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""إلى المامإلى المام""المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية المنظمة الماركسية-اللينينية المغربية 

"المرحلوية أو النيومنشفية""المرحلوية أو النيومنشفية"

إشارات حول أحد المظاهر الساسية للفكر اليميني إشارات حول أحد المظاهر الساسية للفكر اليميني 
في الحركة الماركسية ف اللينينية المغربيةفي الحركة الماركسية ف اللينينية المغربية

طرح المسألة:طرح المسألة:

 تكمي هذه الحلحظال إلى تحدي�د أس��س نق��د فك��ك ال ح �ن داخ��ل الحكك��ا الحاركس�� ا ا الي ا ا ��ا الحركة ��ال
 ف حا يتعيق ةواحدة من الحظاهك الساس ا ال��تي نعاونه��ا "الحكحيوي��ا". الحظه��ك الث��اني الساس��ي ف�ي ه��ذا
 الفكك ال ح اي هو "الاخبويا"ل و ساخص ذلك  ةحلحظا في نف��س الاس��قل  وس��اب ن ة��الخصل أن ه��ذين

الحظهكين الساس  ن في هذا الفكك ال ح اي تعودان في الاهايا إلى الساس الحشتكك التالي:

  مارسل ها��اك اس��تحالا تج��اوز23- ةالاسبا لحجحوعا ال ح نل التي استحوذت ةطكيقا ميتويا عيى ق ادة 
 التصور البورجوازي ليحعكفال من أجل أن تدمج في محارستها الفعي ��ال التص��ور البكولت��اري ليحعكف��ال
 تيك التي تم تعكيفها من طكف ماركسل في  أطكوحته الثالثا ح��ول ف ورة��اخل وال��تي طوره��ا م��او تس��ي

تونغ في "في الححارسا"

 إذا كانت الاخبويال التي لم تقك ةه��ا ه��ذه الحجحوع�ا أة��دال ة��ل ح��تى أنه��ا ذهب��ت إل��ى إدانته��ا ش��كي ال تطب��ع
 ةش��كل واض��ح التص��ورات الس اس�� ا و اليديولوج ��ا و التاظ ح ��ا له��ذه الحجحوع��ا و س��يوكها الس اس��يل
 فالحكحيوي��ا أك��ثك مك��كا. ف��ي ه��ذال  كح��ا يظه��كل  فه��ذه الحجحوع��ا ال ح ا ��ا تبق��ى مطاةق��ا لح��ا تتح ��ز ة��ه

. 1النتهازيال كحا أكد عي ها ل ا نل أي ل تظهك أةدا ةوجهها الحكشوف

 إل أن "الحكحيويا"ل  يحكن أن توضح انطلقا من مواقف متعددة له��ذه الحجحوع��ال وة��الخصل انطلق��ا
. 2من "ملحظات ةاريس ا حول الصحكاء "

و ةالساسل فهذا التصور يحكن تيخ صه كالتالي: 

 - الحكحي��ا الحال ��ا م��ن الث��ورة الديحوقكاط ��ا الحركة ��ال ه��ي مكحي��ا ةورجوازي��ا تقوده��ا البورجوازي��ال
 ووحده نجاح هذه  الحكحيال هو الذي س سحح ةالتطور الكأسحالي ليبلدل وةالت��الي تط��ور البكولتاري��ال و
 يحكن من الدخول إلى الحكحيا العي ا  م�ن الث�ورة البكولتاري�ا. م�ن ها�ا يي�زم ةالاس�با ليحكك�ا الحاركس� ا

الي ا ا ال ضكورة أخذ موقعها التبعي تجاه الحزاب البورجوازيا حتى ةالاسبا ليصحكاء .

 إذا كان هذا التصورل لم يعبك عاه ةصفا واضحا من طكف مجحوعا ال ح ن ه��اتهل ف��إن "ماظح��ا العح��ل
 الش وعي" في لباان ل التي تحثل مع "الجبها الديحقكاط ا لتحكيك فيس��ط ن" القط��ب الي��ديولوجيل ال��ذي

 انظكمقالا ل ا ن :"الحاركس ا والتحكيف ا" (الحتكجم) 1
  مارس" ةالخارج إلى السجن الحدني "غب يا"  ةالدار الب ضاء. وتضحات مواقف23 يتعيق المك ةوث قا أرسيتها ق ادة ماظحا "2

 وغ كها (الحتكجم)يح ا ا من قض ا الصحكاء 
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 تس��تاد إل ��ه ه��ذه الحجحوع��ال فق��د ق��امت ة��ذاك ف��ي اس��تجواب ماش��ور م��ن ط��كف الص��ح فا الفكنس�� ا
– 22"ل بكاس ون" ةتاريخ   3 –  ل ح ث يص��كح أح��د ق��ادة ه��ذه الحاظح��ا:  "إن ش�� وع ا لباان ��ال ه��و76 

 ل إناا نااضل من أجل ديحقكاط ا ةورجوازيا حق ق ��ال م��ن18ثوري ةالحعاى الذي كان عادكم في القكن 
 أجل أن تتححل البورجوازيا اليباان ا في الاهايا ق ادة دول�ا عص�كيا" ( ورد  ه�ذا الحقتط�ف ف�ي مجي�ا "

  )1976) ( حول نقد هذا التصور في لباانل انظك مجيا " شؤون فيسط ا ا "ل مارس 2خحس ن" العدد 

 نش�� ك ف��ي ه��ذا الحوض��وعل إل��ى أن نف��س ه��ذه "الحكحيوي��ا" الحطبق��ا عي��ى س�� كورة التح��كر ال��وطاي
 الفيسط ايل هي التي أدت ب"الجبها الديحقكاط ا الش��عب ا لتحكي��ك فيس�ط ن" إل��ى الفلس الي��ديولوجي
 و الس اس��ي ال��ذي نعكف��هل وه��ذال دون أن نحس��ب الخط��ورة القص��وى لحوقفه��ا ح��ول " الك ��ان الق��ومي

  )1976السكائ يي" ( انظك نقد الجبها الديحقكاط ا لتحكيك فيسط ن ل مجيا شؤون فيس�ط ا ا ل اةكي��ل 
(الكاتب )

 لج��ل ذل��ك لعي��ى الحكك��ا الحاركس�� ا الي ا ا ��ا الحركة ��ال لك��ي تح��تكز م��ن الس��قوط ف��ي نف��س الفلس
 اليديولوجي و الس اسيل عي ها أن تقود صكاعا دون رححا ضد الفكك ال ح ايل الذي ما زال يوج��د ة ��ن

صفوفها.

لهذه الرايال وحول هذه الاقطا ةالذاتل أي" الحكحيويا "ل من الضكوري التذك ك ب :

  تعال م ل ا نل ح�ول الق ��ادة البكولتاري�ا ف�ي الث�ورة الديحقكاط �ا البكجوازي�ال كح�ا ج��اء ف�ي كت�اةه:-1
"خطتا الشتكاك ا الديحقكاط ا  في الثورة الكوس ا ".

  تعال م ماو تسي تونغل حول الق ادة البكولتاريا ف�ي الث��ورة الديحقكاط �ا الش��عب ال ف�ي ظ�كوف ةي�د-2
شبه مستعحك في الفتكة المبكيال ا . 

  تعال م الث��ورة الوطا �ا الديحقكاط ��ا الف تاام ��ال كح��ا ت��م تعح حه��ا عي�ى ي��د تكيون��غ ش�� اهل ف��ي كت��اةه-3
. 3"عيى خطى كارل ماركس "

هذا التذك ك س كون موضوعا لشارات خاصا.

 نكيد هاال أن نعبك عن ةعض السس الاظكيا ليجدل ا الحاديال التي تسحح ةتحديدل لحاذا هذه الخ كةل
تتحوقع في اتجاه معاكس ليححاولا  الح كان ك ا البكجوازيا التي تقود إلى "الحكحيويا ".  

 ـ بعض السس النظرية للمادية الجدلية 1

 التناقض و الحركة  ـ1ـ 

 ف��ي ةداي�ا دراس�ته "ف��ي التا��اقض"ل ذك�ك م��او تس�ي تون�غ ةجحي��ا ل ا �ن التال ��ا : "الجدل ��ا ه�ي دراس�ا
.4التااقض في جوهك الش اء نفسها"

 فحا الحقصود ب "جوهك الش اء" ؟ إن الجوهك في التعكيف الكلس كي هوعكس "ظ�اهك الش�� اء"ل
فهذا الخ ك هو  الحظهكل و ظاهك حق قال أكثك عحقال التي هي الجوهك. 

الحج دة. ـ الحتكجم ـ قادة "حزب العحل" الف تاامي الذي قاد الثورة الف تاام ا كز تكيونغ ش اهل هو أحد أة3
ديالكت ك" / دفاتك فيسف ا. ال انظك مقالا ل ا ن : "حول 4
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 غ ك أن مثل هذا التعكيف غ ك كافل لنه ل يضع "الش اء" في دياام تهال ف"الشيء" في الفيس��فال
 ل س هو"الشيء" الجامدل لكاه يش ك إلى الحق قا الحيحوسال وهذه لم تكن أةدا جامدةل فل يحكن إدراك

 .إل في دياام تهاهذه الحق قا الحيحوسا 

 "كل شيء يتدفق"ل كحا قال الديالكت كي الول في التاريخل الف يسوف الغكيقي "ه كاكي ��ت" ل ال��ذي
 خص��ص م��اركس لحدرس��ته الفيس��ف ال أطكوحتـ��ه ف��ي ال��دكتوراه.  ك��ل ش��يء يج��كيل لك��ن ل ��س كح��ا
 يجكي الاه��ك م�ن مابع�ه ف�ي اتج��اه البح��كل ةحك�م ت��أث ك الجاذة ��ا وح��دها. ل�و أخ��ذنا مص�طيح م�ن عي�م
 الف زي��اءل يك��ون ةإمكانا��ا الق ��ام ةالت��دق ق الت��الي: "ك��ل ش��يء ه��و ت��دفق (م��د) (مث��ال كلس�� كي ليت��دفق
 (الحد)ل هو الحد التأث كي الذي يخيقه فع�ل ت �ار كهكة�ائي ف�ي حق�ل مرااط س�ي). و ه�ذا ص�ح ح أك�ثك

ةالاسبا ليح اة من الحادة الحسحاة جامدةل التي هي الخكى حككال كحا تب ن ذلك الف زياء الحديثا.

  ف��ي س�� كورة الح ��اةل ول نعا��ي ها��ا ح ��اة واح��دةل لك��نل الحكك��ا العام��ا ليح ��اةل ال��تي أعط��ت تط��ور
 النواعل  وصول إلى النسانل الحتوفك عيى ميكا الحعكفال وال��تي تحث��ل حكك��ا النس��ان ا ذاته��ال ك��ل
 شيء يتطور من البس�� ط إل�ى الحعق��دل و إن مح��كك ه�ذا التط��ور و ه�ذه الحكك��ال ه�و التا��اقض داخ��ل

جوهك الش اء نفسها. 

 إذا أخذنا س كورة تطور النواعل فك��ل ن��وعل يحث��ل تج��اوزا  ليتااقض��ات الحوج��ودة ف��ي الا��وع الدن��ى
 (ةالحعاى القل تعق دا)ل لكن هذا نفسه يحتوي عيى تااقضات جديدةل ال�تي ل يحك�ن أن يت�م تجاوزه��ال

.هكذا دوال كإل ةحكحيا أكثك تعق دا أيضال و 

  هكذال لخص ماركس الخاص ا الساس ا ليحككا الب ولوج ال في جحيا وردت في نص لهل خص��ص
 ل5ل: "ماهج القتصاد الس اسي"ل " التكك ب العضوي للنسان هو مفتاح ال�تكك ب العض�وي ليق��كد"

 وه���ذا يعا���ي أن���ه ف���ي مس���تقبيه يتض���ح الحاض���ك. ف���ي الحكحي���ا الحال ���ا  ل "النس���ان الحفك���ك" أو
 "الموساة ان"ل كحا يقول ال��ب ولوج ونل تتحوق�ع التااقض��ات ف�ي داخ�ل علق�ات النت��اجل و تجاوزه�ا
 في الحجتحع الش وعيل يكشف تااقضات جدي�دةل ل س�ت اجتحاع �ا ةالض�كورةل وال�تي ل يحك�ن التاب�ؤ

ةشأنها ماذ الن. 

 هكذا إذنل لتحي ل التااقضات داخل جوهك الش اء نفسهال يجب وض��ع الش�� اء ف��ي ص�� كورتهال لن
هذه الص كورة  هي التي توضح القوى الحضحكة ليحاضك.

 ةهذا الحجهودل هااك ةطب عا الحالل علقا جدل ا ة ن معكفا الحاضك و تصور الحستقبل. ه��ذا الكة��ط
 يتحق��ق ةالبكاكس�� سل ةالححارس��ا الجتحاع ��ا الثوري��ال م��ن أج��ل تر  ��ك ه��ذا الحاض��ك ف��ي ص�� كورته

الكاماا. 

 ة�ذوروليتدق قل  فالحكحي��ا الحال �ا ليث�ورة الوطا �ا الديحقكاط �ا الش�عب ا ف�ي الحر��كبل تحت�وي عي�ى 
 .ةارتباطه ةهذه الص كورةالثورة البكولتاريا. ول يحكن فهم الواقع الحاليل و التأث ك ف ه إل 

 إذا أخذنا مثال من الب ولوج ال و ةالضبط في ما يتعيق ةتطور الجا ن الح ��وانيل ها�اك دراس�ا (انظ�ك
 غاستون ماي ك: "التطور الح ��واني" ف��ي خان��ا : ف زيولوج ��ا : موس��وعا لةي ��اد) ﴿الك��اتب﴾  ته��م ه��ذه

الحسألال تسطك عيى ما ييي :

 "في البدايا كل الجا�ا تتش�اةه. فخلل الش�هك الولل يك�ون جا �ن النس�ان ث��دي ال وف�ي الش�هك الث�اني
يأخذ ملمح النسان".

  يحكن تكجحا عبارة ماركس كذلك ب : "تشكيح النسان هو مفتاح تشكيح القكد" الحتكجم - 5
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 نفس هذه الدراسال ف حا يتعيق ةتطور ةذور الجسمل توض��حل أن "التوج ه��ات العام��ا له��ذا التط��ورل ل
 تظهك إل في ص كورة "الشكال الول ا"ل و ةالقدر الذي  تاباي ف هل لنه في البدايا ل شيء يجعيه��ا

تاكشف.

 في الفتكة الحال ا ليثورة الوطا ا ا لديحقكاط ا الشعب ا في الحركبل ح ��ث أن ق ��ادة الاض��الت ل س��ت
 في يد البكولتاريا و حزةهال وح ث التحالف ة ن العحال و الفلح ن لم يتحقق ةعدل فإن م كانك  ا��ا م�ن
 ال ح نل يعتبكون أن هذه الحكحيا هي مكحيا ةذرة ثدي ��ال ةحعا��ى الث��ورة البكجوازي��ا كح��ا ح��دثت ق��ي

  الفكنس�ي. لك�ن الحق ق��ا أن ص� كورة ه�ذه الث�ورة الوطا �ا الديحقكاط �ا الش�عب ا ه�ي ة�ذرة18الق��كن 
 النس��انل ةحعا��ى أن الث��ورة الوطا ��ا الديحقكاط ��ا الش��عب ال  تتأس��س عي��ى التح��الف ة ��ن العح��ال و

الفلح نل و عيى ق ادة البكولتاريا ةواسطا حزةها. 

 ماذ النل فالح ويا العح قا ليوضع ا الحال ا ةالحركبل و التااقض داخل جوهك الش اء نفس��ها- ال��ذي
 يصاع هذه الح ويا- تكحن ف�ي التا�اقض الساس�ي ة �ن الطبق�ا العامي�ا و طبق�ا الفلح ��ن م�ن جه�ال و

البا ا المبكيال ا ا الكحبكادوريا من جها أخكى. 

 إن م كانك  ا��ا م��ن ال ح ��نل يحك��ن أن يعتق��دوا أن مح��كك الحكحي��ا الحال ��ا ه��و التا��اقض ة ��ن الطبق��ا
 البكجوازيا الحتوسطا و الصر كةل التي تتطيع (تطح�ح) إل��ى مجتح�ع رأس��حالي وطا�ي أو لبكجوازي��ا
 الدولا من الاوع الااصكي من جهال و الطبقا الكحبكادوريا الحاكحا من جه��ا أخ��كى ل لك��ن الحق ق��ا

هي أن:

 ةااء مجتحع رأسحالي وطاي مستح ل في زمن المبكيال ا. -1-

 ةكجوازيا الدولا الااصكيا انتهت إلى الفلس الذي نعكفه. -2-

  البكجوازيا الحتوسطا و الصر كة ل ست لها القدرة القتصاديا و الجتحاع ا و الس اس�� ال لتق��ود-3-
 نضالت الشعب لتصل لحثل هذا الهدفل من هاال توجهها الطب عي التوافقي مع الطبقا الكحبكادوريا
 الحاكحا. إن ما يع د الاظك في كل مكة في هذا التجاه نحو التسويات الصلح ا (خاصا ف حا يتعي��ق
 ةالبكجوازيا الصر كة)ل هو نض��ال الجح��اه ك الش��عب ا الححك��وم ةالتا��اقض الكئ س��ي ال��ذي ت��م تحدي��ده
 أعلهل لكن الحخكج الوح د الححكن لحثل هذه التذةذةاتل ةحا في ذلك ج��ك البكجوازي��ا الحتوس��طا إل��ى
 الس ك ةشكل حازم عيى طكيق ث و د شل هو العحل في الفتكة الحال ا عيى ةااء ق ادة البكولتاريا في

نضالت الجحاه ك الشعب ا و تحالف العحال و الفلح ن. 

 لاعد إلى الب ولوج ال فالدراسا الحشار إل ها أعلهل تش ك إلى أنهل ماذ تيق حهال  تص��بح م��ادة البويض��ا
محزوجا  وخاصا الحادة التي توجد في العحقلكحا يصل هذا إلى السطح. 

 إنه داخل هذه الحادة التي توج�د ف�ي العح�قل يوج�د مح�كك تر  �كات الحس��تقبلل أي م�ا يجع�ل الحظه�ك
الولي لبذرة ثديي جا ن إنسان. 

 ل ��س م��ن س��طح الش�� اء يحك��ن تحدي��د ص�� كورتهال و ل ��س م��ن خلل س��طح الح��داث الس اس�� ا ف��ي
 الحركبل يحكن تحديد ص كورة الوضع ا الحال ا (الكاهاا). ففي ه��ذا  الس��طحل  ي��ت ه م كانك ون��ا م��ن
 ال ح نل سطح النتخاةات و غ ك النتخاةات و الصحافا و النشطا الس اس ا للحزاب البكجوازيا و

الجحاع الوطاي الحزعوم حول الصحكاء. 
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 لق��د ع�كف م�اركس ك �ف يح��دد و يكش�ف الحهح�ا التاريخ ��ا ليبكولتاري��ال م�ن خلل اس�ت عاةه العح ��ق
 ليديالكت كل التي رةطها ةس��اواته الول��ى م��ن الححارس��ا الثوري��ا ف��ي ألحان ��ال ث��م ةاتص��اله ةالبكولتاري��ا

الباريس ا. 

 في نص�ه الولل ح �ث يعي�ن ع�ن مهح�ا كه�اته "مقدم�ا ف�ي نق�د فيس�فا الح�ق عا�د ه ج�ل" ال�تي كتبه�ا
 ل شهورا قي يا ةعد مج ئه إلى ة��اريسل يش�� ك ص��كاحا لحهح��ا كه��اتهل ل ��س فق��ط ةالاس�با1843أواخك 

 لفكنسال ح ث البكولتكيا لها ماضي من الاضالت الثوريال و لكن ةالاسبا للحان ا التي ما زالت ةعدل
 لم تتعد ف ها هذه الاضالت الحكحيا الجا ا ا  والتي لم تتجذر ف ه��ا ةع�د الث�ورة البكجوازي�ا.  يحكاا�ا -
 حقا ـ العتكاض عيى أن ةكولتاريا الدول الكأس��حال ال ل�م تاج��ز ةع�د مهح�ا مث�ل ه�ذهل و ه�ذا ص�ح ح
 ةصفا خاصا ةالاسبا للحان ا الركة ا حال ال لكن يجب التذكك هاا أن في تفك ك ماركس نفس��هل فحهح��ا
 مثل هذهل لم يكن من الححكن تحق قها إل ةصفا واع ا. و ه�ذا م�ا يح ���زلهاال ة �ن الحكك�ا الجتحاع �ا
 في مكحيا الثورة البكولتاريا عن الحككا الب ولوج ال و من هاا أهح ��ا التاظ ��م الث��وري ليبكولتاري��ال

و ضكورة محارةا كل جذور الفكك و اليديولوج ا البكجوازيا داخيه. 

 ل أن أول ح��زب20 و ةداي��ا الق��كن 19و هكذال في س من غ ك الحجدي التذك كل أنه في أواخك الق��كن 
 عح��الي ف��ي الع��المل ك��ان ه��و الح��زب الش��تكاكي ا ال��ديحقكاطي اللح��انيل لكا��ه ك��ان  متعفا��ا ةوج��ود

النتهازي ن و الشوف ا  ن داخيهل هؤلء الذين انكشفوا ةوضوح خلل الحكب العالح ا الولى. 

 و ه��ذا م��ا يفس��ك ف��ي قس��حه الك��بكل الس��حق ال��دموي ال��ذي اس��تهدف الث��ورة البكولتاري��ا اللحان ��ا ف��ي
 ل وال��ذي ت��م  عي��ى ي��د  ق��ادة ال ح ��ن أنفس��همل ف��ي ه��ذا الح��زبل فق��د ق��اد الجتح��اعي1918أواخ��ك 

 ل ح �ث اغت �ل ك�ارل1919الديحقكاطي نوسكيل وزيك الداخي ال القحع ال�دموي ف�ي ةكل �ن ف�ي يا�ايك 
ل باخت و روزا لوكسحبورغ. 

 وال ومل و حتى نعود إلى البيدان التي توجد تح��ت اله حا��ا المبكيال ��ال ك��م م��ن الث��ورات ت��م تحط حه��ا
في مسارهال ةسبب انتهازيا و تحكيف ا الحزاب التي تعين انتساةها إلى الحاركس ا الي ا ا ا.

 إن اللئحا مع السف طوييال من إي��كان إل��ى الش�� ييل و تي��ك ال��تي انتص��كتل ه��ي تي��ك ال��تي عكف��ت
 أحزاةه��ا الحاركس� ا- الي ا ا ��ال ك �ف تح��ارب النتهازي��ا و التحكيف ��ا و تافي��ت م�ن وص�ايا الح��زاب
 البكجوازي��ال و ةا��اء ق �ادة ةكولتاري��ال ف�ي إط��ار تح��الف ة �ن العح��ال و الفلح ��نل و الجبه��ا الوطا �ا

الديحقكاط ال إنها الص نل  الف تاامل  كوريال  ألبان ال الكامبودج و ال حن الجاوةي .

إنه من مسؤول تاال أن يكون نفس الشيءل ةالاسبا ليثورة الوطا ا الديحقكاط ا الشعب ا الحركة ا.

 عدة مراحل داخل الحركة:  -2-

 هل يحكن القول أن الحككال التدفق (مد) مستحك أو خطي ماتظم ؟ مستحك نعمل لكاه غ ك "خط��ي" و
غ ك ماتظم.

 إن الديالكت ك يبكز أن الحككا تقوم عيى مكاحلل و التي يحكن أن تكون طوييا في تكاكحاتها الكح ال
فتتبعها مكاحل قص كة تافجك ةتحولت ك ف ا. 

 لاذكك صورة قدمها ه جل عن ذلكل مع استحضارل  عحي ا القيب الجدلي الذي قام  ةه ماركس ح��ول
 جدل ا ه جلل عادما جعيها تحشي عيى قدم هال هذا الذي يجب أن نقوم ةه هاا عادما يتكيم ه ج�ل ع�ن

حككا الفكك (العقل): 
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 "في الحق قا فإن العقل ل يوجد في حالا راحال لكاه مأخوذ دائحا في حككا متدرج��ا غ ��ك  مح��دودةل
 المك هاال  كحا هو في حالا الطفل الذيل ةع�د ترذي�ا طويي�ا و ص�امتال ف�إن أول ش�ه ق ل�ه يع�د قف�زة
 نوع ال تقطع فجأة استحكاريا الاحو الكحي فق��طل  وهك��ذا يول��د الطف��ل. و هك��ذال فالعق��ل ال��ذي يتك��ونل
 ياضج ةبطء و صحت إلى أن يصل إلى وجهه الجديدل ةتفك كه قطعا قطعال صكح عالحه الساةق. إن
 زعزعا هذا العالمل ل يتم التعب ك عاها إل ةأعكاض متفكقا. إن الازق  والحيل الذي يجتاح ما يستحك
 ف��ي البق��اءل و الح��دس الحيتب��س ﴿الر��امض﴾ ليحجه��ولل ه��ي إش��ارات معيا��ا لش��يء آخ��ك يتح��كك. ه��ذا
 التفت ت الحستحك الذي ل يفسد وجه الكلل ياقطع فجأة ةطيوع الشحسل و التي في ومضا تكس��م دفع��ا

واحدة شكل عالم جديد "( انظك ه جل : "مقدما لف اوماولوج ا العقل") (الكاتب﴾.

 إن هذا النتقال من الكحي إلى الك فيل هو الذي يح ز حككا الح اة و الطب عا ةكاميه��ال لكاه��ا مكتك��زة
 عيى الحادةل و مح زة ةالاسبا ليحجتحعات البشكيا ةجدل ا الحادة و الفك��كل كح��ا ح�ددها م�او تس�ي تون�غ

في نص ه : "في الححارسا"  و "من أين تأتي الفكار الصح حا". 

 إن هذا يس�حح ة�إدراك مفه�وم م�او تس�ي تون�غ "ث�ورة متواص�يا ع�بك مكاح�ل. ها�ا يج�ب تق�ديم ت�دق ق
  ل الحتكجم هكذال من طكف الحاركس  ن الي ا ا ن)ÉTAPE(لروي (لساني) مهم ليحصطيح الفكنسي

 الفكنس  ن في لرتهم الفكنس ال  والذي ل يعكس دياام ا الحصطيح الحااسب ةاليرا الص ا ا الحس��تعحل
 من طكف ماو تسي تونغل و ل أيضا الحصطيح الكوسي الحس��تعحل م��ن ط��كف ل ا ��ن ( انظ��ك إش��ارة

 ÉTAPEمن س. شكام ل في طبعا لاصوص ماو تسي تونغ ل ألب ك كولن ) . فالكيحا الفكنس ا 

  (ط��ور)لSTADEتعاي انقطاعل  الشيء الذي يااقض ال��ديالكت كل و الحص�طيح الفكنس�ي الص�ح ح 
 وهو ةالحااسبا قكي��ب  م��ن الحص��طيح العكة��ي "مكحي��ا". ل��ذلك يج��ب الح��ديث ةالفكنس�� ا ع��ن "ث��ورة

متواصيا عبك أطوار" و إعطاء كل الحضحون الدياامي ةاليرا العكة ا لكيحا "مكحيا".

سنعطي هنا مثال من الفيزياء الحديثة لتوضيح هذه الحركة 

 إن القاع��دة الاظكي��ا ليف زي��اء الحديث��ا ه��ي الاظكي��ا الحس��حاة نظكي��ا " الكوانط��ا "ل و حس��ب ه��ذه
 الخ كةل فإن البا ا الداخي �ا ليح�ادة تتك�ون م�ن ت�دفق ط�اقي و م�ادي و م�ن حب��ات الطاق�ال و ك�ل ه�ذا

).كيسحى الكوانطا (لاتذككل أنه ماذ إنشتاينل نعكف أن الطاقا والحادة كلهحا يتحول إلى الخ

 إن اليديولوج ا البكجوازيا ق�د اس��تاتجت ة�أن الكوانط�ا ظ�اهكة متقطع�ا ظاهكي�ال ل يحك�ن أن تفس�ك
 ةالحاديا. في الواقع هذا خطأل  فبصفا خاصال قام أحد الف زيائ  نل ياتسب إل��ى الفك��ك الح��ادي الج��دلي

﴿Jean Vigier(ل  ةتوض ح أن الكوانطا تحثل في حق��ل طاق��ا ا م��ادة نق��ط عقدي��ا ذات تكاك��م ط��اقي 
مكثف. 

 إن كل لحظا من لحظات التاريخل التي تتح ز ةتحول ك ف��يل ه��ي الاقط��ا ال��تي تك��ون ف ه��ا  الس�� كورة
 الحتكاكحا عح قا  في الحكحيا الساةقال قد وقع ف ها النفجارل إنها الاقطا  ح ث تحل ةالضكةا الولى
 التااقضات الحتكاكحا. هذه الاقطا الحسحاة نقطا عقديا ل ست هدفا في حد ذاتها و نقطا الاهايال ح ��ث
 كل الحاضي تتم تصف ته و تطه كه دفعا واحدة. إن مفهوما مثال ا مثل هذال يقدم صورة متداولا كث كا

حول ثورة أكتوةكل ول تسحح إذن ةفهم التطور اللحق للتحاد السوف اتي. 

لاكجع هاا ليصورة التي قدمها ه جلل كحا طورها ةيرته الخاصا :

 "لكن هذا العالم الجديد له واقع فعيي أقل كحالل كالطفل الحديث الولدةل و ةش�كل ج�وهكيل ل يج�ب
إهحال هذه الاقطا. 
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 إن النبثاق الول (الظهور) هو حالته الحباشكةل أو مفهومه. و ةقدر ما يك�ون ةا ان�ا أق�ل اكتح�ال عا�د
 وضع السسل ةقدر ما يكون مفهوم الكي ا الذي تم التوصل إل هل ه��و الك��ل نفس��ه. إنح��ال كح��ا نكي��د أن
 نكى شجكة البيوط في صلةا جذعهال و في تحدد أغصانهال و في حجم أوراقه��ال ل نك��ون راض�� نل
 إذا عكضوا لاا مكانها حبا ةيوط. هكذا العيم تاج ع��الم العق��لل ل ��س ةع��د مكتحل عا��د ة��دايتهل إن ةداي��ا
 العقل الجديدل هي نتاج انقلب واسع لشكال الثقافا الحتعددة و الحتاوع�ال إنه�ا مكافئ�ا مس�ار ماع�كج
 و معقدل و كذلك مجهودا ل س أقل عسكا و صعوةا. إن هاته البدايا هي الكل ال��ذيل خ��ارج التت��اةع و
 المت��دادل يع��ود إل��ى ذات��ه ل ص��بح الحفه��وم البس�� ط له��ذا الك��لل لك��ن الواق��ع الفعي��ي له��ذا الك��ل البس�� ط
 يش��تحل عي��ى الس�� كورة ال��تي ع��ن طكيقه��ا تتط��ور التش��ك لت الس��اةقال ال��تي أص��بحت الن مج��كد
 لحظاتل  تعطي لافسها مظهكا جديدال و ه�ذا ف�ي ظ�ل عاص�كها الجدي�دل و م�ع الحعا�ى الجدي�د ال�ذي

اكتسبته هاا"﴿ انظك ه جل: "مقدما لف اوماولوج ا العقل") (الكاتب).

 يجب هاال أن ندققل فكل س كورة تكون محددة (موسوما) ةفتكات م�ن داخ��ل ك�ل مكحي��ا. و ةالفع��لل
 فداخل ك�ل مكحي��ال ل توج��د ك�ذلك حكك��ا خط �ال فس�� كورة ال��تكاكمل و س� كورة النفج��ارل الجزئ��ي

عيى القلل تسجل كذلك تااقضات داخل الس كورة الطوييا التي تشحل الحكحيا كيها. 

 إن ه��ذا التح  ��ز ة ��ن الحكحي��ا و الف��تكةل يش��كح الف��كق ة ��ن التا��اقض الساس��ي و التا��اقض الكئ س��ي.
فالتااقض الساسي  يحدد الحكحيا كيها ل لكن كل فتكة في هذه الحكحيا تتح ز ةتااقض رئ سي. 

 ةاستعادة مفهوم الف يسوف الفكنسي ألتوس� كل فالتا�اقض الساس�ي ه�و تحدي�د تظ��افكيل ة اح��ا ةالاس�با
لكل فتكلة يكون التااقض الكئ سي محددا ( ةكسك الدال). 

 ل تح��ت ق ��ادة س��ن ي��ات س��نل1911هكذا فإن الثورة الديحقكاط ا الشعب ا الص�� ا ا ما��ذ ةزوغه��ا س��اا 
 ل تحت ق ادة لحزب الش�� وعي الص�� ايل عكف��ت ع��دة ف��تكاتل ل ��س فق��ط1949وحتى انتصارها ساا 

 في النقسامات الكبكى التي أعطت ق ادة ةكجوازيا و ق �ادة ةكولتاري�ال و لك�ن ة�داخل ه�اته الخ �كة
 كذلكل عبك فتكات متتال ا م��ن الاض��الت الديحقكاط ��ا الجحاه كي��ا الك��ب كةل و القح��ع و الحذاة��حل إل��ى
 تشك ل القواعد الححكاء الولى و الحس كة الطويي�ال م�ن الح��كب الوطا �ا ض�د ال اة�انل و م�ن الع�ودة

إلى الحكب الهي ا ضد البكجوازيا الكحبكادوريا.

 ل لك��ن عي��ى مس��توى آخ��ك: ف��ي الحكحي��ا الول��ى م��ن الث��ورة1949نف��س الش��يء ح��دث اةت��داء م��ن 
 الص��� ا ال ال���تي ت���م الوص���ول إل ه���ا ف���ي ه���ذا التاري���خل  ت���م تحوي���ل الحجتح���ع الق���ديم  م���ن أساس���هل
 وةالخص��وص ع��بك ح��كب  التحكي��ك الش��عب ا الطويي��ا الم��د ( نش�� ك ف��ي ه��ذا الص��دد إل��ى الحص��طيح

" الذي كان مستعحل آنذاكل يعاي ةالتدق قل العودة إلى الذات). FANSCHENالص اي "

 ل ل�م يك�ن م�كة أخ��كىل إل ثح��كة ﴿ةيوط��ا﴾ ش�جكة البي�وط1949لكن التحول الك ف��ي ال�ذي تحق��ق س�اا 
 الحستقبلل "الحفهوم البس ط لكل الديحقكاط ا الجديدةل ثم الشتكاك ا التي يجب ةااؤهال أو كحا قال م��ا

 آلف" ل س"  ( وحدة ق اس ا ص ا ا ).10وتسي تونغ "الخطوة الولى لحس كة طوييا من 

 و في كل ه�ذا ال�ذي يج�ب ةا�اؤهل فتحط �م جه�از الدول�ا الكح�بكادوري ل�ن يحا�ع الش�كال الس�اةقا م�ن
 التطور من جديدل في ه ئات جديدةل و أيض��ال فص�كاع الطبق�ات س س�تحك ةأش�كال جدي�دة تح�ت ق �ادة
 الدكتاتوريا الديحقكاط ا الشعب ال و هاا أيضا نجد فتكات متتال ا من ال��تكاكم و النفج��ارل لك��ن يحك��ن
 التحكم ف ها في هذه الحكة ةواسطا الحزب البكولتاريل داخل جدل ��ا ح��زب ا جح��اه ك ال��ذي رس��حت

نحوذجه العظ م الثورة الثقاف ا البكولتاريا الص ا ا. 
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 نح��ن ه��ا ها��ال ةع ��دون ع��ن الحف��اه م البدائ ��ا و التبس�� ط ا و الح كان ك ��ا ليفك��ك ال��بكجوازي و محثي ��ه
  مارسل التي استولت ةطكيقا ميتوي��ا عي��ى23داخل الحككا الحاركس ا ا الي ا ا ا الحركة ال جحاعا 

  م�ارس. وها�ا يج�ب أيض�ا تحدي�د أن مفه�وم الحادي�ا الجدل �ا ه�ذا ليحكك�ا التاريخ �ا23ق �ادة ماظح�ا 
يختيف جذريا عن الحفهوم التكوتسكي الحزعوم " ليثورة الدائحا ". 

 في الحق قال ف�إن التكوتس�ك  ن يكتف�ون ةخي��ط الحص��طيحات ذات الص��ل الحاركس�ي ةفك�ك ةكج�وازي
 غ ك ماسجمل ليترط ا عيى فكاغهم اليديولوجيل ةالفكازولوج ا الثوريا (الجحيا الثوريا). نش ك ف حا
 يتعيق ةالاخبويال أن عحق فككهم  ل يختيف أةدا في هذا عن انتهازيا ال ح ن. و لهذا السبب نجد ل��دى
 مجحوعتا��ا ال ح ا ��ال ه��ذا الخي ��ط الحش��وه م�ن الا ��و ماش��ف ا (الحاش��ف ا الجدي��دة) و الجحي��ا و الس��يوب
 التكوتسكي. إن التكوتسك  ن يزعحون القفز عيى مكحيا الثورة الديحقكاط ا تح�ت ق �ادة البكولتاري�ال
 ليحكور مباشكة إلى مكحيا الثورة البكولتاريا عن طكيق قوة الطبقا العاميا وحدها !!!ه��ذا الفك��ك ل
 يح��ت ليواق��ع ةص��يال و لكا��ه ي��تكجم أحلمه��م البكجوازي��ا الص��ر كةل و ي��ؤدي ف��ي نف��س ال��وقت إل��ى
 الازع��ا الحر��امكةل و إل��ى الص��لح ا. ذل��ك أن أم��ام اس��تحالا ه��ذا القف��زل فتكوتس��ك ونا الع��اجزون

يسقطون ةانتظام في الصلح ا الكثك تفاها مرطاة فقط ةالجحيا الثوريا. 

 يحكن أن نجد ظاهكة مثل هذهل التي أدت إلى هذا النحلل و النحطاط التام عاد أحد الق��ادة الس��اةق ن
 ل وه�و ال�ذي ك�ان يحي�م أن1973 مارسل الذي تح ز ةصفا خاص�ا ف�ي خ�ط ال��تكاجع لس�اا 23ل ح ن 

  مارسل ق ام انتفاضا يشعيها الحااضيون التلم ذ في ثانويات23يكى في الذككى العاشكة لنتفاضا 
 الدار الب ضاءل جارين معهم الطبقا العاميا لاف��س الحديا��ا (أطكوح��ا مقدم��ا م��ن ط��كف ةاه��ا ( محح��د

  م��ارس" و ماظح�ا "إل��ى الم��ام"ل و ذل��ك ف�ي23الككفاتي﴾  إلى اجتحاع لجاا التاس� ق ة �ن" ماظح�ا 
 ). 1974ياايك 

 ه��ذه ه��ي ةبس��اطال ةع��ض الس�س الاظكي��ا ليحادي��ا الجدل ��ال ال��تي يحك��ن أن تس��حح ةتعح ��ق نق�د الفك��ك
 ال ح ا���ي ذي الص���يا ب"الحكحيوي���ا"ل وةاس���ت عاب أحس������نلعيى ض���وء ه���ذا الاق������دللسس الخ���ط
 البكول تاري السديد ليثورة الوطا �ا الديحقكاط �ا الش�عب ا الحركة �ال وم�ن أج�ل مس�اهحتها ف�ي الث�ورة

ةالركب العكةيل كجزء من الثورة العكة ا الحج دة.

السجن المدني (غبيلة) الدار البيضاءالسجن المدني (غبيلة) الدار البيضاء

19761976 نونبر  نونبر 3030 ـ  ـ 2929

 

ملحق:
 

التناقض الساسي والتناقض الرئيسي

(ملحظة تكميلية)

 عيى ضوء عحي ا تعح �ق التفك �ك ف�ي الواق��ع الحركة�ي الحيح�وسل ت�م تط�ويك و ت�دق ق مفه�ومي التا��اقض
 الساسي و التااقض الكئ س��ي الحع��بك عاهح��ا ف��ي وث ق��ا " الحكحيوي��ا أو الا وماش��ف ا". ةعودتا��ا إل��ى ه��ذا
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 الواقع الحيحوسل نضع هاا خلصات عحي ا التفك ك تيك و م��ا ص��احبها م��ن نقاش��ات و إغا��اء ليحفه��وم ن
معا. 

 التناقض الساسي والتناقض الرئيسي المسيطرين على كل المرحلة: ـ1

 خلفا لحا جاءت ةه وث ق��ا "الحكحيوي��ا"ل ل يكح��ن الف��كق الج��وهكي ة ��ن التا��اقض الساس��ي و التا��اقض
الكئ سي في التح  ز ة اهحا كتااقض مس طك عيى كل الحكحيا و تااقض مس طك في فتكة من فتكاتها.  

 و ك��ان ه��ذا الخ كـف��إن ك��ان لك��ل ف��تكة مح��َددة تا��اقض رئ س��ي مح��ددل ق��د يتر ��ك م��ن ف��تكة إل��ى أخ��كى 
  أن يس طك نفس التااقض الكئ سي عي�ى ك�لفهذا ل يعدمل التااقض الكئ سي ـ  في تر ك من فتكة لخكى

 ل6الحكحيا. هكذا إذنل فالحكحي�ا الول�ى ليث�ورة الوطا �ا الديحقكاط �ا الش�عب ا ح�تى انتص�ارها الس اس�ي
 يس طك ف ها نفس التااقض الكئ سي؛ التااقض ة ن مجحوع الطبقات الوطا ا الحكونا ليش��عب م��ن جه��ا و
 البا ��ا المبكيالوـ كومبكادوري��ا م��ن جه��ا أخ��كى. و م��ع ذل��كل فه��ذا التا��اقض ل ��س ةع��ُد " التا��اقَض ف��ي
 جوهك الش اء" كحا حدده ماو تسي تون��غ. إن الق��وة الساس�� ا ليث��ورة الوطا ��ا الديحقكاط ��ا الش��عب ا ه��ي
 البكول تاريال و قوتها الكئ س ا هي الفلح نل و القوت ن معال في تحددهحا البا وي الطبقي ة��الحعاى ال��ذي
 ح��دده ةولن��تزاسل و كح��ا ي��ب اه ةوض��وح الواق��ع الفعي��ي الحيح��وس ليحر��كبل مكتبط��ت ن موض��وع ا و
 موحدت ن ( في وحدة) جدل ا. هذه الخ كةل الوحدة الجدل �ا الحوض��وع ا ليق��وت نل تتحق�ق كحوق��ف طبق��ي
 ةالحعاى ذات�ه ال�ذي ح�دده ةولن�تزاس ف�ي تح�الف العح�ال ـ الفلح ��نل تح�ت ق �ادة البكول تاري�ا و حزةه�ا.
 وحول هذه القوى الحوح�دة ةه�ذا الش�كل و الحاظح�ال يحك�ن أن تتحقط�ب  حوله�ا ة�اقي الطبق�ات الوطا �ا ـ
 البورجوازي���ت ن الص���ر كة و الحتوس���طا ـ الحعارض���ا موض���وع ا ليطبق���ا الكومبكادوري���ا الحاكح���ا و
 المبكيال ا. لكن التحالف العحالي الفلحي تحت ق ادة حزب البكولتاريا الذي يشكل القوة الححددة ليجبها

الحشكيا ةهذه الطكيقا من طكف الطبقات الوطا ال نعاي الجبها الوطا ا الديحقكاط ا (ج و د) .

  ةش��كل ع��امل يح��دد ه��ذا التح��الف العح��الي ا الفلح��يل تح��ت ق ��ادة ح��زب البكولتاري��ال الجبه��ا الوطا ��ا
 الديحقكاط ��ال ال��تي تح��دد ة��دورها تط��ور الث��ورة الوطا ��ا الديحقكاط ��ا الش��عب ال إن ه��ذا ه��و التحدي��د

التظافكي لدي ألتوس ك. إن هذا التحالف هو محكك الجبها الوطا ا الديحقكاط ا. 

 هذا إذن عيى مستوى الحوقف الطبقيل ول س هذا ةححكن إل لنه يكتكز عيى أساس موضوعيل الوح��دة
 يس��تبطنالجدل ا ليطبقا العاميا وليفلح ن في تحددهحا البا وي الطبقي. إن هذا التحديد البا ��وي الطبق��ي  

 تااقض��ا موض��وع ا أعح��ق م��ن التا��اقض الكئ س��ي ة ��ن مجح��وع الطبق��ات الوطا ��ا و البا ��ا المبكي��الو ـ
 كومبكادوريال تااقض هو محكك هذا التااقض الكئ سيل إنه التااقض ة ن العحال ـ الفلح ��ن الحكتبط �ن
 جدل ال من جهال و البا ا المبكي�الو ـ كومبكادوري�ا م�ن جه�ا ثان �ا. إن ه�ذا التا��اقضل مح�كك التا�اقض
الكئ سيل الححَدَدة ةشكل تضافكي لكل الحكحيال يشكل التااقض الساسيل التااقض في جوهك الش اء.

 

 تغير التناقض الساسي بتغير المرحلة: ـ2
 ححيت عحي ا تعح ق التفك ك تيكل توض حا مهحا و جدي��دا ليتا��اقض الساس��ي ف��ي الحكحي��ا الثان ��ا ليث��ورة
 الوطا ا الديحقكاط ا الشعب ا (من انتصارها الس اس�ي كديكتاتوري�ا ديحقكاط �ا ش�عب ا ح�تى تحوله�ا إل�ى

مستوى أعيى في ديكتاتوريا البكول تاريا).

و حتى في الحكحيا الثان ا كحا ساكىل كون حديثاا هاا هو فقط عن الحكحيا الولى 6
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 فإذ يبق��ى التا�اقض الكئ س��ي مس��تحكال كتا�اقض ة �ن مجح�وع الطبق��ات الوطا �ا الحاظح�ا ف��ي ديكتاتوري�ا
 الديحقكاط ���ا الش���عب ا م���ن جه���ال و ةقاي���ا البا ���ا المبكي���الو ـ كومبكادوري���ا كح���ا الوج���ود المبكي���الي
 الصه وني في مجحوع الوطن العكةي م�ن جه�ا ثان �ال فالتا��اقض الساس��يل ه�ذا الخ��كل ه�و ف�ي تح��ول

ةااءا عيى ما ييي:

 خلل الحكحي��ا الثان ��ا ه��ذهل و ف��ي نف��س ال��وقت ال��ذي يج��كي ف ��ه الاض��ال م��ن أج��ل تش��  د الديحقكاط ��ا
 الش���عب ال و الص���كاع ض���د المبكيال ���ال و ةقاي���ا البا ���ا المبكي���الو ـ كومبكادوري���ال  تاح���و ة���ذور ةا���اء
 الشتكاك ال التي هي م زة ه�ذه الحكحي��ا كحكحي�ا انتقال ��ا نح��و الش��تكاك ال ح ��ث ي�تكاجع نح�ط النت��اج
 الكأس��حالي التبع��يل ط��اةع الحجتحع��ات الا وكولون ال ��ا ح��د انحح��ائه أم��ام نح��ط إنت��اج يتض��حن ة��ذور نح��ط
 النتاج الش��تكاكي و أش��كال الكأس��حال ا الوطا �ا ال��تي يج��ب أن ل تتط��ور ف��ي اس��تقلل ع�ن الص�� كورة
 الش��تكاك ا ليحجتح��ع. هك��ذال فالكأس��حال الص��ااعي ال��وطايل س�� تم تحدي��ده ل ��س فق��طل ع��ن طكي��ق وزن
 قطاع الدولال ةل كذلك عن طكيق الحكاقبا العحال ا للنتاج الححارسا من ط��كف الحج��الس العحال ��ال أم��ا
 أشكال التطور الكأسحالي ةالرياف (الحكتبطا ةالتوزيع الولي للراضي من طكف مجالس الفلح ن)ل
 ف ت��م ص��د تطوره��ا  و ت��وج ه تحوله��ا إل��ى ة��ذور نح��ط النت��اج الش��تكاكيل ةفض��ل الق ��ادة البكول تاري��ا
 ليتحالف العحالي ـ الفلحي ( مثال: تحول الشكال البدائ �ا ليحيك �ا الخاص��ا ف�ي الص� ن إل�ى مجحوع�ات

التعاون والشكال التعاون ا الجحاع ا ).

 نت ج��ا له��ذال فحح��كك تط��ور ه��ذه الب��ذورل أي مح��كك تط��ور ديكتاتوري��ا الديحقكاط �ا الش��عب ال كحكحي��ا
 انتقال ��ا نح��و الش��تكاك ال ل��م يع��د كاما��ا ف��ي تح��الف العح��ال ـ الفلح ��ن. ح ��ث الفئ��ات العي ��ا ليفلح ��نل
 الغا ��اء و الحتوس��ط ن ف��ي تح��ددهحا البا ��وي الطبق��يل ل��ن تس��تحك عاص��كا ف��ي الق��وة الححكك��ا لبا��اء
 الشتكاك ال لكونه�ا ف�ي تا�اقض موض�وعي م�ع اله�دف الش�تكاكيل ال�ذي مع�هل تتا�اقض ك�ذلك ك�ل م�ن

البكجوازيا الحتوسطا و ةعض فئات البكجوازيا الصر كة. 

 لقد أوضح الاقاشل أن هذه التااقضات تحل كتااقضات وسط الشعبل و ل �س كتااقض��ات عدائ ��ال ةس��بب
 استحكار التااقض الكئ سي الحشار إل ه ساةقا. هذا ةاستثااء التااقض الذي قد يتكون ة �ن مجح�وع الش�عب
 ةق ادة البكول تاريا و ةكجوازيا الدولا التي من الطب عي أن تتبيور خلل مكحيا النتقال إلى الشتكاك ا.

 لكنل يبقى مع ذلكل ةحكم هذا الواقعل أن هذه الفئات العي ا م�ن الفلح ��نل ل�م يع�د ةإمكانه�ا الحش�اركا ف�ي
دور الححككل من أجل ةااء الشتكاك ا. 

 انطلقا من هذال فالتااقض الساسي يكحن ة ن تحالف العحال ـ الفلح ن الفقكاء و الص��رار م��ن جه��ال و
 ةقايا البا �ا المبكي�الو ـ كومبكادوري�ا؛ المبكيال �ا و الص�ه ون ا م�ن جه�ا ثان �ا. أم�ا التا�اقض الكئ س�ي
 ف ستحك ة ن مجحوع الشعب من جهال و ةقايا البا ا المبكيالو ـ كومبكادوريا؛ المبكيال ��ا و الص��ه ون ا

من جها ثان ا. 

 إن هIIذا التمييIIز بيIIن التناقضIIين، الساسIIي و الرئيسIIي، الIIذي يهIIم كIIل المرحلIIة، يمَمِكIIن هكIIذا، مIIن
 التحصين من النتهازية اليسIIارية، الIIتي ل تIIرى إل التنIIاقض الساسIIي، غافلIIة التنIIاقض الرئيسIIي، و

كذا من النتهازية اليمينية التي تغفل التناقض الساسي و ل ترى إل التناقض الرئيسي.

السجن المدني (غبيلة) الدار البيضاء السجن المدني (غبيلة) الدار البيضاء 
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