ألحي ــاة ألوأقعي ــة ف ــي ألمجتم ــع أل ــتي
يساهم فيها ألنسان جميعا باعتباره كائنا أجتماعيا.
وبهذأ يتوصل ألنسان ،وبدرجات متفاوتة إلى معرفة ألعلقات ألمختلفة بين
ألنــاس ،ليــس فقــط مــن خلل حيــاته ألماديــة فحســب ،بـل مــن خلل حيــاته
…
ألسياس ــية وألثقافي ــة ،وهات ــان ألخيرت ــان مرتبطت ــان أرتباط ــا وثيق ــا بالحي ــاة
ألمادية.
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… …
…
ويؤك ـ ـ ــد م ـ ـ ــاو عل ـ ـ ــى أهمي ـ ـ ــة ألصـ ـ ـ ـرأع ألطبق ـ ـ ــي ،كاح ـ ـ ــد أشـ ـ ــكال ألممارس ـ ـ ــة
…
ألجتماعي ـ ــة،وذلك مــن خلل ألثــر ألعميــق ألــذي يــتركه فــي تطــور ألمعرفــة
ألبشرية.
…
يقــول مــاو" :فــي ألمجتمــع ألطبقــي يعيــش كــل إنســان كـفــرد مــن أف ـرأد طبقــة
…
معينة ،ويحمل كل نوع من أنوأع ألتفكير دون أستثناء طابع طبقة معينة"
أ
ب  -الطروحة الثانية :حول تطور وتاريخية المعرفة
…
تعت ــبر ألماركس ــية أن ألنش ــاط ألنت ــاجي ف ــي ألمجتم ــع ألبش ــري يتط ــور خط ــوة
خطوة ،مــن مرتبــة دنيــا إلــى مرتبــة عليـا ،وعليــه ،فمعرفــة ألنســان ،بالطبيعــة
…
…
…
أو بــالمجتمع ،تتطــور أيضــا خطــوة خطــوة مــن مرتبــة دنيــا إلــى مرتبــة عليــا ،أي
من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة ،ومن معرفة وحيدة ألجــانب إلــى معرفــة
متعـ ــددة ألجـ ــوأنب )نلحـ ــظ هنـ ــا ،ألتطـ ــبيق ألمنهجـ ــي للمقـ ــولت ألفلسـ ــفية
ألماديــة ألدياليكـتيكيــة علــى مجــال ألمعرفــة) .للمزيـد مــن ألتــدقيق أنظــر مقالــة
…
"حول ألمادية ألجدلية ـ مقدمات أولية" ـ جميلة صابر ـ مقالت ألشرأرة ـ (.
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وبطبيعة ألحال ،وخلل مرحلــة طويلــة مــن ألتاريــخ ،لــم يكــن ممكنــا لمعرفــة
…
ألن ــاس بتاري ــخ ألمجتم ــع أن تتع ــدى ح ــد ألمعرف ــة ألوحي ــدة ألج ــانب ،وذل ــك
لسببين أثنين وهما:
 – 1تعصب ألطبقات ألمستغلة ) بكسر ألغين( ألتي تشوه تاريخ ألمجتمع.
آ
 – 2ألنطاق ألضيق للنتاج ومستوى قوى ألنتاج ،ألذي كان يحد من أفــاق
ألناس.
…
ولــم يتســن لهــم ذلــك ،أي ألحصــول علــى فهــم تــاريخي متكامــل لتطــور تاريــخ
…
ألمجتمـ ــع ،ويسـ ــتطيعوأ تحويـ ــل معرفتهـ ــم بـ ــالمجتمع إلـ ــى عل ـ ــم ،أي عل ـ ــم
ألماركس ــية ،إل بعــد ظه ــور ألبروليتاري ــا ألحديث ــة ،م ــع ظه ــور ألق ــوى ألمنتج ــة
…
ألجبارة أي ألصناعات ألكبرى.
أ
أ
ج  -الطروحة الثالثـة :الممارســة العمليـة هـي المقيـاس او المعيـار لتحديــد
حقيقة المعرفة

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

ل تتبث صحة معرفة ألنسان إل عندما يتوصل ،من خلل ممارسته ألعمليــة
ألجتماعية )ألنتــاج ألمــادي ،ألصـرأع ألطبقــي ،ألتجربــة ألعلميــة( ،إلــى إحـرأز
ألنتائــج ألمنشــودة ،ولتحقيــق ذلــك ،فعلــى ألنســان أن يجعــل أفكــاره متفقــة
…
مع قوأنين ألعالم ألخارجي ألموضـوعي ،وإذأ لـم يحقـق ذلـك فلبـد أن يفشـل
فــي ألممارســة ألعمليــة ويقــول مــاو فــي هــذأ ألصــدد" :وإذأ فشــل فــإنه ســوف
…
يس ــتخلص أل ــدروس م ــن فش ــله ويص ــحح أفك ــاره ويجعله ــا متفق ــة م ــع ق ــوأنين
ألعالم ألخارجي ،وعندئذ يستطيع تحويل فشله إلى ظفر ،وهذأ هو ألمقصــود
…
من قولهم " :ألفشل أم ألنجاح" وقولهم "كل عثرة تزيد ألنسان فطنة".
…
ويلخص ماو هاته ألطروحة بما يلــي" :إن ألنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة عــن
…
…
ألمعرفـ ــة ،تض ــع ألممارسـ ــة ألعمليـ ــة فـ ــي ألمقـ ــام ألول ،إذ تعت ــبر أن معرفـ ــة
…
ألنس ــان ،ل يمك ــن أن تنفص ــل إطلق ــا ع ــن ألممارس ــة ألعملي ــة ،وتنب ــذ ك ــل
…
ألنظريات ألخاطئة ألتي تنكر أهمية ألممارسـة ألعمليـة ،وتفصـل ألمعرفـة عـن
…
ألممارسة ألعملية.هكذأ قال لينيــن ":إن ألممارســة ألعمليــة أعلــى مــن ألمعرفــة
…
)ألنظريــة( ،لنهــا لتمتــاز بصــفة ألشــمول فحســب ،بــل تمتــاز كــذلك بصــفة
ألوأقــع ألمباشــر").لينيــن "ملخــص علــم ألمنطــق لهيجــل"( .ويؤكــد مــاو علــى
ألميزة ألطبقية للماديــة ألديالكـتيكيــة ،وعلــى صــفتها ألعمليــة ،ويقــول مــاو فــي
ه ــذأ ألص ــدد" :إن للمادي ــة ألدياليكـتيكي ــة ا ألفلس ــفة ألماركس ــية ا ميزتي ــن
90 / 29

الشرارة

…
…
بـ ـ ــارزتين :أولهمـ ـ ــا صـ ـ ــفتها ألطبقيـ ـ ــة ،فهـ ـ ــي تعلـ ـ ــن بص ـ ـ ـرأحة أن ألماديـ ـ ـ ــة
ألدياليكـتيكيــة فــي خدمــة ألبروليتاريــا ،و ألثانيــة صــفتها ألعمليــة ،فهــي تؤكــد
…
…
عــل تبعيــة ألنظريــة للممارســة ألعمليــة ،حيــث أن ألنظريــة تقــوم علــى أســاس
ألممارســة ألعمليــة ،ثــم تعــود لخدمــة ألممارســة ألعمليــة ،إن مــا يســتنذ إليــه
…
…
…
…
ألمرء لكي يحكم بان ألمعرفة أو ألنظرية ،حقيقــة أو ل ،ليــس هــو ألحاســيس
ألذأتي ـ ــة ،ب ـ ــل ه ـ ــو ألنتائ ـ ــج ألموض ـ ــوعية للممارس ـ ــة ألعملي ـ ــة ألجتماعي ـ ــة،
فالمقي ــاس ألوحي ــد لمعرف ــة ألحقيق ــة ه ــي ألممارس ــة ألعملي ــة ألجتماعي ــة .إن
…
…
وجهة نظر ألممارسة ألعملية ،هي وجهة ألنظر ألولية وألساسية في ألنظرية
ألمادية ألدياليكـتيكية عن ألمعرفة.
وبطبيعة ألحال يطرح ألسؤأل. :كيف تنبثق المعرفة البشرية عن الممارســة
العملية؟ ثم تعود لتخدم الممارسة العملية؟.
أ
د  -الطروحة الرابعة :سيرورة المعرفة ومراحلها:
 -المرحلة الحسية من المعرفة :مرحلة ا إلحساسات والنطباعات
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…
ويعني هذأ أن ألنسان ل يرى في بدأية عملية ألممارسة ألعملية ســوى ظــوأهر
…
…
ألشــياء وجزئياتهــا وألروأبــط ألخارجيــة ألــتي تربــط بينهــا ،بمــا يعنــي أنهــا تــترك
…
أثـرأ فــي حــوأس ألنســان ،وتــترك لــه فــي ذهنــه أنطباعــات عديــدة وصــورأ عامــة
…
عن ألروأبط ألخارجية من هذه ألنطباعات ،ولذلك عدت ألمرحلة ألولــى مــن
ألمعرفــة ،فل يســتطيع ألنســان بعــد فــي هــذه ألمرحلــة تكــوين مفــاهيم عميقــة
ول نتائج منطقية.
 المرحلة المنطقية من المعرفة :من ا إلحساس إالى المفهوم…
…
باســتمرأر ألممارســة ألعمليــة ألجتماعيــة ،تتكــرر ألشــياء ألــتي تــترك أحاســيس
وأنطباع ــات ف ــي ح ــوأس ألنس ــان ،وعندئ ــذ يحــدث ف ــي ذه ــن ألنس ــان تبــدل
مف ــاجئ )قف ــزة( ف ــي عملي ــة ألمعرف ــة ،وتتك ــون ألمف ــاهيم .فالمف ــاهيم ل ــم تع ــد
…
ظــوأهر ألشــياء ول جزئياتهــا ول ألروأبــط ألخارجيــة ألــتي تربــط بينهــا ،بــل هــي
…
إدرأك تام لجوهر ألشياء وكلياتها وروأبطها ألدأخلية .إن ألمفهــوم وألحســاس
…
ل يختلفان كميا فحسب بل كيفيا أيضا.
…
يقول ماو" :إن مرحلة تكوين ألمفاهيم وألحكم وألستدلل ،هي مرحلــة أكـثر
…
أ همية في كل عملية ألمعرفة ألبشرية لشيء ما ،وهي مرحلة ألمعرفة ألعقلية.
إن ألمهمـ ــة ألحقيقيـ ــة للمعرفـ ــة تكمـ ــن فـ ــي ألتقـ ــدم إلـ ــى ألتفكي ــر ع ــن طريـ ــق
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…
ألحس ــاس وإل ــى ألدرأك ألت ــدريجي للتناقض ــات ألكامن ــة ف ــي دأخ ــل ألش ــياء
…
…
ألموضوعية ولقوأنينها وألروأبط ألدأخليــة ألــتي تربــط بيــن عمليــة وأخــرى ،أي
…
ألتوصل إلى ألمعرفة ألمنطقية .دعــوني أكــرر :إن ألســبب فــي أختلف ألمعرفــة
…
ألمنطقية عن ألمعرفة ألحسية يعود إلى أن ألمعرفــة ألحســية تتعلـق بجزئيـات
…
…
ألشياء وظوأهرها وروأبطها ألخارجية ،فــي حيــن أن ألمعرفــة ألمنطقيــة تتقــدم
…
…
بالمعرفة ألحسية خطوة كبيرة إلى ألمام ،فتتوصل إلى إدرأك كليات ألشــياء
وجوهره ــا وروأبطه ــا ألدأخلي ــة ،وتكـتش ــف ألتناقض ــات ألكامن ــة ف ــي ألع ــالم
ألخ ــارجي ،وبه ــذأ ف ــإن ألمعرف ــة ألمنطقي ــة تتمك ــن م ــن تفه ــم تط ــور ألع ــالم
ألخارجي في مجموعه وفي ألروأبط ألدأخلية بين جميع جوأنبه".
أ
ه  -ال طروحة الخامسة :في وحدة المعرفة الحسية والمعرفة المنطقية
تنظر ألماركسية ا أللينينية إلى كل من مرحلــتي عمليــة ألمعرفــة ،بعــد تحديـد
خصائصــهما ،باعتبارهمــا مرحلــة فــي عمليــة وأحــدة مــن ألمعرفــة ،يقــول مــاو:
"إن ألحسـ ــاس وألعقـ ــل يختلفـ ــان مـ ــن حيـ ــث ألطبيعـ ــة ،ولكـ ــن ل ينفصـ ــل
آ
…
…
أحـ ــدهما عـ ــن ألخـ ــر ،إنهمـ ــا موحـ ــدأن علـ ــى أسـ ــاس ألممارسـ ــة ألعمليـ ــة .إن
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…
…
…
ممارســتنا ألعمليــة تثبــت أن مــا نحســه ل يمكــن أن نــدركه علــى ألفــور ،وأن مــا
…
…
نــدركه هــو وحــده ألــذي يمكــن أن نحســه بصــورة أعمــق .إن ألحســاس ل يحــل
…
…
…
سوى مسالة ألظوأهر ،وألنظرية وحدها تستطيع حل مسالة ألجــوهر .بيــد أن
…
…
…
هـ ــاتين ألمسـ ــالتين ل يمكـ ــن حلهمـ ــا بـ ــاي حـ ــال مـ ــن ألحـ ــوأل بمعـ ــزل عـ ــن
ألممارسة ألعملية".
…
…
…
… …
يقول مـاو" :إذأ أرأد أي شـخص أن يفهــم أي شــيء مـن ألشـياء ،فليــس لـه مــن
…
سبيل إلى ذلك سوى ألحتكاك بهذأ ألشيء ،أي ألعيش )ألممارسة ألعملية(
في محيطه".
آ
ويقول في مكان أخر" :إذأ أستثنينا شرط ألعبقرية ،فإن ألسبب ألرئيســي فــي
ق ــدرة م ــاركس وأنجل ــز وليني ــن وس ــتالين عل ــى ص ــياغة نظري ــاتهم ،يع ــود إل ــى
مساهمتهم شخصيا في ممارسة ألصرأع ألطبقي وألتجربة ألعلمية في زمنهم".
…
…
… …
وعلي ــه" ،إذأ م ــا أردت أن تع ــرف بص ــورة مباش ــرة ش ــيئ م ــن ألش ــياء ،أو ع ــدة
…
…
أشــياء فلبــد لــك أن تســاهم شخصــيا فــي ألنضــال ألعملــي ،ألــذي يهــدف إلــى
…
…
…
تغييــر ألوأقــع ا تغييــر ذلــك ألشــيء أو تلــك ألشــياء ، -وعندئــذ تســتطيع أن
…
…
…
…
تحتك بظوأهر ذلـك ألشــيء أو تلـك ألشـياء ،كمـا أنـك ل تسـتطيع أن تكشـف
…
…
وتفهم جوهر ذلك ألشيء أو تلك ألشياء إل عــن طريقــة ألمســاهمة ألشخصــية
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فــي ألنضــال ألعملــي ألــذي يهــدف إلــى تغييــر ألوأقــع .هــذه هــي طريــق ألمعرفــة
…
ألــتي يســلكها كــل أمــرئ بالفعــل ،غيــر أن بعــض ألنــاس يزعمــون عكــس ذلــك
…
…
عامدين إلى تشويه ألمور .وأكـثر ألناس مدعاة للسخرية هو "ألعالم" ألــذي مـا
…
أن يلتقــط فتاتــا مــن ألمعرفــة عــن طريــق ألســماع حــتى يعتــبر نفســه "ألعلمــة
…
ألفريــد فــي ألعــالم"،وهــو أمــر ل يــدل إل علــى عجــزه عــن تقــدير نفســه تقــديرأ
…
…
…
صــحيحا .إن ألمعرفــة هــي مســالة علــم ،فل يجــوز أن يصــاحبها أدنــى شــيء مــن
…
…
ألكـ ــذب وألغـ ــرور ،بـ ــل ألمطلـ ــوب هـ ــو ألعكـ ــس بكـ ــل تاكي ـ ــد ،أي ألص ـ ــدق
وألتوأضع".
…
… …
ويقول ماو" :إذأ أردت أن تعرف نظرية ألثورة وطرأئـقها ،فلبد أن تشــترك فــي
ألثورة".
…
وبعد ألتفريـق بيـن ألمعرفـة ألمباشـرة وغيـر ألمباشـرة وألتاكيـد علـى وحـدتهما،
…
يقــول مــاو" :وهكــذأ فــإن معرفــة ألنســان ل تعــدو أن تكــون هــذين ألقســمين:
ألتجربة ألمباشرة وألتجربة غير ألمباشـرة .وفضـل عـن ذلـك فــإن مـا هـو تجربــة
غيــر مباشــرة عنــد شــخص معيــن ،هــو عنــد غيــره تجربــة مباشــرة .وهكــذأ فــإن
…
…
ألمعرفــة مــن أي نــوع كــانت ،إذأ أعتبرنــا ألمعرفــة ككــل ،ل يمكــن أن تنفصــل
عـن ألتجربــة ألمباشـرة .إن كـل معرفــة هـي تنبـع مـن إحسـاس ألنســان بالعـالم
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ألموضوعي بوأسطة حوأسه ،ومن ينكر ألحساس ،ينكر ألتجربــة ألمباشــرة،
وينكــر ألمســاهمة ألشخصــية فــي ألممارســة ألعمليــة ألرأميــة إلــى تغييــر ألوأقــع
فهو ليس بمادي".
…
…
وخلصة ألقول نجد ألخطوة ألولى في عملية ألمعرفة هي ألحتكاك بالشياء
ألموجــودة فــي ألعــالم ألخــارجي وهــي مــا يســمى بمرحلــة ألحســاس ،وألخطــوة
ألثانية ألتي تعنى بتجميع ألمعطيــات ألصــحيحة وترتيبهــا وصــهرها ،وهــذه هـي
مرحل ــة تك ــوين ألمف ــاهيم وألحك ــم وألس ــتدلل .ول يمك ــن تك ــوين مف ــاهيم
…
صــائبة وألتوصــل إلــى منطــق ســليم علــى أســاس ألمعطيــات ألصــحيحة ،إل إذأ
…
كانت هذه ألمعطيات غنية جدأ أي غيـر جزئيــة وناقصـة ،ومتفقــة مــع ألوأقـع،
…
أي ليست وهمية وكاذبة.
…
…
إن مـن يحســب أنـه يمكـن للمعرفــة ألعقليــة أل تنبـع مـن ألمعرفــة ألحســية فهــو
…
مثالي ،إن ألمعرفة تبدأ مع ألتجربة ،وهذه هي ألمادية حول نظرية ألمعرفة.
أ
و  -الطروحة السادسة :الوحدة بين المعرفة الحســية والمعرفــة المنطقيــة
والحاجة إالى الطفرة النوعية
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تحتــاج ألمعرفــة إلــى ألتعمــق ،وهــذأ يعنــي ألتطــور مــن ألمرحلــة ألحســية إلــى
ألمرحلــة ألعقليــة .فــالتوقف عنــد ألمرحلــة ألحســية ،وهــي مرحلــة دنيــا ،فهــذأ
…
يعنــي تك ـرأر لخطــاء "ألمــذهب ألتجريــبي" ،ويعنــي هــذأ كــذلك ألتوقــف فــي
…
مرحلــة ألمعطيــات ألجزئيــة وألســطحية ،ألــتي ل تعكــس ألشــياء بصــفة كاملــة.
يقول مـاو " :لكـي يعكـس شـيء بكـامله ،ويعكـس جـوهره وقــوأنينه ألباطنيـة،
لبد من صهر تلك ألمعطيات ألحسية ألغنية عن طريـق ألتفكيـر باسـتبعاد مـا
…
هـو قليـل ألهميــة منهــا وأســتخلص مـا هـو عظيــم ألنفـع ،ونبـذ ألكـاذب منهـا،
وإبقــاء ألصــحيح ألمعتمــد عليــه ،ثــم ألربــط بيــن هــذه ألمعطيــات وألنفــاذ مــن
…
…
ظ ــوأهر ألش ــياء إل ــى دوأخله ــا وخفاياه ــا ،وذل ــك م ــن أج ــل تك ــوين مف ــاهيم
…
ونظريــات فــي شــكل منســق ،أي لبــد مــن تحقيــق قفــزة مــن ألمعرفــة ألحســية
…
…
إلى ألمعرفة ألعقلية .وأن هـذه ألمعرفــة ألــتي تــم صــهرها لــم تصـبح معرفــة أكـثر
…
… …
بعـدأ عـن ألوأقــع ،وأقـل أهليــة لن يركــن إليهـا ،بـل هـي علــى نقيـض ذلـك ،إذ
…
…
أن ك ــل م ــا ت ــم ص ــهره خلل عملي ــة ألمعرف ــة بص ــورة علمي ــة ،وعل ــى أس ــاس
ألممارســة ألعمليــة ،هــو كمــا قــال لينيــن ،يعكــس ألوأقــع ألموضــوعي بصــورة
… …
…
…
…
أعمــق وأصــدق وأكمــل .أمــا أصــحاب ألعمــل ألروتينــي ألضــيقي ألتفكيــر فهــم
…
يتصــرفون عكــس ذلــك ،إذ أنهــم يقدســون ألتجريــة بينمــا يحتقــرون ألنظريــة،
ونتيجــة لهـذأ ،يعجــزون عـن إدرأك ألعمليــة ألموضـوعية ككـل ،فيفتقــرون إلــى
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ألتجـ ــاه ألوأضـ ــح وألنظـ ــرة ألبعيـ ــدة ألمـ ــدى ،ويرتضـ ــون ألنجاحـ ــات ألوقتيـ ــة
…
وألنظ ـرأت ألضــيقة .وإذأ قــام أمثــال هــؤلء بتــوجيه ألثــورة ،فســيقودونها إلــى
زقــاق مســدود .إن ألمعرفــة ألعقليــة تعتمــد علــى ألمعرفــة ألحســية ،وألمعرفــة
ألحســية فــي حاجــة إلــى ألتطــور إلــى معرفــة عقليــة ،هــذه هــي ألنظريــة ألماديــة
ألدياليكـتيكية للمعرفة.
أ
أ
ز  -الطروحة السابعة :استمرار سيرورة المعرفة واهمية النظرية الثورية
…
…
لتتوقــف ألمعرفــة عنـد ألحــد ألـذي ســطرناه أعله ،ذلـك أننـا عنـد ألتوقــف عنـد
ألمرحلة ألعقلية ،فإننا لم نتناول من ألمشكلة إل نصفها ،وبالنســبة للفلســفة
…
ألماركســية ،فإننــا لــم نتنــاول إل ذلــك ألنصــف ألــذي ل يتمتــع باهميــة عظمــى.
…
…
…
يقول ماو " :إن ألفلســفة ألماركســية تعتــبر أن ألمســالة ألبالغــة ألهميــة ليســت
ف ــي معرف ــة ق ــوأنين ألع ــالم ألموض ــوعي ،وبالت ــالي ف ــي أكـتس ــاب ألق ــدرة عل ــى
تفســيره ،بــل هــي فــي أســتخدأم هــذه ألمعرفــة فــي تغييــر ألعــالم بصــورة فعالــة.
…
فالنظريــة مــن وجهــة نظــر ألماركســية هــي مهمــة ،وتتجلــى أهميته ــا فــي قــول
…
لينين " :ل حركة ثورية بدون نظريــة ثوريــة" " .ويلخــص مــا و ألطروحــة كاملــة
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…
فيمــا يلــي " :إن ألمعرفــة تبــدأ مــن ألممارســة ألعمليــة ،وألمعرفــة ألنظريــة ألــتي
…
يتــم أكـتســابها عــن طريــق ألممارســة ألعمليــة ،يجــب أن تعــاد إلــى ألممارســة
…
ألعملية مرة أخرى ،إن ألدور ألفعال للمعرفة ،ل يتجلى في ألقفزة ألفعالة من
…
…
ألمعرفة ألحســية إلـى ألمعرفــة ألعقليـة فحســب ،بـل ينبغـي أن يتجلــى أيضــا ا
… …
وهــذأ أكـثر أهميــة ا فــي ألقفــزة م ــن ألمعرف ــة ألعقلي ــة إلــى ألممارســة ألعملي ــة
…
ألثوريــة .إن ألمعرفــة ألـتي تمكننـا مـن أسـتيعاب قـوأنين ألعـالم يجــب أن تعـاد
لتطبــق فــي ممارســة ألنتــاج ،وفــي ممارســة ألص ـرأع ألطبقــي ألثــوري وألنضــال
ألوطني ألثوري ،وكذلك في ممارسة ألتجارب ألعملية .هذه هــي عمليــة أختبــار
ألنظرية وتطويرها ،هي تكملة لعملية ألمعرفة .إن مسالة إذأ كــانت نظريــة مــا
…
…
منطبقــة مــع ألحقــائق ألموضــوعيية أو ل ،لــم تحــل تمامــا ،ول يمكــن أن تحــل
…
تماما ،أثناء حركة تطور ألمعرفة ،من ألمرحلة ألحســية إلـى ألمرحلـة ألعقليـة،
آ
ألتي تحدثنا عنها أنفا".
…
…
ويعنــي هــذأ أن ألطريقــة ألوحيــدة لحــل ألمســالة حل تامــا ،هــي إعــادة ألمعرفــة
ألعقليــة إلــى ألممارســة ألعمليــة ألجتماعيــة ،وتطــبيق ألنظريــة علــى ألممارســة
ألعمليــة ،لمعرفــة مــا إذأ ك ــانت هــذه ألنظريــة توصــلنا إلــى ألهــدف ألمنشــود.
…
ولهذأ ألسبب بالذأت يقول ماو " :أن ألممارسة ألعملية هي مقيــاس ألحقيقــة،
…
…
وأن "وجه ــة نظ ــرة ألحيــاة وألممارس ــة ألعمليــة يج ــب أن تكــون وجه ــة ألنظــر
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…
…
…
ألوليــة وألساســية فــي نظريــة ألمعرفــة" .لقــد أصــاب ســتالين عنــدما قــال" :إن
ألنظري ــة تص ــبح عديم ــة أله ــدف إذأ ل ــم ترتب ــط بالممارس ــة ألعملي ــة ألثوري ــة،
…
وكذلك شان ألممارسة ألعملية فإنها ستصــبح ممارســة علــى غيـر هـدى ،إذأ لــم
تنر طريقها نظرية ثورية" ".
…
… …
ويستخلص ماو من كل ذلك مســالة أساسـية ،مفادهــا أن "كــل عمليــة ،ســوأء
…
كانت في ألطبيعة أم في ألمجتمــع تتقــدم وتتطــور بفعــل تناقضــاتها ألدأخليــة،
وألص ـرأعات ألناتجــة عنهــا ،ولبــد لحركــة ألمعرفــة ألبشــرية …أن تتقــدم وتتطــور
…
أيضا وفقا لذلك .وفيمــا يتعلــق بالحركــات ألجتماعيــة ،فــإنه يجــب علــى ألقــادة
…
…
ألث ــوريين ألحقيقيي ــن أن يحس ــنوأ تص ــحيح أفك ــارهم ،ونظري ــاتهم وخططه ــم
…
…
…
ومشاريعهم حين تبرز فيها ألخطاء" .بيد أنــه فـي كـثير مـن ألحيـان ،يتخلـف
…
ألتفكيــر عــن ألوأقــع وألســبب فــي ذلــك يعــود إلــى أن معرفــة ألنســان مقيــدة
بظــروف أجتماعيــة عديــدة ،يقــول مــاو " :إننــا نعــارض ألمتعنــتين فــي صــفوف
…
ألث ــورة ،إذ أن تفكيره ــم يعج ــز ع ــن مج ــارأة تغيـ ـرأت ألظ ــروف ألموض ــوعية،
…
…
ف ــاظهروأ أنفس ــهم تاريخيــا ف ــي صــورة ألنتهازيــة أليميني ــة .إن هــؤلء ألنــاس ل
…
…
يدركون أن صرأع ألتناقضات قد دفع ألعملية ألموضــوعية إلــى ألمــام ،وبقيــت
معرفته ــم ف ــي مرحلته ــا ألقديم ــة .ه ــذه ه ــي ألخاص ــية ألملزم ــة لتفكي ــر جمي ــع
…
ألمتعنتين .وبما أن تفكيرهم ينفصـل عـن ألممارسـة ألعمليـة ألجتماعيـة ،فل
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…
…
يمكنهــم أن يتقــدموأ ليقــودوأ عجلــة ألمجتمــع ،فكــل مــا يمكنهــم عملــه هــو أن
يتخلفوأ ورأء ألعجلة متذمرين من سرعتها ألفائـقة ،ومحاولين جرها إلى ألورأء
…
أو تحويلهــا فــي ألتجــاه ألمعــاكس .ونحــن نعــارض كــذلك ثرثــرة "أليســاريين"
…
ألفارغــة .إذ أن تفكيرهــم يتخطــى ألمرحلــة ألمعينــة مــن مرأحــل تطــور ألعمليــة
…
…
آ
ألموضوعية ،فيحسب بعضهم ألوهام ألتي يحملونها كانهــا حقــائق ،وأخــرون
…
…
منهــم يتكلفــون فــي ألــوقت ألحاضــر بتحقيـق مثـل أعلــى ليمكــن أن يتحقــق إل
فــي ألمســتقبل ،منعزليــن عــن ألممارســة ألعمليــة ألرأهنــة ألــتي تباشــرها غالبيــة
ألناس وعن ألوأقع ألحالي ،ويتجســد تفكيرهـم هـذأ عمليـا فــي صـورة ألمغـامرة.
إن ألمثالية وألمادية ألميكانيكية وألنتهازية وألمغامرة تتميــز جميعهــا بفصــل
ألتفكيـ ــر ألـ ــذأتي عـ ــن ألوأقـ ــع ألموضـ ــوعي ،وفصـ ــل ألمعرفـ ــة عـ ــن ألممارسـ ــة
ألعمليـ ــة .فل يسـ ــع ألنظريـ ــة ألماركسـ ــية ا أللينينيـ ــة للمعرفـ ــة ،ألـ ــتي تتميـ ــز
…
بالممارســة ألجتماعيــة ألعلميــة ،إل أن تعــارض هــذه ألديولوجيــات ألخاطئــة
معارضة حازمة".
…
…
…
يقول ماو مرة أخرى ،بعد ألتاكيد على أهمية ألوحدة ألتاريخية ألمحــددة بيــن
ما هو ذأتي وما هو موضوعي ،بين ألنظرية وألممارسة ألعملية ،بيــن ألمعرفــة
…
وألعمـ ــل،قوله " :إن نضــال ألبروليتاريــا وألشــعوب ألثوريــة مــن أجــل تغييــر
ألعــالم يتضــمن إنجــاز ألمهمــات ألتاليــة :تغييــر ألعــالم ألموضــوعي وفــي ألــوقت
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نفســه تغييــر عــالمهم ألــذأتي ،تغييــر مقــدرتهم علــى أكـتســاب ألمعرفــة وتغييــر
ألعلقات بين ألعالم ألذأتي وألعالم ألموضوعي".
…
…
وأخيـرأ ،يقــوم مــاو بتلخيــص مجمــوع كرأســته بطريقــة تســتحق أن يستحضــرها
…
أمامه كل مناضل جاعل منها شعارأ موجها لخطوأته ألنضالية ،يقول ماو :
"اكـتشـاف الحقيقـة عـن طريـق الممارسـة العمليـة ،و إاثبـات تطـوير الحقيقـة
عــن طريــق الممارســة العمليــة مــرة ثانيــة .النطلق مــن المعرفــة الحســية
وتطويرهــا بصــورة فعالــة إالــى المعرفــة العقليــة ،ثــم النطلق مــن المعرفــة
العقلية لتوجيه الممارسة العمليـة الثوريـة بصـورة فعالـة ،فـي سـبيل تغييـر
العـ ــالم الـ ــذاتي والعـ ــالم الموضـ ــوعي .الممارسـ ــة العمليـ ــة ،ثـ ــم المعرفـ ــة،
والعــودة إالــى الممارســة العمليــة ثانيــة ،ثــم المعرفــة أايضــا ،وهكــذا تتكــرر
العمليــة إالــى مــا ل نهايــة ،ومــع كــل دورة يرتفــع مضــمون الممارســة العمليــة
أ
والمعرف ــة إال ــى مس ــتوى اعل ــى .ه ــذه ه ــي النظري ــة المادي ــة الدياليكـتيكي ــة
للمعرفـ ــة ،وهـ ــذه ه ــي النظري ــة المادي ــة الدياليكـتيكي ــة لوحـ ــدة المعرف ــة
والعمل".
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أ أ أ
 - 3بصدد كراسة "من اين تاتي الفكار السديدة؟"
ل تنتمــي هــذه ألكرأســة إلــى ألفــترة ألتاريخيــة ألــتي صــيغت فيهــا كرأســتا "فــي
…
ألممارســة ألعمليــة" و"فــي ألتنــاقض" ،وإن قــامت بتلخيــص مركــز لطروحــات
…
ألكرأسة ألولى.
… … …
إن كرأسة "من أين تاتي ألفكار ألسديدة؟ " ،هي عبارة عن فقرة مقتطفة من
مشــروع ألق ـرأر ألصــادر عــن أللجنــة ألمركزيــة للحــزب ألشــيوعي ألصــيني بصــدد
بعــض ألقضــايا ألمتعلقــة بعمــل ألحــزب فــي ألريــف ،وقــد صــيغ هــذأ ألمشــروع
…
تحــت إشـرأف ألرفيـق مــاو تســي تونــغ ،أمــا هـذه ألفقــرة ،فقــد كـتبهــا ألرفيـق مـاو
تسي تونغ نفسه .وقد صدرت في ماي .1963
…
…
يقــول مــاو مخاطبــا أعضــاء ألحــزب مــن خلل طرحــه لمجموعــة مــن ألســئلة :
… … …
"من أين تاتي ألفكـار ألسـديدة؟ هـل تنـزل مـن ألســماء؟ ل  ،هـل هـي فطريــة
…
…
فــي عقــل ألنســان؟ ل .إنمــا تــاتي مــن ألممارســة ألجتماعيــة بانوأعهــا ألثلثــة:
…
ألنضــال مــن أجــل ألنتــاج ،وألص ـرأع ألطبق ــي،وألتجربة ألعلميــة .إن ألوجــود
…
ألجتم ــاعي للنس ــان ه ــو أل ــذي يح ــدد تفكي ــره ،وم ــا أن تس ــتوعب ألجم ــاهير
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…
…
ألفكار ألسديدة ألتي تتميز بهـا طبقــة متقدمـة ،حــتى تتحـول هـذه ألفكـار إلـى
قوة مادية تغير ألمجتمع وتغير ألعالم.
…
يقــوم مــاو بــالتعريف بالمرحلــة ألولــى للمعرفــة )ألمرحلــة ألحســية( و يســميها
مرحلــة ألنتقــال مــن ألمــادة ألموضــوعية إلــى ألــوعي ألــذأتي ،مــن ألوجــود إلــى
ألفكــر ،ثــم يتحــدث عــن ألمرحلــة ألثانيــة )ألمعرفــة ألعقليــة( ويســميها مرحلــة
ألنتقــال مــن ألــوعي إلــى ألمــادة ثانيــة ،مــن ألفكــر إلــى ألوجــود ،حيــث توضــع
…
ألمعرفة على محك ألممارسة ألجتماعية للتاكد من صحتها.
يقول ماو" :إن ألتوصل إلى معرفة سديدة ل يتــم فــي ألغــالب ،إل بعــد ألتكـرأر
ألمتعــدد لعمليــة ألنتقــال مــن ألمــادة إلــى ألــوعي ،ثــم مــن ألــوعي إلــى ألمــادة
ثانية ،أي من ألممارسة ألعمليــة إلــى ألمعرفــة ،ثـم مــن ألمعرفــة إلــى ألممارســة
ألعمليــة مــرة ثانيــة .تلــك هــي ألنظريــة ألماركســية للمعرفــة ،ألنظريــة ألماديــة
ألديايكـتيكية للمعرفة".
…
خلصــة ألقــول ،يؤكــد مــاو فــي هــذه ألكرأســة ،بعـد تركيــزه للمقــولت ألساســية
…
…
فــي كرأســة "فــي ألممارســة ألعمليــة" ،علــى ضــرورة إدرأك أن ألمــادة يمكــن أن
…
…
تتح ــول إل ــى وعــي ،وأن أل ــوعي يمك ــن أن يتح ــول إل ــى م ــادة ،ولــذلك ط ــالب
بضــرورة تثقيــف رفــاق ألحــزب بالنظريــة ألماديــة ألدياليكـتيكيــة للمعرفــة ،لكــي
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…
يتمكن ــوأ م ــن تص ــحيح أفك ــارهم ،وم ــن إج ــادة ألقي ــام بالتحقيق ــات وألدرأس ــة
…
…
وتلخيص ألتجارب ،وألتغلب علـى ألصـعاب ،وألتقليـل مــن ألخطــاء ،وتاديــة
…
…
أعمالهم على نحو مرضي ،وخوض ألنضال ألشاق من أجل بنـاء ألصـين حــتى
…
تغذو بلـدأ أشـترأكيا عظيمـا قويـا ،ومـن أجـل مسـاعدة ألشــعوب ألعريضـة ألــتي
…
تعــاني ألضــطهاد وألســتغلل فــي جميــع أرجــاء ألعــالم وذلــك تنفيــذأ للــوأجب
…
ألممي ألعظيم.

علي محمود
حرر بتاريخ 2016 – 5 – 10
هوامش:
…
 (1كل ألمقتطفات ألمستعملة في هذأ ألنص ماخوذة من ألكرأستين.
…
 (2إن ألنص أعله ل يعفي من قرأءة ألكرأستين.
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الشرارة

حول قانون التناقض

أ
الجزء الول

  - Iلينين ،ماو ،قانون التناقض (1لينين و قانون التناقض من خلل
مقالة "حول مسالة الديالكـتيك"
كـتب لينين مقالة "حول مسالة ألديالكـتيك" سنة  ،1915تعميما لدرأساته حول ألديالكـتيك في تلك ألفترة ألحاسمة مـن تاريـخ ألقـرن ألعشـرين ،حيـث كـانت
…
…
…
ألحرب ألمبريالية ألولى قد أندلعت ،و تحولت معها ألشترأكية ألديموقرأطية ألوربية إلى جثة ،بعد خيانتها لمبادئ ألثورة ألشترأكية وألممية ألبروليتارية.
…
…
كان لينين قد أعــاد درأســة هيجـل مــن جديـد و أســتوعب جـوهر أطروحــاته ألفلســفية حـول ألـديالكـتيك ،و تـم ذلــك فــي ظـروف تاريخيــة كــانت تعــرف أنشــطارأت
…
…
كبرى حتمت إعدأد ألمنهج ألثوري لستيعاب تناقضات ألمرحلة ،و ألعمل على حلها ،في وقت كان ألعديد من ألماركسيين ألسابقين قد ضعفوأ أو أنهــاروأ أمــام
… …
تلك ألتحديات ألكبرى .في تلك ألمقالة ألشهيرة كـثف لينين أهم أطروحاته حول ألديالكـتيك.
أ
أ أ
ا( ال طروحة الولى  :ازدواج الواحد و معرفة جزئيه المتناقضين كجوهر للديالكـتيك.
كـتب لينين معرفا ألديالكـتيك بما يلي:
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…
…
"إن أزدوأج ما هـو وأحــد و معرفــة جزئيــه ألمتناقضـين ،يشــكلن جـوهر ألـديالكـتيك )أحــد جــوأهره ،إحــدى خصائصــه أو ميزأتــه ألرئيسـية ،إن لــم تكـن خاصــيته
…
ألرئيسية( .على هذأ ألنحو بالضبط يطرح هيجل ألمسالة بدوره ."...
…
بعد هذأ ألتعريف أكد لينين على ضرو رة إثبات هذأ ألجانب من مضمون ألديالكـتيك و ذلك بوأسطة تاريخ ألعلم ،و هي دعوة لكل ألماركســيين للبحــث ألــدأئم
…
…
في لب ألديالكـتيك من خلل ألدرأسات و ألبحوث ألعلمية ،حتى ل يظل ألتعريف أعله للديالكـتيك مجرد كلم فارغ ،أو جعجعة بل طحين.
أ أ
أ
ب( الطروحة الثانية :العتراف بوحدة الضدين او الضداد
تعني ضرورة ا إل قرار بوجود اتجاهات متناقضة ،متضادة ينفي بعضها البعض في جميع ظاهرات الطبيعة و المجتمع و تفاعلتها.
…
إن شرط إدرأك جميع تفاعلت ألعالم ،ضمن حركـتها ألذأتية و تطورها ألعفوي و وأقعها ألحي ،يقوم على ضرورة إدرأك ذلك كوحدة أضدأد.
…
…
…
يقول لينين" :إن ألتطور هـو صـرأع ألضـدأد" .و يـرى أن ألمفهـومين ألممكنيـن عــن ألتطـور ألـذي يعطيهمـا ألتاريــخ ،يعنـي ألمفهـومين ألساســيين فـي ذلـك همـا:
آ
…
…
…
ألتطور بوصفه نقصانا و زيادة ،بوصفه تكرأرأ ،و ألتطور بوصفه وحدة ألضدأد ،أي أزدوأج ألوأحد و أنشطاره إلـى ضـدين ينفـي أحـدهما ألخـر فـي ظـل علقـات
وحدة بينهما.
و يقول لينين مقارنا بين ألمفهومين:
…
…
…
بالنسبة للمفهوم ألول" :مع ألمفهوم ألول عـن ألحركـة ،تبقـى فـي ألظـل ألحركــة ألذأتيـة ،قوتهــا ألمحركـة ،مصـدرها ،سـببها )أو ينقـل هـذأ ألمصـدر إلــى ألخـارج،
ا ،فاعل ما ،إلخ (.
آ
…
بالنسبة للمفهوم ألثاني" :أما ألمفهوم ألخر ،فهو يحملنا على معرفة مصدر ألحركة ألذأتية".
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…
…
و بالرجوع إلى ألمفهوم ألول ،يرى لينين أنه "جامد ،عقيم ،جاف".
…
أما بالرجوع إلى ألمفهوم ألثاني يقول لينين عنه":طافح بالنشاط و ألحياة .فقط ألمفهوم ألثاني يعطينـا مفتــاح ألحركــة ألذأتيــة لكـل مـا هـو موجـود ،فقــط ألمفهــوم
ألثاني يعطينا مفتاح "ألقفزأت" ،و "ألنقطاع في ألستمرأر"  ،و تحول ألشيء إلى نقيضه و تدمير ما هو قديم و ولدة ما هو جديد".
…
…
…
يخلص لينين إلى" أن وحدة ) (.........ألضدأد مشروطة ،مؤقتة ،نسبية .إن صرأع ألضدأد ألــتي ينفـي بعضــها ألبعـض ،هـو مطلـق ،كمـا هـو عليــه ألتطـور ،كمـا
هي عليه ألحركة".
أ
ج( الطروحة الثالثة :في الجدل الموضوعي يوجد النسبي في المطلق و الفرق بين النسبي و المطلق نسبي
…
…
ف ــي محاول ــة لليني ــن للمقارن ــة بي ــن أل ــديالكـتيك و ألذأتوي ــة  ،و يقص ــد أساس ــا ألريبي ــة و ألسفس ــطائية ،يمي ــز ليني ــن بينهم ــا م ــن خلل إبـ ـرأز أن أل ــديالكـتيك
…
)ألموض ــوعي( يتمي ــز بك ــون ألف ــرق ل ــديه بي ــن ألنس ــبي و ألمطل ــق ه ــو نس ــبي ك ــذلك ،فف ــي أل ــديالكـتيك ألموض ــوعي يوج ــد ألمطل ــق ف ــي ألنس ــبي  .أم ــا ألذأتوي ــة و
ألسفسطائية ،فالنسبي ليس سوى نسبي و هو ينفي ألمطلق.
أ
د( الطروحة الرابعة :في العلقة بين العام و الخاص و طريقة العرض الديالكـتيكي
…
…
…
…
…
يعتمد لينين في أطروحته هذه ،على ألمثال أو ألنموذج ألذي يقدمه ماركس في كـتابه "ألرأسمال" ،و يقول في هذأ ألصــدد " :إن مــاركس يحلــل أول ،فــي "رأس
…
…
…
……
…
ألمال" ،أبسط ألشياء ،و أألفها و أكـثرها توأترأ ،ألشياء ألعادية ألتي تصادف مليارأت ألمرأت ألعلقــات فـي ألمجتمــع ألبورجـوأزي) ألبضـاعي( :تبـادل ألبضـائع.
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…
و تحليله يبين في هذه ألظاهرة ألبسيطة )في "خليــة" ألمجتمــع ألبورجـوأزي هـذه( جميـع تناقضـات )بشـكل أدق ،بـذور جميـع ألتناقضـات( ألمجتمـع ألمعاصـر.
…
إن تتمة هذأ ألعرض تبين لنا تطور )و نمو،و حركة( هذه ألتناقضات ،و هذأ ألمجتمع في مجموع أجزأئه ألمختلفة ،منذ بدأيته حتى نهايته".
…
و يخلــص لينيــن إلــى وجــوب أعتمــاد طريقــة ألعــرض هــذه للــديالكـتيك بــوجه عــام ،و يــرى أن ديالكـتيــك ألمجتمــع ألبورجــوأزي ليــس فــي نظــر مــاركس ســوى حالــة
خاصة من حالت ألديالكـتيك.
…
…
… …
…
يــرى لينيــن ،و هــو فــي ذلــك يثمــن عاليــا ملحظــة هيجــل ألعبقريــة ،أنــه لــو أخــذنا أيــة جملــة مــن أبســط ألجمــل ألعاديــة ،مثــال أورأق ألشــجرة خضـرأء ،جــان هــو
…
…
إنسان ،ميدور هو كلـب  ، ...إن فــي هـذه ألمثلـة ألبسـيطة يوجـد ألـديالكـتيك ،فالخــاص هـو عـام .فهنــاك وحـدة أضـدأد )فالخــاص هـو ضـد ألعـام( .إن ألخــاص ل
… …
يوجد إل في ظل هذأ ألرتباط ألمؤدي إلى ألعام .و ألعام ل يوجد إل في ألخاص عن طريق ألخــاص .فكـل خــاص هـو بطريقــة أو بــاخرى عــام .كــل عــام هـو )جزيء
…
آ
…
…
أو جــانب أو جــوهر( مــن ألخــاص .و كــل عــام ل يشــمل جميــع ألشــياء ألخاصــة إل علــى وجــه ألتقريــب .و كــل خــاص يرتبــط عــبر ألف ألــدرجات ألنتقاليــة بعناصــر
…
…
…
خاصة من طبيعة أخرى )أشياء ،ظاهرأت ،تفاعلت( ،و هنا يقول لينين ،توجد عناصر و بذور مفهوم ألضرورة ،أي عناصر ألعلقة ألموضوعية في ألطبيعة .و
…
هنــا يوجــد ألعرضــي و ألضــروري ،و ألظــاهرة و ألجــوهر ،فحينمــا نقــول ميــرو كلــب أو هــذه ورقــة شــجرة ،فإننــا يقــول لينيــن ننبــذ جملــة مــن ألمميـزأت بوصــفها مــن
آ
…
…
…
ألشياء ألعرضية ،و نفصل ألجوهري عن ما هو طارئ ،و نعارض أحدهما بالخر .هكذأ بين لينين أن ألديالكـتيك بوجه عام هو من طبيعة كل معرفــة إنســانية.
إن ألديالكـتيك حسب لينين هو حقا نظرية ألمعرفة )عند هيجل( و عند ألماركسية.
أ
ه( الطروحة الخامسة :المثالية بين الديالكـتيك المادي و المادية الميتافيزيقية
…
…
…
عند لينين فإن ألديالكـتيك بوصفه معرفة حية ،متعددة ألجوأنب ،مـع مـا ل حـد لـه مــن ألشـكال و أل لـوأن ،مـن أجـل مقاربـة ألوأقـع ،لهــي ذأت محتــوى فـائق
ألغنى مقارنة بالمادية ألميتافيزيقية ،ألتي يقول عنها لينين … ،أن مصيبتها ألكبرى… ،أنها ليست …أهل لتطــبيق ألـديالكـتيك علــى نظريــة ألنعكــاس ،و علــى مجــرى
…
…
ألمعرفة و تطورها .فالمثالية ألفلسفية من وجهة نظر ألمادية ألفظة أو ألميتافيزيقية ،ليست سوى ضربا من ألحماقة ،أما بالنســبة للماديــة ألديالكـتيكيــة ،فهــي
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…
…
تطوير وحيد ألجانب ،مبالغ فيه )أنتفاخ ،نفـخ( لحـدى ألميـزأت ألصـغيرة فــي ألمعرفــة ،لحـد جوأنبهـا ،لحـد وجوههـا ،نحـو مطلـق مفصـول عـن ألمـادة ،عــن
ألطبيعة ،بله مؤله.
و في أستدرأك له ،يقول لينين" :إن ألمثاليـة هـي ضـرب مـن ألظلميـة ألكليريكيـة ،و هـذأ صـحيح .و لكـن ألمثاليــة ألفلسـفية هـي )بـالحري ،و فضـل عـن ذلـك(
…
سبيل يؤدي إلى ألظلمية ألكليريكية عبر أحد مظاهر معرفة ألنسان )ألديالكـتيكية( أللمتناهية ألتعقيد".
و يضيف لينين قائل ،إن معرفة ألنسان ليست ) و بالتالي ل تتبع( خطا مستقيما ،إنما هي خط منحن ،يقترب أقترأبا ل حد له من سلسلة مـن ألحلقـات ،مــن
…
خــط لولـبي .و يمكـن تحويـل أي قطعـة ،قسـم ،جـزء مـن هـذأ ألخــط ألمنحنـي )تحــويله بشـكل وحيـد ألجــانب( إلـى خــط مسـتقل ،كامـل ،مسـتقيم ،يـؤدي )إذأ
…
كــانت ألشــجار تحــول دون رؤيــة ألغابــة( حينــذأك إلــى ألمســتنقع ،إلــى ألظلميــة ألكليريكيــة )حيــث تتبثــه ألمصــلحة ألطبقيــة للطبقــات ألســائدة( .إنهــا طريقــة
…
أحادية ألجانب و تسير في خط مستقيم ،متخشبة و متكلسة ،ذأتوية ،و عمى ذأتي ،تلك هي ألجذور ألعرفانية للمثالية ،و يقدم لينين تشبيها رأئعا للمثالية،
حين يقول عنهـا " :إنهــا زهـرة عقيمـة ،ذلـك ل جـدأل فيـه ،و لكنهــا تنبـث علـى شـجرة حيــة هـي شـجرة ألمعرفــة ألنســانية ألحقيقيـة ،ألشـديدة ألحيويـة ،ألمثمـرة،
ألقوية ،ألكلية ألجبروت ،ألموضوعية ،ألمطلقة".
 (2ماو و كراسة "في التناقض"
أ
أ
] إان الديالكـتيك ،بمعناه الصلي ،هو دراسة التناقض في صميم جوهر الشياء[
أ
أ
ا( معنى "الديالكـتيك هو دراسة التناقض في جوهر الشياء".
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…
… …
سبق وأن رأينا في مقالة سابقة ،أن ألكون مادة في حالة حركة ،مرتبطة بالزمــان وألمكــان .ولـذلك فالتغييرألــديالكـتيكي وألحركــة ألديالكـتيكيــة يلخصــها مقولــة :
…
…
…
…
…
"لشيء يبقى حيث هو ،ول شيء يظل على ما هو" .إن توألي ألطوأر في حركة ألشياء وتسلسلها ألدأخلي ،يعني أن كل ألشياء هي عبارة عن سيرورة ،كما أن
…
ألــديالكـتيك هــو تعــبير عــن حركــة وديناميــة ذأتيــة لســيرورة ألشــياء ،وبطبيعــة ألحــال فكــل ألســيرورأت تــترأبط فيمــا بينهــا ترأبطــا شــامل .وحينمــا نتحــدث عــن
…
…
ألدينامية ألذأتية ألخاصة بشيء ما ،فنحن نتكلم عن محرك تطورها ،وكما قال لينين فليس ألديالكـتيك سوى درأسة ألتناقض في جوهر ألشــياء ،أي بــالعودة
إلى ديناميتها ألذأتية.
أ
فما هي الدينامية الذاتية للشياء؟
…
…
إنهــا ببســاطة ألصـرأع ووحــدة ألضــدأد ألــتي تشـكل مصـدر ألحركــة فـي ألشــيء .وألـديالكـتيك ينطلـق مـن ألمضــمون ألــدأخلي للشـيء ،بمـا يعنـي أن مصــدر ألحركــة
…
…
…
…
للشــيء دأخلــي ،ويعنــي هــذأ ،أن ألتناقضــات ألدأخليــة فــي ألشــياء هــي مصــدر حركـتهــا ،وحينمــا نقــول أن ألتنــاقض هــو مصــدر ألحركــة ،نعنــي بــذلك أنــه ســببها
…
…
…
…
…
ألساســي ،أمــا ألترأبطــات ،وتاثيرأتهــا ألمختلفة،فهــي أســباب ثانويــة ،ولـذلك يقــول ألماركســيون ،أن ألعامـل ألــدأخلي فــي ألشــيء ،هـو قاعــدة ألتغييـر ،وألعامـل
آ
ألخارجي هو شرطه .وبدون هذه ألنظرة ل يمكن تفسير وجود ألكيف ،ول تفسير ألنتقال من كيف إلى أخر.
…
…
… …
إن ألعوأمــل ألخارجيــة ،تســبب فقــط ألحركــة ألميكانيكيــة للشــياء وألظــوأهر ،أي أن مــا يحصــل هــو مجــرد تغييــر فــي ألحجــم وألكــم ،ونحــن نعلــم أن ألتبــدلت
…
ألكمية هي شكل أرتقائي تدريجي ،ولكن في ظل ألسـتمرأرية ،بينمـا ألتبـدلت ألكيفيـة هـي شـكل ثـوري ،تطـور عـبر قفـزأت أو نقلت نوعيـة ،ممـا يولـد أنقطاعـا
في سيرورة ألتطور ،بحيث يتم ألنتقال من نوعية قديمة إلى نوعية جديدة.
ب( قانون التناقض كنقطة انطلق لفهم الديالكـتيك
…
لقد جعل لينين من قانون ألتناقض ،ألقانون ألساسي للـديالكـتيك ألمـادي ،وقـد طــالب لينيـن بإنجــاز برنامـج لتطـوير نـوأة ألـديالكـتيك ،مـن خلل موضــوعته
…
…
ألساسية" :ألوأحد ينشطر إلى أثنين".وعلى خطـى لينيـن سـار مـاو ،فـانجز ألبرنامـج ألـذي حـدده لينيـن ،وبـذلك سيشـكل هـذأ ألتطـور ألـتركيب ألفلسـفي للثـورة
ألماركسية ا أللينينية ضد ألدوغمائية وألتحريفية.
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…
…
قام ماو تسي تونغ ببلورة وحدة ألضدأد ضمن خمسة أطروحات ديالكـتيكية أساسية و هي:
أ
أ
* الطروحة الولى :كل واقع هو سيرورة.
أ
* الطروحة الثانية :كل سيرورة هي عبارة عن نظام من التناقضات.
أ
أ
*الطروحة الثالثة :في كل سيرورة او نظام للتناقضات هناك تناقض يكون رئيسيا.
أ أ
أ
* الطروحة الرابعة :كل تناقض هو غير متساوق ،متماثل ،بما يعني ان ا حد طرفي التناقض تكون له الســيطرة داخــل الحركــة الشـمولية للتنـاقض نفســه،
ويطلق على هذا الطرف ،الطرف الرئيسي للتناقض.
أ
* الطروحة الخامسة :هناك تناقضات من نوع مختلف ،وحلها متعلق بسيرورات مختلفة ،من هنا التفريق بين التناقضات العدائية وغير العدائية.
…
على قاعدة هذأ ألتوظيف لقانون ألتناقض ضمن خمس أطروحات ،تطورت ألمنهجيــة ألديالكـتيكيــة فـي موأجهــة ألدوغمائيـة وألتحريفيــة ،وتـم علـى يـد مـاو تسـي
…
…
تونــغ أكـتشــاف نظريــة ألخطيــن ،أو مــا ســمي بصـرأع ألخطيــن كـقــانون لفهــم تطــور ألظــوأهر ألسياســية دأخــل ألحــزب وألدولــة علــى حــد ســوأء .كمــا أن تطــور هــذه
ألمنهجيــة ألديالكـتيكيــة ،ســمح بجعــل مفهــوم ألصـرأع ألطبقــي )وليــس تطــوير قــوى ألنتــاج( فــي قلــب ألخــط ألثــوري ،ممــا ســمح بتطــوير ألفهــم ألصــحيح للصـرأع
ألطبقي ،في ظل دكـتاتورية ألبرو ليتاريا ،فليست ألوحدة ألوضعية للبنية ألتحتية ،بل أنشطار ألبنية ألفوقية وألحزب كذلك ،مما سمح ببلورة نظرية ألخطان:
90 / 44

الشرارة

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

…
…
…
ألطريق ألبروليتاري أو ألطريق ألبورجوأزي ،وفي هذأ ألسياق تبلور فكر ماوتسي تونـغ كـتيــار مضــاد ،كعمـل تقسـيم ،أي أســتعمال مبــدأ وحـدة ألضـدين ،تمامــا
…
كما فعل من قبله لينين مع فرسان ألشترأكية ألديموقرأطية وألشوفينية ،وبذلك كان فكره ثائرأ بامتياز ،ديالكـتيكي ،فكر للثورة ومن أجل ألثورة.
علي محمود
دجنبر 2016
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حول قانون التناقض
الجزء الثاني
*

 IIـ ـ نظرية التناقض في فكر ماو تسي تونغ من خلل كراسة "في التناقض"
…
…
…
رغــم أن ألماديــة ألجدليــة تتميــز بمجموعــة مــن ألقــوأنين ألــتي تحكــم مســار تطــور ألمــادة وألفكــر ،إل أنــه عنــدما يقــوم ألبحــث عــن أهمهــا يقفــز إلــى ألــذهن مباشــرة
…
…
…
قانون وحدة ألضدين ألذي يقول عنه ماو تسـي تونـغ أنـه ألقــانون ألساسـي ألول فــي ألـدياليكـتيك ألمـادي ،ويعتمـد مـاو فـي ذلـك علـى قولــة لينيــن فـي" ملخـص
مبحث" "فلسفة مدرسة أليليين" من "تاريخ ألفلسفة" لهيجل ،ألمدون في "ألدفاتر ألفلسفية" ،لينين.
…
يق ــول ليني ــن ":إن أل ــديالكـتيك ،بمعن ــاه ألص ــلي ،ه ــو درأس ــة ألتن ــاقض ف ــي
…
صميم جوهر ألشياء".
…
…
كمــا يقــول فــي مقــاله "فــي مســالة ألــديالكـتيك" " :أن أنقســام شــيء وأحــد إلــى
…
شــطرين و إدرأك أجزأئــه ألمتناقضــة هــو جــوهر ألــديالكـتيك" .و فــي "ملخــص
…
علم ألمنطق" لهيجل يقول كذلك ":يمكن تلخيص ألديالكـتيك وتعريفه بــانه

…
نظرية وحدة ألضدين ،وبذلك نســتطيع ألمســاك بلــب ألــديالكـتيك ،غيــر أن
هــذأ يتطلــب إيضــاحا وتطــويرأ" .و بالفعــل قــام مــاو تســي تونــغ بإنجــاز ألبرنامــج
ألـ ــذي يـ ــؤدي إلـ ــى تطـ ــوير نـ ــوأة ألـ ــديالكـتيك مـ ــن خلل درأسـ ــة ألموضـ ــوعة
…
…
ألساس ــية :ألوأح ــد ينش ــطر إل ــى أثني ــن .و إذأ أخ ــذنا بعي ــن ألعتب ــار ألس ــياق
…
ألتــاريخي ألعــام لظهــور أفكــار لينيــن و تطــوير مــا وتســي تونــغ لهــا ،فبالمكــان
…
ألقــول علــى أن هــذأ ألتطــور ألحاصــل عنــد لينيــن و مــاو ،قــد شــكل ألــتركيب

* كـتــب ألرفيــق مــاو تســي تونــغ هـذأ ألبحــث ألفلســفي بعـد بحثــه ألســابق "فــي ألممارســة ألعمليــة" ،وللغــرض نفســه  :تصــحيح ألفكــر ألمتســم بــالجمود ألعقائــدي ألــذي كـان رأئجــا فــي ألحـزب بشــكل
آ
…
…
خطير ،ولقد أ لقى هذأ ألبحث كمحاضرة في ألكلية ألحربية وألسياسية ألمناهضة لليابان في ينان ،وقد أدخل ألمؤلف عليه بعض ألتعديلت وألتنقيحات عند ضـمه إلــى "ألمؤلفــات ألمختــارة لمــاو
تسي تونغ" .
90 / 46

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

الشرارة

ألفلســفي للثــورة ألماركســية ـ أللينينيــة ضــد ألتحريفيــة )لينيــن( و ألدوغمائيــة
)مــاو( .و لدرأســة هــذأ ألقــانون تطــرق مــاو إلــى مجموعــة مــن ألقضــايا ألفلســفية
…
تس ــمح بفه ــم أل ــديالكـتيك ألم ــادي م ــن حي ــث ألس ــاس ،وذل ــك م ــن خلل
منهجية ديالكـتيكية فيما يخص ألعـرض ألـذي أتبعـه مـاو بــالنطلق مــن ألعـام
إلــى ألخــاص )مــن خلل ألنظرتــان ألرئيســيتان إلــى ألعــالم ،عموميــة ألتنــاقض
 (...وأعتمـ ــاد مجموعـ ــة مـ ــن ألمقـ ــولت تسـ ــمح بتحليـ ــل حرك ـ ــة تن ـ ــاقض م ـ ــا
)خصوصـ ــية ألتنـ ــاقض ،ألتنـ ــاقض ألرئيسـ ــي ،وألطـ ــرف ألرئيسـ ــي للتنـ ــاقض،
…
ألموقــع ألعــدأئي وألتنــاحري فــي ألتنــاقض  ،(...هكــذأ يقــوم مــاو بتوظيــف مبــدأ
…
…
وحدة ألضدين ضمن مجموعة من ألطروحات ألجدلية ألساسية وهي :

آ
 2ـ ـ كل سيرورة بالمكان ردها في أخر ألتحليل إلى نظام من ألتناقضات.
 3ـ ـ ضمن كل سيرورة كنظام للتناقضات ،هناك دأئما تناقض يكون رئيسيا.
… …
 4ـ ـ كل تناقض هـو غيـر متســاوق )متماثـل( بمـا يعنــي أن أحـد طرفــي ألتنـاقض
يكــون مســيطرأ دأخــل ألحركــة ألشــمولية للتنــاقض نفســه ،ونعنــي هنــا نظريــة
ألطرف ألرئيسي للتناقض.
 5ـ ـ هناك دأئما تناقضات من نوع مختلــف وحلهــا مرتبــط بسـيرورأت مختلفــة،
ولبد هنا من ألتفريق بين ألتناقضات ألعدأئية وألتناقضات غير ألعدأئية.

 1ـ ـ كل وأقع هو بمثابة سيرورة.
أ
أ
 1ـ ـ الطروحة الولى  :في البدء هناك نظرتان للعالم
أعتمد مـاو ملخـص أنجلـز لتاريـخ ألمعرفــة ألبشــرية ألقائـل بوجـود وجهــتي نظـر
حول قوأنين تطور ألعالم  :وجهة نظر ميتافيزيقية ووجهــة نظـر ديالكـتيكيــة،
…
وهما نظرتان متضادتين إلى ألعالم ،وهي نفس ألفكـرة ألــتي أكـدها لينيـن مــن
…
…
…
خلل ق ـ ـ ـ ــوله " :إن وجه ـ ـ ـ ــتي ألنظ ـ ـ ـ ــر ألساس ـ ـ ـ ــيتين )أو ألممكن ـ ـ ـ ـ ــتين ؟ أو

ألمشاهدتين تاريخيا؟( عن ألتطور )ألرتقاء( هما  :ألتطــور كنقصــان وأزديـاد،
كـتك ـرأر ،وألتطــور كوحــدة ألضــدين )أنقســام ألوأحــد إلــى ضــدين متعارضــين
تربــط بينهمــا علقــة متبادلــة(  ،يعنــي لينيــن هنــا هاتــان ألنظرتــان ألمختلفتــان
إلى ألعالم.
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…
إن أس ــلوب ألتفكي ــر ألميت ــافيزيقي ،باعتب ــاره ج ــزءأ م ــن ألنظ ــرة ألمثالي ــة إل ــى
ألعــالم ســاد لقــرون طويلــة مــن ألتاريــخ ألبشــري لــم يغــب عنهــا وجــود لنظـرأت
…
…
…
ديالكـتيكيــة فــي هــاته ألفلســفة أو تلــك ،أو حــتى فــي أجنــاس أخــرى مــن ألفكــر
ألنساني ،لكن نشوء ألنظرة ألديالكـتيكية ألمادية ألماركسية إلــى ألعــالم ،لــم
… …
يتحقق إل مع دخول ألقتصاد ألجتماعي في ألعديد مــن أقطــار أوروبــا مرحلــة
…
ألرأســمالية ألعاليــة ألتطــور ،وبلــوغ ألقــوى ألمنتجــة وألص ـرأع ألطبقــي وألعلــوم
…
…
مســتوى لــم يســبق لــه مثيــل فــي ألتاريــخ ،لن ألبروليتاريــا ألصــناعية أصــبحت
ألق ــوة ألمحرك ــة ألعظم ــى ف ــي ألتط ــور ألت ــاريخي .وم ــع ه ــذأ ألنش ــوء ظه ــر ل ــدى
ألبورجوأزي ــة م ــذهب ألتط ــور ألمبت ــذل ألمس ــتند إل ــى مثالي ــة رجعي ــة ص ــريحة
وعارية ألوجه تماما ،وذلك لمقاومــة ألـديالكـتيك ألمــادي .ويعــرف مــاو ألنظــرة
…
…
ألميتافيزيقيــة أو نظــرة ألتطــور ألمبتــذل إلــى ألعــالم ،بانهــا "ألنظــر إلــى ألعــالم
…
بص ــورة منعزل ــة جام ــدة وحي ــدة ألج ــانب .إن دع ــاة ه ــذه ألنظ ــرة يعت ــبرون أن
…
…
جميع ألشياء في ألعالم ،جميع أشــكالها وفصـائلها منعزلــة بعضـها عــن بعـض
…
…
…
إلى ألبد ،وتابثة ل تتبدل بصورة أزلية ،وأنه إذأ كانت هنــاك تبــدلت فإنهــا ل
…
…
تعنــي ســوى أزديــاد أو نقصــان فــي ألكميــة أو تغيــر فــي ألمكــان ،وإن علــة هــذأ
…
…
ألزدياد أو ألنقصان وذلك ألتغيــر ل تقــوم فــي بــاطن ألشــياء نفســها ،بــل تقــوم
…
خارجها ،أي بفعل قوى خارجية".
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…
…
بمث ـ ـ ــل هك ـ ـ ــذأ منظـ ـ ـ ــور "فالسـ ـ ـ ــتغلل ألرأس ـ ـ ــمالي وألمنافسـ ـ ــة ألرأسـ ـ ـ ــمالية
…
…
وألديولوجي ــة ألفردي ــة ف ــي ألمجتم ــع ألرأس ــمالي ،... ،يمك ــن أن نج ــدها ف ــي
ألمجتمــع ألعبــودي فــي ألزمــن ألقــديم ،بــل فــي ألمجتمــع ألبــدأئي ،ولــن تــبرح
…
…
موجودة إلى ألبد دون أدنى تبديل".
…
وبنفــس ألمنظــور يفســرون أســباب ألتطــور ألجتمــاعي بالعوأمــل ألخارجــة عــن
ألمجتمـ ــع ،كالبيئـ ــة ألجغرأفيـ ــة وألمنـ ــاخ ...وينكـ ــرون ألنظريـ ــة ألـ ــتي يقـ ــدمها
…
…
ألديالكـتيك ألمادي ألقائلة بان ألتناقضات ألكامنة في باطن ألشياء هي ألتي
تسبب تطورها.
وعل ــى ألنقي ــض م ــن ألنظ ــرة ألميتافيزيقي ــة إل ــى ألع ــالم ،يع ــرف م ــاو ألنظ ــرة
ألديالكـتيكيــة إلــى ألعــالم بكونهــا "تــدعو إلــى درأســة تطــور ألشــيء مــن بــاطنه،
…
بالشياء …ألخرى ،وذلـك بمعنـى …أنــه ينبغـي ألنظــر إلـى تطـور
ومن حيث صلته
…
…
ألشــيء علــى أنــه حركـتــه ألباطنيــة وألحتميــة ،وأن كــل شــيء يرتبــط فــي حركـتــه
…
…
…
…
بالشياء ألخرى ألتي تحيــط بـه ،ويتبـادل معهــا ألتـاثير ،فالعلــة ألساسـية فـي
تطــور ألشــيء إنمــا تكمــن فــي بــاطنه لخــارجه ،فــي تناقضــه ألبــاطني ،و هــذأ
…
ألتن ــاقض ألب ــاطني موج ــود ف ــي ك ــل ألش ــياء وه ــو أل ــذي يبع ــث فيه ــا ألحرك ــة
…
…
وألتطور .إن هذأ ألتناقض ألكامن في ألشياء هو ألعلة ألساسية في تطورها،
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…
آ
…
أمـا ألصـلة ألقائمـة وألتـاثير ألمتبـادل بيـن شـيء وأخـر فهــي علـة ثانويـة .وهكـذأ
…
فــإن ألـديالكـتيك ألمـادي قـد دحــض بصـورة قاطعــة نظريــة ألسـباب ألخارجيــة
…
أو نظريـ ــة ألقـ ــوة ألدأفعـ ــة ،ألـ ــتي ينـ ــادي بهـ ــا أنصـ ــار ألمادي ـ ــة ألميكانيكي ـ ــة
…
ألميتافيزيقي ـ ــة وم ـ ــذهب ألتطورألمبت ـ ــذل ألميت ـ ــافيزيقي .ومـ ـ ــن ألوأض ـ ـ ــح أن
…
…
…
ألســباب ألخارجيــة ألصــرفة ل يمكــن أن تــؤدي إل إلــى حركــة ميكانيكيــة ،أي
…
إلــى تغي ـرأت فــي ألحجــم وألكميــة ،لكنهــا ل تســتطيع أن تفســر لمــاذأ تختلــف
…
ألشياء نوعيا ذلـك ألختلف ،ألـذي ل يمكــن حصـره ،ولمـاذأ يتحـول ألشــيء
…
من نوعية إلى أخرى.
…
وألوأق ــع أن ألحرك ــة ألميكانيكي ــة ألناتج ــة ع ــن ألق ــوى ألخارجي ــة تتحق ــق ه ــي
…
…
ألخرى بوأسطة ألتناقض ألقائم في باطن ألشياء .وكذلك فإن ألنمــو ألبســيط
للنباتــات وألحيوأنــات وتطورهــا ألكمــي ناتجــة بصــورة رئيســية عــن تناقضــاتها
ألباطنية  .وينطبق نفس ألشــيء علـى ألمجتمــع ،فــإن تطـوره مشـروط ،بصـورة
…
رئيسية ،بالسباب ألباطنية ل ألخارجية" .
…
يقول ماو" :مـن وجهــة ألنظـر ألدياليكـتيكيـة ألماديـة ،فــإن ألتبـدلت تنشـا فـي
ألطبيعـ ــة بصـ ــورة رئيسـ ــية عـ ــن تطـ ــور ألتناقضـ ــات ألكامنـ ــة فيهـ ــا  .وتغي ـ ـرأت
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…
ألمجتمـ ــع ترجـ ــع فـ ــي ألسـ ــاس إلـ ــى تطـ ــور ألتناقضـ ــات ألباطنيـ ــة فيـ ــه ،وهـ ــي
ألتنــاقض بيــن ألقــوى ألمنتجــة وعلقــات ألنتــاج ،وألتنــاقض بيــن ألطبقــات،
وألتن ــاقض بي ــن ألق ــديم وألجديـ ـ ــد،وتطور ه ــذه ألتناقض ــات ه ــو أل ــذي ي ــدفع
…
ألمجتمع إلى ألمام ،يدفع ألمجتمع ألجديد لكي يقضي على ألمجتمــع ألقــديم.
…
فه ــل يس ــتبعد أل ــديالكـتيك ألم ــادي ألس ــباب ألخارجي ــة؟ كل ،فال ــديالكـتيك
…
… …
ألمــادي يعتــبر أن ألســباب ألخارجيــة هــي عامــل ألتبــدل ،وألســباب ألباطنيــة
…
… …
…
هي أساس ألتبدل ،وأن ألســباب ألخارجيــة تفعــل فعلهــا عــن طريــق ألســباب
ألباطنية ".
"إن هذه ألنظرة ألديالكـتيكيــة إلــى ألعــالم تعلــم ألنســان بصــورة رئيســية كيــف
…
يلحــظ ويحلــل بصــورة صــحيحة حركــة ألتنــاقض فــي مختلــف ألشــياء ،وكيــف
…
يستنبط على أساس هذأ ألتحليل حلول للتناقضــات  .ولــذلك فــإن فهــم قــانون
…
…
…
ألتناقض في ألشياء فهما محددأ هو أمر بالغ ألهمية بالنسبة إلينا".
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أ
 2ـ ـ الطروحة الثانية  :عمومية التناقض
…
يعــرف مــاو تســي تونــغ هــذه ألطروحــة قــائل " :إن عموميــة ألتنــاقض وصــفته
…
ألمطلقــة ذأت معنــى مــزدوج .فــاول توجــد ألتناقضــات فــي عمليــة تطــور جميــع
…
ألشــياء ،وثانيــا توجــد حركــة ألتنــاقض فــي عمليــة تطــور كــل شــيء منــذ ألبدأيــة
حــتى ألنهايــة"  .ويعتمــد مــاو تســي تونــغ مجموعــة مــن ألمقتطفــات لمؤسســي
ألفك ـ ــر ألماركس ـ ــي ا أللينين ـ ــي ،ف ـ ــانجلز يق ـ ــول  " :إن ألحركـ ـ ــة نفسـ ـ ــها هـ ـ ــي
ألتناقض".
…
ويعــرف لينيــن قــانون وحــدة ألضــدين بــانه "أعــترأف )أكـتشــاف( بالتجاهــات
ألمتناقضــة ألمتعارضــة ألمســتقلة عــن بعضــها فــي جميــع ظــوأهر ألطبيعــة )بمــا
فيها ألفكر وألمجتمع( وعملياتها".
آ
…
هــل هــذه ألرأء صــحيحة كمــا يقــول مــاو؟ "أجــل ،إنهــا صــحيحة .إن ألعتمــاد
ألمتبـادل بيـن طرفــي كـل تنـاقض فــي كـل شــيء معيــن وألصـرأع بينهمــا يقـررأن
…
حي ــاة ذل ــك ألش ــيء وي ــدفعان تط ــوره إل ــى أم ــام .فلي ــس ثم ــة ش ــيء لي ــس ب ــه
تناقض ،ولول ألتناقض لما وجد شيء".

…
…
…
ويتبث ماو صحة هذه ألقوأل بالتاكيد على أن " :ألعتماد ألمتبــادل بيــن كــل
طرفي تناقض في كل شيء معيــن ،وألصـرأع بينهمــا يقـررأن حيــاة ذلـك ألشــيء
…
ويدفعان تطوره إلى ألمام  .فليس تمة شيء ليس بــه تنــاقض ،ولــول ألتنــاقض
لما وجد شيء".
…
لقـ ــد أوضـ ــح أنجلـ ــز عموميـ ــة ألتنـ ــاقض بالعبـ ــارأت ألتاليـ ــة " :إذأ كـ ــان ألتغيـ ــر
آ
ألميكانيكي ألبسيط لشيء ما من مكان لخر ينطوي على تناقض ،فــإن ذلــك
…
…
…
ينطبــق بــالحرى علــى ألشــكال ألعلــى لحركــة ألمــادة ،وبخاصــة علــى ألحيــاة
ألعضــوية وتطورهــا  ...إن ألحيــاة تعنــي بالتحديــد وقبــل كــل شــيء  :إن ألشــيء
آ …
ألحــي هوهــو ،فــي كــل لحظــة ذأتــه ولكنــه فــي نفــس ألــوقت شــيء أخــر أيضــا.
…
…
…
ألحياة أيضا تناقض قائم في ألشياء وألعمليات ذأتها ،وهو ينشا ويحل نفسه
…
باســتمرأر ،وحالمــا يتوقــف هــذأ ألتنــاقض تتوقــف ألحيــاة أيضــا ويحــل ألمــوت.
… …
…
…
ولق ـ ــد رأين ـ ــا ك ـ ــذلك أنن ـ ــا ل نس ـ ــتطيع ف ـ ــي مج ـ ــال ألتفكي ـ ــر أيضـ ــا أن نتجن ـ ــب
…
ألتناقضات .وأن ألتناقض مثل بين قدرة ألنسان ألكامنة فيــه ل متناهيـة علـى
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ألمعرف ــة ،وبي ــن وجوده ــا ألفعل ــي ف ــي ألبشـ ـرأللذين ه ــم محـ ــددون خارجيـ ــا
ويملكــون معرفــة محــدودة ،هــذأ ألتنــاقض يجــد حلــه فــي تعــاقب ل متنــاهي-
…
…
بالنسبة إلينا على ألقـل فــي ألوأقــع ا مـن ألجيــال ،فــي ألتقــدم ألــذي ل نهايــة
له".
…
يق ـ ــول أنجل ـ ــز ف ـ ــي كـت ـ ــابه "ضـ ــد دوهرينـ ــغ" ألبـ ــاب ألول ،ألمبح ـ ــث : 12
…
…
"ألــديالكـتيك  :ألكميــة وألنوعيــة"" ،إن أحــد ألمبــادئ ألساســية للرياضــيات
ألعليا هو ألتناقض "...
"لكن حتى ألرياضيات ألدنيا تمتلئ بالتناقضات ."...
…
…
…
أما لينين في مقالته ألشهيرة " :في مســالة ألــديالكـتيك"  ،لقـد أوضــح عموميــة
…
ألتنـ ــاقض عـ ــبر مجموعـ ــة مـ ــن ألمثلـ ــة " :فـ ــي ألرياضـ ــيات  + :و ، -ألتفاضـ ــل
وألتكامـ ــل ،فـ ــي ألميكانيكـ ــا  :ألفعـ ــل ورد ألفعـ ــل ،فـ ــي ألفيزيـ ــاء  :ألكهربـ ــاء:
ألموجبـ ــة وألسـ ــالبة ،فـ ــي ألكيميـ ــاء  :أتحـ ــاد ألـ ــذرأت وتفككهـ ــا ،فـ ــي ألعلـ ــوم
ألجتماعية  :ألصرأع ألطبقي ".
…
ويضيف ماو أمثلة من ألعلم ألحربــي قــائل " :إن ألهجــوم وألــدفاع فــي ألحــرب،
…
ألتقدم وألنسحاب ،ألنصر وألهزيمة ،كلهــا مظــاهر متناقضــة .ول يمكــن لحــد
…
منهــا أن يبقــى بــدون نقيضــه .وهــذأن ألجانبــان متصــارعان ومتحــدأن فــي وقــت
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وأحــد يؤلفــان بــذلك ألوحــدة ألكليــة للحــرب ،ويــدفعان ألحــرب إلــى ألتطــور،
ويحلن مشكلتها ،وينبغي ألنظــر إلــى كــل أختلف فــي مفــاهيم ألنســان علــى
…
أن ــه أنعك ــاس لتن ــاقض موض ــوعي .إن ألتناقض ــات ألموض ــوعية تنعك ــس ف ــي
ألتفكيــر ألــذأتي ،وتشــكل حركــة ألتنــاقض فــي ألمفــاهيم ،وتــدفع ألتفكيــر نحــو
ألتطور وتحل دون أنقطاع ألمشاكل ألتي تقوم في فكر ألنسان.
…
…
إن تض ــاد ألفك ــار ألمختلف ــة وألص ـ ـرأع بينه ــا ف ــي ص ــفوف ألح ــزب ينش ــا عل ــى
ألـدوأم ،وهـو أنعكـاس دأخـل ألحـزب بالتناقضـات بيـن ألطبقـات وألتناقضـات
…
بين ألقديم وألجديد في ألمجتمع .ول شـك أن حيـاة ألحـزب ســتتوقف إذأ خل
…
من ألتناقضات ومن ألصرأع ألديولوجي من أجل حل هذه ألتناقضات.
…
…
وهك ــذأ فق ــد أتض ــح أن ألتن ــاقض يوج ــد بص ــورة ش ــاملة س ــوأء ف ــي ألش ــكال
…
…
…
ألبسيطة للحركة أو في ألشكال ألمعقـدة لهـا ،فـي ألظـوأهر ألموضـوعية أو فـي
…
ألظوأهر ألفكرية ،وأنه يوجد في جميع ألعمليات".
يقول ماو " :إن ألتنــاقض شــيء عـام مطلـق ،موجــود فــي جميـع عمليــات تطـور
…
…
ألشياء ،ويتخلل جميع ألعمليــات مــن ألبدأيــة حــتى ألنهايــة"  .ويـرى مــاو ،أن
…
…
…
لينين قد أشار إلى أن ماركس قد قدم في كـتابه "رأس ألمال" تحليل نموذجيـا
…
لحرك ــة ألتن ــاقض أل ــتي تج ــري خلل عملي ــة تط ــور ألش ــياء م ــن ألبدأي ــة ح ــتى
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…
ألنهايــة .وهـذه هـي ألطريقـة ألـتي ينبغـي أن تطبـق فـي درأسـة عمليــة تطـور كـل
ش ــيء .ولق ــد طبقه ــا ليني ــن نفس ــه بص ــورة ص ــحيحة ،وأل ــتزم به ــا ف ــي جمي ــع
كـتاباته".
…
…
…
"إن أول مــا حلل ــه مــاركس ،ف ــي كـت ــابه "رأس ألمــال" ،هــو أبس ــط علق ــة ف ــي
…
…
…
ألمجتمع ألبورجــوأزي )ألســلعي( ،علقــة أعتياديــة أساسـية مالوفــة عاديــة أكـثر
…
مــن غيرهــا ،علقــة تحــدث مليــارأت ألم ـرأت أل وهــي تبــادل ألســلع .وفــي هــذه
ألظــاهرة ألبســيطة جــدأ )فــي هــذه "ألخليــة" للمجتمــع ألبورجــوأزي( ،كشــف
…
…
ألتحليـل جميـع تناقضــات )أو بـذور جميـع تناقضــات( ألمجتمــع ألحـديث .وأن
ألعـ ــرض أللحـ ــق يـ ــبين لنـ ــا تطـ ــور )ألنمـ ــو وألحركـ ــة علـ ــى حـ ــد سـ ــوأء( هـ ــذه

…
ألتناقضات وهـذأ ألمجتمـع فـي ألمجمـوع ألعـام لجزأئـه ألمختلفــة ،منـذ بــدأيته
حتى نهايته ".
…
ويســتطرد لينيــن قــائل " :وهكــذأ ينبغــي أن تكــون طريقــة ألعــرض )وألدرأســة(
للديالكـتيك بصورة عامة".
…
…
ومن هذأ يستخلص ماو أنـه ينبغـي علـى ألشــيوعيين ألصـينيين أن يتقنـوأ هـذه
ألطريقــة ،وعندئــذ فقــط يســتطيعون تحليــل تاريــخ ألثــورة ألصــينية وظروفهــا
آ
ألرأهنة تحليل صحيحا وتحديد أفاقها في ألوقت نفسه.

أ
 3ـ ـ الطروحة الثالثة  :خاصية التناقض
بعــد ألحــديث عــن عموميــة ألتنــاقض ألــتي تؤكــد علــى وجــوده ألعــام فــي عمليــة
…
تط ــور جمي ــع ألش ــياء م ــن ألبدأي ــة للنهاي ــة ،يتط ــرق ماوتس ــي تون ــغ لخاص ــية
…
…
ألتنــاقض مؤكــدأ أن "للتنــاقض فــي كــل شــكل مــن أشــكال حركــة ألمــادة صــفته
…
…
ألخاصــة" ،وأن "معرفــة ألبشــر للمــادة هــي معرفتهــم باشــكال حركــة ألمــادة،

…
لنــه ليــس فــي ألعــالم مــن شــيء ســوى ألمــادة فــي حالــة حركــة ،وحركــة ألمــادة
… …
…
…
لبد أن تتخذ شـكل مــن ألشـكال ألمعينــة ،وينبغــي أن ناخــذ بعيــن ألعتبـار،
…
عنــدما نتفحــص كــل شــكل مــن أشــكال حركــة ألمــادة ،ألســمات ألــتي يشــترك
…
…
…
…
فيهــا هــذأ ألشــكل مــع ألشــكال ألخــرى للحركــة  .لكــن مــا لــه أهميــة أعظــم هــو
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…
وجــوب ملحظــة ألســمة ألخاصــة للشــكل ألمعيــن مــن أشــكال حركــة ألمــادة،
…
…
…
وملحظة هـذه ألســمة ألخاصــة هـي ألــتي تشـكل أســاس معرفتنــا بالشـياء ،أي
…
…
ملحظة ألختلف ألجوهري ألذي بينــه وبيــن ألشــكال ألخــرى .وبهــذأ وحــده
…
…
…
نســتطيع أن نميــز بيــن ألشــياء ألمختلفــة .إن كــل شــكل مــن أشــكال ألحركــة
يحتوي في ذأته على تناقضــه ألخــاص .وهــذأ ألتنــاقض ألخــاص يشـكل ألجــوهر
…
…
ألخاص ألذي يميز ألشيء عن ألشياء ألخرى" .
…
"إن ألجوهر ألخاص ألـذي يحملــه كـل شـكل مــن أشـكال حركــة ألمــادة يتحـدد
بالتناقض ألخاص ألذي يتميز بــه ذلــك ألشــكل .وينطبــق هــذأ ل علــى ألطبيعــة
وحدها ،بل ينطبق كذلك على ظوأهر ألمجتمع وألتفكير .فإن كل شكل مــن
…
…
…
أشــكال ألمجتمــع ،وكــل أســلوب مــن أســاليب ألتفكيــر ،لــه تناقضــه ألخــاص
وجوهره ألخاص .وإن تصنيف ألدرأسات ألعلمية ألمختلفة يقوم بالضبط علــى
…
أساس ألتناقضات ألخاصة ألقائمة في كل فرع من فروع ألعلم".
ويتقــدم ماوتســي تونــغ بعــرض هــام مــن خلل ربــط قــانون ألتنــاقض بالنظريــة
ألماديــة ألجدليــة للمعرفــة ،مقــدما منهجــا رأئعــا للدرأســة وألتحليــل وألتفكيــر
…
ألج ــدلي ،فعن ــد ماوتس ــي تون ــغ مـ ــن ألط ــبيعي أنن ــا "إذأ ل ــم نع ــرف عموميـ ــة
… …
…
…
ألتنــاقض ،ل نســتطيع أن نكـتشــف ألســباب ألعامــة أو ألســس ألعامــة لحركــة
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…
…
ألشــياء وتطورهــا ،ولكننــا إذأ لــم نــدرس خاصــية ألتنــاقض فلــن نســتطيع أن
…
…
…
نحدد ألجوهر ألخاص ألذي يميز شيئ عن ألشياء ألخرى ،ولــن نســتطيع أن
… …
…
… …
نكـتشف ألسباب ألخاصة أو ألسس ألخاصة لحركة ألشياء أو تطورهــا ،ومــن
… …
…
تم لن نستطيع أن نميز بين ألشياء أو نحدد حقول ألبحث ألعلمي".
…
ويشير ما وتســي تونـغ إلـى أن ألتسلسـل فــي حركـة ألمعرفــة ألبشــرية يسـير عـبر
…
…
نمــو تــدريجي مــن معرفــة أشــياء مفــردة وخاصــة إلــى معرفــة أشــياء عامــة ،ول
…
…
يستطيع ألنسان أن يتوصل إلى ألتلخيص وأن يعــرف ألجــوهر ألمشــترك بيــن
…
ألش ــياء ألمختلف ــة إل بع ــد إلم ــامه ب ــالجوهر ألخ ــاص بك ــل ش ــيء منه ــا .وبع ــد
أللمـ ــام بهـ ــذأ ألجـ ــوهر ألمشـ ــترك ،فـ ــإنه بالمكـ ــان أسـ ــتعمال ألمعرفـ ــة تلـ ــك
…
كدليل ،فيتم ألقدأم عندئد على درأسة أشياء محــددة مختلفــة لــم تــدرس بعــد
…
أو درســت درأســة غيــر معمقــة ،فيتــم أســتخرأج ألجــوهر ألخــاص لكــل منهــا،
…
وبه ــذه ألطريق ــة ،نس ــتطيع أن نكم ــل ألمعرف ــة ب ــالجوهر ألمش ــترك ونغنيه ــا
…
…
ونطورها ،وهكذأ نحول دون أن تصبح هذه ألمعرفة جافة أو متحجرة ،وعنــد
…
وألخـرى
ماو " :هناك عمليتان فــي ألمعرفــة :إحـدأهما مـن ألخـاص إلـى ألعـام،
مــن ألعــام إلــى ألخــاص .وتتقــدم ألمعرفــة ألبشــرية علــى ألــدوأم بإعــادة هــاتين
ألعمليتين بشكل دأئري ،ويمكنها مع كل دورة )إذأ طبقــت ألطريقــة ألعلميــة
… …
…
بدقة( أن ترتفع لدرجة أعلى وأن تتعمق باستمرأر" .
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…
وي ــوجه م ــاو تس ــي تون ــغ نق ــده أللذع لل ــدوغمائيين ق ــائل " :أص ــحاب ألجم ــود
… …
…
ألعقائ ــدي بينن ــا يرتكب ــون أخط ــاءأ ف ــي ه ــذه ألمس ــالة لنه ــم ،م ــن جه ــة ،ل
…
…
يفهمــون أنــه يجــب علينــا أن نــدرس خاصــية ألتنــاقض ونعــرف ألجــوهر ألخــاص
…
…
…
لك ــل ش ــيء م ــن ألش ــياء ألمف ــردة قب ــل أن نس ــتطيع أن نع ــرف بص ــورة كامل ــة
…
…
عموميــة ألتنــاقض وألجــوهر ألمشــترك للشــياء ألمختلفــة ،ولنهــم ،مــن جهــة
… …
…
ثانيــة ،ل يفهمــون أنــه يجــب علينــا بعــد أللمــام بــالجوهر ألمشــترك للشــياء أن
…
…
نتقدم لدرأسة تلك ألشياء ألمحددة ألتي لم تدرس بعد بصورة معمقــة أو ألــتي
…
…
نشات للمرة ألولى".
…
ويضيف ماو تسي تونغ بصدد هؤلء ألدوغمائيين قائل " :إن أصحاب ألجمود
…
…
ألعقائــدي بيننــا قــوم مــن ألكســالى يرفضــون ألقيــام بايــة درأســة شــاقة للشــياء
ألمح ــددة ،ويعت ــبرون ألحق ــائق ألعام ــة كش ــيء هب ــط م ــن ألس ــماء فيجعلونه ــا
…
صــيغا مجــردة صــرفة ل يمكــن أن يــدركها ألنــاس ،وبــذلك ينكــرون كــل ألنكــار
ويقبلــون فــي ألــوقت ذأتــه ألــترتيب ألطــبيعي ألــذي يتوصــل ألنســان بوأســطته
إلــى معرفــة ألحقيقــة ،وكــذلك ل يفهمــون ألــترأبط ألقــائم بيــن عمليــتي ألمعرفــة
ألبشرية ا مـن ألخـاص إلـى ألعــام ثـم مـن ألعـام إلــى ألخـاص ،إنهـم ل يفهمــون
ألبتة ألنظرية ألماركسية حول ألمعرفة".
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…
وتتمثــل أهميــة طــرح ماوتســي تونــغ لخاصــية ألتنــاقض فــي ألكيفيــة ألــتي يجــب
…
أن تعالج بها ألتناقضات ألمختلفة ،يقول ماو تسي تونغ :
"إن ألتناقض ــات ألمختلف ــة م ــن حي ــث طبيعته ــا ل يمك ــن …أن تح ــل إل بط ــرق
مختلف ــة طبيعي ــا"  ،وك ــذلك "فاس ــتخدأم ألط ــرق ألمختلف ــة لح ــل ألتناقض ــات
…
…
ألمختلفــة هــو مبــدأ يجــب علــى ألماركســييين ا أللينينييــن أن يرأعــوه مرأعــاة
دقيقة".
…
وي ــبرهن م ــاو عل ــى ذل ــك بمجموع ــة م ــن ألمثل ــة ح ــول ألتناقض ــات ألمختلف ــة
كالتنــاقض بيــن ألبروليتاريــا وألبورجوأزيــة ،وألتنــاقض بيــن جمــاهير ألشــعب
ألغفي ـ ــرة وألنظ ـ ــام ألقط ـ ــاعي ،وألتن ـ ــاقض بي ـ ــن ألمس ـ ــتعمرأت وألمبريالي ـ ــة،
…
وألتناقض دأخل ألحزب ألشــيوعي  ...فــالول يحـل بــالثورة ألشــترأكية وألثــاني
بــالثورة ألديموقرأطيــة وألثــالث بــالحرب ألوطنيــة ألثوريــة وألرأبــع بالنقــد وألنقــد
ألذأتي .
… …
ويع ــود م ــاو إل ــى نق ــد أل ــدوغمائيين عل ــى ه ــذأ ألمس ــتوى ق ــائل " :أم ــا أص ــحاب
… …
ألجمــود ألعقائــدي فل يرأعــون هــذأ ألمبــدأ ،إذ أنهــم ل يفهمــون ألفــوأرق بيــن
…
ألحــالت ألثوريــة ألمختلفــة ،وبنتيجــة ذلــك ل يفهمــون أنــه ينبغــي أللجــوء إلــى
طــرق مختلفــة فــي ســبيل حــل ألتناقضــات ألمختلفــة ،بــل يعتنقــون بانتظــام
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آ
…
صيغة وأحدة يتخيلون أنها غير قابلة للتبـدل ويطبقونهـا بصـورة أليــة علـى كـل
…
…
شيء ،ألمر ألذي ل يؤدي سوى إلى جلب ألنكسات على ألثورة أو إلـى إفســاد
قضية كانت تسير على ما يرأم حتى ذلك ألحين".
وللتق ــدم ف ــي درأس ــة خاص ــية ألتن ــاقض يض ــيف ماوتس ــي تون ــغ ق ــائل " :لك ــي
نكشــف أللثــام عــن خاصــية ألتناقضــات فــي مجموعهــا وفــي ترأبطهــا معــا دأخــل
… …
عمليــة تطــور ألشــي ،أي أن نكشــف أللثــام عــن جــوهر عمليــة تطــور ألشــيء،
…
ينبغي لنا أن نكشف أللثام عن خاصية طرفي كل تنــاقض مــن ألتناقضــات فــي
…
هذه ألعملية ،وإل أصبح مــن ألمســتحيل ألكشــف عــن جــوهر ألعمليــة ،وهــذه
…
…
قضية يجب علينا أن نعيرها أيضا كل أنتباه في درأستنا".
…
…
وبعــد ألتاكيــد علــى أهميــة ألكشــف عــن خاصــية طرفــي ألتنــاقض لفهــم خاصــية
ألتناقضــات ،فلكــل مــن هــذه ألتناقضــات خاصــيته بحيــث ل يمكــن وضــعها
…
جميعا على صعيد وأحـد ،يضـيف مـاو أن "لكـل طـرف مـن طرفـي كـل تنـاقض
… …
خصائصه بحيث ل يمكن أيضا أن يعامل معاملة وأحدة".
وحــول درأســة طرفــي ألتنــاقض ومــا يعنــى بــذلك يقــول مــاو " :نقصــد بدرأســة
طرف ــي ك ــل تن ــاقض فه ــم ألمرك ــز ألخ ــاص أل ــذي يحتل ــه ك ــل ط ــرف ،وألش ــكل
آ
آ
ألمحدد ألذي به يعتمد كـل طـرف علـى ألخــر فــي ألبقــاء ويتنــاقض معــه فــي أن
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وأحــد ،وألوســائل ألمحــددة ألــتي يناضــل بهــا ضــد نقيضــه عنــدما يكــون كــل
آ
…
منهمــا معتمــدأ علــى ألخــر ،ويكــون متناقضــا معــه فــي ألــوقت ذأتــه ،أو عنــدما
…
ينفصـ ــل هـ ــذأ ألعتمـ ــاد ألمتبـ ــادل .إن درأسـ ــة هـ ــذه ألمسـ ــائل أمـ ــر فـ ــي غايـ ــة
…
ألهمية".
و فــي ألتعــبير عــن هــذأ ألمعنــى يقــول لينيــن ،إن ألتحليــل ألملمــوس للوأقــع
…
ألملموس هو ألشيء ألجوهري ألول في ألماركسية ،وهو روحها ألحية .ويعود
…
مــاو تسـي تونـغ ليصــب نقـده علــى ألـدوغمائيين قـائل " :لكــن أصــحاب ألجمــود
…
ألعقائدي بيننا خلفا لتعاليم لينين ،ل يسـتعملون أدمغتهــم ألبتــة فــي سـبيل
…
…
تحلي ــل أي ش ــيء بص ــورة مح ــددة ،ب ــل يس ــتخدمون دأئم ــا أس ــلوب ألق ــوألب
ألجامــدة فــي كـتابــاتهم وخطابــاتهم ويخرجونهــا عقيمــة جوفــاء خاليــة مــن كــل
…
مضمون ،وهم بذلك خلقوأ في حزبنا أسلوبا سيئ جدأ في ألعمل".
ويوصــي مــاو تســي تونــغ ألرفــاق عنــد درأســتهم لقضــية مــا بالبتعــاد عــن ألنظــرة
ألذأتيــة ،وألنظــرة ألوحيــدة ألجــانب وألنظــرة ألســطحية .فــالنظرة ألذأتيــة هــي
…
ألعجــز عــن درأســة ألقضــايا درأســة موضــوعية ،أي وفــق وجهــة ألنظــر ألماديــة.
…
أما ألنظرة ألوأحدة ألجانب فهي ألعجز عن درأسة ألقضايا مــن جميــع جوأنبهــا
…
أي فه ـ ــم ألج ـ ــزء وح ـ ــده م ـ ــن دون ألك ـ ــل وفه ـ ــم ألنق ـ ــائص وحـ ــدها مـ ــن دون
90 / 55

الشرارة

ألمنجزأت وفهم ألعمل ألثوري ألسـري وحـده مــن دون ألعمـل ألثـوري ألعلنــي.
وعمومـا عـدم فهــم خاصــية كـل طـرف مــن طرفـي تنـاقض مـا ،وهـذأ مـا يعنـى بـه
…
ألنظــرة ألوحيــدة ألجــانب ،أي رؤيــة ألجــزء دون ألكــل  ،كرؤيــة ألشــجرة دون
ألغابة .ويقول ماو :
"إذأ فعلنــا ذلـك فلــن نســتطيع ألهتــدأء إلـى طــرق حــل ألتناقضـات ،ول إنجـاز
…
مهم ـ ــات ألث ـ ــورة ،ول أدأء ألوأجب ـ ــات بص ـ ــورة مرض ـ ــية ،ول تطـ ـ ــوير ألص ـ ـ ـرأع
أليديولوجي في دأخل ألحزب بصورة صحيحة".
و يعتمد ماو على قولة شهيرة لسون تسي حول ألعلـوم ألعسـكرية " :إذأ كنـت
…
…
…
على بينة من أمر عدوك وأمر نفسك فلن تنهزم في أي معركة تخوضها".
…
ويقول لينين " :لكي نعرف موضوعا ما معرفة حقيقيــة ،علينــا أن نلــم ونــدرس
…
جميع جوأنبه وروأبطه و"وسائطه" ،وبالرغم من أننــا لــن نتمكــن مــن تحقيـق
…
ذل ــك بص ــورة تام ــة ،إل أن حرص ــنا عل ــى درأس ــة ألقض ــايا م ــن جمي ــع جوأنبه ــا
…
…
سيقينا شر ألخطاء وألجمود"  .ويضــيف مــاو " :إن مــن وأجبنــا أن نتــذكر هـذه
ألكلمات".
… …
…
أما ألنظرة ألسطحية فهي أل ياخذ ألمرء بعيــن ألعتبــار خاصــية تنــاقض مــا فــي
…
مجموعه ول خاصية كل طرف من طرفي ألتناقض ،ويعني هذأ أن لدى ألمــرء
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إنكارلضــرورة ألتعمــق فــي شــيء ودرأســة خاصــية ألتنــاقض ألقــائم فيــه بدقــة،
…
وبدل ذلك يكون أل كـتفاء بالنظر إليه من بعيـد بعـد أن يلمــح ألتنــاقض لمحــة
خاطفة ،وتتم محاولة حل هذأ ألتناقض.
…
…
…
ويعود ماو مرة أخرى إلى نقد ألــدوغمائيين فيقـول " :أن ألســبب فــي أن رفاقنـا
…
…
ألمصــابين بــالجمود ألعقائــدي وألتجريبيــة يرتكبــون ألخطــاء يعــود إلــى أنهــم
…
ينظ ــرون إل ــى ألش ــياء بطريق ــة ذأتي ــة ووحي ــدة ألج ــانب وس ــطحية .وألنظ ــرة
ألوحيدة ألجانب ،وألنظرة ألسطحية هما في نفس ألــوقت نظــرة ذأتيـة ،ذلــك
…
…
لن جميــع ألشـياء ألموضـوعية هـي فـي ألحقيقــة مرتبطــة بعضــها ببعـض ،ولهــا
…
…
…
قوأنينها ألباطنية ،إل أن بعض ألناس ،بدل مــن أن يعكســوأ ألشــياء كمــا هــي
…
…
ينظرون إليها نظرة وحيدة ألجانب أو نظرة سطحية ،دون أن يدركوأ علقاتهــا
…
…
ألمتبادلة ول قوأنينها ألباطنية ،ولهذأ فإن أسلوبهم أسلوب ذأتي".
وبعــد معالجــة إشــكالية طرفــي ألتنــاقض فــي إطــار معالجــة خاصــية ألتنــاقض،
…
…
ينتقــل مــاو إلــى ملمســة إشــكالية أخــرى ،ملمســة أوليــة ،ونعنــي هنــا قضــية
…
ألتناقض ألساسي.
يقول ماو تسي تونغ " :إن كـل عمليــة حركــة ألتناقضــات فــي تطـور شـيء مـا لهــا
…
خصائص ــها أل ــتي يج ــب أن ناخ ــذها بعي ــن ألعتب ــار ،س ــوأء م ــن حي ــث ترأب ــط
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…
…
ألتناقضـات أو مـن حيــث حــال كـل طــرف مــن أطرأفهــا ،وليــس هـذأ فقــط ،بـل
…
…
إن لكل مرحلة من مرأحل عملية تطور ألشيء أيضا خصائصها ألــتي يجــب أن
…
ناخذها بعين ألعتبار.
…
ف ــإن ألتن ــاقض ألساس ــي ف ــي عملي ــة تط ــور ش ــيء م ــا ،وج ــوهر ألعملي ــة أل ــذي
…
يحدده هذأ ألتناقض ألساسي لن يتلشيا قبل أكـتمال ألعملية ،لكن ألوضــع
فــي كــل مرحلــة مــن عمليــة ألتطــور ألطويلــة للشــيء كـثيرأ مــا يختلــف عــن وضــع
…
…
…
مرحل ــة أخ ــرى .وألس ــبب ف ــي ذل ــك أن ــه عل ــى ألرغ ــم م ــن أن طبيع ــة ألتن ــاقض
…
…
ألساسي في عملية تطور شيء ما وجوهر ألعملية ل يتغيرأن ،إل أن ألتنــاقض
…
ألساسي يتزأيد حدة في ألمرأحل ألمختلفة من عملية ألتطور ألطويلة .وفضل
عن ذلـك فــإن بعضــا مـن ألتناقضـات ألعديـدة ،ألكـبيرة منهــا وألصــغيرة ،ألــتي
آ
…
…
يحددها ألتناقض ألساسي أو يـؤثر فيهــا يصـبح متزأيـد ألحـدة ،وألبعـض ألخـر
…
…
يحل مؤقتــا أو جزئيـا أو تخـف حـدته ،وإن تناقضـات جديـدة تنبثـق ،وبنتيجــة
ذلــك تظهــر فــي ألعمليــة مرأحــل مختلفــة .فــإذأ لــم يعــر ألنــاس أنتباهــا لوجــود
مرأح ــل مختلف ــة ف ــي عملي ــة تط ــور ش ــيء م ــا ف ــإنهم ل ــن يس ــتطيعوأ معالج ــة
تناقضاته كما يجب".
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…
ويق ــدم م ــاو تس ــي تون ــغ بع ــض ألمثل ــة ع ــن ذل ــك ،م ــن قبي ــل ألمقارن ــة بي ــن
…
…
رأس ــمالية عص ــر ألمنافس ــة ألح ــرة ورأس ــمالية عص ــر ألمبريالي ــة ،م ــن حي ــث
…
أستمرأرية ألطبيعة ألرأسمالية لهذأ ألمجتمع وطبيعــة ألطبقــتين ألمتناقضــتين
دأخل ــه  :ألبروليتاريــا وألبورجوأزيــة ،لكــن وفــي نفــس أل ــوقت أزدأد ألتنــاقض
بينهما في ألمرحلة ألثانية ،وظهرت تناقضات جديدة من قبيل ألتنــاقض بيــن
…
…
ألرأس ــمال ألحتك ــاري وألرأس ــمال ألح ــر وألتن ــاقض بي ــن أل ــدول ألس ــتعمارية
وألمسـ ـ ــتعمرأت  ...ويتكلـ ـ ــم مـ ـ ــاو كـ ـ ــذلك عـ ـ ــن مسـ ـ ــار ألث ـ ــورة ألديموقرأطيـ ـ ــة
ألبورجوأزيــة فــي ألصــين منــذ بــدأيتها ســنة  1911مســطرأ ألمرأحــل ألــتي مــرت
منها وخاصة مرحلة قيادة ألبورجوأزية لها ومرحلة قيادة ألبروليتاريا لها.
ويخلص ماو في نهايــة هـذأ ألجــزء إلـى مـا يلـي قــائل " :إن ألعلقــة بيـن عموميــة
ألتنـ ــاقض وخاصـ ــيته هـ ــي ألعلقـ ــة بيـ ــن ألصـ ــفة ألمشـ ــتركة وألصـ ــفة ألفرديـ ــة
…
…
للتن ـ ــاقض .وأنن ـ ــا نعن ـ ــي بالص ـ ــفة ألمش ـ ــتركة أن ألتن ـ ــاقض يوجـ ــد فـ ــي جمي ـ ــع
…
ألعملي ـ ــات يس ـ ــري فيه ـ ــا م ـ ــن ألبدأي ـ ــة ح ـ ــتى ألنهاي ـ ــة ،وألحرك ـ ــة ،وألش ـ ــياء
…
وألعمليات ،وألتفكير ا كلها تناقضات ا وإن نكرأن ألتناقض في ألشياء هو
…
…
…
نكـرأن كــل شــيء .هــذأ مبــدأ عــام ينطبــق علــى جميــع ألزمــان وجميــع ألمــاكن
…
ب ـ ــدون أس ـ ــتثناء ،وم ـ ــن هن ـ ــا ج ـ ــاءت ألص ـ ــفة ألمش ـ ــتركة أي ألصـ ــفة ألمطلق ـ ــة
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للتناقض .لكن هذه ألصفة ألمشتركة كائنة في كل صــفة فرديــة ،وبــدون صــفة
فردية ل توجد صفة مشتركة" .
… …
"هـذأ ألمبـدأ مبـدأ ألصــفة ألمشــتركة وألصــفة ألفرديـة ،وألمطلـق وألنسـبي ،هـو
…
…
جوهر ألتناقض في ألشياء ،وأن عدم فهمه معناه نبذ ألدياليكـتيك"
أ
 4ـ ـ الطروحة الرابعة :التناقض الرئيسي و الطرف الرئيسي للتناقض
آ
ينتقل ماو هنا إلى درأسة جانبين أخرين من جوأنب خاصية ألتناقض وهما :
ألتناقض ألرئيسي وألطرف ألرئيسي للتناقض.
…
ضــمن كــل ســيرورة أو عمليــة تطــور معقــدة لشــيء مــا توجــد ،يقــول ماوتســي
…
تونغ" :في كل عملية تطور معقدة لشيء ما تناقضات عديدة ،ولبد أن يكــون
…أح ــدها ه ــو ألتن ــاقض ألرئيس ــي أل ــذي يق ــرر وج ــوده وتط ــوره ،وج ــود وتط ــور
…
…
ألتناقضات ألخرى ،أو يؤثر في وجودها وتطورها".
…
…
ويسوق ماو تسي تونغ ألعديد من ألمثلة في ألمجتمع ألرأسمالي وفي ألبلــدأن
شــبه ألمســتعمرة ،حيــث تظهــر ألعلقــة بيــن ألتنــاقض ألرئيســي وألتناقضــات
…
غير ألرئيسية أو ألثانويـة .ويؤكـد مـاو كـذلك علــى ألكيفيــة ألـتي يتـم فيهـا تبـادل

…
ألت ــاثير بي ــن ألتن ــاقض ألرئيس ــي وألتناقض ــات ألثانوي ــة ،وكيفي ــة ألنتق ــال م ــن
…
ألول إلــى ألثــاني وألعكــس صــحيح" .ولكــن) يقــول مــاو( مهمــا يكــن ألحــال،
فمما ل يتطرق إليه …أدنى شك …أن تمة تناقضا رئيسيا وأحــدأ فقــط يلعــب ألــدور
ألقيادي في كل مرحلة من عملية ألتطور".
…
…
وألخلصــة كمــا يقــول مــاو" :ونعلــم ممــا تقــدم أنــه إذأ كــانت فــي أيــة عمليــة مــن
ألعمليــات تناقضــات كـثيرة فلبــد …أن يكــون بينهــا تنــاقض رئيســي يلعــب ألــدور
…
ألقيـادي ألحاسـم ،أمـا بقيــة ألتناقضــات فإنهــا تحتــل مركـزأ ثانويـا تابعــا .ولـذلك
… … …
…
ينبغــي لنــا فــي درأســة أيــة عمليــة معقــدة يوجــد فيهــا تناقضــان أو أكـثر أن نبــذل
…
قصـارى جهودنـا كـي نكـتشــف ألتنــاقض ألرئيسـي فيهــا .فـإذأ أمسـكنا بزمــام هـذأ
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ألتناقض ألرئيسي ،أستطعنا حل سائر ألتناقضات بسرعة .وهذه هي ألطريقــة
…
ألتي علمنا ماركس إياها عندما درس ألمجتمع ألرأسمالي".
بناءأ عليه ل يجوز ألتعامل مع جميع ألتناقضات ألموجودة في عمليــة مــا علــى
ق ــدم ألمس ــاوأة ،ب ــل لب ــد وم ــن ألض ــروري ألتميي ــز بي ــن ألتن ــاقض ألرئيس ــي
وألتناقض ــات ألثانوي ــة ،م ــع تولي ــة أنتب ــاه خ ــاص للمس ــاك بزم ــام ألتن ــاقض
ألرئيسي .وألكلم نفسه ينطبــق علــى ألطرفيــن ألمتناقضــين ســوأء كــان تناقضــا
…
…
رئيسيا أم ثانويا ،فكل طرف من ألطرفين ألمتناقضين ،في أي تناقض كان،
متفــاوت عــن تطــور ألطــرف آألخــر ،وألطــرف ألرئيســي هــو ألــذي يلعــب ألــدور
ألقيــادي فــي ألتنــاقض ،وهــو ألــذي يقــرر فــي طبيعــة ألشــيء .لكــن هــذأ ألوضــع
غير ثابت إلى ما ل نهاية ،يقول ماو :
…
" لكن هذأ ألوضع ليس ثابتا ،إذ أن ألطرف ألرئيسي وغير ألرئيســي لطــرف مــا
آ
…
يتحول أحدهما إلى ألخر  ،فتتبدل طبيعة ألشيء تبعــا لــذلك .إننــا نجــد ،فــي
…
…
عمليــة معينــة لتطــور تنــاقض مــا أو فــي مرحلــة معينــة مــن مرأحــل ألتطــور أن
… …
ألطــرف ألرئيســي هــو "أ" وأن ألطــرف غيرألرئيســي هــو "ب" ،ولكــن فــي مرحلــة
…
…
…
أخرى من ألتطـور أو فـي عمليــة أخـرى منـه تنعكـس ألحالــة ،وهـذأ تبـدل يقـرره

أ
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…
م ــدى أزدي ــاد أو نقص ــان ق ــوة ك ــل م ــن ألطرفي ــن ألمتناقض ــين ف ــي ص ـرأعه م ــع
آ
ألطرف ألخر في مجرى تطور ألشيء".
وهناك من ينظر إلى ألعلقة بين طرفي ألتناقض نظرة ميكانيكية يغيب عنها
…
ألجدل وتؤدي إلى أخطاء عويصة ،ومثل هذه ألنظرة أنتقدها ماو بقوله:
… …
" و يظن بعض ألناس أن ألمر على خلف ذلـك فــي بعـض ألتناقضــات .مثــال
…
ذلــك أن ألقــوى ألمنتجــة هــي ألطــرف ألرئيســي فــي ألتنــاقض بينهــا وبيــن علقــة
…
ألنتاج ،وأن ألممارسة ألعملية هي ألطرف ألرئيسي فــي ألتنــاقض بــن ألنظريــة
…
وبينها ،وأن ألقاعدة ألقتصادية هي ألطرف ألرئيسي فــي ألتنــاقض بينهـا وبيــن
…
ألبنــاء ألفــوقي ،ول يحــدث تحــول متبــادل فــي مركــز أي طــرف منهــا .هــذه هــي
…
نظري ــة ألمادي ــة ألميكانيكي ــة ،ل نظري ــة ألمادي ــة ألدياليكـتيكي ــة ،ص ــحيح أن
ألقوى ألمنتجة ،وألممارسة ألعملية وألقاعدة ألقتصــادية ،تلعــب عــادة ألــدور
…
ألرئيســي ألحاســم ،ومــن ينكــر هــذه ألحقيقــة ل يكــون ماديــا .لكــن يجــب أن
نعترف كذلك أن علقات ألنتاج وألنظرية وألبنــاء ألفــوقي تلعــب بـدورها ،فــي
ظ ــل ظ ــروف معين ــة أل ــدور ألرئيس ــي ألحاس ــم .فعن ــدما يتع ــذر تط ــور ألق ــوى
ألمنتجــة بــدون تبــديل علقــات ألنتــاج ،فــإن تبــديل علقــات ألنتــاج يلعــب
أل ــدور ألرئيس ــي ألحاس ــم .و"حي ــن ل توج ــد نظري ــة ثوري ــة ل يمك ــن أن تك ــون
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هناك حركــة ثوريــة" كمـا قـال لينيـن ،فــإن خلـق ألنظريـة ألثوريــة وألدعايــة لهــا
يلعب ألدور ألرئيسي ألحاسم ".
…
وفي نهاية هذأ ألجزء يكـثف ماو ألفكار ألوأردة كلهــا فـي فقـرة جـد مركـزة تقـول
:
…
…
"إذأ ل ــم نبح ــث أثن ــاء درأس ــتنا لقض ــية خاص ــية ألتن ــاقض ،مس ــالة ألتن ــاقض
…
ألرئيسـ ــي وألتناقضـ ــات غيـ ــر ألرئيسـ ــية فـ ــي عمليـ ــة معينـ ــة ،ومسـ ــالة ألطـ ــرف
ألرئيســي وألطــرف غيــر ألرئيســي لتنــاقض معيــن ،يعنــي إذأ لــم نــدرس ألفــارق
…
ألمتمثــل فــي كل هـذين ألوضــعين مــن أوضــاع ألتناقضــات ،فإننــا ســنتورط فــي
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…
درأســات مجــردة ونعجــز عــن فهــم أوضــاع ألتناقضــات بصــورة محــددة ،ونعجــز
…
بنتيجــة ذلــك عــن إيجــاد ألطريقــة ألصــحيحة لحلهــا .وأن هــذأ ألفــارق أو هــذه
ألخاص ـ ـ ــية ألمتمثل ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي كل ألوض ـ ـ ــعين ،تمث ـ ـ ــل ألتف ـ ـ ــاوت بي ـ ــن ألق ـ ـ ــوتين
ألمتناقضتين .فل شيء في ألعالم يجري في تطورأت متساوية بصورة مطلقة،
…
…
وينبغي لنا أن نعارض نظرية ألتطور ألمتساوي أو نظرية ألتوأزن .وفي ألوقت
…
…
ذأتــه ،فــإن هــذه ألوضــاع ألمحــددة ألخاصــة بالتنــاقض ،وألتبــدل ألــذي يط ـرأ
على ألطرف ألرئيسي وألطرف غير ألرئيسي للتنــاقض فــي مجـرى تطـوره ،تظهــر
…
…
بالضبط قوة ألشياء ألجديدة في إزأحة ألشياء ألقديمة وألحلول محلها.

أ
إان دراســة ا وضــاع التفــاوت فــي التناقضــات  ،دراســة التنــاقض الرئيســي والتناقضــات غيــر الرئيســية والطــرف الرئيســي وغيــر الرئيســي للتنــاقض ،هــي إاحــدى
الطرق المهمة التي يقرر بها حزب سياسي ثوري ،بصورة مضبوطة ،خططه الستراتيجية والتكـتيكية فــي الشـؤون السياســية والعســكرية ،وهــي دراسـة مــن
أ
واجب جميع الشيوعيين ان يولوها الهتمام" .
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أ
 5ـ ـ الطروحة الخامسة  :الوحدة والصراع بين طرفي التناقض
يقــول لينيــن " :إن ألــديالكـتيك هــو ألنظريــة ألــتي تــدرس كيــف يمكــن لضــدين
…
كيف يمكن أن يكونا متحــدين ،وكيـف يصـيرأن متحـدين )يتبـادلن فيصـيرأن
…
…
متحــدين( -فــي أيــة ظــروف يكونــان متحــدين ،ويتحـول أحـدهما إلــى نقيضــه ا
…
ولمــاذأ ينبغــي للفكــر ألنســاني أل ينظــر إلــى هــذين ألضــدين كشــيئين ميــتين
…
جامدين ،بل كشيئين حيين مشروطين قابلين للتبدل ولتحول أحدهما إلــى
نقيضه".
…
يوضح ماو معنى هذأ ألقول أللينيني قائل " :إن ألطرفيــن ألمتناقضـين فـي أيـة
عملي ــة هم ــا متعارض ــان ومتص ــارعان ومتض ــادأن فيم ــا بينهم ــا .ويوج ــد ه ــذأن
…
ألطرفان ألمتناقضان دون أستثناء في عمليات تطور جميع ألشياء في ألعــالم
…
وفي ألفكر ألبشري .فالعملية ألبسيطة تحوي زوجا وأحدأ من ألضــدأد فقــط،
آ
…
بينمــا تحــوي ألعمليــة ألمعقــدة أكـثر مــن زوج وأحــد منهــا .وبيــن كــل زوج وأخــر
…
…
من ألضـدأد يقــوم أيضــا تنــاقض مـا .وعلـى هـذأ ألنحــو تشـكل ألتناقضـات كافــة
…
ألشياء في ألعالم ألموضوعي وألفكر ألبشري وتدفعها إلى ألحركة".
…
…
إذأ كان ألمر كذلك يقول ماو ،فلما ألحديث عن ألوحدة أو ألتحاد ؟

ألجــوأب " :إن كــل طرفيــن متناقضــين همــا بســبب عوأمــل معينــة ،متســمان
…
بعدم ألوحدة بينهما ،لــذلك نقـول أنهمــا متناقضــان .ولكنهمـا فــي ألــوقت ذأتــه
متسمان بسمة ألوحدة ،فهما لذلك مترأبطان .هذأ ما يشــير إليــه لينيــن بقــوله
…
…
أن ألــدياليكـتيك يــدرس "كيــف يمكــن لضــدين أن يكونــا متحــدين؟" ،يمكــن
…
آ
…
ذلك لن كل منهما يشكل شرط وجود ألخر .هـذأ هـو ألمعنــى ألول للوحــدة.
…
…
لكن هل يكـفي أن نقول فقط أن كل طرف من طرفــي ألتنــاقض يشـكل شــرطا
آ
…
…
لوجــود ألطــرف ألخــر ،وأن تمــة وحــدة بينهمــا ،ولــذلك يمكنهمــا أن يتوأجــدأ
…
ف ــي كي ــان وأح ــد؟ كل ،ل يكـف ــي ذل ــك .ف ــالمر ل ينته ــي عن ــد ح ــد ألعتم ــاد
…
ألمتبــادل فــي ألبقــاء بيــن ألطرفيــن ألمتناقضــين ،وإنمــا ألهــم مــن ذلــك هــو
…
…
تحــول أحــدهما إلــى نقيضــه .وهــذأ يعنــي أن كل مــن ألطرفيــن ألمتناقضــين فــي
…
شيء ينزع بسبب عوأمل معينـة ،إلــى ألتحــول إلـى ألطــرف ألمنــاقض لـه ،وأن
ينتقل إلى مركز نقيضه .هذأ هو ألمعنى ألثاني لوحدة طرفي ألتناقض".
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…
ويقدم ماو ألعديد من ألمثلة حول هذأ ألطرح ،ويهمنا هنا ألمثال ألتالي نظرأ
…
لهميته بالنسبة لتجارب ألبنـاء ألشـترأكي ،ومـا تطرحــه مـن تحـديات بالنسـبة
للشيوعيين ألمعاصرين ،يقول ماو :
…
"إن توطي ــد دكـتاتوري ــة ألبروليتاري ــا أو ديكـتاتوري ــة ألش ــعب ،يعن ــي بالض ــبط
…
تهيئة ألظروف لتصفية هذأ ألدكـتاتورية وألتقـدم إلـى مرحلــة أعلـى ،مرحلـة يتــم
… …
…
فيها ألقضاء على جميع أنظمة ألدولة .وأن تاســيس ألحــزب ألشــيوعي وتطــويره
…
…
يعني بالضـبط تهيئــة ألظـروف للقضـاء علـى ألحـزب إلــى ألبـد  .إن هـذه ألشـياء
متناقضة لكنها يكمل بعضها بعضا في ألوقت ذأته" .
"إن كل متناقضين مترأبطان ،فهما يتوأجدأن في كيان وأحد في ظل عوأمل
آ
…
معينة ،بل يتحول أحدهما إلـى ألخـر فــي ظـل عوأمـل معينـة ،هـذأ هـو كامـل
معنى وحدة ألضدين .وهو بالضبط ما عناه لينين عندما قال " :كيف يصيرأن
…
متح ــدين )يتب ــدلن فيص ــيرأن متح ــدين( ف ــي أي ــة ظ ــروف يكون ــان متح ــدين
…
ويتحول أحدهما إلى نقيضه".
…
…
"إن وحــدة أو أتحــاد طرفــي كــل تنــاقض فــي ألشــياء ألموضــوعية هــي بطبيعتهــا
ليسـ ــت بالشـ ــيء ألميـ ــت ،ألجامـ ــد ،بـ ــل هـ ــي شـ ــيء حـ ــي ،مشـ ــروط  ،قابـ ــل
…
للتبــدل ،مــؤقت ،نســبي ،فكــل طــرف مــن طرفــي أي تنــاقض يتحــول بفعــل
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عوأمل معينة إلى نقيضه .وبانعكاس هذه ألحقيقة فــي ألفكــر ألنســاني تتكــون
ألنظرة ألدياليكـتيكية ألمادية ألماركسية إلى ألعالم.
إن ألطبقـات ألرجعيــة ألـتي تحكـم أليـوم ،وألـتي حكمـت فـي ألماضـي علـى حـد
…
سوأء ،وألميتافيزيقا ألتي فــي خــدمتها ،هــي وحــدها ألــتي ل تنظــر إلــى ألضــدأد
…
كاشــياء حيــة مشــروطة ،قابلــة للتبــدل يتحــول بعضــها إلــى نقيضــه ،بــل تنظــر
…
إليه ــا كاش ــياء ميت ــة جام ــدة ،وتنش ــر ه ــذه ألنظ ــرة ألمغلوط ــة ف ــي ك ــل مك ــان
…
فتض ــلل جم ــاهير ألش ــعب لتحقي ــق ه ــدفها للبق ــاء عل ــى حكمه ــا .وأن وأج ــب
ألشــيوعيين بالضــبط هــو فضــح فكــرة ألرجعيــة وألميتافيزيقــا ألمغلوطــة هــاته،
…
ونش ــر أل ــدياليكـتيك ألكامن ــة ف ــي ألش ــياء ،وألعم ــل عل ــى ألتعجي ــل بتحوي ــل
…
…
ألشياء حتى يحققوأ أهدأف ألثورة" .
عموما تلك هي قضية الوحدة ،فما هو الصـراع إاذن ؟ ومـا هـي العلقــة بيـن
الوحدة والصراع ؟
لقــد قــال لينيــن " :إن أتحــاد )تطــابق ،وحــدة ،توأحــد( ألضــدين مشــروط ،
…
مــؤقت ،عــارض ،نســبي .أمــا ص ـرأع ألضــدين ألمتعارضــين فهــو مطلــق ،تمامــا
…
كما أن ألتطور وألحركة مطلقان".
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فــي تعليقــه علــى قولــة لينيــن يقــول مــاو " :إن لجميــع ألعمليــات بدأيــة ونهايــة،
…
وكل عملية تتحول إلى نقيضــها .إن ثبـات جميـع ألعمليــات نسـبي ،أمـا تغيرهـا
…
ألذي يظهر في تحول عملية إلى عملية أخرى فهو مطلق.
إن ك ــل ش ــيء يتخ ــذ ف ــي حركـت ــه ش ــكلين  :ش ــكل ألس ــكون ألنس ــبي ،وش ــكل
ألتبـ ــدل ألملحـ ــوظ  .وإن كل شـ ــكلي ألحركـ ــة مسـ ــبب عـ ــن ص ـ ـرأع ألع ـ ــاملين
ألمتناقضــين أللــذين ينطــوي عليهمــا ألشــيء .فعنــدما يتخــذ ألشــيء فــي حركـتــه
…
…
ألشــكل ألول ،فــإنه يطـرأ عليــه تبــدل كمــي ،ل تبــدل نــوعي ،لــذلك يبــدو فــي
حالة من ألسكون ألظاهري .وعنــدما يتخــذ ألشــيء فــي حركـتــه ألشـكل ألثـاني،
ف ــإنه يك ــون ق ــد بلــغ نقط ــة معين ــة هــي قم ــة ألتبــدل ألكم ــي أل ــذي حصــل ف ــي
…
ألشــكل ألول ،فيتســبب عــن ذلــك تفكــك ألكيــان ألوأحــد ،ويحــدث تبــدل
نوعي ،لذلك يبدو ألشيء في حالة من ألتبدل ألملحوظ".
…
…
"إن ألش ــياء تتح ــول عل ــى أل ــدوأم م ــن ألش ــكل ألول إل ــى ألش ــكل ألث ــاني بل
أنقطاع ،بينما صرأع ألضدين موجود فــي كل ألشــكلين ويتــم حــل ألتناقضــات
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بوأس ــطة ألش ــكل ألث ــاني .ل ــذلك نق ــول إن أتح ــاد ألض ــدين مش ــروط وم ــؤقت
ونسبي ،بينما ألصرأع بين ضدين متعارضين هو مطلق".
يقــول مــاو " :إن ألوحــدة ألمشــروطة ألنســبية تشــكل مــع ألصـرأع ألمطلــق غيــر
…
…
ألمشروط حركة ألتناقض في جميع ألشياء"  .ويضيف في جملة أخرى قائل :
"إن فــي ألوحــدة ص ـرأعا ،وفــي ألخاصــية عموميــة ،وفــي ألصــفة ألفرديــة صــفة
مشتركة ،هذأ ما يقصده لينين حين قال " :فتمة مطلق في ألنسبي" ".
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أ
 6ـ ـ الطروحة السادسة  :مركز التعادي في التناقض
أ
او التناقض العدائي و غير العدائي

…
يح ــاول م ــاو ف ــي ه ــذأ ألج ــزء توض ــيح علق ــة ألصـ ـرأع بي ــن ألض ــدين بمس ــالة
…
…
ألتعــادي بينهمــا ،أنطلقــا مــن أن ألتعــادي شــكل مــن أشــكال صـرأع ألضــدين
لكن ــه لي ــس ألش ــكل ألوحي ــد ،ويوض ــح م ــاو فكرت ــه بمث ــال ألتاري ــخ ألبش ــري،
فيقول :
"فــي ألتاريــخ ألبشــري يوجــد ألتعــادي ألطبقــي ،وهــو مظهــر خــاص مــن مظــاهر
صرأع ألضدين .إن ألتناقض قـائم بيـن ألطبقــة ألمســتغلة وألطبقـة ألمســتغلة،
…
…
سـ ــوأء فـ ــي ألمجتمـ ــع ألعبـ ــودي أو فـ ــي ألمجتمـ ــع ألقطـ ــاعي أو فـ ــي ألمجتمـ ــع
…
ألرأسمالي ،وهاتان ألطبقتــان ألمتناقضــتان تتعايشــان وتتصــارعان زمنـا طـويل
فــي مجتمــع وأحــد ،لكــن ألجــانبين ل يتخــذأن شــكل ألتعــادي ألصــريح ألــذي
…
يتطور إلى ثورة إل بعـد أن ينمـو ألتنـاقض بيـن ألطبقـتين ويبلـغ مرحلــة معينـة.
ومثل ذلك تحول ألسلم إلى حرب في ألمجتمع ألطبقي".

…
…
إن ألموضــوعة أعله لــذأت أهميــة قصــوى بالنســبة للماركســيين أللينينييــن،
…
…
…
ذلــك كمــا يقــول مــاو ف "إنــه لمــر فــائق ألهميــة أن نــدرك هــذأ .فهــو يســاعدنا
…
…
…
عل ــى أن نفه ــم أن ألث ــورأت وألح ــروب ألهلي ــة ل يمك ــن تجنبه ــا ف ــي ألمجتم ــع
…
ألطبقي ،وبدونها يستحيل تحقيق أي قفزة في ألتطــور ألجتمــاعي ،وألطاحــة
بالطبق ــات ألحاكم ــة ألرجعي ــة ،ليظف ــر ألش ــعب بالس ــلطة ألسياس ــية .وينبغ ــي
…
للشــيوعيين أن يفضــحوأ ألــدعايات ألمضــللة ألــتي ينشــرها ألرجعيــون عــن عــدم
…
ضــرورة ألثــورة ألجتماعي ــة وأس ــتحالتها وغيــر ذلــك ،وأن يتمســكوأ بالنظري ــة
…
ألماركسية أللينينية عــن ألثــورة ألجتماعيــة بحيــث يســاعدون ألشــعب علــى أن
…
يفهــم أن ألثــورة ألجتماعيــة ليســت ضــرورية كــل ألضــرورة فحســب ،بــل هــي
ممكنة كل ألمكان …أيضا ،وهي حقيقة علمية قد …أكدها تاريخ ألجنس ألبشري
كله وأنتصار ألتحاد ألسوفياتي".
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…
وبالنسبة لحل ألتناقضات على ضوء هـذه ألموضـوعة يـرى مـاو " :أن ألتنـاقض
… …
…
وألصـرأع شــيئن عامــان ومطلقــان ،إل أن طــرق حــل ألتناقضــات ،أي أشــكال
ألصرأع ،تختلف تبعا لختلف طبيعــة ألتناقضــات .فبعــض ألتناقضــات تتميــز
بصــفة عدأئيــة مكشــوفة ،وبعضــها علــى خلف ذلــك .وتبعــا للتطــور ألمحــدد
…
…
للش ــياء ،تتط ــور بع ــض ألتناقض ــات أل ــتي ك ــانت ف ــي ألص ــل ذأت ص ــفة غي ــر
…
عدأئية فتصبح تناقضات ذأت صـفة عدأئيـة ،وهنـاك تناقضـات أخـرى هـي فـي
…
ألص ــل ذأت صـ ــفة عدأئي ــة ،ولكنه ــا تتط ــور فتص ــير تناقض ــات صـ ــفتها غي ــر
عدأئية".
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…
…
موجــودة .وليــس محتمــا أن يظهــر هــذأ ألتنــاقض فــورأ ،فــي ألبدأيــة ،أو فــي مــا
يتعلــق بمســائل خاصــة ،فــي شــكل عــدأئي .لكنــه يمكــن …أن يتطــور ،مــع تطــور
ألصرأع ألطبقي ويصبح تناقضا ذأ صفة عدأئية".
ويختم ماو هذأ ألجزء بقولة لينيـن " :إن ألتعــادي وألتنـاقض شــيئن مختلفــان
…
كل ألختلف ،ففي ظل ألشترأكية سيتلشــى ألتعـادي ،أمــا ألتنــاقض فيظـل
…
قائمـ ــا" .و لعـ ــل لينيـ ــن هنـ ــا يعنـ ــي أن ألتع ـ ــادي ليـ ــس إل شـ ــكل مـ ــن ص ـ ـرأع
…
ألضدين ،وليس ألشكل ألوحيــد ،فل يجـوز أن نفــرض هــذه ألصـيغة علــى كـل
شيء .

ويقدم ماو مثال لكيفية تطور ألتناقضات دأخل ألحزب ألشيوعي ،فيقول :
…
…
"إن ألتنـ ــاقض بيـ ــن ألفكـ ــار ألصـ ــحيحة وألفكـ ــار ألخاطئـ ــة دأخ ـ ــل ألح ـ ــزب
ألشيوعي هو أنعكاس للتناقضات ألطبقية في ألحزب ،عنــدما تكــون ألطبقــات
…
…
و أخيرأ يقدم ماو ملخصا للفكار ألوأردة في ألنص بكامله فيقول :
…
…
…
…
"إن قانون ألتناقض في ألشياء ،أي قانون وحدة ألضدين ،هو ألقانون ألساسي في ألطبيعة وألمجتمع ،وهو بالتالي ألقانون ألساسي للتفكير.
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إنه مناقض للنظرة ألميتافيزيقية إلى ألعالم .وهو يعني ثـورة عظيمــة فـي تاريــخ ألمعرفــة ألبشــرية .ووفقــا لوجهــة نظـر ألماديــة ألدياليكـتيكيـة ،فــإن ألتنـاقض يوجـد
…
فـي جميـع عمليـات ألشـياء ألموضـوعية وألتفكيـر ألـذأتي ،ويسـري فـي جميـع ألعمليـات مــن ألبدأيـة حــتى ألنهايـة ،هـذه هـي عموميـة ألتنــاقض و إطلقيتــه .ولكـل
تنــاقض وكــل طــرف مــن طرفــي ألتنــاقض خصائصــه ،هــذه هــي خاصــية ألتنــاقض ونســبيته .وألشــيئن ألمتضــادأن بينهمــا ،وحــدة فــي ظــل عوأمــل معينــة ،ولهــذأ
…
…
…
…
يمكنهما أن يتعايشا في كيــان وأحـد ،ويمكــن أيضـا لكـل منهمـا أن يتحـول إلـى نقيضـه ،وهـذه أيضـا خاصــية ألتنـاقض ونســبيته .لكــن صـرأع ألضـدين ل ينقطـع،
…
…
…
…
…
فالصرأع يوجد حين يتعايش ألضدأن أو حين يتحول أحدهما إلى نقيضه على حد سوأء ،وألصرأع وأضــح علــى ألخــص فــي ألحالــة ألخيـرة ،وهــذه أيضــا عموميــة
…
…
…
ألتناقض وإطلقه .وحين ندرس خاصية ألتناقض ونسبيته ،ينبغي أن نلحظ ألفرق بين مختلف أشكال صرأع ألضدين ،وإل وقعنا فــي خطــا .وإذأ فهمنــا حقــا،
…
…
…
…
بعــد ألدرأســة ،ألنقــاط ألجوهريــة ألمــذكورة أعله ،فإننــا نســتطيع إذن أن نســحق تلــك ألفكــار ألعقائديــة ألجامــدة ،ألمخالفــة للمبــادئ ألساســية للماركســية-
…
…
أللينينية وألمؤذية لقضيتنا ألثورية ،وكذلك يمكن لرفاقنا ألمجربين ،أن ينظموأ خبرتهم ويبلوروها في شكل مبادئ ،متجنبين بذلك تكرأر أخطــاء ألتجريبيــة.
وهذه هي بعض ألنتائج ألبسيطة ألتي توصلنا إليها في درأستنا لقانون ألتناقض".
ملحوظة :
…
إن ألتلخيــص وألتعليــق علــى نــص مــاو تســي تونــغ "فــي ألتنــاقض" ل يعفــي ألمناضــلين وألقـرأء مــن قـرأءة ألنــص كــامل وألســتفادة منــه  .كمــا أن مقالتنــا حــول هــذأ
…
…
ألنص تضمنت مجموعة من ألستشهادأت ،بعضها ،كما هو ألحال بالنسبة للستشهادأت ألمنسوبة إلى أنجلز أو لينين أو غيرهما ،فتوجد هوأمشــها فــي ألنــص
…
آ …
…
…
…
ألصلي ،وألبعض ألخر ماخوذ من ألنص ألصلي وذو صلة بالفقرأت ألماخوذ منها ،بمعنى أن صاحبه هو ماو تسي تونغ نفسه .
علي محمود
دجنبر 2016
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ملحق العدد

ضد التحريفية
دفاعا عن الاركسية ـ اللينينية
ـ ماولة أولية ـ
"الشيوعية هي علم تحرر البروليتاريا"
فريديرك انجلز

أ
 1ـ ـ ـ تحديد اولي
…
…
…
…
…
لن نطرح في هذه ألمحاولة ألولية كل ألتفاصيل ألدأخلية للطروحات ألماركسية ألساسية )أنظر بهذأ ألصدد مقــالت ألعــدد ألول مــن كرأســات ألشـرأرة( ،و ل
…
جميع تفاصيل ألتجربة ألبروليتارية ألثورية ألتي بناها و قادها ألبلشفة حتى أنتصارها ألتاريخي ،و ف َـت ح ألطريـق ألثـوري أمــام ألبروليتاريـا ،طريـق ألديكـتاتوريــة
…
…
ألديمقرأطيــة ألثوريــة و ألشــترأكية فــي مرحلــة ألرأســمالية ألمبرياليــة .كمـا لـن نحـاول عـرض ألتفاصــيل ألدقيقــة و ألغنيــة جــدأ لعمـل "فلديميـر إليتــش أوليـانوف"
…
…
…
…
…
)لينين (1و أفكاره في عمق محور ألتجربة ألبلشفية ألثوريـة .بـل سـنعمل ،مـع ألخـذ ضـمنيا بـاهم تلـك ألتفاصـيل ،علـى عـرض أهــم تلـك ألطروحـات ألماركسـية
…
…
 1ـ …لول مرة ُ
خدم أسم لينين كاسم غطاء لمقالة صدرت في عدد دجنير سنة  1901بمجلـة "زأريـا" .لقــد قيـل ألكـثير حــول شخصـية لينيــن ،مـن ألصـدقاء و ألخصـوم و ألعـدأء ،و نختـار هنـا مـا
أست
ِ
…
…
… …
…
…
قاله فيه "أكسلرود" ،و هو منشفي بعد أن كان سنة  1900عضوأ في مجموعة إصدأر "إسكرأ" ،جوأبا على أحد أعضاء"ألمميـة ألشـترأكية" ألــذي ســاله "إن كـان كـل مـا حــدث مــن صـرأع و أنقســام
…
…
…
…
…
هو من عمل رجل وأحد؟" و "كيف يمكن لرجل أن يكون فعال و خطرأ؟" .جاء جوأب "أكسلرود" " :لنه ل يوجد رجل أخر أستوعبته ألثورة كليـا ،رجـل ل توجـد فـي أفكــاره إل فكـرة ألثــورة .حـتى
…
عندما ينام ،ل يحلم بشيء أخر غير ألثورة .حاول إذن ألتعامل مع شخصية من هذأ ألنوع !".
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…
…
ألساسية و كذأ ألعناصر ألمركزية للتجربة ألبروليتارية ألثورية ألتي أنجزها ألبلشفة بقيادة لينين ،ألمناضل ألشيوعي ألثـوري ألـذي سـخر كـل طاقــاته ،جهــده و
كــل تفاصــيل حيــاته أليوميــة فــي بنائهــا و تطويرهــا حــتى أنتصــارها ،و ألــذي لــن نجــد فــي ألتعــبير عــن مبــدئه ألعملــي فــي ألحيــاة ،ســوى ألبرأكســيس ألثــوري ألــذي
…
يســتبطنه جــوهر ألطروحــة ألحاديــة عشــر لمــاركس حــول "فويربــاخ"" :عمــل ألفلســفة فقــط علــى تفســير ألعــالم و بشــكل مختلــف ،مــا يهــم هــو تحــويله" ،و كــذأ
…
…
ألطروحة ألثالثة...":أن ألناس هم ألذين يغيرون ألظروف."...
هــذه ألقضــايا ،هــي فــي ألنظريــة ألماركســية عناصــر مركزيــة و دأخليــة ـ ـ عضــوية
…
لوحــدة شــاملة ،هــي فــي ألعمــق ،أي أســترأتيجيا ،قضــية تحــرر ألبروليتاريــا ،و
 2ـ ـ ـ في حزب ـ ـ ثورة ـ ـ ديكـتاتورية البروليتاريا
ـ
ُ
عــن طريــق تحررهــا ،تح رر ألمجتمعــات ألبشــرية ،بمــن فيهــا طبقــة ذأك ألخــط
…
ألنته ـ ــازي ألقص ـ ــير ألنف ـ ــس و ألض ـ ــيق ألف ـ ــق ،م ـ ــن نظ ـ ــام أجتمـ ــاعي طبق ـ ــي
…
…
ـ
ـية
ـ
س
ألمارك
ـر
ـ
ظ
ألن
ـة
ـ
ي
أو
ز
ـن
ـ
م
ي
أ
يس ــتحيل ،م ــن وجه ــة نظ ــر ألبروليتاري ــا،
أس ــتغللي و أض ــطهادي ،يمثل ــه ف ــي مرحلتن ــا ألتاريخي ــة ،نظ ــام ألرأس ــمالية
…
أللينينيـ ــة ،عـ ــزل قضـ ــية )بنـ ــاء( ألحـ ــزب ألبروليتـ ــاري عـ ــن قضـ ــيتي ألثـ ــورة و ألمبري ـ ـ ــالي .ل ـ ـ ــذأ ،م ـ ـ ــن ألض ـ ـ ــرورة ألبروليتاري ـ ـ ــة ألثوري ـ ـ ــة أول و ألمنهجي ـ ـ ــة
ألديكـتاتورية ألبروليتارية ،كعمليات ألعزل و ألنتقائية أليديولوجية ألتي بهــا
يجــزئ خــط "أليســار" ألنتهــازي ألنظريــة ألماركســية )وحــدها هنــا( ،بعــد عزلــه
… …
لها ،هكذأ ،عـن "أللينينيـة" ألـتي أخفـى أرأئــه و مــوأقفه "ألنقديــة" حولهــا ،هـو
…
فــي حقيقتــه ألفعليــة تخـ ٍـل يخــدم بالســاس ألمصــالح ألطبقيــة ألمباشــرة لهــذأ
ألخــط ألنتهــازي مــن جهــة ،و يعفــي بــه ذأتــه ،مــن جهــة ثانيــة ،مــن ألمهــام و
…
ألتبعات ألسياسية و ألتنظيميــة ألعاجلــة و ألساســية ألــتي تفرضــها عمليــا عليــه
ألمهام ألبروليتارية ألثورية ألتي ل و لن تخدم مصالحه ألمباشرة تلك.
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ألديالكـتيكي ــة 2ثاني ــا ،ألتع ــاطي ألش ــمولي م ــع ه ــذه ألقض ــايا ألمركزي ــة نظري ــا ـ
 2ـ قوأنين ألديالكـتيك ألمادي هي ليست نهائية كما تصور ذلــك بعـض "ألمقــالت" .فهــي ،فــي
ألمرحل ــة ألتاريخي ــة ألرأهن ــة ،و بش ــكل ع ــام" ،تخض ــع" لتط ــور حرك ــة ألبروليتاري ــا ألثوري ــة ف ــي
…
صرأعها ضــد ألبرجوأزيــة ،و ألــذي فيــه ،هـذأ ألصـرأع ،ل يسـتثنى أي مجــال .فهــو صـرأع شـامل و
كلــي ،فــي ألسياســة و ألقتصــاد ،كمــا فــي ألعلــوم و ألثقافــة و ألفــن . ...ففــي ألوحــدة ألعضــوية
لمنطق تفكيرها ألمادي ألديالكـتيكي و نظريتها ألثورية )ألمنهج ليس منفصل و يســتحيل عزلــه
عن ألنظرية .فهو جزؤها الداخلي العضوي لها ،و الذي به هـي تتبنيــن؛ تتطــور و " تتشــامل"
…
ديناميكيا باستمرار ،و أي عــزل لــه عنهــا ،هــو تجميــد لــه هــو ،و فــي نفــس ألــوقت هــو تفــتيت و
تحطي ــم لبنيانه ــا( ،تجي ــب حرك ــة ألبروليتاري ــا ديالكـتيكي ــا ،ف ــي ألفك ــر و ألممارس ــة ،عل ــى ك ــل
…
…
ألقضــايا ألــتي تقــدمها حركــة وأقــع ص ـرأعها ضــد ألبرجوأزيــة و نظامهــا ألرأســمالي .فل يمكــن بــاي
…
حــال مــن ألحــوأل ،حــتى مــن منظــور ألــديالكـتيك ألمــادي لقــوأنينه و عناصــره ألمكونــة لــه،
…
…
إخضــاع منطــق حركــة ألوأقــع ـ ألمــادة لمنطــق حركــة ألفكــر ،فهــذأ ألخيــر يتطــور علــى أســاس
…
…
ألحركــة أللنهائيــة للول ،و هــو بهــذه ألضــرورة ألماديــة ليــس بنهــائي )"جدليــة ألشــياء تخلــق
…
جدلية ألفكار و ليس ألعكس" يقول لينين في مخطوطه للشبيبة سنة .(1920
…
…
…
ألديالكـتيك ،كما يقول ماركس ،هو أساســا نقــد و ثــورة .أنظـر بهــذأ ألصــدد ،مــن جهــة ،للفكــار
ألــتي بلورهــا أنجلــز بخصــوص ألــديالكـتيك فــي نقــده للفكــر ألفلســفي ألهيجلــي )فويربــاخ و نهايــة
…
ألفلس ــفة ألكلس ــيكية أل لماني ــة( ،و لعملي ــة ه ــدم ألبني ــان ألفلس ــفي ألمث ــالي بش ــكل ع ــام ،و
…
…
ألهيجلي على ألخصوص ،بعزل و قلب نــوأته ألديالكـتيكيــة .و مــن جهــة أخــرى ،أنظــر للتعميــق
و ألتط ــوير ألخلق لل ــديالكـتيك ألم ــادي م ــن ط ــرف ليني ــن أل ــذي ،ف ــي ملحظ ــاته ح ــول عل ــم
…
ألمنطــق لــدى هيجــل ،حــدد "عناصــر ألــديالكـتيك" فــي  16عنص ـرأ )أنظــر ألــدفاتر ألفلســفية( .
…
وجب ألشارة هنا للرغبة ألتي أبان عنها ماركس فـي صـياغة عمـل خـاص بالـديالكـتيك ألمـادي،
…
…
…
آ
لــول ألولويــة ألــتي منحهــا أنــذأك لعملــه حــول "رأس ألمــال" )أنظــر رســالة مــاركس ل"ديكـتزن"
بتاريخ  9مايو  1868ـ (.
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إيديولوجيا ،سياسيا و تنظيميا ،و ألمصيرية أجتماعيا.
…
…
لقد أثبت تاريخ ألصرأعات ألطبقية ،ما أكدت عليه ألنظرية ألماركسية ،و هي
ألنظري ــة ألثوري ــة أل ــتي تبل ــورت ف ــي قل ــب ني ـ ـرأن تل ــك ألصـ ـرأعات ألطبقي ــة و
…
ألنض ـ ــالت ألحي ـ ــة للجم ـ ــاهير ألكادح ـ ــة ،و عل ـ ــى رأس ـ ــها ألنضـ ــالت ألمجي ـ ــدة
…
للبروليتاريــا ضــد أســياد ألســتغلل و ألضــطهاد ألجــدد :طبقــة ألبرجوأزيــة )و
…
حــتى ألقــدأمى( ،أن ألنضــال ألطبقــي للبروليتاريــا هــو وحــده ألكـفيــل بالقضــاء
…
علــى هــذه ألخيــرة ،و هــو وحــده ألقــادر علــى وضــع حــد لعلقــات ألســتغلل و
ألضطهاد.
فمعلم ــا ألبروليتاري ــا ،ألش ــيوعيين ألث ــوريين م ــاركس و أنجل ــز ،بل ــورأ ألس ــلح
ألفك ـ ــري ألم ـ ــادي أل ـ ــديالكـتيكي ألمس ـ ــتند إل ـ ــى ألمادي ـ ــة ألتاريخيـ ــة و ألحرك ـ ــة
…
ألمنظمة و ألمســتقلة للبروليتاريــا ،ألـذي بــه تعــي هـذه ألخيـرة قوتهــا ألذأتيــة و
مص ــالحها ألطبقي ــة و وح ــدتها ألض ــرورية و ألمص ــيرية ف ــي ألمعرك ــة ألحازم ــة و
…
ألحاسمة ضد ألرأسماليين.
…
علمت ألماركسية ألبروليتاريا أن تلف حولها كل ألقــوى ألجتماعيــة ألســاخطة
علــى طبقــة ألبرجوأزيــة ،و تعمــل علــى قيادتهــا إيــديولوجيا؛ سياســيا و تنظيمــا
…
في ألهجــوم علــى ألرأســماليين ،لتحطيم طبقة البرجوازيــة و دولتهـا ،و إقامــة
…
السلطة السياسية البروليتارية لجل التحويل الثوري للنظـام الجتمـاعي و
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لبن ــاء ألمجتم ــع ألجدي ــد ،مجتم ــع ا إلنس ــان الح ــر .فل يج ــب ،يؤك ــد معلم ــا
…
ألبروليتاري ـ ــا أس ـ ــتنادأ إل ـ ــى تجرب ـ ــة "كمون ـ ــة ب ـ ــاريس" ،أن يقتص ـ ــر أس ـ ــتيلء
ألبروليتاريا على جهاز ألدولة ألبرجوأزية و أستخدأمه لمصالحها ألخاصــة ،بــل
وجــب تحطيــم هــذأ ألجهــاز )ألجيــش ـ ألشــرطة ـ (....و بنــاء دولــة ألبروليتاريــا،
نظــام ألديكـتاتوريــة ألثوريــة للبروليتاريــا ألــذي يجســد ألمرحلــة ألنتقاليــة نحــو
ألمجتمع ألشيوعي.
أ
…
و مـ ــن أجـ ــل تحقيـ ــق هـ ــذه ألمهمـ ــة ألتاريخيـ ــة ألثوريـ ــة للبروليتاريـ ــا ،اك ــدت
أ
الماركسية على ضرورة ان تتوفر البروليتاريا على حزبها الخاص بها كطبقة،
الحزب الشيوعي.
…
…
فمن ــذ تاس ــيس ألعص ــبة ألش ــيوعية ،ل ــم يفت ــا م ــاركس و أنجل ــز م ــن تردي ــد و
…
باستمرأر ،خلل كل نشاطهم ألثوري ،فكرأ و ممارســة ،أن حــزب ألطبقــة هــو
…
…
ألدأة و هيئة ألركان ألتي تعد ألبروليتاريا للستيلء على ألسلطة ألسياسية و
ممارس ــة ألديكـتاتوري ــة ألبروليتاري ــة لتحطي ــم ك ــل ألعقب ــات و ألح ــوأجز أل ــتي
تحول دون تقدم و تطور قوى ألنتاج.3
…
 3ـ في رسالة ل "كــونرأد شـميدت" بتاريـخ  27أكـتـوبر  ،1890كـتـب أنجلـز " :لمـاذأ نناضـل مــن
…
أج ــل ألديكـتاتوري ــة ألسياس ــية للبروليتاري ــا إذأ ك ــانت ألس ــلطة ألسياس ــية ع ــاجزة أقتص ــاديا؟
…
…
ألعنــف ) ألــذي هــو ســلطة ألدولــة( ،هــو أيضــا قــوة أقتصــادية" .ص  493ـ ألمجلــد  37ـ ألعمــال
…
ألكاملة ـ ألطبعة أل لمانية ـ برلين . 1967
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فالمهمـ ـ ــة ألعمليـ ـ ــة و ألمركزيـ ـ ــة الرئيسـ ــية للحـ ـ ــزب ألبروليت ـ ــاري ه ـ ــي ألثـ ـ ــورة
ألبروليتارية و ألستيلء على ألسلطة ألسياسـية ،و رفـع ألبروليتاريــا إلــى طبقــة
…
سائدة )أنظــر ألبيــان ألشـيوعي( ،و هـو عمـل ديكـتـاتوري بامتيــاز .فكـل ألــدول
أ
ألطبقية ألتي أنوجدت و تستمر في ألوجود ،هي ديكـتاتورية للقلية المالكــة
أ
…
ـتغلة عل ـ ــى الغلبي ـ ــة ألمسـ ـ ــتغلة و ألمنتجـ ـ ــة و غي ـ ــر ألمالك ـ ــة ،أمـ ـ ــا
و المس ـ ـ ِ
أ
ديكـتاتوري ــة البروليتاري ــا ،فهـ ــي ديكـتاتوري ــة الغلبي ــة غي ــر المالك ــة و غيـ ــر
…
أ
ألمسـ ِـتغلة علــى القليــة المالكــة ألمطــاح بســلطتها ألسياســية ،و هــي بالتاكيــد
لــن تكــون ديمقرأطيــة للجميــع .إذ ل وجــود لديمقراطيــة خالصــة كـتلــك ألــتي
…
لوح بها كاوتسـكي 4و أصــحابه فـي حـديثه عـن ألمســاوأة ألكونيــة )و علــى نهجــه
…
ســار أحبــار إيديولوجيــة "شــمولية" حقــوق ألنســان و ألمســاوأة ألديماغوجيــة
بي ــن ألمس ـ ِـتغلين و ألمس ــتغلين( .فه ــذه ألنظري ــة تخف ــي ألمص ــدر ألحقيق ــي و
…
…
…
ألفعلي ل لة ألدمار ألرأسمالية و تجعلها "أقل" وحشـية" ،مؤنسـنة فــي قـوأنين
…
ألدولــة ُألمؤ ِ ِمنـ ة بــالعنف و ألقهــر أس ــتغلل ألبرجوأزيــة و أســتعبادها لغلبيــة
…
 4ـ أقام لينين ،في إحدى ردوده على "كاوتسكي" ،ألتمييز ألنوعي بين ديمقرأطيــة ألبرجوأزيــة
…
…
)ألديكـتاتوريـ ــة( و ديكـتاتوريـ ــة ألبروليتاريـ ــا )ألديمقرأطي ــة( ،حي ــث أك ــد علـ ــى أن ديكـتاتوري ــة
ألبروليتاريــا )ألديمقرأطيــة( تــؤرخ لــدخول ألجمــاهير ،ألعمــال و غيــر ألمــالكين ،و عــن طريــق
ألقــوة إلــى ألديمقرأطيــة )ألحقيقيــة( ألــتي كــانوأ محروميــن منهــا ،و تــدفعهم لممارســة ألســلطة.
بينمــا ديمقرأطيــة ألبرجوأزيــة )ألديكـتاتوريــة( ترفــض و تعمــل بنيويــا علــى إبعــاد ألجمــاهير عــن
ألسلطة.
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ألبشــرية" ،مــع منــح هــذه ألبرجوأزيــة و دولتهــا ،ألــدعم أليــديولوجي و ألقــوة
ألمعنوية في صرأعها ضد ألجماهير ألمستغلة.
…
ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا لــن تكــون ديمقرأطيــة ل"ألغنيــاء و ألفقـرأء" ،بـل هـي
ديمقرأطية من نـوع جديـد ،ديمقرأطيـة للبروليتـاريين و غيـر ألمـالكين بشـكل
عــام ،و ديكـتاتوريــة مــن نــوع جديــد ،ضــد ألبرجوأزيــة ،لنــزع ألملكيــة عنهــا و
تحطيمهـ ــا ،و إخضـ ــاعها بـ ــالقوة و ألعنـ ــف للعلقـ ــات ألجتماعي ـ ــة ألجدي ـ ــدة:
ألشترأكية.
…
ألديكـتاتوريــة ألبروليتاريــة هــي أدأة ألثــورة لتحقيــق ألنتصــار ألكلــي و ألشــامل
…
للشـترأكية ،و هـي ألتجســيد ألفعلـي و نقطــة ألرتكــاز ألساسـية للثــورة ،و مـن
…
دونه ــا ل يمك ــن ب ــاي ح ــال س ــحق طبق ــة ألبرجوأزي ــة و ألحف ــاظ عل ــى أس ــتمرأر
أنتصار ألثورة و ألمضي بها حتى تحقيق ألنصر ألنهائي للشترأكية .فالثورة لن
تكــون قــادرة علــى ذلــك ،فــي مرحلــة محــددة مــن تطورهــا ،إذأ لــم تبنــي هــذه
…
…
ألدأة ألديكـتاتوريـ ــة .لن ألسـ ــتيلء علـ ــى ألسـ ــلطة مـ ــا هـ ــو إل بدأيـ ــة ألمهمـ ــة
…
ألتاريخيــة للبروليتاريــا ،و ألبرجوأزيــة ألمطــاح بســلطتها ،و لســباب تاريخيــة
…
متع ــددة و مختلف ــة ،ق ــد تبق ــى و لف ــترة طويل ــة أق ــوى م ــن ألبروليتاري ــا أل ــتي
…
…
أطـ ــاحت بهـ ــا .لـ ــذأ ،علـ ــى ديكـتاتوريـ ــة ألبروليتاريـ ــا أن تكس ـ ــر كلي ـ ــا مقاوم ـ ــة
ألبرجوأزيـ ــة و محاربـ ــة كـ ــل محـ ــاولت ترميمهـ ــا و إعـ ــادة إصـ ــلحها .فالدول ــة

أ
المركز الماركسي ـ اللينيني للدراسات و البحاث و التكوين

أ
البروليتاريــة هــي اداة لســحق البرجوازيــة و إانهــاء وجودهــا و كــل موروثهــا
الذي ساهم في سيطرتها:5
"علــى ألطبقــة ألعاملــة ألســتيلء علــى ألســلطة ألسياســية للدولــة ،كــي تســحق
…
مــن خللهــا و عــن طريقهــا ،مقاومــة ألطبقــة ألرأســمالية إعــادة تنظيــم ألهياكــل
…
ألجتماعية" ) أنظر ألبيان ألشيوعي(.
…
مــا يعتمــل فــي قضــية ألس ــلطة ألسياســية إذن ،هــو كــل شــيء أو ل شــيء ،و
ألستيلء عليها هو عمل رئيسي و ضروري للحزب ألشيوعي .فالدولة ،عمليـا،
…
ه ـ ـ ــي ألوس ـ ـ ــيلة و ألدأة لطلق ديناميكي ـ ـ ــة ألق ـ ـ ــوة و ألعن ـ ــف ألم ـ ــوجه نح ـ ـ ــو
…
ألمس ــتقبل م ــن أج ــل تحطي ــم ك ــل ألقي ــود و ألح ــوأجز ألمتعارض ــة و ألكابح ــة
للتط ــور أللح ــق لق ــوى ألنت ــاج .ه ــذأ ألس ــتيلء ل يعن ــي تغيي ــر عناص ــر م ــن
…
…
ألس ـ ــلطة ب ـ ــاخرى ح ـ ــتى و إن ك ـ ــانت ه ـ ــذه ألخي ـ ــرة بروليتاريـ ــا و ذأت ألقي ـ ــم
…
ألش ــيوعية ألثوري ــة ،كم ــا ل يعن ــي تغيي ــر ق ــوأنين ب ــاخرى تقدمي ــة و ثوري ــة م ــع
…
ألبقــاء علــى أشــكال و بنــى ألنظــام ألقــديم للقتصــاد و ألسياســة .بــل هــي دولــة
…
جديدة و أجهزة جديدة في كل ألموأقع .دولة ألبروليتاريــا تتبلـور خلل ألثـورة
 5ـ ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا ،يقــول لينيــن" ،هــي نضــال عنيــد ،دمــوي و غيــر دمــوي ،عنيــف و
ســلمي ،عســكري و أقتصــادي ،تعليمــي و تســييري ،ضــد قــوى و عــادأت ألمجتمــع ألقــديم .قــوة
ألعادة لدى ألمليين من ألناس هي قوة فظيعة".
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…
ألبروليتارية ألعنيفة عن طريق هدم نظام ألبرجوأزية و على أنقاض دولتهــا ،و
خلل عملية ألتحويل ألشترأكية.
…
في هذأ ألتجاه عبر لينين )أنظر "ألدولة و ألثـورة"( عـن أنشـغال ألشـترأكيين
…
ألطوبـ ــاويين باكـتشـ ــاف ألشـ ــكال ألسياسـ ــية ألـ ــتي فيهـ ــا سـ ــيحدث ألتح ـ ــول
…
ألشترأكي للمجتمع ،و عــن تهــرب ألفوضــويين مــن سـؤأل ألشــكال ألسياســية
…
…
بشـكل عــام .فــي حيــن ،أن أنتهــازي ألشــترأكية ألديمقرأطيـة ،تقبلــوأ ألشـكال
ألسياسية ألبرجوأزيـة ،دولــة ألديمقرأطيــة ألبرلمانيـة ،كحـد ل يمكــن تجـاوزه و
…
أعتبروأ كل محاولة لهدم هذأ ألشكال هي فوضوية.6
…
…
إن ــه م ــن ألخط ــا ألعتق ــاد أن ألس ــتيلء عل ــى ألس ــلطة ق ــد ي ــؤطر عل ــى طري ــق
ألبرلمانيــة )حــتى و إن رأفقــه نضــال "ألشــوأرع" و ألحــرب "ألخارجيــة"( .هــذه
ألعملية ،هي فـي تطورهـا ،تـؤدي إلـى وضـع محجــوز و محـافظ ،بـل تسـهل بـه
…
"ألعودة" إلى أشكال ألتنظيم ألجتماعي ـ ألقتصادي ألــتي بهــا و فيهــا تســيطر
طبقــة ألبرجوأزيـة .فالوصـول بهـا ،طريـق ألبرلمانيـة ،إلــى ألسـلطة ،لــن يكـون
…
 6ـ فــي مقالــة للينيــن ،نشــرت ب  23أبريــل  ،1917حــدد لينيــن ألفــرق ألــذي ميــز ألبلشــفة عــن
…
…
ألمناشفة .حيث يقول ألطرح ألمنشــفي أنـه مـن ألســابق لوأنــه ألتفكيـر و أتخـاذ خطــوأت عمليـة
…
…
…
من أجل ألشترأكية ،و أن ألستيلء على ألسـلطة ضـد ألرأسـماليين سـيكون مـن ألفوضــى  .فـي
حين دأفع ألطرح ألبلشفي على وجوب أتخاد "ألسوفييت" و على ألفور كــل ألخطــوأت ألعمليــة
…
لضمان أنتصار ألشترأكية ،و أن ،بتعبير لينين " ،ألفوضــى هـي نفــي سـلطة ألدولـة ،فـي حيـن
…
أن ممثلي ألسوفييت ألعمال و ألجنود هو سلطة دولة".
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…
فعلي ــا عمل ثوري ــا ،أي ل ــن يك ــون ق ــادرأ بالفع ــل عل ــى كن ــس و ب ــالعنف ك ــل
ألعلقــات ألبورجوأزيــة ،كمــا لــن يكــون قــادرأ علــى إطلق ديناميكيــة عنيفــة
للتثــوير ألقتص ــادي ألضــروري لســحق كــل علق ــات ألنت ــاج ألجتم ــاعي أل ــتي
…
أرستها تاريخيا ،خلل سيطرتها ،طبقة ألبرجوأزية .إن عملية ألمــرور هـذه ،و
ليــس ألســتيلء هنــا ،إلــى ألســلطة عــبر طريــق ألبرلمانيــة ،تــؤدي عمليــا إلــى
…
…
ألقب ــول بتمري ــر جه ــاز ألدول ــة م ــن طبق ــة إل ــى أخ ــرى ،و ك ــان ه ــذأ ألجه ــاز هــو
…
مفت ـ ــوح ،يقبـ ــل بمض ـ ــامين أجتماعي ـ ــة مختلف ـ ــة 7و متناقضـ ــة ،و علـ ــى رأس ـ ــها
…
ألمضــمون ألجتمــاعي ألبروليتــاري ،ألنقيــض ألساســي للمضــمون ألجتمــاعي
…
ألبرجوأزي .فالدولة من خلل هذأ ألطريق ،تظهر و كانها خارج كل ألطبقات
و ص ـ ـرأعاتها ألتاريخي ـ ــة ،و ليس ـ ــت دول ـ ــة طبق ـ ــة مح ـ ــددة ،هـ ــي دولـ ــة طبق ـ ــة
ألبرجوأزية.
…
…
 7ـ أضــف إلــى أصــحاب هــذأ ألطريــق ،مطبلــي إيديولوجيــة "ألتــدأول ألســلمي علــى ألســلطة" ،و
…
…
…
…
كان هذه ألخيرة ل تحمل أي مضمون طبقي ،و أنهـا ليســت ألشــكل ألسياســي ألـذي بــه تحكــم
ألطبقات ألسائدة.
…
إيديولوجية "ألتدأول ألسلمي" هذه ،تحاول ما أمكن إخفاء ترأبط ألسلطة ألسياسية ألعضوي
ب)سـ ــيطرة( ألطبقـ ــات ألسـ ــائدة .فهـ ــي ،هـ ــذه أليديولوجيـ ــة ،ل تهـ ــدف حقيقـ ــة فـ ــي إلحاحهـ ــا
علــى"ألتــدأول ألســلمي" ،إل إلــى ألتــدبير ألسياســي ألنتهــازي لتلــك ألســيادة ألطبقيــة و ألقبــول
…
بالرأسمالية )كهدف نهائي للمجتمعات ألبشرية(.
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هــذأ ألنهــج ،ل يميــز بيــن ديكـتاتوريــة ألدولــة ألبرجوأزيــة ألــتي هــي ديكـتاتوريــة
ألســتغلل و ألضــطهاد و ألســتعباد ،و بيــن ديكـتاتوريــة ألدولــة ألبروليتاريــة
ألــتي هــي ديكـتاتوريــة تــدمير هــذأ ألســتغلل و ألتحريــر مــن ذأك ألســتعباد.
…
ففــي ألــوقت ألــذي فيــه تميــل الدولــة البرجوازيــة إلــى الحفــاظ مــا أمكــن علــى
الستغلل و الضطهاد ،بل تعميقــه و توسـيعه ،تكمـن ،لـدى ألبروليتاريـا،
…
و تنم ــو ع ــن طري ــق حزبه ــا ألش ــيوعي ألث ــوري أل ــذي يحم ــل مب ــادئ و أه ــدأف
مجتمــع ألمســتقبل ،مجتمــع ألشــيوعية ،ألرأدة ألسياســية ألعنيفــة و ألنقيضــة
…
…
…
لتحطي ـ ــم أول دول ـ ــة ألع ـ ــدو ألطبق ـ ــي و أخ ـ ــذ رأس ألدول ـ ــة ألجدي ـ ــدة ،دولـ ــة
ديكـتاتوريـ ــة البرو ليتاريـ ــا لتس ـ ـريع تـ ــدمير السـ ــتغلل و الضـ ــطهاد .8ه ـ ــذأ
…
ألختلف بين مضمون و أشكال ألدولتين ألديكـتاتوريتين هو نــوعي ،شــامل
…
…
و ل يقبــل ألتجــزئ ،و عــدم ألتمييــز بينهمــا ،ألــذي يجــد أصــوله لــدى أصــحابه،
ألمناش ــفة ألج ــدد ،ف ــي عجزه ــم دم ــج وجه ــة ألنظ ــر ألبروليتاري ــة ألثوري ــة ف ــي

…
 8ـ مفتــاح ألتثــوير ألقتصــادي هــو سياســي فــي ألدولــة ألــتي هــي أدأة ألعنــف ألمنظــم ،كوســيلة
للحزب لفرض هذأ ألتثوير و توجيه ألديناميكية ألجتماعية نحو ألشترأكية.
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…
ألممارس ــة ،9ه ــو م ــا أدى به ــم ،و ي ــؤدي بم ــن يلف ــون لفه ــم ،إل ــى ألمزي ــد م ــن
"ألحترأم" ألجبان للقانونية و طلب ألترخيص ب"ألعمل ألثوري"...كذأ.
فلينيــن ،لــم يســتعمل عمليــا ألــدخول للبرلمــان للســتيلء علــى ألســلطة ،و ل
…
للتحطيم ألتدريجي لمؤسسات ألدولة ألقائمة مـن ألـدأخل ،أو للحصـول علـى
…
بع ــض ألمقاع ــد ف ــي ألحكوم ــة ألبرجوأزي ــة ،ب ــل م ــن أج ــل رف ــع ص ــوت ألث ــورة
ألبروليتارية و إعدأد ألجماهير ألعمالية و ألفلحية للهجــوم علــى ألدولــة و حــل
ألبرلمان بالقوة و ألعنف.10
…
 9ـ أنظــر للتعميــق ألخلق للينيــن فــي فلســفة ألــديالكـتيك ألمــادي ،حيــث قــام ،و علــى خطــى
ماركس ،بدمج ألممارسة في ألتعريف ألشامل للشيء ،و وضعها كمعيار حقيقـة و محـدد عملــي
لعلقــة ألشــيء بمــا هــو ضــروري للنســان ،ف"ألحقيقــة )يقــول لينيــن هنــا( دأئمــا ملموســة" .و
…
ألحقيقة ألملموسة للوأقع ألملموس للبروليتاريا و ســيرورة معرفـة هـذه ألخيــرة ،فــي ممارســتها،
…
بها )ألمعرفة ألبروليتارية( ،هما غيرهمـا عنـد ألبرجوأزيــة و أذيالهــا ألصــغار مــن ألنتهــازيين .مــن
…
ه ــذأ ألمنطل ــق ألفلس ــفي ألم ــادي ،ه ــاجم ليني ــن أص ــحاب ألنظري ــة ألعقائدي ــة )ألدوغمائي ــة(،
…
مشددأ على أن ألنظريــة ل تتشـكل إل فــي أرتبــاط وثيـق بممارســة حركـة جماهيريـة ثوريــة فعليــا.
…
…
…
…
لنها ،ألنظرية ،يجب أن تخدم ألممارسة و أن تجيب على ألسئلة و ألقضــايا ألــتي تقــدمها هـذه
…
ألممارسة ألتي بها و عن طريقها يتم ألتحقـق منهـا .كمـا شـدد لينيـن بقــوة علــى أن ألممارسـة مـن
دون نظرية ثورية هي ممارسة عمياء ) ألعفوية و هي نظرية ألنتهازية(.
…
…
 10ـ م ــن ألخط ــاء ألقاتل ــة ل"ألممي ــة ألثاني ــة" أل ــتي تط ــورت بش ــكل أنته ــازي و بتكي ــف م ــع
…
ألبرجوأزيــة ،و ألــتي أرتــدت أحزأبهــا و تخلفــت كمــا رفضــت ألمهــام ألثوريــة ،هــو أســتخدأمها و
أعتبارهـا طريـق ألبرلمانيـة هـو ألطريـق ألوحيـد و ألممكــن فـي ألــوقت ألـذي أنفتحـت فيـه طريـق
…
ألنضال ألثوري و أحتلت أشكاله ألغير ألبرلمانية صدأرة ألنضال.
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أ
ديكـتاتوريــة البروليتاريــا إاذن ،يســتحيل ان تكــون نتيجــة التطــور الســلمي
آ
…
لنظــام البرجوازيــة و ديمقراطيتهــا ،فه ــي ل يمك ــن أن تك ــون إل ت ــدميرأ ل ل ــة
ألدولــة ألبرجوأزيــة .الثورة العنيفة هـي قـانون ل مفـر منـه لحركـة البروليتاريـا
الثورية.
عل ــى نقي ــض ألفك ــر أل ــبرجوأزي ،ألفك ــر ألل ــبرألي و "منوع ــاته" ألمش ــوهة أل ــتي
يستبطنها أستيلبا صغار ألبرجوأزية ،ل تعتبر ألماركسية جهاز ألدولة ضــرورة
…
تاريخي ــة أبدي ــة ،ب ــل تض ــعه ف ــي س ــيرورته ألتناقض ــية ،س ــيرورة ألص ـرأع بي ــن
ضـرورة وجـوده ألمرتبطــة بالســيطرة ألطبقيــة ،و بيــن ضـرورة أنتفــاءه ألمرتبطــة
بإنهاء علقات ألسـيطرة ألطبقيـة هـذه .إنهـا سـيرورة تحـول ألشــيء إلـى نقيضــه.
…
لذأ ،كان أنمحاء ألدولة في مركز مبـدأ ديكـتاتوريــة ألبروليتاريـا ألــتي مـن دونهــا
ل يمك ــن ألس ــيطرة و ل س ــحق ألبرجوأزي ــة و علقاته ــا ألجتماعي ــة .و بش ــكل
عــام ،ل يمكــن مــن دونهــا تحطيــم ألعلقــات ألطبقيــة ألــتي بتحطيمهــا تحطــم
…
ألبروليتاريا نفسها و تنتفي معها ضرورة وجود جهــاز ألدولــة .فالهـدف ألساسـي
…
لهذأ ألجهــاز ألـذي هـو جــزء مــن بنيــة ألعنــف ألفوقيـة ،هـو تــامين و ضـمان عـن
…
…
طري ــق ألعنـ ــف و ألقهـ ــر ألقتص ــادي لغلبيـ ــة ألعم ــال مـ ــن طـ ــرف أقليـ ــة مـ ــن
…
…
ألرأس ـ ــماليين ،و بان ـ ــدحار و أنمح ـ ــاء ه ـ ــذه ألقلي ـ ــة ألمس ـ ـ ِـتغلة ع ـ ــن طري ـ ــق
ديكـتاتوري ــة ألبروليتاري ــا ،تنمح ــي ض ــرورة وج ــود س ــلطة مض ــطهدة أل ــتي ه ــي
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ألدول ـ ــة .فمرحل ـ ــة ألدول ـ ــة ألديكـتاتوري ـ ــة ألبروليتاري ـ ــة ه ـ ــي مرحلـ ــة أنتقالي ـ ــة،
…
ألمستغلة و جهاز ألدولة.11
سيرورة ،ضرورتها من ضرورة أنتفاء ألقلية
ِ
مــن ألمســتحيل إذن ،تحقيــق ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا علــى طريــق ألنتصــار
…
ألشــامل للشــترأكية مــن دون ألص ـرأع ألطبقــي مــن أجــل ألســلطة ألسياســية
…
للدول ــة ،و "ليـ ــس للبروليتاري ــا فـ ــي ص ـ ـرأعها مـ ــن أج ــل ألسـ ــلطة غي ــر سـ ــلح
ألتنظي ـ ــم" .12ه ـ ــذه ألحقيق ـ ــة ألتاريخي ـ ــة ،حقيق ـ ــة أس ـ ــتحالة قيـ ــادة و ت ـ ــوجيه
ألبروليتاريا و جماهير ألشعب للقيام و إنجاز ألثورة في ألستيلء على ألسلطة
ألسياســية و رفــع ألبروليتاريــا إلــى طبقــة مســيطرة مــن دون تنظيــم بروليتــاري
…
ثوري ،أكدها تاريخ ألثورأت ألبروليتارية في روسيا و ألصين...
فلــم تكــن لتنجــح ألثــورة لــو لــم يكــن هنــاك تنظيــم ثــوري فعليــا و منضــبط،
متماســك دأخليــا و مندمــج عضــويا بالطبقــة ألعاملــة و حاصــل علــى ثقتهــا و ثقــة
جماهير ألفلحين و دعمهما ألشامل و أللمشروط .حـزب علـى أســتعدأد دأئــم
لمتابعــة خطــوأت ألمعركــة خطــوة خطــوة ،يعمــل علــى بنــاء ألتماســك وســط
…
ألبروليتاري ــا و تحصــينها ضــد تلعب ــات و تــاثيرأت ق ــوى ألبرجوأزي ــة ألص ــغيرة.
…
حزب بروليتاري طليعي يركز كل طاقات و جهــد جمــاهير ألشــعب علــى أهــدأف
…
 11ـ يطلق لينين على ألدولـة فـي هـذه ألمرحلــة ألنتقاليـة ب "دولــة بسـعر متهــاون" أو " نصـف
دولة" كما وصفها ماركس.
…
 12ـ "خطوة للمام ،خطوتان للورأء" ـ لينين.
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جد محددة  -تدمير جهاز ألدولة ألبرجوأزية ،ألستيلء علــى وســائل ألنتــاج و
تنظيمها ،بناء سلطة جديدة  .-في غياب حزب من هذأ ألنوع ،فإن هجومــات
…
… …
ألجماهير أل كـثر قـوة و شــجاعة ،و حــتى أنتصــارأتها أل كـثر أهميــة و مردوديــة،
…
…
لن تعرف أي أنتصار سياسي تحرري فعلي و ل أي تحول أجتماعي ثوري.
فــالحزب هــو ألــذي يعمــل علــى زرع روح ألنضــباط و ألتنظيــم وســط جمــاهير
ألبروليتاريا ،و هو ألذي يعمل على تحويل ألنفجارأت ألعمالية و ألجماهيريــة
ألمعممـ ــة 13إلـ ــى هجمـ ــات ناجحـ ــة ضـ ــد ألدولـ ــة ألبرجوأزيـ ــة ،قل ـ ــب ألنظ ـ ــام
ألبرجوأزي ،و تحويلها إلى دولة ألديكـتاتورية ألبروليتارية ،و هــو ألــذي يعمــل
علــى ألمحافظــة عليهــا و تعزيزهــا و تطويرهــا لضــمان تهيــئ ألشــروط ألماديــة و
ألفكري ــة ألض ــرورية للنتص ــار ألش ــامل للش ــترأكية .فالبروليتاري ــا ف ــي ص ـرأعها
ألعنيــد و ألصــعب ضــد ألبرجوأزيــة و جهــاز دولتهــا ،هــي فيــه محتاجــة بشــكل
مصيري لحزب من هذأ ألنوع ،حزب بروليتاري حديدي منغرس في ألصرأع.
إن ألحـ ــديث عـ ــن ألنضـ ــباط ألحديـ ــدي وسـ ــط حـ ــزب طليع ـ ــي ث ـ ــوري فعلي ـ ــا
…
للبروليتاريــا ،ل يعنــي ،و بالصــيغة ألــتي بهــا تتهجــم ألبرجوأزيــة و أذيالهــا مــن
ألنتهــازيين و خونــة ألبروليتاريــا علــى طــرق و …أشــكال تنظيــم ألحــزب ألثــوري
 13ـ "لن يصبح ألنضال ألعفـوي للبروليتاريــا نضــال طبقيــا حقيقيــا للبروليتاريــا ،إل حيـن تقــوده
منظمة قوية من ألثوريين" ،لينين.
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…
…
ألبلشـ ـ ــفي ،14مـ ـ ــا يطلقـ ـ ــون عليـ ـ ــه "ألنضـ ـ ــباط ألعمـ ـ ــى" )أو م ـ ــا ينعتـ ـ ــونه ب
…
"ألستبدأد ألحزبي" و أحيانـا ب"ألســتالينية"( ،15فــي إشــهارهم أللـبرألي لورقــة
…
 14ـ إن ألتهجم على طرق و أشكال تنظيم ألحزب ألبلشفي هو في حقيقته تهجــم علـى ألخطــوط
…
أللينينية ألساسية ألتي نهجها ألحزب ألبلشفي.
 15ـ فــي إحــدى ردوده علــى زعمــاء ألخــط ألمنشــفي ،يقــول لينيــن" :تنظيــم ألحــزب يبـدو لــه كالــة
…
…
جهنميــة" ،خضــوع" ألجــزء للكــل و ألقليــة للغلبيــة تبــدو لــه ك"أســتعباد"… تقســيم ألعمــل
تحت قيادة جهاز مركزي تدفعه في ضجة ـ صــياح ترأجيـدي ـ كوميـدي ضـد تحويــل ألنــاس إلــى "
تــروس و نــوأبض" ."..موقــف ألخــط ألنتهــازي هنــا ،هــو تعــبير مركــز عــن منطــق فكــري حلقــي و
فردأني برجوأزي صغير ،يعتبر نفسه فوق ألنضباط ألذي يلــزم ،بالنســبة لــه ،فقــط "ألجمــاهير
ألوأسعة" و ليس " روح ألنخبة".
…
حقيقــة ،مــا يفــزع "روح ألنخبـة" هـذه ،و يعـري درجــة و عمـق أســتيلبها أللــبرألي ،هـو أن تكـون
…
ألعناصـ ــر ألبروليتاريـ ــة ألثوري ـ ــة فـ ــي موقـ ــع ألقي ـ ــادة ،سـ ــوأء وس ـ ــط ألحـ ــزب ،أو قيـ ــادة حزبهـ ــا
…
…
ألبروليت ـ ــاري لجم ـ ــاهير ألش ـ ــعب ،لنه ـ ــا ل تس ـ ــتطيع أن تتقب ـ ــل ،إي ـ ــديولوجيا ،بس ـ ــبب مـ ــن
…
…
…
أســتيلبها ،أن يفـرض عليهـا تاديــة وأجباتهـا و ألتزأماتهـا ألحزبيـة مـن طـرف مـن تعتقــد أنهـم هـم
…
…
…
من ُي َفترض أن يتبعونها و يعملوأ على تصريف أفكارها ،موأقفها و أطروحاتها .في هذأ ألتجاه،
…
يقول ألشيوعي ألثوري لينين " :على نحو أن يتشـكل لــدينا حـزب حقيقــي ،علــى ألعامـل ألــوأعي
…
أن يتعل ـ ــم ألتميي ـ ــز بي ـ ــن س ـ ــيكولوجية مك ـ ــافحي جي ـ ــش ألبروليتاري ـ ــا و س ـ ــيكولوجية ألمثقـ ــف
…
…
ألــبرجوأزي ألــذي يســتعرض ألعبــارأت ألفوض ــوية .يج ــب عليــه )ألعامــل ألــوأعي( أن يتعلــم أن
…
…
…
يفــرض تاديــة ألوأجبــات ألمتعينـة علــى أعضـاء ألحـزب ـ ـ ليـس فقــط مــن طـرف ألعضـاء ألعـاديين
…
…
للحــزب ،و لكــن أيضــا تاديتهــا مــن طــرف "مــن هــم فــوق .".حــديث لينيــن عــن تقســيم ألعمــل
…
…
وســط ألحــزب ،يســتند إلــى فكــرة أن مختلــف أشــكال ألنشــاط و ألعمــل ألثــوري تتطلــب قــدرأت
…
…
مختلفة و متنوعة ،من هنا ضرورة هذأ ألتقسيم من أجل تحقيق أقصى ألنتائج ألممكنة ،كميــا
و نوعيا و زمنيا ،تحت قيادة جهاز مركزي ينظم عمليــة تقســيم و توزيــع ألعمـل ألثــوري فــي إطـار
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مــا يســمونها ب"ألديمقرأطيــة ألدأخليــة" و "حريــة ألتعــبير" وســط ألحــزب .بــل
هــو ،ألنضــباط ألبروليتــاري ،ألضــامن و هــو ألتجســيد ألمــادي لوحــدة ألرأدة
ألجماعيــة ألحــرة و لوحــدة ألحركــة و ألفعــل وســط ألحــزب و كــذأ أرتباطــات هــذأ
…
ألخيــر بحركــة جمــاهير ألشــعب .كمــا ،فــي ألــوقت ذأتــه ،ل يمكــن تصــور هــذأ
ألنضباط من دون تلك ألوحدة فــي ألرأدة ألجماعيــة ألحــرة و ألفعــل ألمنظــم.
…
فهــو ،فــي مضــمونه ألبلشــفي ألثــوري ،يشــترط " :أول ) يقــول قائــد ألبلشــفية
ألثوري ـ ــة( ،وعـ ــي الطليعـ ــة البروليتاريـ ــة و تفانيهـ ــا للثـ ــورة ،حزمه ـ ــا و روح
ألتضحية لديها و شجاعتها .و من ثم قدرتها على الرتباط ...النصهار إلــى حــد
…
ما مع الجماهير الواسعة للعمال ،الجمــاهير البروليتاريــة فــي ألمقــام ألول،
…
و أيضـ ــا جمـ ــاهير ألعـ ــاملين ألغيـ ــر ألبروليتـ ــاريين .ثالثـ ــا ،سـ ــدادة القيـ ــادة
السياســية أل ــتي تمارس ــها ه ــذه ألطليع ــة ،ســدادة اســتراتيجيتها و تكـتيكهــا
أ
أ
السياسيين ،شريطة ان تقتنع اوسع الجماهير ،عن طريق تجربتها ،بها.
…
من دون تـوفر هـذه ألشــروط ،فــي حــزب ثـوري قــادر فعل علــى أن يكــون حــزب
ألطبقة ألطليعية ألمدعوة للطاحة بالبرجوأزية و تحويل ألمجتمع ،يســتحيل
تحقيـ ــق ألنضـ ــباط .و مـ ــن دونهـ ــا ،تصـ ــبح حتمـ ــا كـ ــل مح ـ ــاولت لتث ـ ــبيت
…
ألنضباط ،عبارأت فارغــة و لغــط ...مــن جهــة أخــرى ،ل يمكن لهذه الشـروط
أ
أ
…
أ
ان تنشا هكذا فجاة و مرة واحدة .فهــي ل تنشــا إل مــن خلل عمــل طويــل و
…
من ألنضباط ألبروليتاري لكل ألعضاء.
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تجربة عصيبة تيسرها النظرية الثورية السديدة التي هي ليست عقيــدة ،بــل
ل تتشــكل نهائيــا إالــى بارتبــاط وثيــق مــع ممارســة حركــة جماهيريــة و ثوريــة
فعليا.16"..
شروط ألنضباط هذهُ ،ت َبرز بوضوح هنا ألخــط ألجمــاهيري للحــزب ألطليعــي،
و هي كـذلك هنـا رد حاســم علـى مــن يلصـق بـه ألنقلبيــة و ألبلنكيــة .فــي هـذأ
…
…
ألتجاه ،يؤكد مرة أخـرى لينيـن" :حيـن ترفـض أغلبيـة ألشـعب ألسـتيلء علـى
…
ألسلطة ،فالقلية مهما كانت ثورية و ذكية ،فإنها لن تستطيع إجبار ألشعب
…
…
عل ــى ألقي ــام ب ــذلك" ،و أن ــه" :ل يمك ــن أن نم ــر ف ــوق رؤوس ألن ــاس ...نح ــن
…
ألبلشــفة يجــب أن نطــرح و نفســر بصــبر و بقــوة و بص ـرأمة موأقفنــا للعمــال و
…
ألفلحين .هذأ هو ألطريـق ألوحيـد لقيـادة ألشــعب لفهــم أفكارنــا و أســتخلص
ألدروس من تجاربه و ألتعلم من خبرأته و للستيلء فعل على ألسلطة".17

 16ـ ألنضــباط ألبروليتــاري هــو ألتحقــق ألمــادي لجدليــة ألوحــدة أليديولوجيــة  /ألفكــر و وحــدة
ألفعل  /ألممارسة
…
…
 17ـ علــى ضــوء مقولــة لينيــن ،وجــب ألتاكيــد علــى أن خلصــات ألتجربــة و مطــالب ألجمــاهير،
…
أســتنادأ إلــى ألنظريــة ألثوريــة ،هــي عناصــر أساســية فــي تطــوير ألخــط ألسياســي ألســديد .فعلــى
ضوء ألممارسة ألجتماعية يغتني هذأ ألخط باســتمرأر و يتقـدم متخلصــا مــن كـل ألمفـاهيم ألـتي
ل تتماشى و وجهة ألنظر ألبروليتارية.
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"فقـط مــن خلل اكـتســاب الجمــاهير ،إاذا كنــا حقــا قـادرين علــى اكـتســابها،
أ
س ـ ــنقدم و س ـ ــنمنح ا ساس ـ ــا متين ـ ــا و ص ـ ــلبا لنتص ـ ــار النض ـ ــال الطبق ـ ــي
البروليتاري" )لينين(.
…
يكــاد يكــون مــن ألمســتحيل بالنســبة لكـتلــة "مثقفــي" صــغار ألبرجوأزيــة ،أن
…
تعــي و تســتوعب أهميــة ألنضــباط ألحزبــي ألثــوري ،و ألــدور ألمصــيري لوجــود
حزب ثوري للبروليتاريـا .فتلـك ألكـتلــة "ألمثقفيـة" مـن صـغار ألـبرجوأزيين ،و
علــى ألخصــوص ذأك ألبعــض منهــا ألــذي ينســب حزبــه للماركســية ،لــم تكــن
لهم ،و لن تكون لهم ألقدرة على أستيعاب و فهم ألدور ألتــاريخي و ألمصــيري
ألــذي أضــطلع بــه ألحــزب ألثــوري ألبلشــفي فــي كــل مرأحــل عملــه ألثــوري .فهــم
غير قادرين ،بسـبب مـن نزعتهــم ألذأتيـة و عجرفتهــم أللبرأليــة أللـتين تطبعـا،
…
…
…
أستيلبا ،أيديولوجيتهم من خضوعهم لسـيادهم ألرأسـماليين ،إل علـى رؤيــة
…
…
"ق ــادة و حش ــد م ــن ألتب ــاع" ،س ــوأء وس ــط ألح ــزب ،أو ف ــي علقـ ــة ألح ــزب
…
بالجمــاهير .فمــن هنـا رفضــهم ألعنيـد ،علـى طريقــة "ألنتلجنســيا" ذأت ألنزعــة
…
ألفردأني ــة ،18ألق ـرأر و ألع ــترأف ب ــدور ألح ــزب و أهمي ــة أنض ــباطه ألص ــارم ف ــي
 18ـ " كل تنظيم و أنضباط يبدو لدى فردأنية جنـس ألمثقـف ،أسـتعبادأ" )لينيـن( .فـي إحـدى
رسائله ل "غوركي" ) 7فبرأير  (1908وصفهم لينين بقمامة ألبرجوأزية ألصغيرة ألتي يجب على
…
…
ألحــزب تصــفية ذأتــه منهــم .و نجــد فــي رســالة أخــرى وجههــا ل "غــوركي" )  15شــتنبر  ( 1917أن
…
…
…
… …
…
تلـك" "ألنتلجنسـيا" يعتقـدون أنفسـهم أنهـم أسـياد ألمـة ،لكـن فـي وأقـع ألمـر ،هـم قـذأرتها".
…
مـن خصـائص "أنتلجنسـيا" ألبرجوأزيــة ألصـغيرة مثل إرجــاع ألصـرأع حـول ألقضــايا ألسياسـية و
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…
ألصرأع ضد طبقة ألبرجوأزية و جهاز دولتها ،رفضهم لدور هذه ألدأة ألفريدة
…
من نوعها ألتي تشكلت بقيادة ألبلشفة ،و علـى رأسـهم لينيـن ،و ألــتي قـادت
جم ـ ـ ــاهير ألش ـ ـ ــعب ألروس ـ ـ ــي ف ـ ـ ــي خض ـ ـ ــم ألص ـ ـ ــعوبات لقامـ ـ ــة ديكـتاتوري ـ ـ ــة
ألبروليتاريــا ،و إطلق عمليــة ألبنــاء ألشــترأكية فــي بلــد "متخلــف" .عجزهــم و
رفضهم ذأك ،هو بالضبط ما دفع قائد ألبلشفة لينين مرأرأ و تكرأرأ ،ألصرأر
علــى ألــدور ألهــام و ألمصــيري ألــذي يضــطلع بــه ،أرتباطــا بجمــاهير ألشــعب،
ألحزب ألبروليتاري ذو ألنضباط ألحديدي.19
لقــد عمــل ألبلشــفة بقيــادة لينيــن علــى بنــاء حــزب ثــوري مركــزي ،قــادر علــى
…
موأصــلة نضــاله فــي أحلــك ظــروف ألقمــع و ألعتقــالت ،و تجنــب ألضــربات و
…
ألخترأقــات ألبوليســية ،20لنــه يســتحيل بنــاء حــزب مــن هــذأ ألنــوع ،و بنــاؤه
…
ألتنظيمية إلـى مسـتوى فـردي و شخصــي ـ ذأتــي ،كصـرأع بيـن أفـرأد .فهـم غيـر قــادرين ،أنطلقـا
مــن نزعتهــم ألفردأنيــة ذأت ألمنبــع ألــبرجوأزي أللــبرألي ،إل علــى ألنظــر إليــه فــي ذأك ألشــكل
"ألذأتوي" ،و ليس كصرأع بين خطوط سياسية و تنظيمية.
 19ـ "مــن ُي َـ
ض عف و لــو قليل ألنضــباط ألحديــدي وســط حــزب ألبروليتاريــا ) و علــى ألخصــوص
خلل ديكـتاتوريتها( هو يعمل فعل على مساعدة ألبرجوأزية ضد ألبروليتاريا") .لينين(
 20ـ تم أستخدأم ،علـى يـد "زوبـاتوف" )رئيـس ألجهـاز ألبوليســي( ،تقنيـة مـا سـمي ب "ألعميـل
ألمح ــرض" أل ــذي يعمــل ليــس فق ــط عل ــى أخ ــترأق تنظيم ــات ألبلش ــفة ،ب ــل ح ــتى عل ــى قي ــادة
ألضـرأبات و رفـع ألمطـالب ألجتماعيـة و كـذأ ألسياسـية مـع منـع تـوجيه سـهامها أتجـاه ألقيصـر.
…
…
أنظر مثل مــا قـاله سـتالين فـي حــق شخصـية "كـابون" ألـذي "قــاد" إضـرأب ألحــد ألــدأمي لسـنة
 ،1905حيــث أعتــبره عميل محرضــا يعمــل لحســاب نظــام ألقيصــر )"تاريــخ ألحــزب ألشــيوعي
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…
ضرورة مصيرية ،مـن دون أن يتعـرض مناضـلوه للعتقــالت ألمتكـررة علـى يـد
…
…
ألجهــزة ألســرية .هكــذأ رفــض لينيــن أن تكــون عضــوية ألحــزب مفتوحــة لكــل
مــن يرغــب فــي ذلــك )مختلــف لجــان ألحــزب بالمــدن تــم أختيــارهم مــن طــرف
…
أللجنــة ألمركزيــة( و هــو ألمــر ألــذي أنفجــر فــي ألمــؤتمر ألثــاني 21لحــزب ألعمــال
ألش ــترأكي أل ــديمقرأطي بلن ــدن  1903بخص ــوص بع ــض ألقض ــايا ألتنظيمي ــة
…
ألساس ــية أل ــتي ترك ــز فيه ــا ألصـ ـرأع ألرئيس ــي بي ــن ألخطي ــن 22ح ــول ألنظ ــام
…
…
ألساسي للحـزب و أختيـار ألمســئولين .و بالتحديـد حـول صـيغة ألفقـرة ألولـى
ألتي تتناول عضوية ألحــزب  :مـن يمكنـه ألنضـمام )ألعضـوية( للحـزب؟ كيـف
ستكون طبيعة و تركيبة ألحزب؟
ألس ــوفياتي )ألبلشـ ــفي( " ـ ص ،72ـ ـ  ، 1952برلي ــن ألش ــرقية .ح ــذفت ه ــذه ألفقـ ــرة ألخاصـ ــة
ب"كابون" في طبعة  1960ـ( .في حيـن ل نجـد هـذأ ألحسـم فـي "عمالـة" "كـابون" فـي ألفقـرأت
…
…
…
ألتي تحدث فيها لينين حوله في ألعدد ألرأبع من "إلى ألمام" بخصوص أحدأث ألحد ألدأمي.
…
 21ـ كــانت ألنقــط ألرئيســية لجــدول أعمــال ألمــؤتمر هــي 1 :ـ أعتمــاد برنامــج ألحــزب 2 .ـ أعتمــاد
…
ألنظام ألساسي للحزب 3 .ـ أختيار ألمسئولين.
و هــو ألمــؤتمر ألــذي فيــه عــارض ألنتهــازيون إدرأج قضــية ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا فــي برنامــج
…
…
ألحزب و ألمطالب ألملحة ألمتعلقة بالمسالة ألفلحية و حق ألمم في تقرير ألمصير.
 22ـ كــان ألخــط ألثــوري بقيــادة لينيــن و بــدعم مــن "بليخــانوف" و بعــض "ألســكريين" ،فــي
حيـ ــن كـ ــان ألخـ ــط ألنتهـ ــازي بقيـ ــادة "مـ ــارتوف" مـ ــدعوما مـ ــن طـ ــرف "تروتس ـ ــكي" و بع ـ ــض
"ألسكريين" ألمتذبذبين ،و في ألوسط بعض معادي "ألسكرأ"  :ألقتصادويين و "ألبوند".
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…
فحس ــب ص ــيغة ألخ ــط ألبلش ــفي ألث ــوري بقي ــادة ليني ــن ،ل يمك ــن أن يص ــبح
عضوأ ) ألنضمام( في ألحزب إل بتوفر ألشروط ألثلثة :تقبل برنامـج ألحــزب،
ألدعم ألمالي للحزب و ألنتماء إلى إحدى تنظيمات ألحزب ) يعنــي ألمســاهمة
ألنشيطة في ألتنظيم(.
…
أمــا بالنســبة للخــط ألنتهــازي بقيــادة "مــارتوف" ،فيكـفــي فقــط تــوفر ألشــرطين
…
ألوليــن للنتســاب للحــزب ،فــي حيــن ل لــزوم للشــرط ألثــالث بالنســبة لــه علــى
ألطلق ،و يمكن ألستغناء عنه.
صــيغة ألمنظــور ألبلشــفي تنبــع مــن أعتبــاره الحــزب فصــيلة منظمــة طليعيــة
…
…
للطبقة العاملة ،و هو بهذأ ألشــكل ،ل يمكــن لي كــان أن يصـبح عضــوأ مــن
دون ألنضــال فــي إحــدى تنظيمــاته .بــالعكس ،يصــبح عضــوأ فــي ألحــزب عــن
طريــق ذأك ألنضــال مــن دأخــل تلــك ألتنظيمــات .و بالتــالي ضــرورة ألنضــباط
…
للحــزب .أمـا بالنسـبة للخــط ألنتهــازي ،فيمكــن ألنخـرأط فــي ألحــزب مــن دون
…
… …
ألتوأجــد و ألنضــال فــي إحــدى تنظيمــاته ،أي أن مســالة ألنضــباط تصــبح غيــر
…
إلزأمي ــة )فوض ــوية( .و ه ــو م ــا يعن ــي فت ــح ألب ــاب لك ــل أن ــوأع ألنتهازي ــة و ك ــل
…
ألعناصــر ألتخريبيــة و ألمتذبذبــة و غيــر ألبروليتاريــة )أن ينضــم للحــزب تلقائيــا
مثل كــل مــن شــارك فــي عمــل إضـرأبي ،كــل مثقــف متعــاطف مــع ألحــزب،(...
ليتح ــول معه ــا ألح ــزب م ــن تنظي ــم متج ــانس ،متماس ــك و مناض ــل للطبق ــة
ألعاملة ،ذو ألنضباط ألصارم ،إلى حزب غيـر متجــانس ،غيــر منظــم و منفتــح
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…
م ــن ن ــوع برج ــوأزي .أي تح ــويله مـ ــن فص ــيلة طليعيـ ــة للطبقـ ــة ألعاملـ ــة إلـ ــى
"فصيلة" ذيلية ،مفككة و تابعة.
…
صيغة ألخط ألنتهازي هذه ل تفتح ألباب فقط في وجه كل أنوأع ألنتهازيــة و
…
ألفوض ــوية ،ب ــل ه ــي ف ــي ألعم ــق ،تج ــرد ألطبق ــة ألعامل ــة م ــن هيئ ــة أركانه ــا
ألسياسية ،حزبها ألبروليتاري ألطليعي.23
في رده على صيغة "مارتوف" ،يقول لينين" :نحن حزب ألطبقة ،و لهذأ فإن
أ
أ
كــل ألطبقــة ) (...يجــب ان تتحــرك تحــت قيــادة حزبنــا .يجــب ان تــرص مــا
أ
امكــن مــن صــفوفها حــوله .لكــن ســيكون مــن الذيليــة ـ ألتبعيــة ،ألتفكيــر و
أ
…
…
العتقاد تحت سيطرة الراسـمالية ،أن كـل الطبقـة تقريبــا ،أو كلهــا إطلقــا،
سترتقي يوما ما إالى مستوى بلوغ درجة وعي و نشاط فصــيلتها الطليعيــة...
سيكون خــداعا للنفــس تجاهــل ضــخامة مهامنــا ..تجاهــل الفــرق بيــن فصــيلة
الطليعة و الجماهير التي تلتف و تنجــذب حولهــا ،تجاهــل ألــوأجب ألثــابت
للفصيلة ألطليعية في رفع طبقات واسعة إالى هذا المستوى المتقدم."..
 23ـ إن ألحــزب ألبروليتــاري هــو ألــذي مكــن ألبروليتاريــا ألروســية ،بعــد أســتيعابها لتجاربهــا و
…
ل ــدروس أنتفاض ــة  ،1905أن تس ــتولي عل ــى ألس ــلطة ألسياس ــية و تنتظ ــم كطبق ــة مس ــيطرة ف ــي
…
 . 1917لم يكن تنظيما في ألشكل ألمبتذل ألذي أرأده له خونــة ألشــترأكية و ألنتهــازيون ،بــل
تنظيما ثوريا صارع للعب دوره ألقيــادي أليــديولوجي و ألسياســي معتمـدأ علــى ألنظريــة ألثوريــة
في أرتباط مع نضالت ألبروليتاريا و ألفلحين.
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إن ضــرورة وجــود حــزب بروليتــاري طليعــي تنبــع مــن ضــرورة خــوض هــذأ ألنــوع
…
مــن ألعمــل ألسياســي ألــذي يســتحيل أن تخوضــه جمــاهير ألعمــال فــي ظــل
…
وض ــع ألس ــتغلل و فوض ــى ألمنافس ــة أل ــتي تحك ــم نظ ــام ألرأس ــمالية ،حي ــث
تكون ألبروليتاريا منقسمة ،مثقلة و مسحوقة في عملها ألستعبادي و ألشــاق
…
لص ــالح حفن ــة م ــن ألرأس ــماليين أل ــذين يعرض ــونها للس ــتيلب و لتش ــيء ك ــل
…
ألعلقــات ألبشــرية ،ملقــى بهــا دأئمــا فــي أحيــاء ألقهــر و ألتهميــش و ألبــؤس و
ألتجهيل و ألنحطاط .فهي ،ألبروليتاريا ،ل يمكنهــا و هـي فـي وضـعها ألمعمـم
دولي ــا ه ــذأ ،س ــوأء و ه ــي تنخ ــرط ف ــي نض ــالتها دفاع ــا ع ــن "مكـتس ــباتها" و
…
مصالحها ضد ألبرجوأزية و جهاز دولتها ،أو في فــترأت ترأجــع حركــة ألجمــاهير
…
و تصــاعد تــاثيرأت ألبرجوأزيــة ألصــغيرة وســطها ،24بلــوغ وعــي شــامل بوأقعهــا
…
كطبقــة و وأقــع ألســتغلل و ألضــطهاد ألرأســمالي ،إل عــن طريــق ألممارســة
…
ألسياسية ألمنظمة .و بتدقيق أكـثر ،لن يبلغ هذأ ألوعي ألطبقــي إل فئــة قليلــة
منهــا تكــون علــى أســتعدأد لطلق و موأصــلة ألعمــل ألسياســي خصوصــا فــي
فترأت ألترأجع تلك .من هنـا تـبرز ألضـرورة ألماديــة لحــزب بروليتــاري طليعــي،
حـ ــزب يعمـ ــل علـ ــى بنـ ــاء ألوحـ ــدة أليديولوجيـ ــة للبروليتاريـ ــا و ألقائمـ ــة علـ ــى

 24ـ حيــن يــتركز مثل أهتمــام ألعامــل بصــورة رئيســية علــى ألمســائل ألدأخليــة لوحــدة ألعمــل /
ألنتاج ،فالنتهازي )سياسيا( ُيصبح "على وجه ألحصر" نقابيا.
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ألمبــادئ ألشــيوعية ألثوريــة ،و بنــاء تماســكها ألمــادي بــالتنظيم ألثــوري ألــذي
يضم جماهير ألعمال لجيش ألطبقة ألعاملة.
 3ـ ـ ـ في الثورتين الديمقراطية و الشتراكية
إن ألمهمــة ألمركزيــة للحــزب ألبروليتــاري ألثــوري بعــد ألســتيلء علــى ألســلطة
ألسياســية هــي مباشــرة عمليــة بنــاء ألشــترأكية ،عــن طريــق ألدولــة ألجديــدة،
…
دول ــة ديكـتاتوري ــة ألبروليتاري ــا ،فه ــذه ألمه ــام ه ــي أني ــة و مباش ــرة للح ـ ـزأب
…
…
ألشــيوعية ألثوريــة فــي ألبلــدأن ألــتي فيهــا أنجــزت ألبرجوأزيــة ثورأتهــا و أرســت
…
…
…
أســس نظامهــا ألرأســمالي .أمــا بالنســبة للبلــدأن ألــتي لــم تنجــز فيهــا ألبرجوأزيــة
…
…
ثورأتهــا و ألــتي أنجــذبت بــالعنف إلــى خــط ألرأســمالية بتطــور هــذه ألخيــرة إلــى
إمبريالي ــة ،فه ــي تف ــرض عل ــى حرك ــة ألبروليتاري ــا ألثوري ــة إنج ــاز مه ــام ألث ــورة
…
ألديمقرأطيــة" ألبرجوأزيـة" كمقدمـة مباشـرة للثـورة ألشـترأكية .هـذه ألطروحــة
…
ألبروليتارية ألثورية تجــد جــذورها فــي بعــض ألخطــوط ألساسـية ألــتي وضــعتها
… …
…
ألماركسية مرحلة ألرأســمالية بخصـوص ألبلــدأن ،25و علــى رأســها ألمانيـا ،ألــتي
…
 25ـ هي مجموع ألبلدأن "ألوربية" ألمتوأجدة بعد تحت سلطة ألقطاع ألستبدأدية و ألتي لم
تعرف بعد ثورأتها ألبرجوأزية.
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…
فيهــا لــم تتطــور ألرأســمالية بمــا فيــه ألكـفايــة و بالشــكل ألــذي يــوفر للبروليتاريــا
…
فرصــة ألنجــاح و إطلق و علــى أوســع نطــاق شـرأرة ألثــورة ألبروليتاريــة .و ألــتي
…
…
عل ــى خطاه ــا ،تل ــك ألخط ــوط ألماركس ــية ألساس ــية ،وض ــع ليني ــن ألس ــس
ألسترأتيجية و ألتكـتيكية ألثــوريين للبروليتاريــا بالبلــدأن ألمســتعمرة و ألشــبه
…
ألمستعمرة مرحلة ألرأسمالية ألمبريالية.
…
هكذأ ،بخصوص ألمانيا ، 26تم تحديد ألتشــكيلة ألطبقيــة ألمتكونــة مــن نبلء
ألقطــاع ،ألبرجوأزيــة ،ألبرجوأزيــة ألصــغيرة و ألفلحيــن و ألبروليتاريــا .هــذه
…
…
ألخي ــرة ،كم ــا يق ــول أنجل ــز ،ه ــي "ض ــعيفة ك ــي تام ــل ألقف ــز عل ــى ألمرحل ــة
ألبرجوأزية و ألستيلء لوحدها على ألسلطة" ،في نفـس ألـوقت ،كــانت قويـة
ممــا كــانت عليــه ألبروليتاريــا فــي ألثــورة ألفرنســية للقــرن ألثــامن عشــر و أنجلــترأ
…
…
للقــرن ألســابع عشــر )أنظــر ألبيــان ألشــيوعي( .أمــا طبقــة ألبرجوأزيــة فلــم تكــن
…
قوية بما فيــه ألكـفايــة لخضــاع ألطبقـات ألخــرى تحــت سـيادتها حيــث تميــزت
…
بض ــعفها أم ــام س ــلطة ألقط ــاع ألس ــتبدأدية .27يق ــول م ــاركس ،ف ــي ألجري ــدة
…
ألرينانيــة ألجديــدةد ) ،(1848فــي حــق ألبرجوأزيــة أل لمانيــة" :عديمــة أليمــان
…
بنفس ـ ــها ،عديم ـ ــة أليم ـ ــان بالش ـ ــعب ،مت ـ ــذمرة م ـ ــن ألكبـ ــار ،مرتجفـ ــة أم ـ ــام
…
 26ـ بقيــت "مؤسســات" ألقطــاع بالمانيــا إلــى حــدود ســنة  ،1900فــي ألــوقت ألــذي فيــه تــم
ألحسم مع ألقطاع مثل بفرنسا في ألقرن ألثامن عشر.
 27ـ لم تكن في مستوى ألبرجوأزيتين ألفرنسية و ألنجليزية أللتين توفقتا سياسيا على ســلطة
ألقطاع :فرنسا سنة  1789و أنجلترأ سنة .1688
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…
ألصغارـ خائـفة من ألعصار ألعالميـ فاقدة ألعزيمة في أي مكــان ـ دون
مبادرةـ د .دون ألقفــز هنــا علــى إعلن 28بـاريس ،ذو ألتــدأبير ألســبعة عشــر و
…
ألمــوجه للبروليتاريــا أل لمانيــة و ألبرجوأزيــة ألصــغيرة و ألفلحيــن ،إبــان ثــورة
 1848ألــتي "أنطلقــت" فــي برليــن فــي  18مــارس ،و ألــذي يقــول بعــد تحديــده
لتلـ ــك ألتـ ــدأبير" :إنـ ــه مـ ــن مصـ ــلحة ألبرجوأزيـ ــة ألصـ ــغيرة و ألفلحي ـ ــن ،و
…
…
ألبروليتاريــا أل لمانيــة ألعمــل بكــل قــوة لتنفيــذ هــذه ألجـرأءأت ـ ألتــدأبير .لنــه
فقــط مـن خلل تنفيـد و تحقيـق هـذه ألتـدأبير ،يسـتطيع ألملييـن مـن ألنـاس
ألمستغلين ألذين سيلجؤون
ألذين يتم أستغللهم من طرف عدد ضئيل من
ِ
للقمع للحفاظ على أســتغللهم ،تحقيـق مكـتســباتهم و تحصـيل ألســلطة ألــتي
تعود لهم كونهم منتجي كل ألثروأت.".

عل ــى نف ــس ه ــذأ ألخ ــط ،ج ــاءت ألمب ــادئ ألتوجيهي ــة 29أل ــتي وجهه ــا م ــاركس
…
…
للبروليتاريا ألثوريـة أل لمانيـة سـنة  1850حيـث يؤكـد":لقـد سـبق أن قلنـا سـنة
…
…
 1848أن ألبرجوأزية ألليبرألية أل لمانية ستصل للحكم و ستوجه فورأ نفوذها
…
ضــد ألعمــالـ" ،"..فالــدور ألــذي لعبتــه ألبرجوأزيــة أللبرأليــة أل لمانيــة ســنة
 1848أتج ــاه ألش ــعب ،ه ــذأ أل ــدور ألخي ــاني ـ ألغ ــادر ،س ــتلعبه ألبرجوأزي ــة
ألصغيرة ألديمقرأطيـة فــي ألثـورة ألمقبلـة ،و ألــتي تحتـل ألن نفـس ألموقـع فــي
ألمعارضـ ــة ألـ ــذي أحتلتـ ــه ألبرجوأزيـ ــة أللبرأليـ ــة سـ ــابقا .".لهـ ــذأ دعـ ــا مـ ــاركس
ألبروليتاريا إلى بناء تنظيمها في أستقللية عن ألبرجوأزية ألديمقرأطيــة تفاديــا
لس ــتخدأمها ف ــي ألص ـرأع ضــد ألبرجوأزي ــة أللبرألي ــة أل ــتي غــدرت ب ــالفلحين و
ألبروليتاريــا ،و تحــالفت مــع ألقطــاع ،و كــذأ تجنبــا لتحطيــم قــوة ألبروليتاريــا

 28ـ جــاء هــذأ ألعلن بعــد ألمعارضــة ألشــديدة لمــاركس و أنجلــز لمحاولــة "هيرويــغ" و "فــان
…
بورنســتيدت" تكــوين مجموعــة مســلحة مــن ألمهــاجرين و ألقيــام بغــارأت وســط ألمانيــا )ألرفــض
…
ألماركسي ألقاطع لي عمـل بلنكـي( .فـالعلن يحمـل تاريـخ  21و  29مـارس و تـم إمضـاؤه مـن
…
طرف ماركس ،أنجلز" ،شابر"" ،باور"" ،مول" و "وولف" .نجد فيه مثل" :إعلن ألمانيا كلهــا
وأحــدة ،جمهوريــة غيــر قابلــة للتجــزئ"" ،إلغــاء مــن دون تعــويض ،لكــل ألرســوم ألقطاعيــة و
…
ألضـ ـرأئب و ألعش ــار أل ــتي تثق ــل ألفلحي ــن" ."...ك ــل ألمق ــالع و ألمن ــاجم تص ــبح ف ــي ملكي ــة
ألدولة ."...مكان ألمصارف ألخاصة ،مصرف وأحد للدولة…"..

…
 29ـ هــذه ألوثيقــة ،و ألمعروفــة ب "عريضــة أللجنــة ألمركزيــة لعصــبة ألشــيوعيين" ،لهــا أهميــة
كبيرة في توضيح وجهة نظر ألماركسية في ألبلدأن ألتي لم تعرف ثورة برجوأزية ديمقرأطيــة مــع
وجــود برجوأزيــة لبرأليــة ناشــئة ،برجوأزيــة صــغيرة ،ألبروليتاريــا و فئت وأســعة مــن ألفلحيــن
…
تحــت ســيادة ألقطــاع .هــذه ألوثيقــة تــم تعميمهــا بدأيــة وســط ألمهــاجرين ألسياســيين أل لمــان،
…
…
ليت ــم إدخاله ــا سـ ـرأ إل ــى ألماني ــا ،و أل ــتي تم ــت مص ــادرتها م ــن ط ــرف ألجه ــزة ألبوليس ــية بع ــد
أكـتشــافها .ليتــم نشــرها علــى صــفحات جريــدتين برجوأزيــتين" :جريــدة كولونيــا" و "جريــدة و
إعلنــات درســندر" بهــدف تحــذير ألبرجوأزيــة أللبرأليــة و ألتنديــد بتكـتيــك ألشــيوعيين ألثــوريين
…
خلل "ألثــورة ألبرجوأزيــة ألديمقرأطيــة" )ألهلــع ألـذي أصــاب ألبرجوأزيــة أللبرأليـة بعـد مجموعـة
مـن ألكـفاحـات ألبروليتاريـة ألثوريــة( .بعـد ذلـك تـم تضـمينها كملحـق فـي ألعمـل ألمنشــور سـنة
" :1885محاكمة ألشيوعيين بكولون".
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ألثورية .فدعاها في حالة نجــاح ألثــورة إلــى تشـكيل حكومتهــا ألعماليــة ألثوريــة
ألخاصة إلى جانب ألحكومة ألجديدة ،و ألقيام "فورأ بمــا هــو ضــروري لتســليح
…
ألبروليتاري ــا" و "أن يتنظم ــوأ ف ــي جي ــش بروليت ــاري مس ــتقل ذأتي ــا ل ــه ق ــوأده
…
وهيئ ــة أركــانه ألعام ــة" .كمــا حــدد له ــا خطته ــا فــي "ألتح ــالف مــع ألبروليتاريــا
…
ألريفيــة" و "مباشــرة بعــد ألنتصــار ،ل يجــب أن يتجــه حــذر ألبروليتاريــا ضــد
…
ألح ــزب ألرجع ــي ألمه ــزوم ،ب ــل ض ــد حلفائه ــا ،أي ض ــد ألح ــزب أل ــذي يري ــد
أســتغلل ألنصــر لوحــده فقــط .".هــذأ ألتكـتيــك ألبروليتــاري ألثــوري أنكشــف
جوهره بوضوح شديد ،و تحققه ألعميق في ألتجربــة ألبلشــفية ألثوريــة بقيــادة
…
لينيـ ــن ألـ ــذي أسـ ــتوعب أكـثر مـ ــن غيـ ــره ألمضـ ــمون ألماركس ـ ــي ف ـ ــي ألرب ـ ــط
ألديالكـتيكي بين ألثورتين ألديمقرأطية و ألشترأكية " :في حيــن )يقـول دأئمـا
…
م ــاركس( تري ــد ألبرجوأزي ــة ألديمقرأطي ــة إنه ــاء ألث ــورة باس ــرع وق ــت ممك ــن و
…
تحقيــق معظــم هــذه ألتــدأبير ،فمــن مصــلحتنا و مــن مهمتنــا أن نجعــل ألثــورة
…
متوأصــلة" ،30بهــدف "أن تطــرد كــل ألطبقــات مــن ألســلطة ،و تســتولي عليهــا
…
…
 30ـ مس ــالة ع ــدم وج ــود قطيع ــة بي ــن ألث ــورتين ألديمقرأطي ــة و ألش ــترأكية بخص ــوص ألماني ــا،
…
…
طرحهــا ألبيــان ألشــيوعي كــذلك" :يــوجه ألشــيوعيون أهتمــامهم ألرئيســي إلــى ألمانيــا لنهــا علــى
…
…
أعتـ ــاب ثـ ــورة برجوأزيـ ــة...فـ ــالثورة ألبرجوأزيـ ــة ل يمكنهـ ــا أن تكـ ــون إل مقدمـ ــة مباشـ ــرة لث ـ ــورة
…
بروليتاريــة" .و هــي هنــا ل تعنــي مقدمــة منفصــلة عــن ألثــورة ألشــترأكية ،بــل هــي جــزء ل يتج ـزأ
…
…
منهــا .و إل فـي هـذه ألحالــة ،علــى ألبروليتاريــا أن تعمـل ذيليـا علـى رفــع أول مصاصــي دمائهــا إلــى
ألسلطة ،كونهم لوحدهم لن يسـتطيعوأ ذلــك مــن دون حلــف ألبروليتاريــا و ألفلحيــن .و حــتى
…
فــي هــذه ألحالــة ،أي رفعهــا إلــى ألســلطة ،فلــن يســتطيعوأ تحصــيل كــل الســلطة السياســية.
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…
…
ألبروليتاري ـ ــا" ،لن ـ ــه ،يس ـ ــتمر م ـ ــاركس ف ـ ــي توض ـ ــيح ألهـ ــدأف ألسـ ــترأتيجية
…
للبروليتاري ــا" :بالنس ــبة لن ــا ،ل يتعل ــق ألم ــر بتغيي ــر ألملكي ــة ألخاص ــة ،ب ــل
بتحطيمهــا .و ل بحجــب ألتناقضــات ألطبقيــة ،بــل بتحطيــم هــذه ألطبقــات ،و
ليس بتحسين ألمجتمع ألقائم ،بل ببناء مجتمع جديد".
هكذأ عمــل لينيــن علــى تحليـل ألتشــكيلة ألطبقيــة 31بروســيا ألــتي كـانت مقيــدة
…
…
بانم ــاط إنت ــاج مختلف ــة و س ــابقة علــى ألرأســمالية ،و ف ــي نفــس أل ــوقت تعــرف
…
ســيرورة تطــور أقتصــاد ألســوق و صــعود ألرأســمالية )وحــدأت صــناعية بالمــدن
ألكبرى( بسبب ألستثمارأت و دخـول ألرســاميل ألخارجيــة .فــي هـذأ ألتجــاه،
…
أســتطاع لينيــن ألقبــض علــى نقــط ألتحــول ألــذي عرفتــه ألرأســمالية" :ينبغــي
…
…
علينــا أن نتنــاول بــوجه خــاص ذلــك ألــدور ألــذي يلعبــه تصــدير رأس ألمــال فــي
…
إنش ــاء ش ــبكة ألتبعي ــة وأل ــترأبط ألعالمي ــة للرأس ــمال ألم ــالي" ،حي ــث عرف ــت
…
ألرأســمالية تطــورأ إلــى نظــام عــالمي مــن ألضــطهاد ألســتعماري و ألســتعباد
…
…
ألم ـ ــالي لغلبي ـ ــة ألبش ـ ــرية م ـ ــن ط ـ ــرف فئت قليل ـ ــة م ـ ــن ألـ ــدول ألرأس ـ ــمالية
لتعمل بعـد ذلــك ،ألبروليتاريــا ،وفـق ألطــرح ألــذيلي ،علـى ألنضـال و ألكـفــاح و ألقتـال ُلتسـ ِـقط
مــن عملــت قبــل ذلــك علــى مســاعدتهم و إيصــالهم إلــى ألســلطة .منتهــى ألهلوســة أليديولوجيــة
…
تلــك ألــتي تــدعو ألبروليتاريــا أليــوم ،مــن أجــل تحررهــا ،مســاعدة مصاصــي دمائهــا و ألعمــل علــى
إيصالهم إلى ألسلطة ألسياسية.
…
…
 31ـ نقصد كـتـاب " تطــور ألرأسـمالية بروسـيا" ألـذي بـدأ فيـه ألعمـل و هـو فـي ألسـجن قبـل نفيـه
بعدها إلى سيبيريا.
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…
"ألمتقدم ــة" أل ــتي أقحم ــت ألوض ــع ألع ــام ،بفض ــل تس ــلحها ،ف ــي ألح ــرب و
تقاسمت ثروأت ألشعوب:32
"إن ألبلــدأن مصــدرة ألرســاميل قــد أقتســمت ألعــالم فيمــا بينهــا بمعنــى ألكلمــة
…
… …
ألمجــازي .غيــر أن ألرأســمال ألم ــالي ق ــد أفضــى إلــى أقتس ــام مباشــر للع ــالم" .
)لينين(.
…
حـ ــدد لينيـ ــن ألكيفيـ ــة ألـ ــتي بهـ ــا تبلـ ــور ألرأسـ ــمال ألمـ ــالي و ب ـ ــروز ألطغم ـ ــة
…
…
…
)ألوليغارشــية( ألماليــة فــي أنــدماج ألرأســمال ألبنكــي بالرأســمال ألصــناعي ،و
…
…
هيمنتــه فــي ألبلــدأن ألرأســمالية "ألمتقدمــة" ،حيــث ل يــوجه فــائض ألرأســمال
إلى ألرفع من مستوى معيشة ألجماهير ،بل إلى ألمزيد من ألربح و مضاعفته
عــن طريــق تصــديره إلــى ألبلــدأن "ألمتخلفــة" ألــتي أنجــذبت بــالعنف إلــى خــط
…
…
بدأ فيهــا تهيــئ ألظــروف …ألوليــة ل "ألتطــور ألصـناعي"" .إن ألقــرن
ألرأسمالية و
…
ألعش ــرين )يق ــول ليني ــن( ه ــو نقط ــة ألتح ــول م ــن ألرأس ــمالية ألقديم ــة إل ــى
…
…
ألحديثــة ،مــن ســيطرة ألرأســمال بــوجه عــام إلــى ســيطرة ألرأســمال ألمــالي" و
ألحتكارأت ألتي فيها تكمن ألنزعة إلى ألسيطرة و ألعنف.
هــي ألمبرياليــة 33ألــتي كشــف لينيــن عمــق تناقضــاتها و حــدد علماتهــا ألخمــس
…
ألساسية في:
…
… …
 32ـ و ليس من قبيل ألصدف أن أفضت ألسـرعة ألكـبرى فـي تطــور ألرأسـمال ألمـالي فـي فرنسـا
…
…
مع إضعاف ألرأسمال ألصناعي إلى أشتدأد سياسة أللحاق ألستعمارية لقصى حد "...لينين.
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…
…
 1ـ تمركــز ألنتــاج و ألرأســمال تمركـزأ بلــغ فــي تطــوره حــدأ مــن ألتطــور أدى إلــى
نشوء ألحتكارأت ألتي تلعب ألدور ألفاصل في ألحياة ألقتصادية
…
…
 2ـ أندماج ألرأسمال ألبنكي و ألرأسمال ألصناعي و نشوء ألطغمة ألمالية
…
 3ـ تصدير ألرأسمال ،خلفا لتصدير ألبضائع
…
 4ـ تشكيل أتحادأت رأسماليين أحتكارية عالمية تقتسم ألعالم
…
…
…
 5ـ أنتهى تقاســم ألرض إقليميــا بيــن كبريـات ألــدول ألرأسـمالية و أبتــدأ تقاسـم
ألعالم بين ألتروستات ألعالمية.
…
…
فالمبريالية هـي ألرأســمالية فـي مرحلــة سـيطرة ألحتكـارأت و ألرأسـمال ألمـالي
و تصديره.
 4ـ ـ ـ ا إلمبريالية هي تمهيد للثورة الجتماعية للبروليتاريا )لينين(
…
 33ـ ح ــاول "كاوتس ــكي" طم ــس حقيق ــة ألمبريالي ــة معت ــبرأ إياه ــا ش ــكل م ــن أش ــكال سياس ــة
…
ألرأ ســمالية ألحديثــة ،و هــو مــا أعتــبره لينيــن تبشــيرأ بالتفــاق مــع ألمبرياليــة و تجميل لوجههــا،
…
…
لن "ألنضــال" ضــد سياســة ألتروســتات و ألبنــوك ،دون مســاس باســس أقتصــادها ،يــؤدي إلــى
ألصلحية و ألمهادنة مع ألبرجوأزية.
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…
…
…
أعتقــد جــل ألماركســيين ألــروس أن ألثــورة ألــتي بــدأت تلــوح فــي ألفــق ،ســوف
تمر من مرحلتين مختلفتين ،مرحلة ألديمقرأطية ألبرجوأزية و متابعة ألتطور
…
…
ألرأسـ ــمالي ثـ ــم إطلق ألثـ ــورة ألشـ ــترأكية ،إل لينيـ ــن أل كـثر تش ـ ــبعا و عمق ـ ــا
بالنظرية ألثورية ،كانت له نظــرة عميقــة بمــا ســتكون عليــه ألثـورة ألروسـية ،و
على ألخصوص في مرحلتها ألديمقرأطية ألثوريـة و ألربــط ألــديالكـتيكي بينهـا و
بين ألثورة ألشترأكية.
…
هكذأ زعم المناشفة ،و كذأ فــي ألبدأيــة ألعديـد مــن ألبلشــفة ،أن هــذه ألثـورة
…
ألوش ـ ــيكة ل ـ ــن تك ـ ــون إل ث ـ ــورة برجوأزي ـ ــة ،و بم ـ ــا أن طبيعتهـ ـ ــا ديمقرأطي ـ ــة
…
برجوأزيــة ،فيجــب أن تكــون بقيــادة ألبرجوأزيــة أللبرأليــة .لهــذأ ،وجــب علــى
…
…
…
ألبروليتاريا أن تعمل على مساندة و دعم ألبرجوأزية أللبرألية و أن ل تقيم أية
…
رأبــط بينهــا و بيــن ألفلحيــن 34ألــذين يشــكلون ألغلبيــة ألعدديــة .و بالتــالي،
…
…
…
يجــب علـى ألبروليتاريــا أن ل تتــولى قيـادة هـذأ ألتحــالف لجــل ألثــورة ،و أن ل
…
تنخرط بشكل حماسي و نشيط يفوق أو يتجاوز أنخرأط ألبرجوأزية أللبرأليــة،
…
…
لنهـ ــا بهـ ــذأ ألشـ ــكل ،سـ ــتدفع ألبرجوأزيـ ــة أللبرأليـ ــة للهـ ــروب إل ـ ــى أحض ـ ــان
…
…
 34ـ من بين تلك ألطروحات ،ألطرح " ألتروتسكي" ،صاحب نظرية "أليــاس ألــدأئم" ،ألــذي
دأفع في أتجاه حرمان ألبروليتاريا من ألحليف ألموضوعي …أل كـثر موثوقيــة ،و تجاهــل كليــا دور
حركة ألفلحين في ألستيلء على ألسلطة.
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…
ألوتوقرأطيــة للتحــالف معهــا و إجهــاض ألثـورة فــي عـدم ألقضـاء علــى ألقطــاع و
…
ألســلطة ألقيصــرية ،أو ألنص ـرأف مــع بــاقي ألطبقــات ألبرجوأزيــة و أبتعــادهم
عن ألثورة.
…
وفــق هــذأ ألطــرح ألمنشــفي إذن ،علــى ألبروليتاريــا أن تمــارس ضــغطا خارجيــا
ي ــدفع ف ــي أتج ــاه يج ــبر ألبرجوأزي ــة أللبرألي ــة عل ــى قي ــادة ألث ــورة ألبرجوأزي ــة
… …
ألديمقرأطي ــة ح ــتى "نهايته ــا" ،أي أن يك ــون للبروليتاري ــا دور ث ــانوي و ذيل ــي
للبرجوأزية أللبرألية.
…
عكس هذأ ألطرح ألمنشفي ،و ألذي أطلق عليه ألبلشــفة ب " تكـتيـك خيانــة
…
ألثورة" ،أو " تكـتيــك يحــول ألبروليتاريــا إلــى طــرف ذيلــي يـثير شــفقة ألطبقــات
ألبرجوأزية" ،جاء الطرح اللينيني ألـذي يجـد جـذوره فـي ألخطـوط ألماركسـية
…
…
ألساسية ،عصر ألرأسمالية ،بخصوص ألبلــدأن ألــتي أنوجــدت فيهــا برجوأزيــة
…
…
لبرألية عاجزة سياسيا أمام ألقطاع و ألسلطة ألستبدأدية .ليؤكد على أنه رغم
كون ألثـورة ألوشــيكة ذأت طبيعـة برجوأزيــة ديمقرأطيـة ،فـإن ألبروليتاريـا هـي
…
…
مــن يهتــم فــي ألمقــام ألول بنجاحهــا ألكامــل و ألشــامل ،أي فــي ألقضــاء علــى
ألقط ــاع و ألس ــلطة ألقيص ــرية .نجاحه ــا ألش ــامل ه ــذأ ،س ــيجعل ألبروليتاري ــا
…
قــادرة أكـثر علــى ألتنظــم و ألتطــور سياســيا ،و علــى أكـتســاب ألخــبرة و ألتجربــة
في ألقيادة ألسياسية للجماهير ألعاملة ،و بالتالي ألنتقال مباشرة من مرحلــة
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ألث ــورة ألبرجوأزي ــة ألدمقرأطي ــة إل ــى مرحل ــة ألث ــورة ألش ــترأكية .35فالبروليتاري ــا
…
…
مهتمـ ــة أكـثر بانتصـ ــار ألثـ ــورة ألبرجوأزيـ ــة ألديمقرأطيـ ــة أكـثر مـ ــن ألبرجوأزيـ ــة
…
نفســها ،لن "ألثــورة ألبرجوأزيــة هــي ،بمعنــى مــا ،إيجابيــة جــدأ و لهــا فائــدة
كبيرة للبروليتاريا على ألبرجوأزية" )لينين( .لهذأ يجب علــى ألبروليتاريــا تــولي
…
قي ــادة ألث ــورة ،لكنه ــا لوح ــدها ل ــن تس ــتطيع تادي ــة مهم ــة ألث ــورة ألبرجوأزي ــة
ألديمقرأطيــة بنجــاح كامــل ،مــن دون ألمســاهمة ألنشــيطة و ألفعالــة لحليــف
موث ــوق موض ــوعيا في ــه .ه ــذأ ألحلي ــف ح ــدده ليني ــن و ألبلش ــفة ف ــي جم ــاهير
…
ألفلحيــن ،كــونهم هــم ألخريــن لهــم كــل ألمصــلحة فــي نجــاح ألثــورة ،لنهــا
…
…
ستمكنهم من أنتزأع أرأضيهم و تصفية حســاباتهم مـع طبقــة مل كـي ألرأضـي،
…
…
…
فاهتمــامهم "يــتركز فــي مصــادرة أرأضــي ألســياد )ألشــكل ألساســي للملكيــة(
…
أكـثر مـ ــن أهتمـ ــامهم فـ ــي ألحفـ ــاظ علـ ــى ألملكيـ ــة ألخاصـ ــة)".ليني ـ ــن( .ففئ ـ ــة
…
… …
…
ألفلحي ـ ــن و م ـ ــن دون أن تك ـ ــون أش ـ ــترأكية أو أن تتوق ـ ــف عل ـ ــى أن تك ـ ــون
…
…
برجوأزيــة صــغيرة ،هــي " قــادرة علــى أن تصــبح حليفــا حازمــا و ثابتــا و أل كـثر
…
جدري ــة للث ــورة ألديمقرأطي ــة .ستص ــبح ل محال ــة إذأ أس ــتمر مج ــرى ألح ــدأث
ألثوريـ ــة ألـ ــتي تعلمهـ ــا ،و لـ ــم تنقطـ ــع مبك ـ ـرأ بخيانـ ــة ألبرجوأزي ـ ــة و هزيم ـ ــة
…
 35ـ شـكل هـذأ ألطــرح ألبلشـفي ألثــوري ضـربة قاسـمة ل نظريـة "أليـاس ألــدأئم" ألمقنعـة باسـم
ألثــورة لصــاحبها "تروتســكي" ،و هــو ألــذي دعــا ،عشــية ثــورة فــبرأير إلــى أســتيلء ألبروليتاريــا
…
…
مباش ــرة عل ــى ألس ــلطة .أكي ــد ،أنه ــا ك ــانت س ــتكون ض ــربة قاس ــمة للث ــورة ألديمقرأطي ــة بقي ــادة
ألبروليتاريا و ألفلحين ،كونها ،شكلت ،عمليا ،نظرية مضادة للثورة.
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…
ألبروليتاريــا .بهــذأ ألشــرط ،يصــبح ألفلحــون حصــن ألثـورة و ألجمهوريــة .لنهــا
…
وحدها ثورة منتصرة بالكامل ،يمكن أن تمنحها كل شيء في مجال ألصــلح
ألزرأعــي .كــل مــا يرغــب فيــه ألفلحــون ،كــل مــا تحلــم بــه ،كــل مــا هــو ضــروري
بالنسبة لها) ".لينين(.
لهــذأ دأفــع و عمــل ألبلشــفة ،عكــس ألطــرح ألمنشــفي ألقائــل بالتحــالف مــع
…
ألبرجوأزيـ ــة ،فـ ــي أتجـ ــاه عـ ــزل ه ــذه ألخيـ ــرة و شـ ــل تذب ــذبها للقي ــام بـ ــالثورة
ألبرجوأزيـ ــة ألديمقرأطيـ ــة بكاملهـ ــا تحـ ــت ألقيـ ــادة ألسياس ــية و أليديولوجيـ ــة
للحزب ألبروليتاري.
في رده علـى ألطـرح ألمنشـفي ألـذي يقـول بضـرورة عـدم ألنخـرأط فـي ألتحــالف
م ــع ألفلحي ــن مخاف ــة ترأج ــع و أبتع ــاد ألبرجوأزي ــة و إجه ــاض ألث ــورة ،يق ــول
لينين" :مـن يســتوعب فعل دور ألفلحيـن فــي ألثـورة ألروسـية ألمنتصـرة ،لــن
…
يق ــول إن م ــدى ألث ــورة س ــيتقلص حي ــن س ــتترأجع و تبتع ــد ألبرجوأزي ــة .لن
…
ألنطلق ــة ألحقيقي ــة للث ــورة ألروس ــية ل ــن تب ــدأ فعل ،ل ــن تحق ــق ألث ــورة فعل
…
أقصــى مــدى ممكــن فــي إطــار حركــة ديمقرأطيــة برجوأزيــة ،إل حيــن ســتترأجع
…
ألبرجوأزية .و أن جمــاهير ألفلحيــن تمضــي مرأفقــة للبروليتاريــا ،و تتــولى دورأ
ثوريــا فعــال و نشــيطا .كــي تتــم و تنجــز و بشــكل متســق حــتى ألنهايــة ،ثورتنــا
…
ألديمقرأطي ــة يج ــب أن تس ــتند عل ــى ق ــوى ق ــادرة عل ــى ش ــل تن ــاقض و تذب ــذب
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ألبرجوأزية ) تريد ألثورة ،لكن تريدها منقوصة ،في حدود معينة تخــدم فقــط
…
مصلحتها( أي قادرة فعل على إجبارها على ألبتعاد.".
عل ــى خط ــى ألط ــرح ألماركس ــي ألمرك ــزي ف ــي ض ــرورة "بن ــاء دول ــة ألديكـتاتوري ــة
ألبروليتارية لســحق طبقــة ألبورجوأزيــة و مقاومتهــا" " ..تســليح ألبروليتاريــا" ..
"ألنتظـ ــام فـ ــي جيـ ــش بروليتـ ــاري مسـ ــتقل ذأتيـ ــا ،"..طـ ــرح ألحـ ــزب ألثـ ــوري
ألبلش ــفي ،ف ــي إط ــار ألث ــورة ألديمقرأطي ــة للبروليتاري ــا و ألفلحي ــن ،و به ــدف
…
ألنتصار ألحاسم و ألشامل علـى ألقيصـرية ألـذي يجــب "أن يسـتند علـى ألقـوة
ألمسـ ــلحة )تسـ ــليح ألجمـ ــاهير( و علـ ــى ألنتفاضـ ــة و ليـ ــس علـ ــى ألمؤسسـ ــات
ألمش ــكلة "قانوني ــا" ) ألطري ــق ألس ــلمي(" ،بن ــاء س ــلطة سياس ــية مؤقت ــة ه ــي
ألديكـتاتوري ــة ألثوري ــة للبروليتاري ــا و ألفلحي ــن ،يك ــون ه ــدفها ألقض ــاء عل ــى
…
…
ألوتوقرأطي ــة و تحطي ــم و ب ــالقوة مقاومته ــا ،و ش ــل تذب ــذب ألبرجوأزي ــة ،أي
ألقيام بمهام ألثورة ألبرجوأزية ألديمقرأطية حتى نهايتها:
"ألنتص ـ ــار ألحاس ـ ــم للث ـ ــورة عل ـ ــى ألقيص ـ ــرية ،ه ـ ــو ألديكـتاتوريـ ـ ــة ألثوريـ ـ ــة
للبروليتاريا و ألفلحينـ" )لينين(.
ف ــالتحولت ألض ــرورية للبروليتاري ــا و جم ــاهير ألفلحي ــن ت ــدفع ألقيص ــرية و
ألملكين ألعقاريين و ألبرجوأزية ألكبيرة إلــى مقاومــة هــذه ألتحــولت ،بنفــس
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ألمنطـ ــق ألـ ــذي يـ ــدفع ألبرجوأزيـ ــة ألمط ـ ــاح بس ـ ــلطتها إلـ ــى مقاومـ ــة ألس ـ ــلطة
ألسياسية للبروليتارية في مرحلة ديكـتاتورية ألبروليتاريا.
فمــن دون ألديكـتاتوريــة ألثوريــة للبروليتاريــا و ألفلحيــن ،يســتحيل تحطيــم
هــذه ألمقاومــة )هــو جــوهر ألطــرح ألماركســي فــي ضــرورة تحطيــم ألديكـتاتوريــة
ألبروليتارية لمقاومة ألبرجوأزيـة بعـد ألســتيلء علــى ســلطتها ألسياسـية( .فهــي
هن ــا ،ألديكـتاتوريـ ــة ألثوريـ ــة للبروليتاريـ ــا و ألفلحيـ ــن ،ليسـ ــت ديكـتاتوريـ ــة
…
…
أشترأكية ،و لكن ديكـتاتورية ديمقرأطية .لنها لن تسـتطيع بعـد ضـرب أسـس
…
ألرأسمالية و إطلق سيرورة ألتحويل ألشترأكية.
…
لــم يضــع ألبلشــفة فاصــل بيــن ألث ــورتين ألديمقرأطيــة و ألشــترأكية .فــالولى
…
…
ليســت هــدفا فــي ذأتهــا ،بــل هــي مرحلــة أولــى ضــرورية و أساســية فــي أتجــاه
ألجمهوريــة ألشــترأكية .مرحلــة ضــرورية فــي تطــور حركــة ألبروليتاريــا ألثوريــة و
تق ــدمها نح ــو ديكـتاتوري ــة ألبروليتاري ــا .و ه ــذأ ل يمك ــن تحقيق ــه إل إذأ ك ــانت
…
ألبروليتاريا علــى رأس ألشــعب ،و علـى ألخصـوص ألفلحيــن فــي مرحلــة ألثـورة
…
…
ألديمقرأطيـ ــة .و علـ ــى رأس جمـ ــاهير ألعمـ ــال فـ ــي مرحلـ ــة ألصـ ـرأع مـ ــن أجـ ــل
ألشترأكية.
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لق ــد ح ــدد ألبلش ــفة بقي ــادة ليني ــن ،و بدق ــة ،أس ــترأتيجية و تكـتي ــك ح ــزب
ألبروليتاريـ ــا فـ ــي مرحلـ ــة ألثـ ــورة ألديمقرأطيـ ــة ألبرجوأزيـ ــة ألمتص ـ ــلة ب ـ ــالثورة
ألشترأكية:
…
…
" علــى رأس ألشــعب بكــامله ،و علــى ألخصــوص ألفلحيــن ،مــن أجــل ألحريــة
…
…
ألكاملة ،و من أجل ثورة ديمقرأطية متسقة ،من أجل ألجمهورية.
…
…
…
علــى رأس ألعمــال و كــل ألمســتغلين مــن أجــل ألشــترأكية .هــذأ مــا يجــب أن
…
تكون عليه عمليا سياســة ألبروليتاريــا ألثوريــة ،هـذأ هـو جــدول أعمــال ألطبقــة
…
ألـ ــتي يجـ ــب أن تسـ ــيطر و تحـ ــدد حلـ ــول كـ ــل ألمشـ ــاكل ألتكـتيكي ـ ــة ،ك ـ ــل
ألجرأءأت ألعملية للحزب خلل ألثورة" )لينين(
…
"علــى ألبروليتاريــا أن تقــوم بــالثورة ألديمقرأطيــة حــتى ألنهايــة ،بالتحــالف مــع
…
ألفلحين لسحق بالقوة مقاومة ألوتوقرأطية و شل تذبذب ألبرجوأزية.
…
عل ــى ألبروليتاري ــا أن تق ــوم ب ــالثورة ألش ــترأكية بالتح ــالف م ــع ألعناص ــر ألش ــبه
ألبروليتاريــا مــن ألشــعب لتحطيــم بــالقوة مقاومــة ألبرجوأزيــة و شــل تذبــذب
ألفلحين و ألبرجوأزية ألصغيرة .هذه هي مهام ألبروليتاريا" )لينين(.
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أ
 5ـ ـ ـ رصــد اولــي مركــز ل"ماركســية" القــوى النتهازيــة سياســيا و النتقائيــة
أ
ايديولوجيا
تض ــع بع ــض ألق ــوى ألسياس ــية ألفك ــر ألماركس ــي )وح ــده( مرجع ــا له ــا ،بع ــد
تصــفيتها ألجبانــة )"نقــد" ممركــز وســط صــفوف قيادتهــا و طمــس موأقفهــا عــن
قوأع ـ ــدها( ل"أللينيني ـ ــة" و عزله ـ ــم له ـ ــا عنه ـ ــا ،معت ـ ــبرين ألتجرب ـ ــة ألثوري ـ ــة
…
ألبلشفية ،هكذأ ،مجرد تجربة سياسية محدودة تاريخيا كاي تجربة سياســية
…
…
ثورية أخرى ،ناجحة كانت أو فاشلة ،وجب فقــط أســتخلص بعـض ألــدروس
منها جميعها .مع تركيزهم ألمســموم و ألموســوم باليديولوجيــة أللبرأليــة ،علــى
…
ألخطــاء ألعمليــة لمــا بعــد ألنتصــار ألتــاريخي لتلــك ألتجربــة ألثوريــة ألــذي بــه
…
…
فتحـ ـ ــت أم ـ ــام ألبروليتاري ـ ــا أممي ـ ــا طريقه ـ ــا ألث ـ ــوري و ش ـ ــقت عص ـ ــر أن ـ ــدحار
…
…
…
ألرأســمالية ،م ــن دون أن تربــط تلــك ألقــوى أخط ــاء تلــك ألتجرب ــة و ل ح ــتى
فش ــالتها ،ديالكـتيكي ــا و لي ــس تقابلي ــا بنجاحاته ــا و أنتص ــارأتها ،و م ــن دون
تقديم ألدرأسات و ألتحاليل ألتاريخية ألنقدية ألضرورية لستخلص ألــدروس
…
ألعملية من تلك ألخطاء.
…
هـ ــذه ألقـ ــوى ألمدعيـ ــة للماركسـ ــية" ،بـ ــدون لينينيـ ــة" ،تض ــرب أخم ــاس فـ ــي
…
…
…
أس ـ ــدأس ،حي ـ ــن يتعل ـ ــق ألم ـ ــر ببع ـ ــض ألطروح ـ ــات ألماركسـ ــية ألمركزي ـ ــة:
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ديكـتاتورية ألبروليتاريا ،36ألعنــف ألطبقـي ألبروليتـاري ألثـوري و رأهنيـة قيـادة
ألبروليتاريا للثورأت.
حقيقة ،إن تصفية هذه ألقوى ألسياسية ل "أللينينية" هو في جوهره تصــفية
…
لهذه ألطروحــات ألماركســية ألمركزيـة .فمــاذأ تبقـى مـن ماركسـية هـؤلء ،و مـن
…
ألماركسية ذأتها في تعاطي هؤلء لهـا ،بعـد تصــفيتهم لتلـك ألطروحـات حـول
ألبروليتاري ــا؟ و أنتق ــائهم لموض ــوعات ه ــي ،م ــن دون ترأبطاته ــا ألدأخلي ــة و
ألعض ــوية بالموض ــوعات ألماركس ــية ألمركزي ــة ح ــول ألبروليتاري ــا ،تفق ــد كلي ــا
…
مضمونها ألمادي ألتاريخي ألثوري و كونيتها مرحلة ألهيمنة ألرأسمالية عالميا.
فالحـ ــديث عـ ــن ألص ـ ـرأع ألطبقـ ــي دون ربطـ ــه بحركـ ــة ألبروليتاري ـ ــا و مهمته ـ ــا
ألتاريخيــة فــي ألســتلء علــى ألســلطة ألسياســية و بنــاء دولتهــا ألديكـتاتوريــة
ألثورية ،هو حديث ل رأبط دأخلي له بالفكر ألماركســي ،بــل هــو فــي مضــمونه
ل يختلــف عــن مضــمون فكـر لـبرألي ألقــرن ألتاســع عشــر )نحــن فــي هـذه ألحالــة
…
خارج ألطار ألفكري ألماركسي( ألذين أوجــدوأ موضــوعة ألطبقــات و صـرأعاتها
 36ـ " ديكـتاتورية ألبروليتاريا هي ألمحك ألذي يسمح باختبـار مـدى فهـم و إدرأك ألماركسـية".
لينين
" مــن يخشــى ديكـتاتوريــة ألبروليتاريــا ،و يحلــم بالقيمــة ألمطلقــة للمطــالب ألديمقرأطيــة ،هــذه
بالضبط هي ألنتهازية" لينين.
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…
و بشــهادة مــاركس نفســه )أنظــر رســالة مــاركس ل "وأيــد مــاير" بتاريــخ  5مــارس
.(1852
…
…
أمــا ألماديــة ألديالكـتيكيــة ألــتي يقــدمها هــؤلء "ألماركســيين" علــى أنهــا ،هكــذأ
…
…
فقــط ،منهجيــة للتحليــل ،هــي فــي حقيقتهــا هنــا ،أي فــي أيديولوجيــة هــؤلء،
…
"ديالكـتيكي ـ ــة" م ـ ــن دون مادي ـ ــة ،كاليديولوجي ـ ــة ألمنفص ـ ــلة ع ـ ــن طبقته ـ ــا
… …
)ألستيلب أليديولوجي( .و كانه ،أي هذأ ألديالكـتيك ألذي يقدمه لنا هـؤلء
"ألماركســيين" ،هــو مفتــوح )بنفــس ألمنطــق ألــذي ينوجــد عليــه جهــاز ألدولــة
…
ألــبرجوأزي فــي تصــور أصــحاب إيديولوجيــة ألتــدأول ألســلمي علــى ألســلطة و
…
طريق ألبرلمانية( بيد كل ألطبقــات ،مثقفيهــا و أحزأبهــا ألمعـبرة عـن مصــالحها
…
و طموحاتهــا ،تســتخدمه )أي ألــديالكـتيك( كلهــا و ببرأعــة علمــاء ألرياضــيات
لتحصيل نفس ألنتائج بعد طرح نفس ألبرأهين و ألتحاليل لنفــس ألمســائل و
ألقضايا )ألمسائل ـ ألوأقع وأحـد ،و ألطريقــة ـ ألمنهجيــة وأحـدة ،ليكـفـي فقــط
ألضبط ألذهني لعناصر هذه ألمنهجية و قوأنينها فـي ألتحليـل لتحصـيل نفـس
ألنتائج ألسليمة ـ ألمنطقية(.
…
و كــان ألماديــة ألديالكـتيكيــة هــي خــارج ألطبقــات هــي ألخــرى و خــارج تاريــخ
…
… …
… …
ص ـرأعاتها ،أو أن ك ــل ألمس ــالة ،أي مس ــالة ألمادي ــة ألديالكـتيكي ــة ،تتلخ ــص
كلهـ ــا فـ ــي ألسـ ــتيعاب ألفكـ ــري ـ ـ ألـ ــذهني المج ــرد مـ ــن ك ــل موق ــع أجتمـ ــاعي
)ألمــادة( و مــن كــل ممارســة ـ ديناميكيــة أجتماعيــة )حركــة( و مــا تقــدمه هــذه
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…
…
ألخيــرة مــن معطيــات و معــارف )حركــة ألمــادة ،إل أنهــا هــي هنــا وأعيــة( ،و
بالتالي ،مجردة من كل معرفة يؤطرهــا و يحــددها ذأك ألموقــع ألجتمــاعي فــي
…
…
ديناميكيته ،أي في صرأعه ضد موأقع أجتماعية أخرى )فالتناقض هــو محــرك
…
…
ألشياء( ،علــى شــاكلة ذكــاء و عبقريــة ألشــترأكيين ألطوبــاويين ألوأئــل ألــذين
…
أب ــدعوأ ف ــي تش ــييد "مجتمع ــات أش ــترأكية" م ــن رم ــاد بع ــد أن »ل ــم ي ــروأ ف ــي
…
…
ألبروليتاري ــا أي نشـ ــاط تـ ــاريخي و ل أي حركـ ــة سياسـ ــية خاصـ ــة بهـ ــا" ألبيـ ــان
ألشيوعي.
…
إن كــانت مســالة ألــديالكـتيك ألمــادي بــذأك ألشــكل ألــذي بــه تتصــوره هــذه
ألقـ ــوى ،فلمـ ــا ل يبـ ــدعون فـ ــي ألتعمي ــق و ألتطـ ــوير ألـ ــذهني لعناصـ ــره ،و إن
…
…
أعتقدوأ أنه نهائي ،و هو وأقع ألمر ألمضمر و ألضمني في تقديمهم له ،فتلــك
…
و بلغة هذه ألقوى ألنتهازية ألتي ما فتات تنعت بها أليســار ألثــوري ألماركســي
أللينينــي ،عقائديــة و جمــود )هنــا علــى هــذأ ألمســتوى مــن نهائيــة ألــديالكـتيك
ألمادي في منظور هؤلء ،يلتقي خط "ألجمــود ألعقائــدي" مــع خــط ألنتهازيــة
و ألنتقائية(.
…
ف ــي ألحقيق ــة ل ــن نج ــد هن ــا أفض ــل م ــن م ــا كـتب ــه أنجل ــز ف ــي كـت ــابه "لودفين ــغ
…
…
فويربــاخ و نهايــة ألفلســفة ألكلســيكية أل لمانيــة" حــول هــذه ألمســالة" :كيــف
باســتخدأم منهــج ثــوري بعمــق )يقصــد ألــديالكـتيك( ،نتوصــل لنتائــج سياســية
جد معتدلة".
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في ألوأقع ،هـذه ألقــوى ألنتهازيــة سياســيا ،تتموقــع إيــديولوجيا فــي مرحلــة مــا
قب ــل ص ــعود ألماركس ــية لوأجه ــة ألص ـ ـرأع ألطبق ــي و تخن ــدقها طيل ــة تبلوره ــا
ألنظــري فــي قلــب حركــة ألبروليتاريــا .فهــي ،تلــك ألقــوى ،مرتبطــة بسياســة و
إيديولوجي ــة ألبرجوأزي ــة أللبرألي ــة و ت ــدأفع عملي ــا عل ــى ألتح ــالف معه ــا ض ــد
…
ألس ــتبدأد ألسياس ــي و ألقتص ــادي ،فه ــي م ــن أنص ــار ص ــناعة أل ــوهم ـ ألبن ــاء
…
ألرأس ــمالي بقي ــادة برجوأزي ــة ) م ــا يس ــمى ب"ألث ــورة ألوطني ــة ألديمقرأطي ــة"،
…
بقيــادة برجوأزيــة( ،و علــى ألطبقــة ألعاملــة ،بعــد أن تناضــل ذيليــا 37ليصــال
…
هــذه ألقــوى ألجتماعيــة أللبرأليــة إلــى ألســلطة ،أن تتحمــل بنفســها مســؤولية
…
…
تخليص نفسها ِمن من أوصلتهم هي إلى ألسلطة .و كان تاريــخ هــذأ ألعــالم لــم
…
يعــرف ل مرحلــة إمبرياليــة ،و ل ثــورة أشــترأكية ،و ل أنه ـزأم هــذه ألطروحــات
ألتحريفية إيديولوجيا و سياسيا ،و ل إفلسها تاريخيا.
…
هــذأ ألمــر ،ليــس هــو فقــط تخــل عــن ألبروليتاريــا و خيانتهــا مــن طــرف هــذه
…
ألقوى ألتي تدعي ألماركسية ،بل هو عمليــا قبــول بالرأســمالية و أستســلم لهــا.
لدى كان ألنضال ألبروليتاري ضد ألمبرياليــة و وكلئهــا ألمحلييــن ،هــو وثيــق
ألص ــلة بالنض ــال ض ــد ألنتهازي ــة ،و إل ،كم ــا يق ــول "ليني ــن"":يك ــون ـ ذأك
ألنضال ـ عبارة فارغة و كاذبة" .
…
 37ـ "إيديولوجية ألذيلية هي أساس ألنتهازية" لينين.
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إان مـ ــن يعـ ــادي الثـ ــورة البروليتاريـ ــة ـ ديكـتاتوريـ ــة البروليتاريـ ــا و العنـ ــف
أ
البروليتاري الثـوري ،إامـا انهـم ل يعلمـون و ل يسـتوعبون مـا يقولـون ،و هـم
أ
بهــذا يســاهمون عمليــا فــي زرع الضــبابية و التخبــط ،او هــم فعل يعلمــون
بــذلك ،و هــم بهــذا يتخلــون علنيــا و عمليــا ،و يخونــون قضــية البروليتاريــا .و
في الحالتين معا ،هم يخدمون الرجعية القائمة.
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