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ارة، وال��ذي ت��م تخصيص��ه بالكام��ل لمل��ف "الدول��ة ي العدد الخامس من كراسات الشر
ارة الماركسي �� اللينينن يصدر موقع الشر

والثورة".

هما  ن ك�����ان الموق�����ع ق�����د نشر����� س�����ابقا ض�����من مل�����ف ال�����ذكرى المئوي�����ة للث�����ورة البلش�����فية يتض�����من ه�����ذا الع�����دد تق�����ديما ومق�����التيي

اكية العظم، تحت  محور: الشتا

ل حركة ثورية بدون نظرية ثورية

ي روسيا
اكية العظم فن ي و قيادة الثورة الشتا

ي بناء الحزب البلشفن
 أهمية سلح النظرية فن

اكي الديموقراطي العمالي ي بناء الحزب الشتا
ي ساهمت فن

سلسلة ملخصات ومقالت حول أهمية النصوص اللينينية النا

ي الروسي
البلشفن
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محاور العدد الخامس
4بقلم: علي محمودالدولة والثورة: التاري����خ والسياق العام ممممممممممممممممممممممممممم.
14بقلم: حمو خالدملخص كتاب الدولة والثورة ممممممممممممممممممممممممممممممم..

تقديم

الدولة ه  نتاج استعصاء التناقضات الطبقية-1

، وسجون-2 ي فصائل خاصة من رجال مسلحيي

الدولة أداة لستغلل الطبقة المظلومة -3

الثورة العنيفة واضمحلل الدولة-4

ي الماركسية �� اللينينية ممممممممممممممممممممممم.
ي إشكالية الدولة فن

33بقلم: أحمد فارسقراءة فن
  السياق

في

ـ الدولة إشكالية بالغة التعقيد1

  الماركسية 2
مواجهة التيارات التحريفية: ـ الدولة في

  الدولة 3
ي: ـ البحث في ي اللينينييي .هل ه  مسألة ملحة بالنسبة للماركسييي

ـ تصورات غيي مادية حول الدولة 4

ي 5 وليتاريا، : ـ فلدميي لينيي ة كومونة باريس " اضمحلل"الدولة والثورة ومهمات اليو 1871الدولة وخيو
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الدولة والثورة

ي أحدهما الخر"
ن". من وجهة النظر البورجوازية المبتذلة، فمفهوما الدكتاتورية و الديموقراطية ينفن لينيي

التاري����خ و السياق العام

ة مـــن حيـــث1916خلل غشـــت  ة مـــن مســـاره الثـــوري تعـــرف خصـــوبة كـــبيي ــ منفـــاه بسويسا، و كـــانت هـــذه الفــــية ـ 
ــ في ـي ، كـــان لينيي

ــــ ــــ يحــــارب التجاهــــات الوطنيــــة- النتــــاج الفكــــري، و مــــن حيــــث النشــــاط العمل  ي ياليــــة، و كــــان لينيي ة حــــرب اميو ة فــــية كــــانت الفــــية
  زمروايلــد و كينتــال

  ندوتة
اكية الديموقراطية، المنتمية إل الممية الثانية، كما حصل في و مــن- الشوفينية داخل الحزاب الشية

ة،من قبيـل  يــ نصوصـا ذات أهميـة كــبيي ي� تقري�ر"حيث النشاط النظري الذي كان كثيفا،أنتـج لينيي
أطروح�ات ح�ول ح�ق الم�م فن

ها اكية و الح����رب"، "مص����تي يالي����ة أعل مراح����ل الرأس����مالية"، "إفلس الممي����ة الثاني����ة"، "الش����تا ، و إل جـــــانب هـــــذا"المتا

ي النشاط العموم  و النشاط المكتنو  .النشاط النظري، زاوج لينيي
 ، ، هــذا الداعيــة الثــوري الشــهيي يــ ، حيــث يضــع ملحظــاته"فــأر مكتبــات"لقــد كــان لينيي ا تلــو دفــية و هكــذا، فمــن علــم. ، يســود دفــية

، و كــــانت يقــــا أرســـطو، و مـــن الـــديالكتيك إل الرأســـمال المــــال  ي المنطـــق إل الفرضـــية البيوجينيـــة، و مـــن أفكـــار نـــابليون إل ميتافيي
: الحصيلة
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يالي��ة") 1 : 39المجلــد  ("دف��اتر المتا صــفحة مطبوعــة، هنــاك تحليــل 1000مقــال بــأربــع لغــات، حــوال   232عمل،  148) 
 ــ وضـع كـان فيــه العـالم تحـت قعقعـة

ي يبلور الدوات العلميـة لتغيييــ العـالم بـالمعني الـدقيق، في ملموس لواقع ملموس، كان لينيي
  العنف الرأسمال  أو عنــف علقــات النتــاج الرأســمالية، هــذا العنــف الـذي جــرف معـه الحركــة العماليـة

  كانت تخفي
السلح، النة

  مـن ضـبابية و عم أحسـن قادتهــا
  أصـبحت تعـاتي

 ــ ظـل هــذا الصــخب العـام، فــإن إدراك تفكــك النظـام القـديم، و. نفسها، النة
في

ء ظـــروف ـــ ياليـــة إل حـــرب مدنيـــة أهليـــة، و تهني  ـــ تتســـع، و ذلـــك عـــيو تحويـــل الحـــرب الميو النتبـــاه إل الشـــقوق و مســـاعدتها لك 
وليتاريا، كل هذه السئلة كانت تتشابك و تتداخل فيما بينها، و كان مطلوبا التفكيي فيها بشمولية. ء سلطة اليو مجو 

اكم فيــه مــادة الوثــائق التهييئيــة لكتــاب)38مجلــد  ("دف��اتر فلس��فية") 2  ــ نفــس الــوقت الــذي كــانت تــية
، و قــد تراكمــت مادتهــا في

يالية أعل مراحل الرأسمالية" ."المتا
3 ( 

اتيجيتهم، و هذا يعني   السس النظرية لسية
ورة، قادرين عل التحكم في وريا أن يصبح الثوريون بالضي :لقد أصبح ضي

.1"القضاء عل الدولة"وضع خط فاصل مع الفوضوية، خاصة فيما يخص أطروحاتها الغامضة حول - 
.الدولة" استعمال"مجابهة النتهازية و أطروحاتها الغامضة حول - 

، و قد عــرف القــرن ــ  1 ضاعا 20و بدايــة القــرن  19تطورت و توطدت الماركسية من خلل ضاعها ضد منوعات الفكر البورجوازي الصغيي
ائح غيي الناضجة من الطبقة العاملة، و عمومــا، ا مهما داخل السر ي الماركسية و الفوضوية حول مفهوم الدولة، و كان للفوضوية تأثيي مريرا بيي
جوازيــة فحســب، بــل أيضــا ضــد الدولــة ، لنهــا لــم تكــن موجهــة فقــط ضــد الدولــة اليو ــ ــ بطــابع رجع  ي كــانت الفوضــوية مــن حيــث جوهرهــا تتميي
ـ العتبــار الظــروف التاريخيــة الموضــوعية، و قــد ـي ورة القضــاء عل الدولــة و إلغائهــا حــال دون الخــذ بعيي وليتاريــة، فقــد كــانوا يطرحـــون ضيـــ اليو

ي   كان يروج لها الثوري الروس  باكونيي
يــ و. وجه ماركس و انجلز سهام نقدهما الحاد للنظرات الفوضوية للدولة، النة و قــد تصــدى كــذلك لينيي

.البلشفة للفوضوية
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وليتاريا-  ، و عل رأسهم البلشفة فيما يخص دكتاتورية التا ن اكييي .2بطريقة أخرى، إزاحة التذبذبات من رأس الشتا
ى لحد الهوس"الدفية الزرق"و كانت هذه الهداف ه  موضوع ==>  ي يوليه أهمية كيو .، الذي كان لينيي

اير ر  ــ مكتبـة زيوريــــخ، إل حـدود نهايـة فــيو
  سـطرها، و ذلــك في

ـي مـادة كتـابه هــذا، مـن خلل الوثـائق و الملحظــات، الـنة هني  لينيي
اير 1917بدايــة مــارس  ــ عربــة 1917، لكنــه توقــف لمــا ســمع بخــيو ثــورة فــيو  

بروســيا، فبحــث عــن طريقــة للعــودة إل البلد، و في

ـ كتــابه ــ  2 ـ 
اكية"في نشـــتاين، الماركســـية بالبلنكيــة " مقــدمات الشـــية ـ حســـب رأيـــه(اتهــم الب الروح ـــ للتحريفيــة العالميــة إدوارد بيي ـي لنهــا تتميي

ودونيـــة "كومونــة بــاريس"و عنــد تنــاوله ل). بالنشـــاط السي، التـــآمري الحتجــاج الراديكـــال  البورجـــوازي الصــغيي(، قـــام بخلـــط الماركســـية باليو
ة ، مــن مســألة تحطيــم جهــاز الدولــة البورجوازيــة)عل الدولــة بوصــفها حاميــة مصــالح البورجوازيــة الكــبيي ـ ـي نشــتاين، كمــا قــال لينيي ، و تهــرب بيي

 ــ الحــزاب. الضطهادي
  فحســب، بــل أيضــا في

اك  الديموقراط  اللماتي
  الحزب الشية

، الموقف السائد، ل في و قد كان هذا الموقف الصلح 
ـ البلــدان الخــرى ـ 

اكية في  ـــ أمـــام الدولــة البورجوازيـــة، و. الشـــية
يـــ بالســـجود الخرافي ـ إحــدى المـــرات إل أن هــذه الحـــزاب، تتميي ـ 

يـــ في لقــد أشـــار لينيي
اكية ورة تأسيس دولة بروليتارية اشية .بإنكار ضي

اكية الديموقراطيــة العالميــة، و لــم ينــج هــو الخــر مــن ، لكونه كــان أحــد أبــرز منظــري الحركــة الشــية و كانت نظرات كاوتسك  تمثل الخطر الكيو
ـ هــذا الصــدد كتـــاب "الثــورة ـ 

جوازيـــة (انظـــر في ، بمـــا فيــه مســألة الدولـــة اليو  ـــ
وليتاريــا الطبفة ـ جميـــع مســـائل نضـــال اليو ـ 

ـ في ـي النــزلق، كمـــا قـــال لينيي
.( ي ، لينيي اكية و المرتد كاوتسك  الشية

 ــ مرحلــة الثــورة
 ــ مســألة الدولــة، و قــد ظهــر ذلــك جليــا في

ة في اكيون الثوريــون يتبنــون آراء البورجوازيــة الصــغيي   روسيا، كان المناشفة و الشــية
و في

اير    فيو
 ــ ثــورة 1917البورجوازية الديموقراطية في

ي يقــول " ... و هكذا،عنـــدما طرحــت في  مســألة شــأن الدولــة، و دورهــا1917، و قد كتب لينيي
ي و المناشــفة، ي الثــورييي اكييي ي، انزلــق جميــع الشــية  ــ النطــاق الجمــاهيي

، و في بكل خطورتها، عندما طرحت عمليا، باعتبارها مســألة عمــل مباشرــ
ــــ ي ــــ الطبقــــات. كمــــا انتقــــد لينيي ي ة القائلــــة بــــأن "الدولــــة" "توفــــق" بيي جميعهــــم، دفعــــة واحــــدة و دون تحفــــظ، نحــــو النظريــــة البورجوازيــــة الصــــغيي
ة الكومونــة، بــل اكية الديموقراطية قائل : "... و لم يقتض المر عل نسيان خيو ة داخل الحزاب الشية النظرات النتهازية إل الدولة المنتسر
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 ــ برنامــج سياس ــ ل "أطروحات نيسان"القطار المصفحة، كتب 
جمة الول في   شكلت الية

ي": ، النة جمهورية مج��الس من��دوبا
ي����� البلد كله�����ا م�����ن القم�����ة إل القاع�����دة

ن����� فن ه حــــــول الدولــــــة، و حــــــول)13، ص 24مجلــــــد  ("العم�����ال و الفلحيي ــــــ ، وكــــــذلك تفكيي
".كومونة باريس"خصوصية تجربة 

ـي ـ  أيـادي أصـدقاء أمينيي
ه الزرق في ك دفــية   ستوكولهم، قبـل أن يعــيو الحـدود الروسـية، فــية

  طريقه إل روسيا في
ي في و. توقف لينيي

ـ  تطـورات متلحقـة، فعنـد يـوم 1917إل حدود صيف 
ي في يوليـوز، أصـدرت الحكومـة المؤقتـة مـذكرة 7، جرفت الحداث لينيي

ـ  يـوم
ـ  تقـديم نفسـه أمـام المحـاكم، و في

، الذي انحاز إل موقف الحزب، رفض أن يغامر في ، لكن هذا الخيي ي   حق لينيي
اعتقال في

 ــ خيمــة هيأهــا إيمليــانوف، و كــان يوليــوز 11
ة رازليـف في  ــ مكــان قريــب مــن بحييــ

عــاد إل السية، و اختفيــ عـن النظــار، و اســتقر في
ــ هــذه الخيمــة لمــدة شــهر، و كــانت فكــرة إنهــاء كتــابه حــول الدولــة ل تفــارقه  

ــ في ي و هكــذا عــن طريــق. معــه زينوفييــف، وقبــع لينيي
يـــ توصـــل بـــه، ه الزرق، حيـــث غمرتـــه فرحـــة عارمــة حيي يـــ أن يربـــط التصـــال بالخـــارج، و أن يســـتعيد دفـــية ، اســتطاع لينيي ي مبعــوثيي

  صياغة كتابه 
ي في .حنة توقف عن ذلك" الدولة و الثورة"لكن ما أن انطلق لينيي

يــ إل القطــار ــ فنلنــدا، هكــذا صــعد لينيي  
ــ يســتدع  مغــادرة رازيليــف للتــوجه إل مكــان آخــر أكــيث أمانــا في  

ليقطــع، كــان الوضــع المني
متخفيا، الحدود، و لم ينس ان يضع الدفية الزرق لدى شوطمان، و طلب منه ان يحرص عليه مثل بؤبــؤ عينيـه، و يحكـ  هــذا

:الخيي قائل 

  يتــــوجب عليهــــم فيهــــا أن ينهضــــوا و يحطمــــوا آلــــة الدولــــة
ب الســــاعة الــــنة إنمــــا تعــــداه إل تشــــويــهها. إنهــــم لــــم يــــبينوا لجمــــاهيي العمــــال أنــــه تقــــية

، بـل كــانوا اك 
ي بهـذا الشــكل ســيادتهم السياســية إل قاعـدة لتحويــل المجتمــع عل أســاس اشــية القديمة، و أن يستعيضوا عنها بجديدة، محوليي

ك ألف منفذ للنتهازية". يلقنون الجماهيي النقيض، و قد فسوا "الستيلء عل السلطة" بشكل يية
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 ــ أســفل القــاطرة، كــانت
يــ في ــ أنــا و راهيــا لينيي "عنــدما وصــلنا إل نهايــة الطريــق مــن الجهــة الخــرى مــن الحــدود، و عنــدما كنــا نحني 

  صدره
جعه دسه في   حالة جيدة، و بعدما اسية

، هل كان في ".كلمته الول ه  سؤاله عن حالة الدفية
 ـــ صـــياغة

يـــ مـــن جديـــد في ه الزرق، و ذلـــك عنـــد رســـام اســـمه روفيـــو، ابتـــدأ لينيي  ـــ هيلســـينغفورس مـــع دفـــية
هكـــذا، بعـــد اســـتقراره في

ب يوما عن يوم"الدولة و الثورة"كتابه  .، و مرة أخرى سيتوقف عن ذلك، و قد كانت ثورة أكتوبر تقية
، موجهــة إل كــامنيف تحــت عنــوان  ي ة مكتوبة بيد لينيي :منذ ان قام البوليس الروس  بتفتيش لدى كروبسكايا، وجد ورقة صغيي

ي : "تقــول " بيننــا" ي�� حال��ة م��ا إذا قتل��ت أطل��ب من��ك أن تنشر�� دف��تا
ي�� س��توكولهم" (الماركس��ية و الدول��ة"فن

ي�� فن
، إن��ه دف��تا)بفا

مجلد بغلف أزرق، كل مقتطفات ماركس و انجل�ز، و ك�ذلك كاوتس�كي ض��د ب��انيكوك ق�د ت��م تجميعه�ا، هن�اك مجموع��ة م�ن
ي� أس��بوع، و أعت��تا أن ذل��ك أم�را مهم�ا، ذل��ك أن بليخ��انوف

الملحظات و الشارات و البلورات، أظن أنه يمكن نشر الكت�اب فن
ء ي

وط . و كذلك كاوتسكي قد قاما بخلط كل سر ي المطلق: الشر
".كل هذا يبفا بيننا فن

يـــ صـــيف  ـــ تصـــوراته و أطروحـــاته 1916لـــم ينتظـــر لينيي  
ة في ـــ ليعالـــج موضـــوع الدولـــة، فعـــيو كتابـــاته الســـابقة، كـــانت الدولـــة حاضي

ـي لول مـرة ال "من هم أصدقاء الشعب"المختلفة، وابتداءا من كتاب  ، و صـول)1894" (كومونـة بـاريس"، حيـث أشـار لينيي
 ـــ التعــاون"إل مقالــة 

ـ ســنة " في ـ 
ـ حصـــيلة 1923الصـــادرة في ـي ، هنـــاك)نيـــب" (السياســة القتصــادية الجديــدة"، حيــث يقــدم لينيي

.كتابا و وثيقة و مقال 96حوال  
:و قد تدرجت كما يل  

 -، ورة النض���ال بل ه���وادة ض���د الس���لطة القيصية، م���ن أج���ل القض���اء عل الدول���ة القطاعي���ة، و بن���اء نظ���ام ديم���وقراطي ضن���
اكية، و لذلك احتل مطلب و شعار الجمهورية أولوية .يفتح الطريق إل الشتا
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وري للث��ورة-  ط السياسي�� الصن�� وليتاري��ا، الشر�� تحدي��د طبيع��ة الس��لطة السياس��ية للطبق��ة العامل��ة، باعتباره��ا دكتاتوري��ة التا
اكي الديموقراطي لروسيا، يناير (الجتماعية  وع برنامج الحزب العمالي الشتا ).1902مشر

ن�� -  وليتاري��ا و الفلحيي إل"انظ��ر جري��دة (إن ه��ذا التحدي��د س��يتم ت��دقيقه، باعتب��ار الدول��ة دكتاتوري��ة ثوري��ة ديموقراطي��ة للتا
ي)و م�ا يليه��ا 294، ص 8، مجلد 1905أبريل  12، "المام

ن�� بالخصوص��يات الروس��ية، ال��نا ، و ق�د ارتب��ط الموض��وع عن��د لينيي
:كان يؤكد عليها دائما، مما كان يستدعي مجموعة من التوضيحات

وليتاري��ا *  ي�� للتا
ي� المجتم�ع الح��ديث: "فيم��ا يخ�ص ال��دور الهيمنن

، عليه��ا أن تثب��ت"باعتباره�ا الطبق��ة الثوري��ة ح�نا النهاي��ة فن
ن ض������د ي����� نض������ال الش������عب ب������أكمله، م������ن أج������ل قل������ب ديم������وقراطي ش������امل، خلل نض������ال ك������ل العم������ال و المس������تغليي

هيمنته������ا فن
ن  ) .234، ص 17مجلد (المضطهدين و المستغليي

ن الفقراء *  وليتاريا و الفلحيي ن التا ي بيي
ي ثورتن��ا: "انظر(فيما يخص التحالف الطبفا

وليتاريا فن ،15مجل��د "/ هدف نضال التا
) .و ما يليها 385ص 
ة إل الديموقراطي���ة*  فيم���ا يخ���ص النتق���ال الم���زدوج م���ن الوتوقراطي���ة إل الديموقراطي���ة البورجوازي���ة، و م���ن ه���ذه الختي���

وليتارية  ).و ما يليها 207، ص 16انظر المجلد (التا
ي كتابه "كومونة باريس"فيما يخص * 

، و1905، بالض�افة إل ث�ورة "الدول��ة والث�ورة"، و قد تم اعتمادها بشكل أساسي فن
ي��ة  ء النظري حول مسألة الدولة، بارتباط م�ع دروس المب�ادرات الجماهتي ي انظ�ر) (تجرب��ة الس��وفياتات(ذلك من أجل التهني

) .13و ص  9، ص 41المجلد 
ن بوضع النقط حول إشكالية الدولة 1914بمناسبة كتابه حول ماركس سنة *  ، و ق��د)69 -68، ص 21مجلد (، قام لينيي

ي انجل��ز  ن�� كت��ابا ارتب��اط: ، و ق��د س��جل م��ا يلي�� ")ض��د دوهرين��غ"و " أص��ل العائل��ة و الملكي��ة الخاص��ة و الدول��ة"اس��تعمل لينيي
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ي�� عل الدول��ة و عل الطبق�ات، و
اكية ستقضن العن�ف المنظ�م بالمجتمع�ات الطبقي�ة، فك��ل دول��ة هي�� دول��ة طبقي��ة، و الش�تا

ورة اختف��اء  ي�� متح��ف الث��ار القديم��ة إل ج��انب) انق��راض، انته��اء، تص��فية(يتعل��ق الم��ر بس��تي
ت��ؤدي إل وض��ع آل��ة الدول��ة فن

ونز، حسب تعبتي انجلز .عجلة الغزل و فأس التا
ي بداية * 

ن يقول 1916فن ها، كتب لينيي ي تقرير مصتي
اكية و حق المم فن ي أطروحاته حول الثورة الشتا

:، فن
ة، و ه�ذا ل�ن يحص��ل إل خلل" ي� ه��ذه الختي�

ي حينم�ا تختفن
أجل، إن الديموقراطية هي� ك�ذلك ش�كل الدول�ة، حي�ث س�تختفن

اكية المنتصة نهائيا و المتبثة، إل الشيوعية الكاملة ).156، ص 22مجلد " (النتقال من الشتا
ن�� ق��د اش��تغل منهجي��ا عل نص��وص م��اركس و انجل��ز ح��ول الدول��ة، و ب��الخص، ل��م يرك��ز بع��د عل*  لح��د الن ل��م يك��ن لينيي

ن�� الكش و الض�محلل، أي ورية بيي وليتاري�ا، أي إش�كالية العلق��ة الصن�� إشكالية كش الدولة، ابتداءا من وضع دكتاتوري��ة التا
.ظاهرة نصف دولة مقدمة للثانية
ــ 1917لقـــد كـــانت مســـودة غشـــت ر شـــتنيو  ـ 

محاولـــة لخـــراج دفـــية زيوريــــخ، محاولـــة ديداكتيكيـــة نظريـــة اســـتثنائية، حـــاولت في
"ب���ؤس الفلس���فة"س���نة م���ن  50امت���داد "مســـألة أساســـية، أي مســـألة الدولـــة، أن توحـــد مجموعـــة مـــن النصـــوص متفرقـــة ب 

ي فرنسا"إل مقدمة انجلز لعادة نشر كتاب  1846
 .1891لماركس، " الحرب الهلية فن

:ملحوظات 
  كتابه  – 1

  الدفية الزرق في
ي كل النصوص الواردة في ، و منهـا مجموعـة مـن رسـائل مـاركس إل"الثورة و الدولة"لم يستعد لينيي

كوجلمـــان و فرانكيـــل و فـــارلن، و كـــذلك رســـائل انجلـــز إل برنشـــتاين و لفـــارغ، و كـــذلك مقدمـــة انجلـــز لمنشـــور بورخـــايم تحـــت
ي اللمان القتلة"عنوان    ذكرى الوطنييي

  ألمانيا"، و كذلك صفحة انجلز المأخوذة من كتاب "في
".الثورة و الثورة المضادة في
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ي ي بإضافتيي :هذه النصوص لم يكن لها أثر كبيي بالرغم من حذفها، عل مستوى التحليل النظري، و بالمقابل قام لينيي
ــ ســنة   

ــ الكتــاب ســنة 1852أولهمــا، رســالة مــاركس إل ويــدماير في ، ص25انظــر المجلــد  (1918، و قــد وردت خلل إعــادة نسر
وليتاريــا)416 ه الزرق، حــول هـل سـبق لمــاركس و انجلـز أن تحـدثا عـن دكتاتوريـة اليو ـ  دفــية

ي أن طرح سـؤال في ، و قد سبق للينيي
  ذلك1871قبل 

ي أنه ل يعتقد في .، و كان جواب لينيي
  
  الدفية الزرق، كما في

1852، كمــا هــو عنـد حـديثه عـن مراجـع )517إل ص  444، مـن صـفحة 25مجلـد " (الدولة و الثورة"في
  كتاب 

وليتاريا، بل هناك حديث عن كس الدولة، كما جاء في ".بروميي 18"ليس هناك أي إشارة إل دكتاتورية اليو
ــ عبــارة عــن مقتطــف طويــل مــن - 2   دوهرينــغ"الضــافة الثانيــة، ه 

، حيــث يقــوم انجلــز، مــن خلل نــص لمــاركس بالتأكيــد"أنــنة
ـي هـذه الخلصـة مـن خلصـات. عل دور العنف الثوري، باعتباره قابلة المجتمعات القديمة لحظة المخـاض هكـذا يجمــع لينيي

، حيث يعلن البيان بافتخار أن الثورة العنيفة ل مناص منهــا، و هنــاك كــذلك تــذكيي"بيان الحزب الشيوع "و " بؤس الفلسفة"
  مفهوم الدولة"نقد برنامج غوتا"بكتاب 

.، هكذا أصبح العنف الثوري عنضا حاسما في
ي بـــالقول أن الدولـــة  ـــ كـــذلك أنـــه ل يجـــب الكتفـــاء، بالنســـبة للماركســـييي ي ـــ"ويـــرى لينيي ورة"تنطفي  ، بينمـــا يقـــول الفوضـــويون بضيـــ

ورة    السيي
ي في   السكوت عن المرحلتيي

:القضاء عليها، إن القول بذلك، يعني
وليتارية ) سوبريسيون( و هي القضاء : المرحلة الول ) 1 .عل الدولة البورجوازية، و هو عمل تقوم به الثورة التا
وليتاري�����ة بع�����د الث�����ورة) إكستانكس�����يون(مرحل�����ة التص�����فية : المرحل�����ة الثاني�����ة ) 2 وهي����� ذات ص�����لة بم�����ا تبفا����� م�����ن الدول�����ة التا

اكية ن� ق�ائل . الش�تا ن� عل�ق علي��ه لينيي ، ب��ل يت�م القض��اء عليه�ا: "إن ه��ذا التميتي ئ� إن الدول��ة البورجوزي��ة حس�ب انجل��ز ل تنطفن
وليتارية، و بطريقة أخرى، يمكن القول  ئ بعد الثورة هي الدولة التا وليتاريا خلل الثورة، إذ ما ينطفن :من طرف التا
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ي� التحطي�م و الختف�اء للدول��ة==> 
وليتاري�ا، يس��مح ب�التفكتي مع�ا فن ي� مس��ار. إن مفهوم دكتاتورية التا

ان فن ن تس�تي إن العملي�تيي
، و ن��� ة للينيي واح���د، و هن���ا عج���ز ك���ل م���ن كاوتس���كي و بليخ���انوف و بوخ���ارين ك���ذلك، ع���ن ادراك ذل���ك، و هن���ا المس���اهمة الك���بتي

ي تطوير الفكر النظري الماركسي" الدولة والثورة" لذلك مثل كتابه 
.مرحلة هامة فن

: عند هذا الحد تنطرح اشكالية العنف==> 
: العنف هو تلك

وليتاريا" ن العمال ضد كمشة من الغنياء، هي دكتاتورية التا ي يمارسها ملييي
.السلطة الخاصة للقمع، النا

اكيون ال������ديموقراطيون و التحريفي������ون، و مفكروه������م ه������ذه المس������ألة، أي العن������ف غالب������ا م������ا يع������ارض البورجوازي������ون الش������تا
ي� " الدول��ة الش�عبية الح�رة"أهي�� ديموقراطي�ة ÷ بالديموقراطية، لكن ما هي� الديموقراطي�ة

70س�نوات " برنام�ج غوت��ا"كم�ا فن
ي ل تختل��ف ع��ن الديموقراطي�ة البورجوازي��ة، حي�ث العبودي��ة الم�أجورة هي� قاس�م الش�عب، أو أن الم��ر19من القرن 

، و ال�نا
ئ����� معه�����ا نص�����ف الدول�����ة، الدول�����ة ة ي ل يمك�����ن أن تنطفن

يتعل�����ق بالدول�����ة بش�����كل ع�����ام، أي الديموقراطي�����ة الك�����تك اكتم�����ال، ال�����نا
وليتاري��ا، كمحاول��ة لع��ادة دم��ج  ي�� Reinfusionالكومون��ة، الدول��ة ل دول��ة، الدول��ة بثم��ن بخ��س، أو دكتاتوري��ة التا

للدول��ة فن
ي الديموقراطية البورجوازية

ي كنهاية للدولة، و هذا الذي ل يقبل من الديموقراطية فن
.المجتمع المدبن

ي� تعمي�ق الديموقراطي��ة إل أقض ح�د،==> 
بناءا عل هذا العتبار، فس�لطة الطبق�ة العامل�ة و حلفائه�ا لي�س له�ا معنن� إل فن

ط أل تكون  ".دولة تماما"أي دكتاتورية ديموقراطية، بحيث أنها ليست دولة للجميع، إل بشر
 < الث�����ورة و القض�����اء عل الدول�����ة البورجوازي�����ة م�����ن أج�����ل دول�����ة. الدول�����ة و الث�����ورة، و هم�����ا مع�����ا، ل يمك�����ن الفص�����ل بينهم�����ا==

ي�� حال��ة
ي عل نفسها بنفسها فن

ي تقضن
وليتاريا، أي الدولة ل دولة، نصف دولة، الدولة السائرة نحو النمحاء، الدولة النا التا

، أو بالعودة إل الثورة لتصحيح مس�ارها و تص��ليب عوده�ا، لتس�تأنف ي
اكية و تصلب عودها بشكل نهابئ نجاح الثورة الشتا
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اكية إل الش���يوعية الكامل���ة، و هن���ا استحض���ار التج���ارب التاريخي���ة و إس���هام مس���ارها نح���و النمح���اء، أي النتق���ال م���ن الش���تا
ن ي الصيي

ى فن وليتارية الكتا .الثورة الثقافية التا
ي عل صـــدور كتـــاب  ات الســـنيي ــ ة مـــن النســـخ، و"الدولـــة و الثـــورة"لقـــد مـــرت عسـر ــ تـــاريخه الحافـــل تـــم طبعـــه بأعـــداد كـــبيي ـ 

، و في
 ــ مجـال مفهـوم الدولــة

ي في ي و البــاحثيي   أكيث من مئة بلد، و أعيد طبعه مرات عديدة، و ل زال مرجعا للدارســيي
ات اللغات في بعسر

اســـا لطريقهـــم الثـــوري، انطلقـــا مـــن أن ل حركـــة ثوريـــة بـــدون نظريـــة ، و يســـتعمله الماركســـيون اللينينيـــون الثوريـــون نيو ـــ الماركس 
  عرفتهــــا الحركــــة

ـــ زمــــن تضــــبب فيــــه الفــــق الثــــوري، نتيجــــة للنتكاســــات الــــنة ـ 
ـــ بقــــوة راهنيتــــه في ثوريــــة، و مــــا زال الكتــــاب يحظـي

الشــيوعية العالميــة، و نتيجــة خيانــات التحريفيــة و انتشــار الخطــوط العفويــة و الفوضــوية و كــل أنــواع النحرافــات البورجوازيــة
ة  : ملخص كتاب "الدولة والثورة"، .الصغيي  

ي(يتبع بالجزء الثاتي .)فلديميي ايليتش أوليانوف ر لينيي

علي محمود 
18 �� 7 �� 2019
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ملخص كتاب "الدولة والثورة"

ن: المؤلف .فلديمتي ايليتش أوليانوف ة لينيي
.دار التقدم، موسكو: ترجمة

 
تقديم

ي كتابه   أمالناحية النظرية مسألة الدولة بالنسبة له، تكتس  أهمية خاصة سواء من كانت، "الدولة والثورة"عندما وضع لينيي
ياليــة الول قــد عجلــت وعمقــت لقص حــد ممكــن ســيي تحــول.   الناحي��ة العملي��ة السياس��يةمــن  فمــن جهــة، فــإن الحــرب الميو

 أمــا الظلــم الفظيــع الــذي تقاســيه جمــاهيي الشــغيلة مــن قبــل الدولــة . رأس��مالية الدول��ة الحتكاري��ةالرأســمالية الحتكاريــة إل 
الــنة

ي ذات الحــول والطــول، فغــدا أفظــع فــأفظع ــها- والبلــدان المتقدمــة . تلتحــم أوثــق فــأوثق باتحــادات الرأســمالييي -ونقصــد مؤخراتـ
ـ إنفـــ ومــن جهــة أخــرى. تتحــول بالنســبة للعمــال إل ســجون عســكرية للشـــغال الشــاقة ـ 

  تراكمــت في
تنــام  عناض النتهازيــة الـــنة

اكية ي مـــن التطـــور الســـلم  نســـبيا، فقـــد أنشـــأت تيـــار الشـــية ات الســـنيي ـــ اكية-غضـــون عسر ـــ الحـــزاب الشـــية  
الشـــوفينية الســـائدة في

ــ العـــالم بأشه ـ 
بليخـــانوف، بوتروســـوف، بريشكوفســـكايا، روبـــانوفيتش، ثـــم المقنعـــون بقنـــاع شـــفاف،(وهـــذا التيـــار . الرســـمية في

ــ  
ــ ألمانيــا؛ رينــودل، غيــد، فاندرفيلــده في  

ابهم في ــ ، دافيــد وأضي ــ ي ــ روســيا؛ شــيدمان، ليغيي  
كاهما في ــ نوف وشر ، تشــيي يتيل  ًالســادة تســيي

 وهلـــم جــرا
ً
ا، وهلــم جــرا  ـــ إنكلـــية

اكية ق��ولا والش��وفينية فعلا، وهـــو )فرنســـا وبلجيكــا؛ هاينــدمان والفــابيون في يـــ بكــونالش��تا ، يتميي
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اكية يتكيفــون بذلــة وحقــارة، ليــس فقــط وفــق مصــالح برجــوازيتهم الوطنيــة، بــل، وعل وجــه الدقــة، وفــق مصــالح زعمــاء الشــية
.دولتهم
ن   مضمون هذا الكتاب عل  إن لينيي

تعاليم ماركس وإنجلز بشأن الدولة، متناول بإسهاب خاص مــا نس ــ أو تعــرضقد اعتمد في
،1وبعد ذلك درس بصورة خاصة الممثل الرئيس  لهذه التشــويــهات، كــارل كاوتســك . للتشويه النتهازي من نواح  هذه التعاليم

يالية الول) 1914-1889سنوات (أشهر زعماء الممية الثانية    أفلست إفلسا مشينا للغاية أثناء الحرب الميو
.النة

ي والدولة 
المجتمع الطبفا

الدولة هي نتاج استعصاء التناقضات الطبقية-1
:يقول إنجلز بهذا الصدد

والدول���ة ليس���ت ك���ذلك واق���ع الفك���رة الخلقي���ة، ص���ورة. م���ن خ���ارجه عل المجتم���ع مفروض���ةالدول���ة ليس���ت بح���ال ق���وة «
 ع��ن واق��ع أنإفص��اح؛ الدول��ة هي�� الدول��ة هي�� نت��اج المجتم��ع عن��د درج��ة معين��ة م��ن تط��وره. 2وواق��ع العق��ل كم��ا ي��دعي هيج��ل

ي���� تن����اقض م����ع ذات����ه ل يمكن����ه حل����هه����ذا المجتم����ع 
ع����اجز ع����ن متض����ادات مستعص����ية ه����و انقس����م إل، وأن����ه ق����د ق����د ت����ورط فن

ي) 1938-1854( :كارل كاوتسك ــ   1 ي الــدمقراطييي اكييي   ومــن أبــرز المنظريــن الشــية
اك  الــدمقراط  اللمــاتي

  كــان مــن قــادة الحــزب الشــية
اك  دمقراط ــ ألمــاتي

اشية
 ــ ذلــك

 ــ المميــة الثانيــة خاصــة بعــد وفــاة انجلــز، وبســبب عجــزه عــن فهــم مجموعــة مــن الطروحــات الماركســية، لــم يســتطع التصــدي مثلــه في
داخــل الحــزب وفي

  روج لهـــا برنشـــتاين وتحـــول هـــو نفســـه ال التحريفيـــة، فخـــان المبـــادئ المميـــة للماركســـية الثوريـــة وأصـــبح عـــدوا
مثـــل بليخـــانوف، للطروحـــات التحريفيـــة الـــنة

اكية السوفياتية .للبلشفية وللثورة الشية
ـــــ العديـــــد مـــــن المجـــــالت المعرفيـــــة) 1831-1770:( هيجـــــلــ  2  

ـــــ الفلســـــفة الكلســـــيكية اللمانيـــــة، اســـــتاذ جـــــامع  موســـــوع  كتـــــب في  
أكـــــيو فيلســـــوف مثـــــال  في

ــ كــل العصــور  
  الديالكتيك والمنطق من أبــرز الســهامات في

يقا وعلم التاريــــخ والسياسة وعلم الجمال والفن والمنطق، وتبفة مساهمته في ي وقــد تتلمــذ. كالميتافيي
ـــ مؤسســـا الفكـــر ـــ الشـــباب قبـــل أن يصـــبح ماديـــا وشـــيوعيا فقـــام بعمليـــة قلـــب للـــديالكتيك المثـــال  الهيجيل  ي مـــاركس عل هيجـــل فكـــان منتميـــا إل تيـــار الهيجلييي

  كل واحد الديالكتيك والمنطق ونظرية المعرفة
.المادي الجدل  الذي جمع ووحد في
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،بالته��ام، ه��ذه الطبق��ات ذات المص��الح القتص��ادية المتن��افرة، ولكيل تق��وم ه��ذه المتض��ادات. الخلص منه��ا
ً
 بعض��ها بعض��ا

ي نضال عقيم، لهذا 
ي الظاهر فوق المجتمعوكذلك المجتمعات فن

ق��وة تلط��ف الص��طدام وتبقي��ه، اقتضن المر قوة تقف فن
ي تض���ع نفس���ها، م���ع ذل���ك، ف���وقه وتنفص���ل عن���ه أك���تك هي���. ض���من ح���دود النظ���ام

إن ه���ذه الق���وة المنبثق���ة ع���ن المجتم���ع وال���نا
).من الطبعة اللمانية السادسة لصل العائلة والملكية الخاصة والدولة 178-177ص ( الدولة

ن  هن، أن وجود الدولة كنتاج ومظهر لستعصاء التناقضات الطبقية، من ذلكيستنتج لينيي لأن هذه التناقضات الطبقية  يتا
.يمكن التوفيق بينها

 ــ 
ــ   ل يمك��ن للدول��ةفمــن جهــة، هــذا مــا يؤكــده مــاركس، بحيــث يعني يــ الطبقــات أمــرا ممكنــا،  إذا ك��ان التوفي��ق   أن تنشــأ وأن تبفة  بيي

جوازيون الصـــغار، مـــن كتـــاب ومفكريـــن،  جوازيون، وبالضـــبط، الـــيو الـــذين يقولـــون إن الدولـــةومـــن جهـــة أخـــرى هـــذا مـــا ينفيـــه الـــيو
ي الطبقات  توفق .ومن هذه النقطة بالتحديد يبدأ تشويه الماركسية.  بالضبط بيي

، وسجون، إلخ-2 ن فصائل خاصة من رجال مسلحيي
: "يستطرد انجلز قائل

ن�� الدول��ة أول، … ي��تتمتي
)ولي��س طبيعي��ا(، ه��ذا التقس��يم ال��ذي تطل��ب نض��ال ط��ويل بتقس��يم رعاياه��ا بم��وجب تقس��يم الراضن

ن�� الدول��ة . ض��د التنظي��م الجنسي�� الق��ديم الق��ائم عل أس��اس القبائ��ل أو العش��ائر ي ل��مبتأس��يس الس��لطة العام��ةوثاني��ا تتمتي
 ال��نا

ي� ق�وة مس�لحة
ن� أنفس�هم بأنفس�هم فن ة م�ع الس�كان المنظميي ورية لن. تعد تنسجم مباشر� ة ضن�� ن� وه�ذه الس�لطة العام�ة الممتي

وتوج��د ه��ذه منظم��ة الس��كان المس��لحة العامل��ة م��ن تلق��اء نفس��ها غ��دت أم��را مس��تحيل من��ذ انقس��ام المجتم��ع إل طبق��اتم
ي كل دولة

، بل ك�ذلك م�ن ملح�ق مادي�ة، م��ن الس��جون ومختل��ف. السلطة العامة فن ن وهي ل تتألف فقط من رجال مسلحيي
ي المجتمع المنظم عل أساس القبائل 

ي كانت معدومة فن
)…".العشائر(مؤسسات القش النا
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ح ما قاله إنجلز ن بالفعل من خلل شر   تسم الدولة، أن : ما يؤكده لينيي
ي المجتم��عمفهوم القوة النة

ي نشأت فن
،هي القوة النا

  تتـألف بصـورة رئيســية مـن . ولكنهــا تضــع نفســها فــوقه وتنفصــل عنـه أكــيث فــأكيث
ي تحــتفصــائل خاصـةوالــنة  مــن رجــال مســلحيي

... تضفهم السجون والخ
 ، ي وري وجود فصائل خاصة من رجال مسلحيي طة والجيش النظام ولكنه يضيف، لماذا غدا من الضي   تضــع نفســهاالسر

، والنة

 ــ
 ــ نفــس الــوقت الداة الرئيســية لقــوة ســلطة الدولــة؟ يميــل التــافهون الضــيقو الفــق في

  ه ــ في
فــوق المجتمــع وتنفصــل عنــه والــنة

، مستشـــــهدين  بتعقـــــد الحيـــــاةأوروبـــــا الغربيـــــة وروســـــيا إل الجـــــواب بجملـــــة مـــــن عبـــــارات مقتبســـــة مـــــن سبنس أو ميخايلوفســـــك 
جوازيــــة  ين����وم إن هــــذا الستشــــهاد يبــــدو عمليــــا وهــــو . الجتماعيــــة، وبتمــــايز الوظــــائف وهلــــم جــــرا بصــــورة ممتــــازة ذا الذهنيــــة اليو

ة،  ، أي ا  بطمسه  الصغيي   طبقات متعادية   المجتمع إل   نقسام   المر الرئيس  والساس 
ً
.   عداء مستعصيا

الدولة أداة لستغلل الطبقة المظلومة -3
: لقد كتب انجلز

ائب يص������بحون، باعتب������ارهم هيئ������ات المجتم������ع، " ن إذ يتمتع������ون بالس������لطة العام������ة وبح������ق جباي������ة الصن������ ف������وقإن الم������وظفيي
ام الطوعي الختياري الذي كان يمحض لهيئات مجتم�ع القبائ��ل . المجتمع ل�م يع��د يكفيه�م ح�نا فيم�ا ل��و) العش��ائر(فالحتا

ن ن خاصة بشأن قداسة وحصانة الموظفيي ".كان باستطاعتهم اكتسابهمكما توضع قوانيي

ن كما يلي ح ذلك لينيي : ويشر
ي�� ال��وقت نفس��ه ض��من الص��طدامات"… 

بم��ا أن الدول��ة ق��د نش��أت م��ن الحاج��ة إل لج��م تض��اد الطبق��ات، وبم��ا أنه��ا نش��أت فن
ن�� ه��ذه الطبق��ات، فهي�� كقاع��دة عام��ة  ي تص��بح ع��ن طري��ق الدول��ة دول��ة الطبق��ة الق��وى الس��ائدة اقتص��اديابيي

الطبق��ة، وال��نا
فالدول�����ة... الس�����ائدة سياس�����يا أيض�����ا ، وتكتس�����ب عل ه�����ذه الص�����ورة وس�����ائل جدي�����دة لقم�����ع الطبق�����ة المظلوم�����ة واس�����تمرارها
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ن لس�تثمار العبي�د والقن�ان، ب�ل ك�ذلك الدول�ة التمثيلي�ة الحديث�ة هي� القديمة والدولة القطاعية ل�م تكون��ا وح�دهما هيئ�تيي
".أداة لستثمار العمل المأجور من قبل رأس المال

 :  يستطرد إنجلز
ي�� الجمهوري��ة الديمقراطي��ة تم��ارس "

وةفن ة، ولك��ن بالش��كل الض��منال��تك ، ع��ن طري��ق الرش��وةولاأ:  س��لطتها بص��ورة غتي�� مباشر��
ن  ة للموظفيي ن الحكومة والبورصة وثانيا   )أمريكا(المباشر )".فرنسا وأمريكا(، عن طريق التحالف بيي

ن     :  ويوضح لينيي
إن الجمهورية الديمقراطية هي� أحس��ن غلف سياسي� ممك��ن للرأس�مالية، ول��ذا ف�رأس الم�ال، إذ يس��تولي عل ه�ذا الغلف"

ي���
ي��� الش���خاص ول فن

، عل أس���اس مض���مون لح���د ل يمك���ن مع���ه لي تب���ديل فن ن��� الفض���ل ف���إنه يقي���م س���لطته عل أس���اس مكيي
ي إطار الجمهورية البورجوازية الديمقراطية

ي الحزاب فن
".أن يزعزع هذه السلطة، المؤسسات ول فن

الثورة العنيفة واضمحلل الدولة-4
 :  يقول إنجلز

ز فيه الدولة حقا " وليتاري�ا س��لطة الدول�ة(إن أول عمل تتا  ةولي�س دول�ةبوص��فها ممث�ل المجتم�ع ب��أكمله) بعد أن تأخذ التا
ي وحدها فقط تمثل المجتمع بأكمله 

ي� ال�وقت نفس�ه آخ�ر عم��ل- طبقة النا
هوتملك وسائل النتاج باسم المجتمع، وهو فن

ي� مي��دان بع��د آخ��ر ويخب��و
ي�� العلق�ات الجتماعي��ة أم��را ل ل�زوم ل��ه فن

تق��وم ب��ه بوص��فها دول��ة، وعندئ��ذ يص��بح ت��دخل الدول��ة فن
ضد دوهر. ("  إن الدولة ل تلغن إنها تضمحل. وبدل من حكم الناس، ينشأ توجيه المور وإدارة عمليات النتاج. من نفسه

ن دوهرينغ يقلب العلم، ص  ).، الطبعة اللمانية الثانية303-301ينغ، السيد أوجيي
ن  :  ويستنتج لينيي
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وليتاريةوتدمتي وإلغاءالقضاء عل، )1 . الدولة البورجوازية ه  مهام الثورة اليو
اكيةاضمحلل الدولةأما )2 وليتارية بعد انتصار وتثبت الثورة الشية . فيخص بقايا الدولة اليو
وليتاريا) 3 :ديكتاتورية التا

ـــ مـــن الشـــغيلة مـــن قبـــل حفنـــات مـــن الغنيـــاء، ل بـــد أن ي وليتاريـــا مـــن قبـــل البورجوازيـــة، لقمـــع ملييي إن القـــوة الخاصـــة لقمـــع اليو
وليتاريا جوازية من قبل اليو .يستعاض عنها بقوة خاصة لقمع اليو

جوازية ل يستطيع القضاء عليها غتي الثورة العنيفة ي أن الدولة التا
وليتارية، أي الديمقراطية الت��م،  .   وهذا يعنن والدولة التا

ي� ك�ذلك تقيي�م مطل�ب م�ن يس��مون  .  يمكنها أن تضمحل وحسب
نوعل هذا الساس ينبغن  القائ�ل بإلغ�اء الدول�ةبالفوض��وييي

ن عشية وضحاها .بيي
ة سنوات  ة كومونة باريس سنة 1851-1848ختا 1871وختا

  
؟"البيان الشيوع "و" بؤس الفلسفة"لماذا الهتمام بمؤلفي

.1848لنهما باكورتا الماركسية الناضجة، ويعودان بالضبط لعشية ثورة سنة : والجواب
ي بؤس الفلسفة 

: يقول ماركس فن
جوازي الق�ديم، رابط��ة ل مك�ان فيه��ا للطبق�ات وتض��ادها؛"…  ي مجرى التطور، ستحل الطبقة العاملة محل المجتمع ال��تا

فن
ولن تكون ثم��ة أي س��لطة سياس��ية بمعنن�� الكلم��ة الخ�اص، لن الس��لطة السياس�ية بال��ذات هي� الفص��اح الرس��مي ع��ن تض��اد

جوازي ي قلب المجتمع التا
).1885من الطبعة اللمانية لسنة  182ص " (الطبقات فن

ي البيان الشيوعي
: كما يضيف ماركس فن
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ي��� الث���ورة العالمي���ة هي��� تح���ول +… 
ي���: حرفي���ا(رأين���ا فيم���ا تق���دم أن الخط���وة الول فن

وليتاري���ا إل طبق���ة س���ائدة، الظف���ر) ترفا التا
.بالديموقراطية

 . وليتاري��ا م��ن س��يادتها السياس��ية+... ـ  تس��تفيد التا جوازيــة كامــل رأس المــاللكـ  يع بالتدريــــج مــن اليو وتمرك��ز جمي��ع أدوات تنــية
وليتاريا المنظمة بوص��فها طبق�ة س�ائدة ي يد التا

ي يد الدولة، أي فن
ص( ولكـ  مـا تزيـد بأشع مـا يمكـن القـوى المنتجـة النتاج فن

).1906من الطبعة اللمانية السابقة لسنة  31-37
ن   مسألة الدولة، وه   يرى لينيي

 بعــد القضــاء عل الطبقــات،زوال الدول��ةهنا، صيغة لفكرة من أروع وأهم الفكار الماركسية في
وليتاري��اثــم فكــرة   ــ منته الهميــة)كمــا غــدا مــاركس وانجلــس يقــولن بعــد كومونــة بــاريس( ديكتاتوري��ة التا

، ثــم تعريفــا للدولــة في
وليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة الدولة، أيأيضا أل وهو أن  .التا

ة ث���ورة س���نوات  ي نح���ن بص���ددها لخ���ص م���اركس خ��تا
ي��� مس���ألة الدول���ة ال���نا

ي��� كت���ابه الث���امن عشر��� م���ن برومتي���   1851  -1848  فن
فن

: لويس بونابرت بالعبارات التالية
ي�� رحل��ة ع��تا المطه��ر. ولك��ن الث��ورة عميق��ة"... 

ي م��ن ديس��متا. إنه��ا تق��وم بمهمته��ا بص��ورة منهجي��ة. إنه��ا م��ا ت��زال فن
فح��نا الث��ابن

ي) ي�وم قي�ام ل�ويس بون��ابرت ب�النقلب (1851سنة  ي� الب��دء. ، وهي� تت�م الن النص��ف الخ�رأتم��ت نص��ف عمله��ا التحض�تي
فن

لماني��ة إل ح��د الكم��ال تس��تي بالس��لطة التنفيذي��ة إلوالن، وق��د بلغ��ت ذل��ك، .  ليص��بح بإمكانه��ا اس��قاطهاتس��تي بالس��لطة التا
ي عزلة، تعرضها بنفسها باعتباره��ا الموض��وع الوحي��د لكيم��ا ترك��ز ض��دهاحد الكمال

ها الصف، تجعلها فن ، تصل بها إل تعبتي
ي، عندئذ تنهض أوروبا عل ق��دميها وتهت��ف. جميع قوى التدمتي ي من عملها التحضتي

وعندما تتم الثورة هذا النصف الثابن
!ما أحسن ما تحفر أيها الخلد الهرم: فرحة
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ن   منته الدقة والوضوح وبصورة حسية عملية تماما يستخلص لينيي
جميع الثورات السابقة اتقن��ت آل��ة الدول��ة: استنتاجا في

ها ي تحطيمها وتكستي
ن ينبغن ي حيي

.فن

:بصفة عامة يمكن طرح المسألة كما يلي
جوازيــة إذا لــم   وليتاريــا ل تســتطيع إســقاط اليو  ــ تــدميي والقضــاء عل الدولــة القديمــة وليــس ( تس��توليإن اليو

خضــوع القليــةيعني
يــــة ـــ البــــدء عل الســـــلطة السياســــية، إذا لــــم تحصــــل عل الســــيادة السياســـــية، إذا لــــم تحــــول الدولــــة إل )  بشــــكل ســــلم  للكيث ـ 

في
وليتاريــة تبــدأ بالضــمحلل فــور انتصــارها، لن الدولــة ل لــزوم لهــا بروليتاريــا منظمــة بوصــفها طبقــة ســائدة، وأن هــذه الدولــة اليو

  مجتمع خال من التناقضات الطبقية
.ول يمكن أن توجد في

ي اكية هــؤلء، الـذين : ويضيف لينيي ، أدعياء الشــية ي ي صغار البورجوازييي  ــ بــأحلم  ستعاض�وا   اإن الديموقراطييي
عــن النضــال الطبفة

ـي الطبقـات  لتوفي�ق  عن ا اك  بصــورة خياليـة،  بيي
ل بصـورة إسـقاط سـيادة الطبقـة المســتغلة، بــل، تصـوروا كـذلك التحويـل الشــية

يـــة المدركـــة لواجباتهـــ جوازي���ةوهـــذه . ابصـــورة خضـــوع القليـــة بشـــكل ســـلم  للكيث ة المرتبطـــة ارتباطـــا الطوباوي���ة التا ل الصـــغيي
اف بوجــود تنفص��م ــدول��ة قائم��ة ف��وق الطبق��ات عــراه بــالعية ي  ،قــد أفضــت عمليــا إل خيانــة مصــالح الطبقــات الكادحــة، كمــا بيي

  
ا وفرنســا 1871و 1848ذلك مثل تاريــــخ ثورتة   إنجلية

جوازية في اك  بالوزارات اليو
اك الشية ة الشية ، وكما بينت خيو ي الفرنسيتيي

ين   أواخر القرن التاسع عسر وأوائل القرن العسر
ها من البلدان في .وإيطاليا وغيي

  نطاق أوسع بمــا ل يقــاس مـن ســنة 
وليتاريــة1852إن التاريــــخ العالم  يدفع الن دون شك، في يــ جميــع قــوى الثــورة اليو ، إل تركيي

  هذا الخصوص. عل تدميي آلة الدولة
وليتاريا فقد أعطت كومونة باريس مادة حافلة بالعيو في .أما بم تستعيض عنها اليو

؟  ن ي محاولة الكومونييي
بم تتلخص إذن البطولة فن
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ن ى،: يقول لينيي ة تاريخيـة ذات أهميـة كــيو يـة، وإن كـانت لـم تبلـغ الهـدف، خــيو   هذه الحركـة الثوريـة الجماهيي
لقد رأى ماركس في

امــج والمحاكمــات، وليتاريــة العالميــة، خطــوة عمليــة أهــم مــن مئــات اليو إل درجــة أن خطــوة معينــة إل المــام تخطوهــا الثــورة اليو
وري إدخــاله عل التع��ديل ي قــد اســتوحاه مــن البيــان الشــيوع  الوحيــد الــذي اعتــيو مــاركس مــن الضيــ ي الباريســييي ة الكومــونييي خــيو
 ــ بعــض أمــاكنه 1872يونيــو ســنة  24حيــث يقــول مــاركس وإنجلــز بتاريــــخ . الثوريــة

.إن برنامــج البيــان الشــيوع  قــد شــاخ اليــوم في
ء خلفـــا للســـتيلء عل ـ  ـــ فكـــرة التطـــور البظـ 

ي ولخصـــوه في هـــذا التعـــديل الجـــوهري الــذي تعـــرض للتشـــويه مــن طـــرف النتهـــازييي
ــ العكــس تمامــا. الســلطة وهلــم جــرا ـ أن واجــب الطبقــة العاملــة هــو تحطيــم آلــة الدولــة. والحقيقــة ه  ـ 

تتلخــص فكــرة مــاركس في
ة ثـــورة. الجـــاهزة وكسها، ل الكتفـــاء بمجـــرد الســـتيلء عليهـــا وهـــذا أيضـــا مـــا يؤكـــده الـــدرس الســـابق لمـــاركس أثنـــاء تحليلـــه لخـــيو

  منهجية التحليل الماركس 1848-1851
.، وما يؤكد النسجام المتواصل في

ي 
  إذا مـا ألقيـت نظـرة إل الفصــل الخييــ مـن كتـاتو "…  :  أثناء الكومونة ما يلي1871  أبريل 12  لقد كتب ماركس إل كوغلمان فن

  أعلنت 18
وقراطي�ة العس��كرية م�ن ي�دبروميي رأيت أتي أن المحاولة التالية للثورة الفرنسية يجب أن تكون ل نقل الل�ة البتي

ط الولـ  . إل أخرى كما كان يحدث ح�نا الن، ب�ل تحطيمه�ا
ـ  القـارة ث�ورة ش�عبيةلكـل وهـذا هــو السـر

ـ  هــذا بالـذات. حقــا في
وفي

ي البطال ".تتلخص محاولة رفاقنا الباريسييي

ن من ذلك ما يلي :  يستنتج لينيي
ـــ لكـــل ثـــورة ط أول 

ــ ــ كـــل القـــارة كسـر ـ 
وقراطيـــة العســـكرية في وليتاريـــة حيـــال الدولـــة هـــو تحطيـــم آلـــة الدولـــة البيي واجـــب الثـــورة اليو

 يبــدو مســـتغربا لــدى مــاركس، المــر الــذي حــاول النتهــازيون الركــوب عليــه وتشــويــهه إذا مــاالث��ورة الش��عبيةإن مفهــوم . شــعبية
وليتاريـة جوازيـة بــالثورة اليو وا فقـط، وذلـك انطلقـا مـن نظرتهــم المثاليــة الحاديــة الجــانب، معارضـة الثـورة اليو إن مـاركس. اعتــيو

ــ العتبــار الظــروف القتصــادية الماديــة للنتــاج يؤكــد أنــه لــم تكــن تســتطيع الثــورة أن تكــون ي ــ تحليلــه الــدقيق الــذي يأخــذ بعيي  
في
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يــة حقــا، إل إذا شــملت  ن�ثورة شعبية، تجــذب للحركــة الكيث وليتاري�ا والفلحيي  ــ، التا
لن هاتـان الطبقتـان كانتـا تؤلفـان الشـعب في

يــ يــ العتبـار التح�الف الح�رإنـه . ذلك الحيي ، أخـذا بعيي يــ وليتاريـا وفقـراء الفلحيي يــ اليو ة بيي جوازي�ة الص�غتي اخص�ائص التا   كــثيي
 الــنة

.ما تكلم عنها وأكيث عنها الكلم
ـــ عل الســـواء، وأنـــه يوحـــدهم ي وقـــد قـــرر، مـــن الجهـــة الخـــرى، أن تحطيـــم آلـــة الدولـــة تفرضـــه مصـــالح العمـــال ومصـــالح الفلحيي

ء عل وجه التحقيق؟  
ء ما جديد، بأي سر  

كا هو القضاء عل الطفيل  والستعاضة عنه بسر ويضع أمامهم واجبا مشية
فبم إذن سيستعاض عن آلة الدولة المحطمة؟

ن هـــذا وليتاريـــا بوصـــفها طبقـــة ســـائدة وبـــأي صـــورة ســـيقية   ســـيتخذها تنظيـــم اليو
ـــ الشـــكال الملموســـة الـــنة بصـــيغة أخـــرى مـــا ه 

التنظيم مع الظفر بالديمقراطية التم والكمل؟
ي كتاب 

ي فرنسا  «  فن
ة يحلل ماركس  »   الحرب الهلية فن ة الكومونة عل ضآلة هذه الخيو فلنـورد أهـم الفقـرات. أدق التحليل خيو

، تطورت سلطة : من هذا المؤلف   القرن التاسع عسر
 ــ كــل مكـانالدولة المتمرك�زةفي

ة في الجي�ش النظ�امي:  مــع أجهزتهــا المنتسرــ
وس والفئ��ة القض��ائية وقراطي��ة والكلتي�� طة والبتي ومــع اشـــتداد التنـــاحر. ، هـــذه الســـلطة المتحـــدرة مــن القــرون الوســـظوالشر��

ـــ رأس المـــال والعمـــل، كـــانت ســـلطة الدولـــة تتخـــذ أكـــيث فـــأكيث طـــابع ســـلطة عامـــة لظلـــم العمـــل، طـــابع أداة للســـيطرة ي ـــ بيي  
الطبفة

ـ  يتجل طـابع الضــطهاد المحــض لسـلطة الدولـة. الطبقية
وبعد كل ثورة تشكل خطـوة معينـة إل المـام خطاهــا النضــال الطبفة

  . عل نحــــو أوضــــح فأوضــــح
.، غــــدت ســــلطة الدولــــة آلــــة قوميــــة لحــــرب الرأســــمال ضــــد العمــــل1849-1848وبعــــد ثــــورة ســــننة

اطورية الثانية توطد ذلك .وجاءت الميو
اطورية لكومونةكانت ا+    لها أن تزيل ل الشـكل الملك ــ للحكـمشكل معينا لجمهوريةفقد كانت . النقيض المباشر للمتا

 ينبعي
  ذاتهه

  فحسب، بل أيضا الحكم الطبفة
الطبفة
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عت ـــــ   شر
اكية؟ وكيـــــف كـــــانت الدولـــــة الـــــنة وليتاريـــــة، الشـــــية ــــ للجمهوريـــــة اليو ـي بـــــَم عل وجـــــه التـــــدقيق، ظهـــــر هـــــذا الشـــــكل المعيي

بتأسيسها؟
 …+  

بإلغاء الجيش النظامي والستعاضة عنه بالشعب المسلحمكان أول مرسوم أصدرته الكومونة يقصي
ي�� مختل��ف دوائ��ر ب��اريسلقــد +… 

اع الع��ام فن كــانوا. تش��كلت الكومون��ة م��ن ن��واب البلدي��ة ال��ذين ت��م انتخ��ابهم ع��ن طري��ق الق��تا
ي  ي أي وقت ك�انمسؤوليي

يتهم، بطبيع�ة الح�ال، م�ن العم�ال أو م�ن ممثلي� الطبق�ة العامل��ة. وكان يمكن سحبهم فن وك�انت أك�تك
ف بهم …المعتا

طة+…  ـــ يـــد الحكومـــة المركزيـــة والشر���  
ـــ أداة في ي   كـــانت حـــنة ذلـــك الحيي

ي��� الح���ال م���ن جمي���ع وظائفه���ا السياس���ية الـــنة
ج���ردت فن

ي أي وقت كان
ي س��ائر ف�روع… وحولت إل هيئة للكومونة مسؤولة يمكن تبديلها فن

وهكذا كان الحال أيضا بالنس�بة لم��وظفن
ن�� أداء الخدم��ة العام��ة لق��اء أج��رة تس��اوي أج��رة عام��ل .الدارةموم��ن ف��وق إل أس��فل، ابت��داء م��ن أعض��اء الكومون��ة ك��ان يتعيي

ن ي الدول��ة م�ع زوال ه��ؤلء الم��وظفيي
ي ك�ان يتقاض��اها كب�ار م��وظفن

ه وبعــدوق��د أزيل��ت جمي�ع المتي�ازات وعلوات التمثي��ل ال�نا
 ــ يــد الحكومــة القديمـة، 

طة، وهمــا أداتـا الحكــم المــادي في ي� الح�ال تكش أداةأن أزالت الكومونة الجيش النظــام  والسرــ
أخذت فن

تب عليه����م أن ، ق����وة الكهن����ةم وفق����د الموظف����ون القض����ائيون اس����تقللهم الص����وريم وأص����بح م����ن الم����تا الس����تعباد الروحي����
ن للسحبم ن وقابليي نتخبوا علنا وأن يكونوا مسؤوليي ين

ن�� القضــاء عل الجيــش: بديموقراطي��ة أت��م» إّل« آل��ة الدول��ة المحطم��ةأن الكومون��ة ل��م تس��تعيض ع��ن  وهك��ذا يس��تنتج لينيي
ي ، مبــدأ انتخــاب وســحب جميــع المــوظفيي  ــ حقيقــة المــر » إّل«ولكــن هــذه الـ . النظــام 

 ــ في
لنــوع مــن مؤسســات هــائل تب��ديلتعني

ــــ الحقيقــــة أمــــام حالــــة مــــن حــــالت . بنــــوع آخــــر يختلــــف اختلفــــا مبــــدئيا  
فالديموقراطيــــة: تح���ول الكمي���ة إل كيفي���ةنحــــن هنــــا في
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ــ شــكل يمكــن تصــوره عمومــا  =  دولــة ، مــن تتح��ول م��ن ديموقراطي��ة برجوازي��ة إل ديموقراطي��ة بروليتاري��ةالمطبقــة بــأتم وأوفي
ء ليس الدولة بمفهومها  

.قوة خاصة لقمع طبقة معينة إل سر
ورة تفـــرض ذاتهــا عل الكومونـــة بـــوجه خـــاص ـ وريا وكـــانت هـــذه الضـي جوازيـــة ومقاومتهـــا كـــان مــا يـــزال أمــرا ضيـــ فأح��د. إن قمـــع اليو

ي كونها لم تقم بذلك بالحزم المطلوب
.أسباب انهزامها يتلخص فن

لمانية :وفيما يخص إلغاء التا
 ــ بل هيئ��ة عامل��ة، ل هيئة برلمانيةوكان يراد بالكومونة أن تكون : لقد كتب ماركس

يعية والتنفيذيــة في ي التسرــ تتمتــع بالســلطتيي
الوقت عينهه

ن��� ثرةكـــان يـــراد تحويـــل المؤسســـات مـــن    يق���ول لينيي برلماني���ةلقـــد استعاضـــت الكومونـــة عـــن .  إل مؤسســـات عاملـــةن���دوات لل���تك
جوازي المرتش���ية والمتعفن���ة بمؤسس���ات ل تنح���ط فيه���ا حري���ة ال���رأي والبح���ث إل خ���داع، لن���ه يت���وجب عل المجتم���ع ال���تا
ن أن يعمل��وا ه��م أنفس��هم، أن ينف��ذوا ق��وانينهم بأنفس��هم، أن يتحقق��وا بأنفس��هم م��ن نتائجه��ا العملي��ة، أن يق��دموا لم��انييي التا

ة لن����اخبيهم لمانيــــة باعتبارهــــا نظامــــا خاصــــا، باعتبارهــــا فصــــل للعمــــل .الحس����اب مباشر���� ــــ المؤسســــات التمثيليــــة، ولكــــن اليو تبفة
يع  عن التنفيذي، باعتبارها وضعا ممتازا للنواب، تنعــدم هنــا ل يمكننا أن نتص��ور الديموقراطي��ة، وح��نا الديموقراطي��ة. التسر

وليتاري���ة، ب���دون مؤسس���ات تمثيلي���ة لمانيـــة إذا لـــم يكـــن انتقـــاد المجتمـــع؛ التا ولكـــن يمكننـــا ومـــن واجبنـــا أن نتصـــورها بـــدون اليو
جوازيـــة صـــادقا وجـــديا ـــ نظرنـــا مجـــرد عبـــارات فارغـــة، وإذا كـــان طموحنـــا إل إســـقاط ســـيطرة اليو  

جوازي في ، ل عبـــارة انتخابيـــةالـــيو
ي اكييي يــ وســامبا وفانرفيلــده، ومــن-لتصــيد أصــوات العمــال كمــا هــو حــال المناشــفة والشــية ، كمــا هــو حــال شــيدمان وليغيي ي الثــورييي

.لف لفهم
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:وفيما يتعلق بتنظيم وحدة المة

، أن …:  يق��ول م��اركس ـ مــوجز التنظيــم القــوم  الــذي لــم يتــوفر للكومونــة الــوقت لوضــعه بتفصــيل أكــيو ـ 
وقــد ورد بوضــوح تــام في

الكومونة يجب أن ه تصيي الشكل السياس  حنة لصغر قرية ه
 ــ بـاريس

  كان عليهـا أن تنتخــب منتــدتو  المـة في
ي ك�انت س��تظلوالوظــائف القليلـة، ولكنهــا الهامــة جــدا، . …والكومونة ه  النة

النا
ي ي��د الحكوم��ة المركزي��ة

، فن   الكومونــة، أي-ومثــل هــذا الزعــم كــان تزويــرا عــن عمـد- لــم تكـن لتلعيــ
بــل كــان يجــب نقلهــا إل مـوظفي

ي ذوي مسؤولية محددة تحديدا دقيقا ...إل موظفيي
ي… 

وكــان لوحــدة المــة أن تصــبح حقيقــة. ووحدة المة لم تكن لتفصم، بل بالعكس كانت ستنظم عن طرق البناء الكوم��وبن
 ــ أن تكــون مســتقلة عــن

  كــانت تــدع  بأنهــا تجســيد لتلــك الوحــدة، ولكنهــا كــانت ترغــب في
واقعــة بالقضــاء عل ســلطة الدولــة الــنة

  الواقع، فلم تكن سلطة الدولة هذه إل  بمثابة الزائدة الطفيلية عل جسم المة ه وكانت المهمــة. المة، مستعلية عليها
ا في أم 

اع الوظــائف المعتــادة مــن ســلطة تطمــع بــأن تكــون ي ـ بــية أجهــزة الضــطهاد البحتــة التابعــة للســلطة الحكوميــة القديمــة، وانــية هـ 
ي .فوق المجتمع وتسليمها إل خدم المجتمع المسؤوليي
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ن��� ــ يناديـــان بـــــتحطيم آلـــة الدولـــة الحديثـــة :  يس���تنتج لينيي ـي  ــــ كــــون الثنيي
 ــــ مـــاركس وبـــرودون في

ــ الماركســــية. يلتفة ـي وهـــذا الشـــبه بيي
ي 3بـــرودون(والفوضـــوية   ـــ) عل حـــد ســواء 4وبـــاكونيي

ل يريـــد أن يـــراه النتهــازيون ول الكاوتســـكيون لنهـــم حـــادوا عــن الماركســـية في
.هذه النقطة

 ــ مســألة التحاديــة عل وجــه التحقيــق 
ي في ق مــاركس عــن بــرودون وكــذلك عــن بــاكونيي وليتاريــا(ويفــية ).فضــل عــن ديكتاتوريــة اليو

ة للفوضـــوية جوازيـــة الصـــغيي ن بالمركزي���ة. التحاديـــة تنبثـــق مبـــدئيا عـــن النظـــرات اليو وفيمـــا أوردنـــاه مـــن. إن م���اركس م���ن الق���ائليي
جوازي. محاكمـــاته ل يوجـــد أي تراجـــع عـــن المركزيـــة ــ العم الـــيو ـ 

فقـــط النـــاس الـــذين حشـــيت رؤوســـهم حشـــوا باليمـــان الخرافي
جوازية قضاء عل المركزية   القضاء عل آلة الدولة اليو

!  الصغيي بالدولة يستطيعون أن يروا في
ــ القضــاء عل وحــدة المــة  

ا لقــد أشــار مــاركس عمــدا، وكــأنه توقــع إمكانيــة تشــويه نظراتــه، إل أن اتهــام الكومونــة بالرغبــة في ــ وأخيي
وير المتعمـــد ي ـــ إلغـــاء الســـلطة المركزيـــة هـــو مـــن الـــية  

ـــ مـــا يعـــارض. وفي وقـــد تقصـــد مـــاركس اســـتعمال تعـــبيي تنظيـــم وحـــدة المـــة لك 
وليتارية الواعية والديموقراطية وقراطية بالمركزية اليو جوازية والعسكرية البيي .المركزية اليو

، عل الدولة؟ فكيف إذن سيتم القضاء عل الطفيلي

اك  فرنس  اهتم بالفلسفة والقتصاد وعلم الجتماع، يعتيو من رواد التجاه الفوضوي، له مجموعة من الكتب أهمها كتــاب) 1865-1809:(برودونــ  3
اشية

ويعتــيو منظــر". الفوضوية ه  أعل درجة للحرية والنظام الذي تستطيع ان تصــل إليــه النســانية" و" إن الملكية ه  السقة: " ومن أقواله" ما ه  الملكية؟" 
ة اكية التعاونية البورجوازية الصغيي .الشية

يــ  4 ــ القـــرن ) 1876-1814:(بــاكونيي  
ــ مــن معاضي مــاركس، فيلســوف ومنظــر الفوضــوية داخــل الحركــة العماليـــة في ، ويعتــيو مــن أهــم منظريــهــا19ثــوري روس 

ا حـــول مســـألة الدولـــة. وخـــاض ضاعات فكريـــة وسياســـية ضــد مـــاركس وانجلـــز داخـــل المميـــة الول وخارجهـــا، انتهـــت بانتصـــار الماركســـية ي كـــثيي وكتـــب بـــاكونيي
.معارضا وجهة نظر ماركس وانجلز، وداعيا ال مفاهيم فوضوية حول الثورة والدولة
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ـــ أنـــه ل بـــد للدولـــة أن تـــزول وأن الشـــكل اكية والنضـــال السياس  ، لقـــد اســـتخلص مـــاركس مـــن كامـــل تاريــــخ الشـــية ـــ ي بالنســـبة للينيي
ــ طبقــة ســائدة) النتقــال مــن الدولــة إل اللدولــة(النتقــال  لزوالهــا   

وليتاريــا المنظمــة في ولكــن مــاركس لــم يأخــذ عل. ســيكون اليو
لقــد اقتض عل تتبــع التاريــــخ الفرنس ــ بصــورة دقيقــة، عل تحليلــه وعل اســتخلص. عــاتقه اكتشــاف الشــكال لهــذا المســتقبل

جوازية: 1851الستنتاج الذي قادت إليه سنة  ب المور من تحطيم آلة الدولة اليو .تقية
ــ ظلهـــا إعـــادة تنظيـــم المجتمـــع عل ـ 

ـــ أن تحـــدث في  
  ينبعي

مقابـــل ذلـــك انضف الطوبـــاويون إل اكتشـــاف الشـــكال السياســـية الـــنة
اكية ي����. وق����د أش����اح الفوض����ويون بوج����وههم ع����ن مس����ألة الش����كال السياس����ية ب����وجه ع����ام. أســــاس الشــــية

وقب����ل النته����ازيون فن
اكية لماني�ة  -  الشتا  ــ الركـوع والسـجود أمـام هــذا المعبـود، وأعلنـوا كح�د ل يمك�ن تخطي�ه،الديموقراطي��ة التا

 وعفـروا جبـاههم في
.من الفوضوية كل نزعة إل تحطيم هذه الشكال

ي���� ظل����ه أن 
وليتاري����ة وال����ذي يمك����ن فن ا الث����ورة التا يتحق����ق التح����رر القتص����اديإن الكومون����ة هي���� الش����كل ال����ذي اكتش����فته أختي����

.  للعمل
كتش�ف

ُ
جوازي�ة والش�كل السياسي� ال�ذي أ وليتاري�ة لتحطي�م آل�ة الدول�ة التا إن الكومونة هي أول محاولة تقوم بها الث�ورة التا

ا والذي يمكن ويجب أن يستعاض به عن المحَطم .أختي

ن ما يلي :بصفة عامة، ونتيجة لتحليل ما سبق، يستنتج لينيي
ـــ كـــونه   

ـــنظري���ة التط���ورعل الرأســـمالية الحديثـــة يطب���ق إن نظريـــة مـــاركس بأكملهـــا تتلخـــص في  
 بشـــكلها التـــم والمنســـجم والغني

 وعلالمقب���لوطـــبيع  إذن أن يكـــون مـــاركس قـــد واجـــه مســـألة تطـــبيق هـــذه النظريـــة كـــذلك عل انهيـــار الرأســـمالية . المضـــمون
فماركس يطرح مسألة الشيوعية كما يطرح عالم الطبيعيات مســألة تطــور نــوع جديــد، لنقــل. المقبلة للشيوعية المقبلالتطور 

.مثل، تطور من النواع البيولوجية بعد أن عرف مصدره واتضح التجاه الذي يسلكه تطوره
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ي أثبتته���ا بك���ل دق���ة نظري���ة التط���ور
  نســــيها الطوبــــاويون وينســــاها النتهــــازيون إن النقط���ة ال���نا

كلهــــا والعلــــم كلــــه بــــوجه عــــام والــــنة
اكية،  هي���� واق����ع أن����ه لب����د تاريخي����ا م����ن ط����ور خ����اص أو مرحل����ة خاص����ة للنتق����ال م����نالحـــــاليون الـــــذين يخشـــــون الثـــــورة الشـــــية

.الرأسمالية إل الشيوعية
ي يقول   ذلك حيي

ي: ويستدل ماركس في تح��ولالمجتمع الرأسمال  تحول  مرحلة تقع المجتمع الرأسمال  والمجتمع الشيوع  بيي
وليتاري��ا، ل يمكن أن تكون فيها الدولة سوى مرحلة سياسيةوتناسبها .  إل المجتمع الشيوع ثوريا .الديكتاتورية الثورية للتا

وليتاريا والبورجوازية المتضادة ل يمكن التوفيق بينهما   ذلك إل أن واقع مصالح اليو
.مستندا في

: وهذا ما يؤكده إنجلز بدوره
وليتاري��ا بحاج��ة إل الدول��ة ل م��ن أج��ل الحري��ة، ب��ل م��ن أج��ل قم��ع خص��ومها، وعن��دما يص��بح بالمك��ان الح��ديث ع��ن" إن التا

".الحرية، عندئذ تزول الدولة
وتجــدر الشــارة هنــا أن المقصــود بــالمجتمع الشــيوع  ، ل كمــا تطــور عل أسســه الخاصــة، بــل عل العكــس، كمــا يخــرج لتــوه مــن
، القتصــــادية والخلقيــــة والفكريــــة يحمــــل ســــمات رحــــم المجتمــــع الرأســــمال  بالــــذات؛ أي مجتمــــع ليــــزال، مــــن جميــــع النــــواح 
المجتمــع القــديم الــذي خــرج مــن أحشــائه، لــذا فمــاركس يســم  هــذا الطــور مــن المجتمــع الشــيوع  الطــور الدتيــ أو الول ، وعل
وة ولن مجـــرد انتقـــال ـــ الـــيث  

ـــ فـــروق في ـــ العدالـــة والمســـاواة لنـــه تبفة ذلـــك فـــإن المرحلـــة الول مـــن الشـــيوعية ل يمكنهـــا أن تعظ 
اكية بمعنيــ الكلمــة المعتـاد(وسائل النتاج إل ملكية عامة للمجتمــع كلــه   ــ الحــق) الشــية

ل يزيــل نــواقص التوزيــــع والل مسـاواة في
.البورجوازي الذي يضل سائدا ما دامت المنتوجات توزع حسب العمل

ـ  الطـور الول مـن الشـيوعية نق�ص، يؤكـد مــاركس أيضـا بقـوله إن هــذا 
اكية(ولكـن ل مفــر منـه في ، لـذلك تبفةــ الحاجــة إل)الشـية

وهـذا مـا يؤكــد اســتنتاجا. دولة تصون الملكية العامة لوسـائل النتــاج وبـذلك تصـون تسـاوي العمــل وتسـاوي توزيــــع المنتوجــات
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  المر الشيوعية الكاملة أو الطــور العل مــن
آخر وهو أن الدولة ل تضمحل بعد بصورة تامة، واضمحللها بصورة تامة يقتصي

.المجتمع الشيوع  حيث تنعدم الطبقات، ويستحيل بالتال  قمع أية طبقة

، بعــد أن يــزول: ويســـتطرد مـــاركس حيـــث يصــف الطــور العل مــن المجتمـــع الشـــيوع   ـــ الطــور العل مــن المجتمـــع الشــيوع 
في

ي العمل الفكري والعمــل الجســدي، وحيــث يصــبح العمــل ل وســيلة اخضاع الفراد المذل لتقسيم العمل ويزول معه التضاد بيي
يــ تتــدفق ، وحيي  ــ جميــع النــواح 

ي تتنام القوة المنتجة مع تطور الفراد في للعيش وحسب، بل الحاجة الول للحياة أيضا؛ وحيي
وة الجماعيــة بفيــض وغــزارة؛ حينــذاك فقــط، يصــبح بالمكــان تجــاوز الفــق الضــيق للحــق البورجــوازي تجــاوزا جميــع ينــابيع الــيث

.حاجاتّه حسب لكل كفاءاته حسب كل من: تاما، ويصبح بإمكان المجتمع أن يسجل عل رايته
، يجــب فهــم التقســيم الـذي أعطــاه وحــدده مـاركس للمجتمــع إذن لفهــم النتقــال مــن المجتمــع الرأســمال  إل المجتمــع الشــيوع 

إن نظرة اعتبار المجتمع الشيوع  منذ بدايته كل متكامل، خال  من التناقضات، ه  نظرة ليست ديالكتيكيــة ماديــة،. الشيوع 
ي همــــــا الطــــــور ي أساســــــييي ــــــ مفهــــــوميي ي أي ليســــــت تخضــــــع لقــــــانون تطــــــور الكــــــم إل الكيــــــف، مــــــا جعــــــل الخلــــــط وعــــــدم التفرقــــــة بيي

ــ اكية(الدتـي ؛ وهـــذا هــــو الســــبب الرئيس ــــ ) الشــــية  ــــ النظـــرة الماديــــة(والطــــور العل مـــن المجتمــــع الشــــيوع 
الـــذي هــــو تحريــــف في

ــــ فلســــفة مــــاركس  
ي يستعيضــــون عــــن مفهــــوم ) الديالكتيكيــــة في ي والفوضــــوييي ــــ نفــــس الــــوقت ، جعــــل النتهــــازييي  

القض���اء،الــــذي في
ـــ الطبقـــات ب���التوفيق الدولـــة القديمـــة وت���دمتي ي وليتاري���اعل الدولـــة، وعـــن مفهـــوم والحف���اظ  بيي بالديمقراطي���ة ديكتاتوري���ة التا

لمانية البورجوازية ا عن مفهوم التا ن� عش��ية وض�حاها، وأخيي ها بيي ومـن هــذا الخطـأ النظــري تمكــن  .اض�محلل الدول��ة بت��دمتي
ي مــن قبيــل كاوتســك  وبليخـانوف ي والفوضـوييي ي من فضح بعض تشويــهات النتهازييي ي� تش��ويهدون . لينيي

إغف�ال أن الج��وهري فن
وليتاري��ة م��ن وليتاري��ة وموق��ف الث��ورة التا وابت��ذال الماركس��ية ق��د نش��أ ع��ن الته��رب م��ن مس��ألة موق��ف الدول��ة م��ن الث��ورة التا

.الدولة
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لقـــد حـــاول الفوضـــويون أن يعلنـــوا كومونـــة بـــاريس ذاتهـــا بأنهـــا كومـــونتهم، إن أمكـــن القـــول، وبأنهـــا تثبـــت تعـــاليمهم، ولكنهـــم لـــم
ء يشــبه الحقيقــة ولــو شــبها. يفهموا شيئا من دروس الكومونة، ول من تحليل ماركس لهذه الدروس  ــ

لم تعط الفوضــوية أي سر
ي ي الملموسيي ي السياسييي : تقريبا حول السؤاليي

ء يمك��ن الستعاض��ة عنه��ا؟ ي��
ي�� تحطي��م آل��ة الدول��ة القديم��ة؟ وب��أي سر

ء كحاجتهــا إل عــدم أينبغن  ــ
لن النتهازيــة ل تحتــاج لسر

ي   تجمــع الديمقراطيــة   .طــرح هــذين الســؤاليي
لمانيــة البورجوازيــة الــنة ــ اليو ي )ل للشــعب(مثل إن كاوتســك  لــم يفهــم الفــرق أبــدا بيي

وقراطية  وليتارية) ضد الشعب(والبيي ي الديموقراطية اليو .وبيي

ن فيما يلي ن والفوضوييي ن والنتهازييي ن الماركسييي : ويمكن تلخيص الفرق بيي
ن )1 ي كون الماركسييي

فون بــأن هــذا الهـدف غييــ ممكـن التحقيـق إل بعـد الثـورةفن ، إذ يسـتهدفون القضـاء التــام عل الدولــة، يعــية
  تـؤدي إل اضــمحلل الدولـة

اكية الــنة اكية والقضاء عل الطبقــات، وكنتيجـة لقامـة الشــية ن.الشية ي� ك�ون الفوض��وييي
 يريــدونوفن

  تجعل هذا المر قابل التحقيق
وط النة ي عشية وضحاها، دون أن يفهموا السر .القضاء التام عل الدولة بيي

ن )2 ي� ك�ون الماركس�ييي
وليتاريــا أن تحطــم بصـورة تامـة، بعـد اسـتيلئها عل الســلطة السياسـية، فن وري لليو فون بـأن مـن الضـي يعـية

ي مـــن طـــراز الكومونـــة،  ي��� ك���ونآلـــة الدولـــة القديمـــة، وأن تســـتعيض عنهـــا بآلـــة جديـــدة تتـــألف مـــن منظمـــة العمـــال المســـلحيي
وفن

ن وليتاريـــا عنهـــا وكيـــف تســـتفيد مـــن الســـلطةالفوض���وييي  يقولـــون بتحطيـــم آلـــة الدولـــة متصـــورين بغمـــوض تـــام بمـــا تســـتعيض اليو
ي ينكرون ديكتاتوريتها الثورية .الثورية؟ حنة أن الفوضوييي

ن )3 ي كون الماركس��ييي
وليتاريــا للثـورة عــن طريــق الســتفادة مـن الدولـة الراهنــة،  فن  فينكـرونأم�ا الفوض��ويونيطـالبون بإعــداد اليو
.ذلك
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ن�� س��نة، م��ن س��نة  ي�� غض���ون أربعيي
وليتاري��ا فن ، أن واجبه��ا تحطي��م آل��ة1891إل س��نة  1852إن م��اركس وإنجل��ز ق��د علم��ا التا

ي� س�نة أما ك�او تس�كيالدولة، 
ي� ه�ذه النقط�ة، فيطم�س مس�ألة م�ا1899 فن

ن للماركس�ية خيان�ة تام�ة فن ، حي�ال خيان�ة النته��ازييي
وري تحطي���م ه����ذه الل���ة مستعيض���ا عنه���ا بمس���ألة الش���كال الملموس����ة له���ذا التحطي���م وي����ولي دب����ره لئ���ذا إذا ك���ان م���ن الصن���

.وهي ل نستطيع أن نعرف سلفا الشكال الملموسة) ول جدوى منها(لحقيقة مبتذلة ل جدال فيها 
حمو خالد

14 ��� 12 ��� 2018 
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ي الماركسية �� اللينينية
ي إشكالية الدولة فن

قراءة فن

ن من خلل أطروحة :� عرض مختص لراء الماركسييي

ي الثورة " 
وليتاريا فن "الدولة والثورة ومهمات التا

ن � � فلديمتي إيليتش لينيي

ي السياق
فن

 
ع الماركســــــيون المصــــــممون علــــــ اســــــتكمال مهــــــام الثــــــورة1مائــــــة عــــــام مــــــرت حــــــنة الن بــــــالتقويم البلشــــــفي ــــــ ، التقــــــويم الــــــذي شر

 ـــ التأريــــخ لمراســـلتهم، يرمـــزون إليـــه بـــالحروف الثلثـــة 
وليتاريـــة، يعتمـــدونه في مائـــة عـــام مـــرت حـــنة الن عل انتصـــار). بلـــش(اليو

  العظيـم مهمـة ملحـة للغايـة، غايتهــا"النتصار الدائم والعابر للزمان والتاريــــخ"الثورة البلشفية 
، حيث اعتماد التقـويم البلشــفي

 
  تقـــف عل مســـافة نصـــف خطـــوة مـــن إعلن المــــوت الخييــــ والنهـــات 

توحيـــد الزمـــن لســـتكمال الثـــورة البلشـــفية المميـــة، والـــنة
ي الموت والحياة " ي بيي يالية": للروح العالقة منذ سنيي يرة للرأسمالية الميو .الروح السر

وحيــــــث ل فشــــــل بعــــــد هــــــذا النض العظيــــــم كمــــــا تزعــــــم البــــــواق المرتــــــدة، ول تراجــــــع ول رجــــــوع للقهقــــــرى، كمــــــا تحــــــاول جيــــــوش
  بنيــت مــن خيــوط العنــاكب، مــن الــورق المقــوى مــن 

ــ" مطــارح عاليــة مــن الخيانــة"البورجوازيــة الوضــيعة الــنة ــ زمــن الفوضي  
وفي

  مــؤخرا، وعــيو عــن هــذه الخطــوة بمناســبة الــذكرى الذهبيــة للثــورة البلشــفية، وحســب ذلــك، يبتــدئ التقــويم مــن ـ  1
ح التقــويم البلشــفي )بلــش (1هناك من اقــية

 ــ
، انطلقــا مــن أن ثــورة أكتــوبر، قــد فتحــت لول مــرة في ــ  ــ اتجــاه توحيــد الزمــان الماركس 

، وذلك في ي   روسيا بقيادة فلديميي لينيي
  انتضت فيها الثورة في

السنة النة
ي والشعوب، من أجل تحررهم .التاريــــخ عهدا جديدا لثورات العمال والكادحيي
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جوازيــــــة، بنــــــت : حقــــــا  ــــــ عــــــدم القــــــرار باحتضــــــار اليو   للثــــــورة ، فوضي
ــــــ رفــــــض القــــــرار بالنتصــــــار النهــــــات  قيــــــادات للركــــــان"فوضي

 " مراكز للدعاية المخصية" و" التحريفية
جوازيــة الــنة داخل حركــة الشــعوب المناضــلة مــن أجــل التحـرر، مــن أي شــكل لهـذه اليو

 ــ حجــم: تستبطن الهزائم داخل حركة الطبقة العاملــة، التواقــة لمعانقــة العــالم الجديــد 
 ــ حجــم التاريــــخ ، في

عــالم إعلن جنــازة في
ي خلـــت، بورجوازيـــة الرأســـمال وشقة   تـــوفيت منـــذ ســـنيي

  ل تحســـب بالرقـــام، جنـــازة الطبقـــة البورجوازيـــة الـــنة
التضـــحيات الـــنة

جوازية الوضيعة المنتهية الصلحية منذ  اير  14فائض القيمة وكلبة حراستها من اليو .بلش 1فيو

  
  العالم الن، وفي

وليتاريا في اير  14اليو بلش بالتحديد عام الــذكرى الذهبيــة، تعـ  كامــل الـوع  أنـه عليهــا كنــس الفزاعــات 100فيو
ي لهــا، ثــارة مــن الحصــيد بكــل حــزم، كنــس التحريفيــة الجديــدة، كنــس عرائــس القصــب مــن دعــاة الماركســية اللينينيــة والمــدعيي اليث
ثــارة جــدا، وزعاماتهــا الكســولة حقــا، خادمــة الرأســمال المتــوحش مــن تحــت اكية قــول والرأســمالية فعل، الطبقــة اليث دعــاة الشــية

ي عل خصيتيها . طاولة أسيادها القابضيي

 ـــ جلبـــاب
ـــ مـــن المسح تحـــت الطلـــب، برجوازيـــة في  

زعامـــات مـــن ورق، تظهـــر عل بســـاط الحـــراك الشـــعنو  تحـــت الطلـــب، تختفي
ـ  رحمهــا،

وليتاريا بتعـاليم رجعيـة حــنة النخـاع، باســم الفشـل الضيــــح الـذي يعشــش في   آذان اليو
الماركسية تطبل بدون أخلق في

ـ الفســق الفكــري"باســم  ـي يرة: تلعــب الــدور الرديء تمامــا، الــدور المــأجور". الــدعارة النظريــة" و" مزاميي ــ الحفــاظ عل الــروح السر
جوازية الكولونيالية ي الموت والحياة، روح سيدتها اليو . العالقة بيي

ي عــيو كــل المراحــل، ولــم   حركيات الكادحيي
لم يكن هذا الدور الرديء النتهازي سمة هذا العض فقط، بل كان دوما مدسوسا في

وليتاريـة مهمـة مركزيــة وعاجلــة ت الماركسية اللينينية منـذ مـاركس، أن تطهييــ حركيـة الثـورة اليو تكن مقاومته جديدة، فقد اعتيو
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يــ كلمــا واضــحا، ل يقبــل التأويــل يمينــا أو يسـارا، وهــو يحــدد أســباب. ل تقــل أهميــة عــن مواجهــة الرأســمالية نفســها لقـد قــال لينيي

:نجاح الحزب الثوري غداة الثورة العظم حرفيا بما يل 

 ــ النطــاق"
وكــانت النتهازيــة بطبيعــة الحــال العــدو الرئيس ــ للبلشــفية داخــل حركــة العمــال، وهــذا العــدو ل يــزال العــدو الرئيس ــ في

ه، وهــــذه الناحيــــة مــــن نشــــاط البلشــــفة غــــدت الن ــــ ــــ النتبــــاه لهــــذا العــــدو أكــــيث مــــن غيي ، وكــــانت البلشــــفية ول تــــزال تعيي العــــالم 
 ــ خــارج البلد

إن أحــد الســباب الساســية لهــذا النتصــار، هــو أن البلشــفية كــانت حــنة منــذ أواخــر...معروفــة بدرجــة كافيــة حــنة في
اكية ـ الشوفينية و 1914سنة  .2"الكاوتسكية"تفضح دون رحمة خبث ودناءة وخسة الشية

ـ 
، ولـم تسـلم القضـايا الثانويـة ول الرئيسـية، ولن قضـية الدولـة تقــع في  ــ

نـالت كــل القضــايا حظهــا مـن التشــويه النتهـازي التحريفي
  للثــورة"

 ــ الثــورة اللينينيــة، فقــد انصــب حولهــا " التتويــــج النهــات 
وتعرضــت للمســخ" طوفــان مــن التشــويه"والمرحلــة الحاســمة في

ـي فيمــا بعـد، للـرد عل التحريفيـة ـ  أيامهمـا، وفلديمييــ لينيي
ى كـل مـن كـارل مــاركس وفريــدريك إنجلـز في  ــ الواسـع، وقـد انـيو

التحريفي
ـــ   
اكية في ـــ حـــول" مكتبـــة كاملـــة"والفاشـــية الشـــية ي مـــن المؤلفـــات والطروحـــات الصـــحيحة، ومنهـــا عل الخصـــوص أطروحـــة لينيي

  الثورة" كتاب : الدولة 
وليتاريا في   هذه الورقة" الدولة والثورة ومهمات اليو

.الذي سنقوم بقراءة وعرض قضاياه في

:� الدولة إشكالية بالغة التعقيد1

، المختارات، المجلد الرابع، صـ  2 ي .442:  فلديميي لينيي
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يــال  المتــوحش، وافتضــاح الزمــات والتناقضــات بينــه ـ الواســع الــذي يشــهده النظــام الرأســمال  الميو الن، وبعــد التطــور الخطيـي
 ــ مراكــز

 ــ كــل منــاطق العــالم، ســواء في
يــ الطبقــات المســتغلة والمســتغلة في يــ الشــعوب الكادحــة عامــة، وبعــد احتــدام الضاع بيي وبيي

 
ـ المنــاطق الســاخنة الــنة ـ 

ـ الهــوامش القتصــادية التابعـــة للنظـــام الرأســـمال  العــالم  ، وســواء في ـ 
، أو في الحتكــار الرأســمال  العــالم 

 ــ المنـاطق القــل حـرارة 
ة أو الحــروب بالوكالـة، أو في ياليــة المباشرــ   تنتظــر الـدور الحتمـ  لنتقـال) ضاع(تعج بــالحروب الميو

والــنة
ي الرأسمال والعمل المأجور، تتهيأ ظروف النتقال  ي الطبقات وبيي   أخيي 0أزمة الصدام بيي

.إل صدام كوتي

وليتارية جراء خيانة القيادات ، وتراجع الدور السياس  والثوري للطبقة اليو يال  للنظام الرأسمال  وأيضا، بعد تغول الطابع الميو
 ــ الماركســية، تتغــذى عل

  كثيي من الحيان من أنـواع التحريفيــة في
جزة الوضيعة المحلية، وظهور نماذج واسعة وغريبة في المتيو

 ـــ محــور 
 ـــ أعل درجـــات التــوحش والهمجيــة، الن، وبعــد الصـــطفافات الثوريـــة الجديــدة في

الفــرز الحــازم" نفايــات الرأســـمالية في
وط" أمميــا مــن داخــل الماركســية، الن يمكــن القــول بــدون شــك، أن مفهــوم الدولــة، وهــو يتبــادل التــأثيي والتــأثر مــع أرضــية السرــ

.والتحولت التاريخية المذكورة أعله، أضج أكيث تعقيدا من ذي قبل 

  مسألة الدولة
كب منها عملية البحث في   تية

 ــ البنيــ: هذا التعقيد يشمل بالجملة، كل النواح  النة
النواح  النظرية والسياسية في

ـ  طـرح قضـية
ـ  البنـي التحتيـة، كمـا يشـمل التعقيـد في

الفوقية، وقاعدة تطبيقاتهـا، سـواء التاريخيـة أو الجتماعيـة أو القتصـادية في
ــ المرحلــة التاريخيــة  

الدولــة، كــل مــا وصــلت إليــه إل غايــة الن، النمــاذج المطبقــة بخصــوص الموضــوع، عل الســاحة الدوليــة في
 ــــ خلصـــات مـــا أســـفرت عنــــه ثــــورات العهــــد

، في  ــــ
ــــ اللينيني المعاضة، أي احتمــــال وجـــود قضـــايا مهمــــة وجـــديرة بالتنــــاول الماركس 
ـ أمريكــا اللتينيــة بالخصــوص، وبعــض التجــارب لبنــاء نمــوذج دولــة  ـ 

بمواصــفات خاصــة، إذا كــان ثمــة مــن" جديــدة "القريــب، في
  هذه الجدة

ة""دول : عناض حاسمة في جوازية الصغيي ق المتوسط انتفاضات اليو   جنوب وشر
.في
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 ــــ
 ــــ الوصــــف والدعايــــة، ل نقــــدمه لغــــرض أن يفهــــم منــــه، عل أن مفهــــوم الدولــــة كــــان مبحثــــا بســــيطا في

إن هــــذا التقــــديم الغــــارق في
ورة ت النظمــــة مــــا قبــــل طبقيــــة، والنظمــــة الطبقيــــة عل الســــواء،/مراحــــل مــــا مــــن مراحــــل الســــيي ــــ ي   ميي

ورة التاريخيــــة، الــــنة الصــــيي

 ــ
 ــ هــذا المحــور، كمــا ل نقــدمه مــن أجــل أن يفهــم، أن البحــث في

  تهمنــا في
وبالخصــوص مراحــل النظمــة الرأســمالية بالــذات، والــنة

ي   حقبة ما وعل يد منظرين معينيي
، عملية قد اكتملت في ي .مسألة الدولة من وجهة نظر الماركسييي

  مـا انفكــت تمطـر عل رأسـه مـن " أشكال المحاباة الفكرية" لقد ظل كارل ماركس يصحح 
ي"الـنة ي الماركسـييي إل حــد" المعجـبيي

ـــ عل كـــل حـــال ـــ كـــثيي مـــن الحيـــان، وه   
  في
  رد عليهـــا بكـــثيي مـــن القلـــق والجفـــاء والعتـــاب الرفـــافة

الضـــجر، ومـــا أكـــيث الرســـائل الـــنة
 " الكتمــال "منشورة وتؤرخ لهـذه الحالـة، ليســت سـوى دليــل عل اسـتحالة 

ـ  المراحــل التاريخيــة البائـدة، أو الـنة
 ــ البحــث في

ل في
  هذا الباب

. ه  الن تقف عل باب البادة، وحتما لن يكون سؤال الدولة استثناء في

ـ  حالـة مـن الضـجر المتعـاظم، جوابــا عل رسـالة جوزيـف فيـديماير
 ــ 3ألم يقل كارل ماركس وهو في

مـا 1856مـارس مـن عـام  5 في

:يل 

ـ  المجتمـع المعاض، ول فضـل اكتشـاف النضـال فيمــا بينهـا، فقـد"
، ليـس لـ  ل فضـل اكتشـاف وجـود الطبقـات في  

وفيما يخصني
ــ الطبقـــات، واقتصـــاديون بورجوازيـــون ـي   لهـــذا النضـــال بيي

  بـــوقت طويـــل مؤرخـــون بورجوازيـــون، بســـطوا التطـــور التـــاريجي
ســـبقني

هان عل ما يل    إقامة اليو
:بسطوا تركيب الطبقات القتصادي، وإن الجديد الذي أعطيته، يتلخص في

ن إل بمراحل تاريخية معينة من تطور النتاج 1 .ـ إن وجود الطبقات ل يقية

، كــان صــديقا). 1817/1866(جوزيف فيديمايرـ  3 ي  ــ أمريكــا، عضــو عصــبة الشــيوعييي
 ــ الحــرب الهليــة في

ك في  ــ حركــة العمــال اللمانيــة والمريكيــة، اشــية
قائد في

.لماركس وإنجلز
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وليتاريا 2 ورة إل ديكتاتورية اليو   بالضي
  يفصي

.ـ إن النضال الطبفة

  غيي النتقال إل القضاء عل كل الطبقات، وإل المجتمع الخال  من الطبقات 3
.4ـ إن هذه الديكتاتورية نفسها ل تعني

فإذا تركنا جانبا قضية عدم رضا كارل ماركس، عل اعتبار أن تأطيي القضايا قد تنته  عند مراحل أو أشخاص محددين، فــإن مــا
،  ــ أو أكـيث مـن ذلـك بكــثيي

ـ  الضاع الطبفة
  الطروحات، مثلها تماما مثـل البحـث في

ة، كون البحث في   هذه الرسالة الكبيي
يختنو  في

  حد ذاتها
  العملية التاريخية نفسها، هو عملية تاريخية في

. البحث في

 ــ الدولــة كــان دومــا بحثــا ملتـوي المســالك، كــثيي العقبــات، ولــم يكـن حكـرا عل الماركســية، ول نعــرف مــن المنظريــن
إن البحــث في

ـ  تاريــــخ: مـن لـم يخــرج بهـذا القــرار
ـ  الدولـة مـن حيــث المفهـوم والـدور والشــكال التاريخيـة، هــو نفســه البحــث في

كـون البحـث في
ية منذ ظهور النسان إل حدود الساعة .البسر

ورة الجتماعيـة، ومـن نا، أخذا بآراء ماركسية أو حنة ما قبل ماركسية، أن مراحل بدائية مـا ، مراحــل محـددة مـن الســيي فإذا اعتيو
 "تطور البني الجماعية، قد وجدت بدون شكل من أشكال الدولة، وأن هذا التواجد 

ي، لــم" اللدولنة لنماذج مـن التجمــع البسرــ
، وهـو النمـوذج الـذي انبثقـت عنـه، مثـل  ــ

  الحقيقة سوى شكل من أشكال تطور العلقات النسـانية نحـو التنـاحر الطبفة
يكن في

.الطحالب تماما، نظام الدولة

 ــــ
 ــــ نفــــس الــــوقت، يمكــــن القــــول جزمــــا، أن البحــــث في

نــــا هــــذه المرحلــــة العداديـــة للملكيــــة الخاصــــة، الفرديــــة والنانيــــة في إذا اعتيو
ـ  تاريــــخ البسـر عل الرض، مـن حيــث الملكيـة

 ــ آخـر المطـاف، سـوى البحــث في
الدولة، هو نفسه من وجهة النظر هاته، ليس في

.149: ماركس وإنجلز، المختارات، المجلد الرابع، صـ  4
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ك، وربما أشكال خاصة مــن اللملكيــة تكــون: والعلقات المتولدة عن التملك بشكليه التملك الخاص والتملك الجماع  المشية
  مراحل سحيقة من تطور العلقات الجمعية للعشائر البدائية

.قد سادت في

ي الماركسية 2
مواجهة التيارات التحريفية: � الدولة فن

، أكــيث ممـا يجـب أن يقلقهـم كـل هـذا الكـم الواسـع مـن التشـويش، الـذي تعرضـت لـه الدولـة ـي المرجو أل يقلق هذا المـر المتتبعيي
، يــ ي التحريفييي اكييي ي أو الشــية يــ وســفهاء الفلســفة البورجــوازييي ، وأشــباه المنظريــن والعلمــاء المزيفيي ي مــن طــرف أشــباه الماركســييي

جوازية الوضيعة . الخدام المأجورين من اليو

اكية الجديــدة أي ، دعــاة الشــية ي ــ لنمــاذج الدولــة، مــن طــرف السياســييي كمــا يجــب أن يقلقهــم أشــد القلــق أشــكال التطــبيق العمل 
اكية، لكــن وبالمقابــل، ولحســن الحــظ ، فــإن علمــا كــامل قــد اكتملــت كــل أنســاقه منــذ زمــن، عل يــد عظمــاء الشــيوعية  (اللشــية

ــ تونــــغ  ي ومـــاو تسـ  ــ وســـتاليي ـي ، علـــم للتطــــبيق)وآخريــــن... مـــاركس وإنجلـــز ولينيي ي الـــديالكتيك الطـــبيع  والجتمـــاع  ، علــــم قـــوانيي
الماديـــــة الجدليـــــة والماديـــــة التاريخيـــــة، اللتـــــان تنتصـــــبان تمامـــــا مثـــــل: الخلق عل الوقـــــائع الجتماعيـــــة الملموســـــة والمحـــــددة 

ـــ" القــــدر" ـ 
، وتلطيــــف تناقضــــات العــــدو الطبفة ـــ ـ 

ـــ وجــــه كــــل محــــاولت التشــــويش والتحريــــف، ومحاولــــة فرملــــة الضاع الطبفة ـ 
في

ي ي والمعدميي وليتاريا وحلفائها من الكادحيي .لليو
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  مؤلف 
ي مورجـان 5"أصل العائلة والدولة والملكية الخاصة"يتفق إنجلز في   صـدرت للمــؤرخ لــويس هييــ

 سـنة6مـع الدراسـة الـنة
ـ  أمريكـا(عامـا  40بعـد أن اسـتغرقت زهـاء " المجتمع القـديم"بعنوان  1877

، يتفـق) تبنتـه خللهـا إحـدى قبائـل اليروكيـوس في
، مـــع ملحظـــات كـــارل مـــاركس حـــول نفـــس المؤلـــف"علـــم دراســـة الشـــعوب البدائيـــة"إنجلـــز حـــول مـــا أصـــطلح عل تســـميته ب 

  مفادهــا 
يــ العتبــار الملحظــات الهامــة للول حــول الفكــرة الساســية الــنة عــدم وجــود أي شــكل: ونفــس الكتــاب ومــع الخــذ بعيي

ي الدتي الذي قسمه مورجان إل ثلث مراحل    المجتمع البسر
:من أشكال الدولة في

برية  2ـ مرحلة الوحشية  1 .ـ مرحلة المدنية 3ـ مرحلة اليو

ـ مــن  ض أنــه شــهد، كمــا المراحــل الســابقة عليــه، تطــورا"الصــنافة"إن مورجــان ذاتــه، قــد أهمــل العض الخيـي ، والــذي مــن المفــية
 ــــ النفجــــار التــــدريجو  والمتمرحــــل، مــــن الشــــكل البســــيط جــــدا، إل

 ــــ التملــــك الخــــاص، وبالتــــال  تطــــورا مطــــردا ل محالــــة في
مهمــــا في

.الشكال الجنينية، ثم نحو أخرى أولية للدولة

، طبقــا للنظريــة التاريخيــة، أن أشــكال وإذ ل نتفــق مــع خلصــات نظريــة مورجــان بخصــوص الملكيــة وظهــور الدولــة، فإننــا نعتــيو
ـ  شـكل " تعشيش"محتملة من لحظات 

  شـبت في
  رحم التاريــــخ ذاته، هـ  الـنة

  التاريــــخ في
جنينيـات"علقات محددة، وبعيدة في

ي الجــدل الطــبيع  أو"بدائية للدولة ضـة للدولــة، ل يمكنهـا أن توجـد طبـق قــوانيي ، وأن المادة الخـام الســاكنة بـدون حركــة والمفية

 
  الذي تتطور وفقه دائما. التاريجي

  شكلها التاريجي
. إن الدولة لم يكن لها أن تتطور إل في

  زيوريــــخ ". أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة. "فريدريك إنجلزـ  5
كة مــع مــاركس حــول1884كتاب لنجلز، وضع مقدمته في ، يتناول فيــه أبحــاثه المشــية
 ــ وظهـور الدولــة كــأداة للســيطرة الطبقيــة، تنــاول فيــه 

ـ  كـل) العائلــة ـ الســللت ـ الدولــة ـ(الماديــة التاريخيــة وتطـور الضاع الطبفة
يــ في والتشـكيلة والضاع الطبقييي

.مرحلة تاريخية
ي مورجان،ـ  6   لندن سنة " المجتمع القديم" لويس هيي

  أمريكا1877صدر الكتاب في
.، وطبع في
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  ينكــر مورجــان وجــود داخلهــا
  ســادت فيهــا الشة الطفوليــة، الــنة

لقــد كــانت دومــا وأبــدا شــكل تاريخيــا حــنة ضــمن المراحــل، الــنة
ية طبعــا ل يمكــن الحــديث حــول خاصــيات الدولــة كمــا ه ــ ناضــجة الن، ورغــم ذلــك،. لحظــات للحركــة وتشــكل العلقــات البسرــ

.فإن مراحل أدتي للشة الطفولية لها خاصيات من الحركة

ـــ جزيـــرة  
، لـــم يكـــن لينضـــج في ــ ـــ أن هـــذا الخيـي ، غيي ـــ  

ـــ حـــد ذاتهـــا ظـــاهرة تاريخيـــة أي ضاع طبفة  
ـــ في إن أشـــكال التملـــك الخـــاص ه 

  حــددها مورجــان، وبالخصــوص 
 ــ مراحلهــا الــنة

 ــ الحقيقــة ســوى) المرحلــة الدتيــ(معزولــة، وبــذلك فالعائلــة البدائيــة في
لــم تكــن في

.الشكل الرفة لمراحل سابقة عليها

ي الدولة  3
ن: � البحث فن ن اللينينييي .هل هي مسألة ملحة بالنسبة للماركسييي

:يبدو أن الجواب السيــــع الذي يقفز للواجهة كلما انطرح هكذا سؤال هو

ــ ـ 
ــ ليـــس وحـــده مـــن يبحـــث في ــ أن الماركسـ  ، غيـي ــ ــ الدولـــة وحيثياتهـــا أمـــر ملـــح وعاجـــل بالنســـبة لكـــل ماركسـ  ـ 

نعـــم، إن البحـــث في

إشــكالية الدولــة، وليـــس وحــده الــذي تشــكل هـــذه القضـــية بالنســبة لــه قضـــية حساســة وملحــة، فــالبورجوازي، وقبلـــه القطـــاع 
  يجب أن يبحث عنها ويستوعب كل قضاياها

.أيضا، يعتيو الدولة ضالته النة

ي"فلماذا إذن تكـون الدولـة مهمـة إل الحـد الـذي يجعـل  جوازيـة"، و "السـادة العبيـد"و" حثالـة القطـاعييي ، وفاقـدو"حراميـة اليو
يــ ي وتجـار الكلم مـن جهـة، والماركسـيون اللينينيــون الثوريــون مـن جهــة أخـرى،"البوصـلة مـن التحريفييي ، والمرتـدين والفوضــوييي

ــ  
ــ أشــكالها كــل مــن مــوقعه الطبفة  

ــ ســباق محمــوم مــع عقــارب الســاعة، دراســة الدولــة والتفقــه في  
، وفي يحــاولون كلهــم بجهــد كــبيي

؟  والسياس 
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ــ كــل  
ي عل كــل الصــعدة في ي متصــارعتيي يــ طبقــتيي ــ ينهــض مــن ملحظــة التنــاقض الحاصــل بيي الجــواب السيــــع عل الســؤال الخيي

  وأشـــكال الدولـــة، المـــر هنـــا
نـــزال، كـــل طـــرف نقيـــض يجنـــد مفكريـــه وعلمـــاءه وآلتـــه العلميـــة والتحريضـــية للبحـــث عـــن معـــاتي

  تســتغل 
  تتعــرض للســتغلل، المــر) بالكس(يتعلــق بتنــاقض مصــالح الطبقــة الــنة

الضاع يــدور حــول قضــية ذات/والطبقــة الــنة
  تحديد الدولة

.الملكية: أهمية قصوى في

ــــ نمــــط النتــــاج الرأســــمال  إل  
ودونيــــة، لقلنــــا، مــــن أجــــل التبســــيط، تســــع الطبقــــة البورجوازيــــة في لــــو اقتبســــنا بعــــض التعــــابيي اليو

 ــــ ملكيتهــــا الخاصــــة " شقة"
وتحــــاول الطبقــــة العاملــــة). مفهــــوم الســــتغلل(الفرديــــة /ملكيــــة الفقــــراء وعامــــة الشــــعب وجعلــــه في

اكية، لســتعادة الملكيــة المسوقة، وجعلهــا يــ إنجــاز الثــورة الشــية يــ الحقيقييي ي اللينينييي ي الفقــراء وبالماركســييي مدعومــة بــالفلحيي
إن "7، وقـــد أعجـــب كـــارل مـــاركس بقولـــة بـــرودون)مفهـــوم التـــأميم والعدالـــة الجتماعيـــة(ملكيـــة جماعيـــة، شـــيوعية لكـــل النـــاس 

ي معـا هـ " الملكية شقة ـ  الحـالتيي
  يمكـن اسـتعمالها في

  كــثيي ممـا طرحـه، وليـس مـن الصـدفة أن الداة الـنة
:رغم انتقاده للخيي في

.الدولة

داد المسوق، وإعـــادة تـــوزيعه عل منتجيـــه الحـــرار، يســـتعمل الرأســـماليون الدولـــة للسقة ويســـتعمل الشـــيوعيون الدولـــة لســـية
  هذا الموضوع

ي في ى آراء القادة الماركسييي ء من التفصيل ليي  
  فصل خاص، وبسر

.وسنعود لهذا الموضوع في
ي ة لهــــذا الموضــــوع لــــدى الماركســــييي ــــ الدولــــة، وللهميــــة الكــــبيي  

ــــ إل تعــــداد الســــباب الخــــرى لملحاحيــــة البحــــث في  
الن سنمصي

ـ  الدولـة، أم أن هــذه
ضـة، للبحــث في ي قد أعطـوا أهميـة مـا مفية ، وقبل هذا كله، نطرح ما إذا كان صحيحا أن الماركسييي ي اللينينييي

لمان الفرنس  بعد أحداث " اللسلطوية"فيلسوف ومنظر ). 1865ـ  1809. (برودون بييي جوزيفـ  7 ".بؤس الفلسفة"، "ماه  الملكية"، 1848عضو اليو
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المســــلمة مجــــرد وهــــم مسب إل مخيلتنــــا، ضــــمن ســــياقات مــــا، وأضــــج شــــبيها بالحقيقــــة الثابتــــة، وللتحقــــق مــــن ذلــــك، وجــــب
، ومن تلهم ممن سار عل خظ الماركسية ي ي المؤسسيي . العودة إل القادة الماركسييي

ي الـذين انشـغلوا إل هـذا الحـد أو ذاك بنظريـة الدولـة، فسـيكون مـن العبـث إضـاعة ض وضع لئحة الماركسييي إذا كان من المفية
اء إل ي إل مشــوه  الماركســية، مــن الخــيو ي قــد انشــغلوا بالدولــة، مــن المؤسســيي ــ هــذا العمــل، ذلــك لن جــل الماركســييي  

الجهــد في
ي جميعـــا وانشـــغل بالدولـــة أيضـــا، المـــاديون والمثـــاليون، الميـــون والمتعلمـــون، كمـــا ، كمـــا انشـــغل بهـــا أشـــباه الماركســـييي ي المبتـــدئيي

ة الساسية لظهور الديان والعبادات عمومـا ي ، لنلخـص دفعـة واحـدة هـذا. كانت الدولة الركيي ـي لنـا أن نـذكر بقولـة فل ديمييــ لينيي

  روسيا ما يل 
وليتارية في   سياق رصد التشويه للماركسية غداة الثورة اليو

ي في : النشغال الواسع بالدولة وبنظرياتها، يذكر لينيي

" 
وليتارية العالمية تتصاعد بصورة بينة، ومسـألة موقفهـا مـن الدولـة تكتسـ  أهميـة عمليـة، فعناض النتهازيـة الـنة إن الثورة اليو
ـــــ الحـــــزاب  

اكية ـ الشـــــوفينية الســـــائدة في ي مـــــن التطـــــور الســـــلم  نســـــبيا، أنشـــــأت تيـــــار الشـــــية ات الســـــنيي ـــــ ـــــ غضـــــون عسر  
تراكمـــــت في

 ـــ العـــالم بأشه، وهـــذا التيـــار يمثلـــه بليخـــانوف، بوتروســـوف، بريشكوفســـكايا، روبـــانوفيتش، ثـــم المقنعـــون
اكية الرســـمية في الشـــية

ـ  ألمانيـا، رينــودل، غيـد،
ابهم في ، دافيـد واضيــ يــ  ــ روسـيا، شـيدمان، ليغيي

كاؤهما في نوف وشر ، تشيي يتيل  بقناع شفاف، السادة تيسيي
يــ بكـون اكية قـول، والشـوفينية فعل، يتميي ا، وهلـم جـرا، وهـو الشـية ـ  انكلــية

  فرنسا وبلجيكا، هايندمان، والفـابيون في
فاندرفيلده في

اكية" يتكيفون بذلة وحقارة، ليس فقط وفق مصـالح بورجـوازيتهم الوطنيـة، بـل وعل وجـه الدقـة، وفـق مصـالح" زعماء الشية
ة والضعيفة ى تستغل وتستعبد منذ زمن طويل جملة من الشعوب الصغيي ية ما يدع بالدول الكيو .دولتهم، إذ أن أكيث
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ياليــة ســوى حــرب مــن أجــل اقتســام وإعــادة اقتســام هــذا النــوع مــن الغنيمــة، والنضــال مــن أجــل تحريــر جمــاهيي ومــا الحــرب الميو
ياليـة بـوجه خـاص، يسـتحيل بـدون النضـال ضـد الوهـام النتهازيـة جوازيـة الميو الشغيلة من نفوذ البورجوازيـة بـوجه عـام، واليو

.8"الدولة"بصدد 

، فإن هذا النص المأخوذ من مقدمة مؤلـف  ي ي النتهازييي اكييي الدولـة(عدا مهمة التشويه الذي قاده هذا التيار الواسع من الشية
  الثورة: والثورة 

وليتاريا في  ــ غشــت ) تعاليم الماركسية حول الدولة، ومهمات اليو
ي في ، وفـق قــراءة1917الذي طرحه لينيي ، يشــيي

ي  اكييي بنظريــة الدولــة نفســها، ويبــدو الهتمــام بالدولــة) مشــوه  مــاركس(أخــرى إل النشــغال الواســع لصــنف خــاص مــن الشــية
ـ  أكــيث مـن مكـان، إل أهميـة العـودة إل

ـي يشــيي في واسعا جدا، سنة تقريبا عل انطلق الثورة البلشـفية، هـذا علوة عل كـون لينيي
دلوف"أطروحـــات مـــاركس وإنجلـــز بصـــدد الدولـــة، وقـــد أوض طلب جامعـــة   ـــ " ســـفيي

ورة العـــودة إل 1919يوليـــوز  11في بضيـــ
  نفس الجامعة

ة كان قد ألقاها أمام الطلبة في .كتابات فريدريك إنجلز، لتلمس الفهم الصحيح لنظرية الدولة، عل إثر محاضي

ات، لتقــرؤو عل القــل بعضــا مــن مؤلفــات"يقــول   ــ آمــل كــذلك أن تكرســوا بعــض الــوقت، إضــافة إل المحادثــات والمحاضيــ
وإتي

  مسألة الدولة مؤلف إنجلز ... ماركس وإنجلز الرئيسية 
  آمل أن تطالعوا في

9" "أصل العائلةوالدولة والملكية الخاصة"وإتي

ــ  
، أي في   دراساتهم وخطبهم وأطروحاتهم، أو أدتي من ذلــك بكــثيي

ي الذين خصصوا في قلنا إننا لن نضع لوائح مختلف الماركسييي
  ليـــس مـــن مهـــام هـــذه الورقـــة، كمـــا أنـــه عمـــل أقـــل مردوديـــة

ــ مناســــبات بـــذاتها، فهـــذا العمـــل الحصـــات  ـ 
  ســـجلوها في

أقـــوالهم الـــنة
  
مــاركس وإنجلــز(الدولة لدى مؤسس  الماركســية الثلث " قضية"، لنقل "نظرية الدولة"بالمقارنة مع الهدف العام المحدد في

، "العمال الكاملة".8 ي  ــ لينيي
وليتاريا"، الطبعة الول، موسكو، غشت ـ  9 ، "الدولة والثورة ومهمات اليو ي .1917لينيي
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ــ ـي ــ)ولينيي ـ 
ــ التأســـيس للماركســـية، ســـواء في ـ 

ي في ــ غيـــاب مســـاهميي ــ بـــأي معنـي ـ 
، ل يجـــب أن يعني ــ ـ 

، إن هـــذا التحديـــد الســـم  الثلتث
وليتاريــة  ي ماركس وإنجلـز، أو بعـد وفـاة القائـد ومهنـدس الثـورة اليو ـ ) البلشـفية(المرحلة الدتي بعض الوقت من وفاة العظيميي

في
، إنمـا، ولن البحـث والتنظييــ للدولـة لـم يكـن عـيو التاريــــخ : روسيا  ـي ـ (فلديمييــ لينيي

يــ)التنـاحر الطبفة ، إل شـكل مـن أشــكال التحيي

ـ 
اض شـكل مـن أشـكال تصـور الدولـة في ، وإن استند إل أكيث المبادئ العلمية رصانة ومنطقية ونبل، بحيـث ل يمكـن افــية  

الطبفة
مجتمع العبودية، حيث السيادة لملك  العبيد، إل لصالح هيمنة طبقة ملكـ  العبيـد، كمــا ل يمكـن تصـور شـكل نقيـض لـذلك،

.لدى العبيد أنفسهم، تجاه مفهوم الدولة، إل لصالح أن يتحرر العبيد من العبودية 

 ــ النظــام القــائم عل العمــل المــأجور، لــم
، كمــا أن فهــم الدولــة في ــ  

يــ دومــا داخــل الضاع الطبفة إن مفهــوم الدولــة هــو مفهــوم متحيي
ي ي طبقتيي جوازية(طبقة مستغلة : يكن سوى هذا الضاع نفسه بيي وليتاريا(وطبقة ترزح تحت جحيم الستغلل ) اليو ).اليو

، أليــس مـن البداهــة ـ 
 ــ ضاع جمـاع  طبفة

هل يبدو واضحا أنه ل يمكن أن يوجد مفهوم متشابه للدولة، تتشارك فيه طبقتـان في
، وهذا تمامـا ي ي متناحرتيي ي طبقتيي أن تنتض طبقة عل أخرى؟ إن هذا وحده دليل عل عدم تقايس المبادئ المكونة للدولة بيي
يـــ والقنـــان، دولـــة ي ورجــال الــدين، وشـــكل الدولـــة لـــدى الفلحيي مـــا ســجله التاريــــخ لحـــد الن، شـــكل دولـــة القليـــة مـــن القطـــاعييي

  العض الرأسمال 
ي الفقراء في وليتاريا والفلحيي جوازية مقابل دولة اليو .اليو

حنة وإن استند تناول نظرية الدولة إل أكيث المبادئ العلمية رصانة، وهذا الدعاء غييــ موجـود أصــل، فــإن الدولـة وكــل مـا يـدور

 ـــ
يـــ الطبفة  ـــ خـــالص، شــكل مـــن أشــكال التحيي

 ـــ فلكهـــا، هـــو شــأن طبفة
 ـــ فهمهـــا للدولـــة. في

هـــل كـــان عل الثـــورة البلشـــفية النتصــار في
وليتاريا   كل الحالت ليست سوى أداة سيطرة طبقة عل أخرى. للعلم الخالص المستقل أم لليو

.إن الدولة وفي
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ون تعــــــداد عناض مــــــا مكونــــــة للدولــــــة، كــــــأن نقــــــول إن الدولــــــة تتكــــــون مــــــن  طة(ربمــــــا ينتظــــــر الكــــــثيي ــــــ ي والعســــــكر والسر الســــــلطيي
ي(أو مـن ...) والسـجون ائب والقـوانيي لمانـات والمحـاكم وجبــاة الضـي ـ ....) الحكومـة واليو

ي قـد ذكـروا مثـل هـذا في ولـو أن الماركسـييي
ي كل التجارب، كون الدولة آلة للقمع تســتعملها أكيث من مكان، لكن لكل تجربة عناض بذاتها محددة للدولة، ويبفة الجامع بيي

.طبقة ضد طبقة من أجل الملكية، وهذه اللة تختلف من تجربة تاريخية إل أخرى

ة عل خاصية القمع، كما ركزنا فيما سبق هــذه الفقــرة عل خاصــية شقة الملكيــة الجماعيــة، وتحويلهــا إل   الفقرة الخيي
ركزنا في

ي /ملكيــة فرديــة جوازيون والقطــاعيون وملكــو العبيــد(خاصــة تحــت احتكــار وتضف حفنــة مــن اللصــوص التــاريخييي ، ذلــك)الــيو
ي ي قوسيي   المراحل الثلث الموضوعة بيي

.فقط لنوح  بحقائق قد يتلمسها أي متتبع لشكالية الدولة في

 ــ النظريــة الماركســية اللينينيـة(أول الحقــائق، أن الدولــة كجهــاز للســيطرة 
 ــ مراحــل) هكــذا يصــطلح عل تســميته في

ل توجـد إل في
، وانتفاء هذا الســتغلل، يســاوي انتفــاء الدولــة  

ي بالستغلل الطبفة   مراحل تتميي
الستغلل الشامل الواسع، وبكلمة واحدة، في

وري، وجــود أي آلــة للخضــاع العنيــف لطبقــة مــا، إذا لــم يكــن تمــة أي طبقــة تمــارس أو تنــوي ـ ذاتهــا، بحيــث أنــه ليــس مــن الضـي
ل عليها هذا الخضاع القسي والعنيف ي .ممارسة الخضاع، إذا لم تكن هناك طبقة يمكن أن تتلفة وييي

عة الطبقــات المســتغلة ليســت وســيلة لنتــاج العدالــة ـ ـ شـر ـ 
، كــون الدولــة في ـ   يمكــن تلمســـها فيمــا ســبق هـ 

الحقيقــة الثانيــة، الــنة
ها من الكاذيب الجميلة آخر ما تفكر فيه الطبقات المبنية عل الستغلل، أما أن والديمقراطية، فالعدالة والديمقراطية وغيي

.تكون دولة بورجوازية ديمقراطية فهذا هو العماء بعينيه

، وهـذا يـوجب القـرار بـأن مرحلـة مـا ـ 
الحقيقـة الثالثـة، كـون الدولـة ل توجـد إل حيـث يوجـد السـتغلل، ومـن تـم الضاع الطبفة

من مراحل تطور التاريــــخ، لم يكن أي شكل من أشكال الدولة موجودا، وهذا صـحيح، وسـوف نتعـرض لـذلك بالتوضـيح عنـدما

46



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                                                المركز الماركس  ــ اللينيني

  هذا العرض المختض للدولة من وجهة نظر الماركسية، مـع نظريـة 
، والـذي سـيحيلنا كمــا" الدولـة والثـورة "نعود في ـي لـدى لينيي

  الدولة
.هو معروف مرات ومرات إل أطروحات إنجلز وماركس في

ـ المجتمعــات الــدنيا البدائيــة والقبليــة بعــدها، حيــث لــم يكــن تواجــد الســللت والعشــائر يقــوم عل الملكيــة الفرديــة، ـ 
طبعــا، في

  المجتمع) البدائية(إن شكل الديمقراطية . وحيث لم يكن النسان ليحتاج إل مراكمة الملكية، لم يكن هناك أي داع للدولة
في

  الملكية، ل يستوجب آلـة للقمــع، أو للخضـاع أو للسقة وللسـيطرة عمومـا
، وشكل المساواة في  

كمـا أن مرحلـة عليـا مـن. البدات 

ــ ــ حاجــة إل الدولــة كــأداة للســيطرة، وهــذه المرحلــة ه   
مراحــل العمليــة التاريخيــة، لــن تكــون أيضــا مثلهــا مثــل المرحلــة الــدنيا، في

، وقبلــــــه مــــــاركس وإنجلــــــز، مرحلــــــة"الشـــــيوعية "المرحلــــــة  ــــ ـي ، مرحلــــــة زوال الســــــتغلل بـــــزوال الملكيــــــة الخاصـــــة، وحســــــب لينيي
اكية حسب تعريف ماركس" الضمحلل التدريجو  للدولة" .منذ بداية الطور الول للشيوعية، أي الشية

ي :يقول لينيي

  تتغظ بهـــا الجمهوريـــة، حـــنة ولـــو كـــانت الجمهوريـــة الوفيـــ ديمقراطيـــة، ولكنهـــا إذا كـــانت جمهوريـــة"
كيفمـــا كـــانت الشـــكال الـــنة

ـ المجتمــع كلــه ضــمن ـ فيهــا التملــك الخــاص للرض والمعامــل والمصــانع، وإذا كــان رأس المــال الخــاص، يبفـة ـ 
بورجوازيــة، إذا بفة

ـ إل آلــة يقمـــع بهــا البعــض ، فمــا هـ   
عبوديــة العمــل المــأجور، أي كــان ل يجــري فيــه مــا أعلنــه برنامـــج حزبنــا والدســتور الســوفياتة

ـي عليهـا أن تسـقط سـلطة رأس المـال، نحـن ننبـذ جميـع الوهـام. الخرين   يتعيي
  أيدي تلـك الطبقـة الـنة

ونحن نضع هذه اللة في
10)القديمة القائلة، أن الدولة ه  المساواة العامة

.الدولة آلة يقمع بها البعض الخرين) 1

وليتاريا"، الطبعة الول، موسكو، غشت ـ  10 ، "الدولة والثورة ومهمات اليو ي .1917لينيي

47



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                                                المركز الماركس  ــ اللينيني

.الدولة ليست ه  المساواة العامة كما تزعم الوهام القديمة ) 2

ي من أجل إسقاط سلطة رأس المال) 3 ورية للطبقة العاملة والفلحيي .لكن الدولة ضي

ـــ أيضـــا خلصـــة النقـــاش والضاع الـــداخل  ـــ خلصـــة النظريـــة الماركســـية اللينينيـــة حـــول الدولـــة، وه  هـــذه المقـــولت الثلث ه 
ــــ خلصــــة ــــ اللينينيــــة والفوضــــوية والكاوتســــكية وســــائر التجاهــــات التحريفيــــة، وه  ي داخــــل الماركســــية نفســــها حــــول الدولــــة، بيي

  أوحـــت لمـــاركس وإنجلـــز بمقولـــة 
  درســـها كـــارل مـــاركس، والـــنة

شـــيخوخة"التجربـــة التاريخيـــة والتطبيقيـــة لكومونـــة بـــاريس، الـــنة
  بعض جوانبه

.، وأدت إل مراجعة البيان العظيم"البيان الشيوع  في

ورة ملحة للثورة) 1 .الدولة ضي

ورية ) 2 .وه  أيضا غيي ضي

.الدولة تستعمل) 3

4 ( 
.والدولة تضمحل أي تنتفي

وليتاريـــة، أي أن تصـــبح آلـــة للهجـــوم عل القليـــة ورية لســـتكمال مهـــام الثـــورة اليو ــ لـــم يفهـــم التحريفيـــون مـــنة تكـــون الدولـــة ضـي
.المحتكرة للملكية، وآلة للدفاع أيضا، ضد الثورات المضادة، ضد عودة الستغلل

ـ هــذه الحالــة  ـ 
وط والســمات السياســية العامــة، تكــون الدولــة كجهــاز للقمــع والــدفاع،/في المرحلــة التاريخيــة الحاملــة لهــذه السرــ

ورة ملحــة يجــب بناؤهــا واســتعمالها لهــذا الهــدف الــديمقراط  النبيــل ي: ضيــ إمــا إعــادة توزيــــع عــادل للملكيــة عل عمــوم الكــادحيي
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ي وللعدالــــة(   أصــــبحت ملكيــــة الجميـــــع) الغلبيــــة مــــن الشــــعب الجــــائع للخـــــيو
الدولــــة مــــن عــــودة القليــــة/أو حمايـــــة الملكيــــة الـــــنة

.وهذه إحدى خاصيات الدولة الديمقراطية الشعبية). الثورة المضادة(لحتكارها 

مـــــن رحـــــم" كاملـــــة"الدولـــــة تـــــدريجيا عنـــــدما تنتض الثـــــورة نضا نهائيـــــا، وتولـــــد مرحلـــــة تاريخيـــــة " تضـــــمحل "لكـــــن، وبالمقابـــــل 
ض أن تــــدوم، ليــــس أيامــــا أو شــــهورا، بــــل حقبــــة   مــــن المفــــية

ــــ المرحلــــة الشــــيوعية العليــــا، والــــنة  
الرأســــمالية وعل أنقاضــــها، هــــذا في

.تاريخية طويلة نسبيا

ــ بهــذا الصــدد ي  ــ وملكــو المصــانع، عنــدما: "يقــول لينيي
عنــدما تــزول مــن العــالم إمكانيــة الســتغلل، عنــدما ينعــدم ملكــو الراضي

ك هــذه اللـة يـزول هـذا الوضـع الـذي يصـاب فيـه البعـض بالتخمـة ويجـوع آخـرون، عنـدما تـزول إمكانيـة ذلـك، عندئـذ فقـط، نـية

11"للتحطيم، عندئذ تزول الدولة ويزول الستغلل، وتلك وجهة نظر حزبنا الشيوع 

� تصورات غتي مادية حول الدولة 4

ـ تصــورات ـي ورة منهجيــة، تتعلــق بإمكانيــة المقارنــة بيي ـ ــ حــول الدولــة، نــود لضـي ي ـ لينيي قبــل عــرض أفكــار الزعيــم الشــيوع  فلديميـي
مختلفة حول الموضوع، إعلن تعدد التصورات وذلك مثل جل أغلب القضايا الساسية الخـرى، أن الختلف يعـود دومـا إل

  غالب الحيان
  في

.اختلف زوايا التناول، والخلفيات الفكرية واليديولوجية والصطفاف الطبفة

ــــ موضــــوع الدولــــة، عل أن اختلفهــــا يفــــرض  
ــــ نمــــر بسعة نحــــو التنــــاول الــــذي يهمنــــا، نــــورد بعــــض التصــــورات المشــــهورة في ولك 

  المسألة
ة للبحث في . موضوعا أو حنة مواضيع كثيي

، "الدولة والثورة". 11 ي ـ لينيي

49



ارة   للدراسات والبحاث والتكوينالشر
                                                                                                                                المركز الماركس  ــ اللينيني

:ا � النظرية الثيوقراطية

  الرض، إن هـذا التصـور للدولـة" ا"وترجع نشأة الدولة إل رغبة 
ي أو خلفاء في ي الناس بواسطة مبعوثيي   تحقيق العدالة بيي

في
ي، غييـــــ أن دولــــة أو دول  ـــ لــــم يســــجل التاريــــخ ســــوى إنتاجهــــا لقص" ا"ســــاد خلل مراحــــل طويلــــة مــــن تطــــور التاريــــخ البسـر

ية، ســـوى تحـــول ـــ ، كمـــا لـــم يســـجل تاريــــخ البسر  
ي، الـــذي قـــادته عـــيو التاريــــخ النســـاتي ـــ ـــ والظلـــم البسر  

درجـــات الســـتغلل الطبفة
  ا"

ى للتحـــــول" مشـــــعل  حـــــروب"إل " مبعـــــوتث ـــــ المراحـــــل الثلث الكـــــيو ي ـــــ الجـــــوهر، وهـــــذا ميي  
ـــــ المظهـــــر، وطبقيـــــة في  

دينيـــــة في
  الرجع  للسلطة والدولة حنة الن

، ول زالت هذه السمات تطبع نماذج معاضة للتصور الديني  
.التاريجي

:ب � الدولة كعقد اجتماعي

ــ أبيقـــور14ولـــوك 13وروســـو 12أبـــرز مفكـــري هـــذا التجـــاه هـــم هـــوبز ـ 
ـــ15 وقبلهـــم الغريفة ي ، وملخصـــها، أن الدولـــة وليـــدة تعاقـــد بيي

ة، ولــم تعــد تعيــش أفكــارا ي مــن التاريــــخ ناضــجة ومتحضيــ الشــعب والحــاكم، باعتبــار أن الشــعوب قــد أضــحت بحكــم آلف الســنيي
  مراحل عتيقة من التاريــــخ 

.ورغبات عتيقة سادت في

وه  بذلك ترفض الشكال القديمة للسلطة، وسبق أن ناضلت من أجل هـذه الحقـوق، وسـجلت بطــولت واسـعة ضـد الحكـم
يـــة عل ي جوازيـــة النجليي   كـــانت ترددهـــا اليو

ـــ التجربـــة التاريخيـــة لهـــذا التصـــور، القولـــة الـــنة  
، وأشـــهر قولـــة في الفـــردي أو الـــثيوقراط 

ي، مناض للملكية المطلقة و المدرسة العقلنية، و واضع أساسيات ) 1679ـ  1588. (هوبز توماسـ  12 ي ".العقد الجتماع "، فيلسوف ومؤرخ انجليي
ـ مــن مفكـــري عض النـــوار، ســـاعدت أفكـــاره التنويريـــة عل قيــام الثــورة). 1778ـ  1712. (روســو جـــان جـــاكـ  13 فيلســوف وكـــاتب وأديــب وعـــالم نبـــات فرنسـ 

.الفرنسية
  العقلنية و)1704ـ  1632. (جون لوكـ  14

ي في ي، من المساهميي ي ".العقد الجتماع "، فيلسوف تجرينو  انجليي
  الفلسفة، وصاحب فلسفة الوصول إل السعادة)م. ق 270ـ  341(أبيقورـ  15

  بحر إيجا باليونان، مؤسس تيار البقورية في
.، من ساموس في
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ائب دون تمثيــــل: "مســــامع الملــــك  ــــ ــــ"ل ضي  
ائب، مقابــــل التمثيــــل في ــــ ــــ الشــــعب والحــــاكم حــــول الضي ي ، ويشــــيي ذلــــك إل تعاقــــد بيي

ـي الطبقـة المســتغلة والمسـتغلة، مجلـس الشــعب، لكـن هــذا التصـور مثـل سـابقه، لــم يخـرج عـن مجـرد اتفـاق حـول المشــاركة بيي
  أمور أتخاذ قرارات معينة ولم يشمل الملكية ذاتها

.في

: ج � نظرية الدولة كتطور أشي

هــذه النظريــة تزعــم أن الدولــة مجــرد حــدث عــارض وقــع خلل تاريــــخ مــا، عنــدما اســتطاع البعــض الســيطرة عل الســلطة داخــل
ة بــالقوة وإخضــاعها للوامــر، ثــم تــوال عــيو مراحــل مختلفــة نفــس التضف، إل أن اكتســب خصائصــه النهائيــة القبيلــة أو العشــيي

  البلدة
  المثالية والصدفوية وفي

  شكل الدولة، غيي أن هذه النظرة اللتاريخية جد مغرقة في
.في

ن  5 وليتاريا، : � فلدمتي لينيي ة كومونة باريس " اضمحلل"الدولة والثورة ومهمات التا .1871الدولة وختا

  التقديم الذي وضعه لطروحة الدولة 
ي في ، إل السبب المباشر الذي جعل مـن الحـديث عـن الدولـة)1917غشت (يشيي لينيي

:ذا أهمية قصوى كما يل 

 ــــ حالــــة ل تصــــدق وتشــــدد"
  تســــتطيل، تجعــــل الجمــــاهيي في

، الناجمــــة عــــن الحــــرب الــــنة إن الهــــوال والنكبــــات المنقطعــــة النظييــــ
ــ أهميــة عمليــة وليتاريــة العالميــة تتصــاعد بصــورة بينــة، ومســألة موقفهــا مــن الدولــة تكتس  إن عناض... ســخطها، إن الثــورة اليو

 ـــ
اكية الشـــوفينية الســـائدة في ي مـــن التطـــور الســـلم  نســـبيا، أنشـــأت تيـــار الشـــية ات الســـنيي  ـــ غضـــون عسرـــ

  تراكمـــت في
النتهازيـــة الـــنة

  العالم بأشه 
اكية الرسمية في .16"الحزاب الشية

ي فلديميي ـ  16   الثورة"لينيي
وليتاريا في ".الدولة والثورة ، ومهمات اليو
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ــــ البلــــدان المســــتعمرة، وعل  
ياليــــة العالميــــة الول، ونتائجهــــا المنتظــــرة عل الطبقــــة العاملــــة في الســــبب الول هــــو الحــــرب الميو

يال  يالية نفسها غداة التحول الهائل للرأسمال إل الطابع الحتكاري الدول  والميو .وضعها داخل البلدان الميو

ـــ ـ 
  هــــو توســــع التجاهـــــات النتهازيــــة المشــــوهة للماركســــية خلل المراحــــل الســــلمية نســــبيا للضاع الطبفة

وقــــد. والســــبب الثــــاتي
ي الكثيي من الجهد والـوقت لفضــح هــذه التيــارات التحريفيــة بــالعودة مـرارا لمــاركس وإنجلــز  . خصص لينيي

ـي التيـارات الـنة ومـن بيي
. 1914ـ  1889(أحـــد زعمـــاء المميـــة الثانيـــة  17"كـــارل كاوتســـك "نـــالت النقـــد الحـــازم تيـــار    حـــددها)

فلنعـــرض التشـــويــهات الـــنة
ي :لينيي

ن الطبقات: التشويه الول .فكرة التوفيق بيي

، ــــ ـ 
ــــ الطبقـــــات، أي لتلطيـــــف الضاع الطبفة ـي اكيون الـــــديمقراطيون، إل أن الدولـــــة جهـــــاز للتوفيـــــق بيي يـــــذهب المناشـــــفة والشــــــية

، وهـ  نظـرة ي ـي وعمـوم المسـتغليي وليتاريـا والفلحيي ـي البورجوازيـة واليو ي الطبقـات المتنـاحرة، وبالخصـوص بيي ولتسييد الصلح بيي
ـ  حالـة واحـدة

ـي الطبقـات إل في ي تفاهتها جملـة وتفصـيل، بكـون اسـتحالة التوفيـق بيي كة وانتفـاء: أعلن لينيي حالـة الملكيـة المشــية

 
إن هذا الطرح ليس ماركسيا وليس طرحا ثوريا، حنة وأن أصحابه كانوا يــدعون النتمــاء إل الماركســية، وقــد. الستغلل الطبفة

ي أن عيو عنه بقولة جامعة ".إنهم ماركسيون قول وتحريفيون فعل: "سبق للينيي

ــــ للحــــزب الــــديمقراط ) 1938ـ  1854(كــــارل كاوتســــك  ـ  17 ــــ مــــن أصــــول نمســــاوية، وبعــــد مــــوت إنجلــــز، أصــــبح المنظــــر الرئيس    وسياس 
فيلســــوف وصــــحافي

، وهــو أحــد زعمــاء المميــة الثانيــة، وكــان يلقــب ب   
اكية الديموقراطيــة"بابــا الماركســية"الجتمــاع  اللمــاتي  ــ الشــية

، وعــرف بكــونه كــان نصــيي التجــاه الوســظ  في
.قبل أن ينهار ويرتد عن الماركسية
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ـي ة، وليسـت أطروحـة بروليتاريـة ثوريـة، وقـد قـاد البلشـفة بقيــادة لينيي ي الطبقات أطروحة بورجوازية صغيي أطروحة التوفيق بيي
يــ الطبقــات المتنــاحرة، ـ  نقـد أطروحـاتهم، وتوضـيح اسـتحالة التوفيـق بيي

معــارك فكريــة وميدانيــة ضـد هــذه التيـارات، ونجحـوا في

 ــ
 ــ وضــع طبفة

يــ الطبقــات المتنــاحرة ممكنــا في  ــ مرحلــة استعصــاء هــذا التوفيــق، فلــو كــان التوفيــق بيي
فالدولــة نفســها ل تظهــر إل في

. ما، لكان من العبث ظهور آلة اسمها الدولة

ــ كــل مــرة، كمــا كــان عليــه الرجــوع إل مــاركس وإنجلــز لعــادة بعــث أفكارهمــا حــول  
  في

ــ الحتكــام إل الواقــع التــاريجي ي كــان عل لينيي
 ــ كــل مــرة إل 

  تتعــرض في
 ــ روســيا،" التلطيــف"الدولــة، هــذه الفكــار الــنة

ي الصــغار في جوازييي ي الــيو اكييي مــن طــرف المناشــفة والشــية
  الدول الخرى

  بافة
. وفي

ي للماركســـية إنمـــا يهـــاجمون بعقليـــة بورجوازيـــة أهـــم ســـلح لـــدى لـــذلك فقـــد فضـــح، معتمـــدا عل آراء مـــاركس، كـــون المشـــوهيي
ـــــــ وتحقيـــــــق مجتمـــــــع وعـــــــالم العدالـــــــة  

وليتاريـــــــا والشـــــــعوب المظلومـــــــة، يمكـــــــن أن تســـــــتعمله للتحـــــــرر مـــــــن الســـــــتغلل الطبفة اليو
وليتاريــة وعية العنــف تجــاه الطبقــة المســتغلة. اليو ــ ـ الثــورة. هــذا الســلح هـــو مسر ـ 

إن القــول بالتوفيقيــة، هــو اســتهداف للحــق في
.الحادة عل الظلم، والذي يبفة أهم قاعدة ماركسية عل الطلق

ي
.الديموقراطية الخالصةكاوتسكي ضد تحطيم الدولة البورجوازية ومع أكذوبة الدولة : التشويه الثابن

وليتاريــة مــن خلل طــرح الســؤال التــال  ليــة أســباب يجــب أن: "يفتــح كــارل كاوتســك  طريــق الرتــداد عــن الماركســية والثــورة اليو
ورة، شكل ل يتلءم مع الديمقراطية؟ وليتاريا بالضي ". ترتدي سيادة اليو
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 ــ فــراغ، ولك ــ نعيــد صــياغة قولــة
إن كاوتســك  يســتبطن ذكــر شــكل الديمقراطيــة وطبيعتهــا، إذ ل وجــود لي ديمقراطيــة معلقــة في

وليتاريــة، يجــب أن تصـاغ  ــ الحاطـة بموضــوع الدولــة الديمقراطيــة بعـد الثـورة اليو
كاوتســك  فيمــا يفرضـه الســياق الـذي يسـوقه في

ورة شـــــكل ل يتلءم مـــــع الديمقراطيـــــة: " الشـــــكالية عل النحـــــو التـــــال  ــــ وليتاريـــــا بالضـي لي أســـــباب يجـــــب أن ترتـــــدي ســـــيادة اليو
يـــ غييـــ مــا مـــرة وبشـــنة الســـاليب عــن خطـــورة "البورجوازيــة" وطاحونــة" "مـــزور مــاركس"، و"كاوتســـك  الكـــذاب"؟ لقـــد أكــد لينيي

، كـان أهمهـا "الكلم الفـارغ وليتاريــة والمرتـد كاوتســك "، وطبعـا قــد خصـص الكــثيي مـن العمــال لنقـد كاوتسـ  إن هــذا". الثـورة اليو
ــ حــذف طبيعــة الديمقراطيــة والســكوت الممنهــج عنهــا، كــان المقصــود منهــا جعــل مــاركس   

بورجوازيــا" الســتبطان المقصــود في
، بمعني تزوير ماركس، وجعل أفكاره تبدو بورجوازية وغيي شيوعية"أخرقا  ي .بتعبيي لينيي

جوازيـــة كه يوضـــح بجلء خـــاص الطروحـــة اليو ب أكـــيث مـــن التشـــويه الـــذي قـــاده كاوتســـك  بخصـــوص الدولـــة، نـــية لكـــن، ولك ـــ نقـــية

ة، يقول كاوتسك  :الصغيي

ـ  الشــيوع (فإذا حاكم "
ي : بالطريقــة الماركسـية، ترتــب عليـه أن يقـول) يعني ـي(إن المســتغليي ورة) كس الغيي يحولــون الدولـة بالضـي

ي عل) والحـال يـدور الكلم هنــا عـن الديمقراطيــة، أي عـن شـكل مـن أشــكال الدولـة( إل أداة لســيطرة طبقتهـم، طبقـة المســتغليي
ي  ـــ(المســـــتغليي ـي ي )فتـــــح الغيي يـــــ(، ولهــــذا فــــإن الدولــــة الديمقراطيــــة أيضــــا ســــتكون أيضـــــا دولــــة المســـــتغليي مــــا دام هنــــاك) كس الغيي

ي ي . مســـتغلون يبســـطون ســـيطرتهم عل أغلبيـــة المســـتغليي ي(أمـــا دولـــة المســـتغليي ــ أن تكـــون ديمقراطيـــة)يقصـــد الكـــادحيي ـ 
، ينبعي

ي  ي(للمسـتغليي ي) الكــادحيي ي(وتقمـع المســتغليي جوازييي ـ  عـدم مسـاواة هـذه الطبقـة، إقصـاءها)الـيو
، والحـال، أن قمـع طبقـة مـا، يعني

.18"الديمقراطية"عن 

ي فلديميي ـ  18 وليتارية والمرتد كاوتسك "لينيي .180: المختارات، ص" الثورة اليو
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ميــل مـن الكلم "سنلحظ بوضوح كل هذا اللتفاف الواسع عن الحقيقة، كل هذا  ير توصـية تحريفيــة واحــدة" اليو مـن أجــل تــيو

 ــ حالــة انتصــارك: ه ــ
  اســتغلتك مــن التمثيليــة السياســية، في

ــ البورجوازيــة الــنة وليتاريــة العظيمــة ل تقص  أرجــوك أيتهــا الثــورة اليو
يــ هــذه الطبقــات، والحــال أن   بيي

  التآحي
  ضمان تمثيلية كل الطبقات، كما تعني

العظيم عليها، لن الديمقراطية البورجوازية تعني
ــ حتمــا ــ وه   

ــ عل مشــاركة الجميــع، هكــذا كمــا يوهمنــا الرجــل، فكــل ديمقراطيــة ه ــ ضاع طبفة  
الدكتاتوريــة البورجوازيــة ل تنبني
.استغلل طبقة لطبقة أخرى

ع معاض ماركس وإنجلز،  ي بها؟"الديمقراطية الخالصة"أطروحة " المرتد كاوتسك  "لكن لماذا اخية ، ولماذا يوض  الشيوعييي

ــــ كتابــــات عديــــدة بامتعــــاض  
ــــ يخــــيو في ي ــــ نفســــه، فلينيي ي ة، ومــــوجه ضــــد لينيي ــــ   مباشر

إن كلم كاوتســــك  مــــوجه إل الحــــزب البلشــــفي
ـ  روسـيا، وهــو إذ يفضــح تخوفــات البورجوازيــة

كاوتسك  مـن عـدة أمـور، قـد تقلـق بورجوازيـة ألمانيـا مـن خلل نجاحـات الثـورة في
ـــ نفـــس المرحلـــة، يعـــدد هـــذه  

اكية في  ـــ المميـــة الشـــية
اكية اللمانيـــة وقتئـــذ، وفي ـــ الحـــزاب الشـــية  

ة التحريفيـــة، المندســـة في الصـــغيي

:السباب كالتال 

.ا ـ خوف كاوتسك  عل البورجوازية المنهزمة إبان الثورة البلشفية

جوازية الروسية"الجمعية التأسيسية "ب ـ قلق كاوتسك  من حل  ي عن اليو   كانت تضم ممثليي
.، النة

  برنامج 
جوازي للثورة، والسيي قدما في ".السلطة كاملة للسوفييتات"ج ـ الخوف من إتمام مهام الثورة بإلغاء الطابع اليو

ـــــ الطبقـــــات، ي   بيي
ـــــ أشـــــد الفضـــــح، أطروحـــــة التـــــآحي ي ي عل القـــــل فضـــــحهما لينيي ـــــ أطروحـــــتيي  

إذن فـــــالردة لـــــدى كاوتســـــك  تتضـــــح في
وأطروحــة الدولــة الديمقراطيــة الخالصـــة، لكــن، ولك ـــ يتحقــق لــه ذلــك، كـــان لبــد لــه مــن إعـــادة قـــراءة مــاركس وإنجلـــز عل نحـــو
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وير والشــاعة ل ينجحــان، ي ، وتزويــر مــاركس مــن أجــل النتصــار للتيــار البورجــوازي الصــغيي أيضــا داخــل المميــة، لكــن الــية خــاط 
ــ هــذا الشــأن تمــام الوضــوح، بحيــث ل يحتــاج لكــثيي مــن العنــاء ليقــدم تصــوره هــو، وتصــور مــاركس أيضــا،  

فــإنجلز كــان واضــحا في
  رسالة إل بيبل ما يل  

وليتارية، يقول في :لمفهوم وطبيعة وأهداف الدولة، وشكل ديمقراطية الدولة اليو

إن الدولـة ليســت إل جهــازا لقمــع طبقـة مـن قبــل طبقــة أخــرى، وهـذا مــا يصـدق عل الجمهوريــة الديمقراطيـة، بدرجــة ل تقــل" 
19"إطلقا عن صدقه عل الملكية

ي ليمــدح ي ذاته، وكل هذا النبطاح للبورجوازية فقد عاد إثر وفاة لينيي   روسيا ولقرارات فلديميي لينيي
مع كل هذا العداء للثورة في

ـــ   
مـــن كاوتســـك  أن يكتـــب عـــن وفـــاة) صـــحيفة روســـية"(اليزفيســـتيا"طلـــب رئيـــس تحريـــر جريـــدة  1924كـــانون  21الرجـــل، ففي

ــ زعيــم الشــيوعية  ي ، تفــاحو  كاوتســك  أن يطلــب منــه ذلــك رغــم كــل هــذا الجفــاء بينــه وبيي ــ ي وليتاريــة" راجــع كتــاب (لينيي الثــورة اليو

:، ورغم ذلك كتب ما يل ")والمرتد كاوتسك 

ـ  روسـيا"
، لـم أيـأس البتـة مـن وضـع الثـورة في ـي   حـول طرائـق لينيي

ـ  ورغـم كـل تحفظـاتة
ـ  الـوقت نفسـه أتي

عندئـذ ومـع... وأسـجل في
 ـــ الحركـــة، ســـنتذكر بامتنـــان كـــبيي الـــرواد العظـــام لهـــذه

 ـــ العـــالم، ومـــن دون أي انقســـام في
 ـــ روســـيا، وكـــل الشـــغيلة في

كـــل الشـــغيلة في
، حـــنة بالنســـبة ـ روســـيا وقادوهــا إل النض، وبالتـــال  ـ 

الثــورة، أولئـــك الــذين خلل عقــود كاملـــة مــن النضــال والمحــن، هيئــوا لهــا في
ي عن ذلك البانتيون   اليوم، لن يغيب إسم لينيي

.20)للذين يعارضون الحزب البلشفي

".مراسلت ماركس وإنجلز"أو " ، المختارات"رسالة إل بيبل"فريدريك إنجلز، ـ  19
ي من فيينا، ـ  20   حق لينيي

، رسالة نع  في    24كارل كاوتسك 
". اليزفيستيا"، صحيفة 1924كانون الثاتي
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".اللدولة أواللسلطة عل الطلق"الفوضويون وأطروحة : التشويه الثالث 

ـ  الثـورة
وليتاريـا في ـ  كتـاب الدولـة والثـورة ومهمــات اليو

ـي في ـ  الماركسـية،" تنـاول فلديمييــ لينيي
بدرجـة أقـل، نقـد التيـار الفوضـوي في

ي 21جدال بليخانوف "فباستثناء فصل قصيي تحت عنوان  ة تقريبــا مـن أطروحتـه حــول"مع الفوضـوييي  ــ الفصــول الخييــ
، جــاء في

وليتاريــــة، لــــم يخصــــص الكــــثيي مــــن الجهــــد والتفصــــيل النظــــري والفضــــح الــــدقيق مثلمــــا خصــــص للتحريفيــــة الدولــــة والدولــــة اليو
  عمـــم فيهـــا النقـــد الواســـع

هـــم، هـــذا عل خلف أطروحـــاته الفلســـفية الـــنة ي وغيي ي الثـــورييي اكييي ي الشـــية الكاوتســـكية، أو النتهـــازييي
  أوروبا آنذاك، وعل خلف أيضا كارل ماركس وفريدريك إنجلز، اللذان خصصا الكثيي من العمل

لمجمل التيارات التحريفية في
ي   اتجاه نقد فلسفة برودون وآراء باكونيي

ي 22في .الفوضويتيي

ـ  عهـد مـاركس وحــنة قبـل مــاركس بقليـل،
  تأسسـت في

ول نجد سببا دامغا لقلة الهتمام هذا ، غيي كـون التيــارات الفوضـوية الــنة
  يتناولهــا

 ــ المرحلــة الــنة
ضــمن الفلســفة اللمانيــة والفرنســية بالخصــوص، كــانت إل هــذا الحــد أو ذاك ضــعيفة وغييــ ذات تــأثيي في

ـ  هــذه المرحلـة، أو" الدولة والثورة"كتاب 
ـ  الماركسـية كـان غائبـا تمامـا في

  في
  أن هذا التجاه التحريفي

، غيي أن ذلك ل يعني ي للينيي
كــان منعــدم الوجــود عشــية الثــورة البلشــفية العظيمــة، فقــد ســادت أحــداث بــارزة إبــان الثــورة قادتهــا شخصــيات فوضــوية متــأثرة

ي حـــول الدولـــة والســـلطة كـــان أهمهـــا تجربـــة  ي "بتعـــاليم بـــاكونيي ـــ يوليـــوز "فـــوليي  
ـــ عـــاد إل روســـيا في ي فلـــم يجـــد داخـــل 1917، حيي

 ـــ روســـيا ) 1918-1856) (جـــورج(بليخـــانوف ـ  21
، أســـس اول مجموعـــة ماركســـية في ي ي الـــروس الوائـــل، فبعـــد انفصـــاله عـــن الشـــعبوييي تحريـــر(أحـــد الماركســـييي

ـ  هيئــة تحريــر جريــدة )الطبقة العاملة
اك  الــديموقراط  الروسـ  انضـم" اليســكرا" ، وكـان عضـوا في

  للحـزب الشــية
ـي وآخريـن، وبعـد المــؤتمر الثــاتي إل جــانب لينيي

  الحزب وظل معاديا للبلشفية إل حدود وفاته
  في

.إل الجناح المنشفي
ي ميخائيــل ـ  22 ـ  ثـورة )1826ـ  1814(بــاكونيي

ك في ، اشــية  ــ المميــة الول، طـرد مـن 1848، ديمقراط ــ روس ــ
بألمانيــا، زعيــم فوضــوي، عــدو لــدود للماركســية في

  يلخصها شعار 
".اللدولة، اللسلطة، اللقيادة"الممية لفوضويته النة
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ض نمو  ، حيث من المفية ي كمــا هــو متـواتر تاريخيـا، أي تــأثيي ذا شـأن،" التعاليم الفوضـوية "روسيا، وبالخصوص داخل الفلحيي
ــــــ روســــــيا مــــــا بعــــــد القيض رومــــــانوف،  

ي الــــــروس داخــــــل التجربــــــة الثوريــــــة الجديــــــدة في كمــــــا أنــــــه لــــــم يجــــــد أي تمثيليــــــة للفوضــــــوييي
.وبالخصوص داخل السوفييتات

  الصل 
ي كان الشاب الوكراتي ي ضــد الثــورة، إل أن هــزم عل يــد" نيستور ماخنو"وعل خلف فوليي فوضويا، قاد حركة الفلحيي

"الثــورة الثالثـة"ضد البلشفية تحت شعار  1921حركة فوضوية عسكرية سنة " كرونشتاد"الجيش الحمر، كما قادت جزيرة 
وليتاريـــا والبيضـــاء لنصـــار القيض، وكـــان شـــعارهم ــ بأصـــحاب الرايـــة الســـوداء، عل خلف الرايـــة الحمـــراء لليو ـي ، و كـــانوا معروفيي

ي وبشـعاراتها" ثـورة بل دولـة" الفوضوي  ي وفوضـوت   روسـيا بكلتـا الحركـتيي ـي الراء الباكونينيـة، وقـد سـجل إعجـاب فـوليي معتنقيي
ي ب "اللدولة والل سلطة والل قيادة"حول  ".الدولة الحرة"، أي ما يصطلحون عل تسميته مع برودون وباكونيي

بة الملئمة للنمو مثلما نمت الفكــار   روسيا، كما أن أفكارها لم تجد الية
لم تكن الفوضوية رغم ذلك قد كونت حركة تاريخية في

، وقد جمد العديد منهم ي   ضعف الفوضوييي
ة سببا في يق الواسع للبلشفية وانتصاراتها الكبيي التحريفية الخرى، وربما يكون اليو

  نفسه
وليتاريا، أو انضموا ببساطة إل الحزب البلشفي   تاريــــخ اليو

.تعاليمه أمام المر الواقع، الذي يجري آنذاك في

ـ  هـذه المرحلـة مـن الثـورة والتـدقيق مـن
لكن ومن وجهة نظر أخرى، فإن تعاليم الفوضوية بشأن الدولة كـانت أساسـية للنقـد في

 ــــ محاججـــة ودحــــض
ة في  ــــ ســــياق الكلم عـــن الدولــــة، كــــان ســــيعظ  ل محالــــة دفعــــة كــــبيي

 ــــ التعـــاليم الفوضــــوية، في
يــــ في طــــرف لينيي

ـــــــ الدولـــــــة تعـــــــد   
هـــــــا في ، بـــــــل " اســـــــتثنائية"التحريفيـــــــة، ســـــــيما وأن الفكـــــــار الباكونينيـــــــة وغيي "غريبـــــــة الطـــــــوار"بـــــــالمفهوم الســـــــلنو 

ي"سخيفة"و ي وغيي الماركسييي .، كما ينعتها الكثيي من الماركسييي
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ي زعيـــم الفوضــوية ســنة    ســنة 1814ولــد بــاكونيي
ـ العديــد مــن النتفاضــات،1876، وتــوفي ـ 

 ـــ روســـيا، وشـــارك في
ي في ، ســجن لســنيي

:هكذا) ضد كل سلطة كيفما كانت(تلخص تعاليمه حول الدولة . ولسخرية القدر أن أغلب هذه النتفاضات فشلت

ي مــن كــل نــوع، نريــد" ي والمحــافظيي إننــا بضخة الســلم للعمــال، والحريــة لكافــة المضــطهدين، والمــوت للمســيطرين والمســتغليي
تدميي كل الدول وكل الكنائس وكذا كل مؤسساتهم وقـوانينهم الدينيــة والسياسـية والماليــة والبوليســية والجامعيـة والقتصــادية
ـي البسرــ المخدوعـة والمسـتعبدة والمضـطهدة والمسـتغلة، مـن التحـرر مـن كــل قادتهـا، ومـن ا ملييي والجتماعية، ك ــ يتمكـن أخييــ

ا بحرية ، الفراد والجماعات، والتنفس أخيي ي ي وشبه الرسمييي ي الرسمييي ".المحسنيي

ي يريـــد إفنـــاء الكـــون  اللســـلطة عل"مـــن أجـــل مـــا يســـميه الحريـــة أو " قسا"وإعـــدام التاريــــخ " فـــورا"بجملـــة واحـــدة، فـــإن بـــاكونيي
  مرحلة تحطيم الستغلل نفسه"الطلق

وليتاريا في .، حنة لو كانت هذه السلطة سلطة اليو

 ـــ عــام 
ت الفوضــوية بتاريــــخ مــثيي للشــفقة، ففي يـــ ي وجمـــاعته مقــر بلديــة ليــون  1870تميي ، وأعلنــوا)مدينــة فرنســية(احتــل بــاكونيي

ي إل إيطاليا، وانتضت كومونة باريس عاما بعد ذلك .إلغاء الدولة، لكنهم تعرضوا لسوء قمع، وفرباكونيي

 ــ كتــاب 
يــ في ي أتبــاع بــرودون، أنصــار " الدولــة والثــورة "يــورد لينيي الل ســلطة..اللدولــة "نصــا ســاخرا لكــارل مــاركس ضــد الفوضــوييي
يقـدم مـاركس. الـذي يتبنـاه الفوضـوي بـرودون واتبـاعه" الفـوري"النص الماركس  يسخر من فكــرة إلغـاء الدولـة ". عل الطلق

، ويتناول بالخصوص الفكرة القائلــة بإلغــاء الدولــة  اك 
  التناول الشية

  المقال عموما، الفهم الصحيح للدولة في
أي فــور" فــورا"في

. إعلن الثورة نفسه
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إن مـــاركس ل يختلـــف حـــول الشـــكل العـــابر للدولـــة، ول حـــول طبيعتهـــا الطفيليـــة الواقعـــة فـــوق الطبقـــات، ول كونهـــا كـــانت دومـــا
  تســتغل الغلبيــة"دولــة 

، لكنــه يختلــف حــول الســؤال،"القليــة الــنة ــ ، ول حــول حتميــة اضــمحلل وانتفــاء هــذا الجهــاز الطفيل 
، فماذا يقول كارل ماركس ورة تاريخية محضة، وكيف يتم ذلك، ولصالح أي نظام اجتماع  :منة يصبح انتفاء الدولة ضي

ـــــ يتخـــــذ أشـــــكال ثوريـــــة، وإذا مـــــا أقـــــام العمـــــال ديكتـــــاتوريتهم الثوريـــــة مقـــــام ديكتاتوريـــــة" إذا كـــــان نضـــــال الطبقـــــة العاملـــــة السياس 
ة ـــ ـــ مـــا يســـدوا حاجـــاتهم اليوميـــة الحقيي فون بـــذلك جريمـــة منكـــرة، جريمـــة إهانـــة المبـــادئ، لن العمـــال لك  جوازيـــة، فهـــم يقـــية اليو

جوازية، يعطون الدولة شكل ثوريا وعابرا بدل من أن يلقوا أسلحتهم ويلغوا الدولة 23"الفظة، لك  ما يحطموا مقاومة اليو

؟ وكيف؟  ماذا يطرح ماركس عل الفوضوي برودون؟ ما الطرح الصحيح للغاء الدولة؟ منة

  الحقيقة مـن أجــل 1
، هو في وليتارية، وهو أن كل هذا النضال العمال    للثورة اليو

ـ القضية لدى ماركس ل تتعلق بالهدف النهات 

 
ر اجتماع  للوجود كجهاز طبفة ، ل يكون للدولة فيه أي ميو  

.إلغاء الدولة وتحقيق مجتمع ل طبفة

وليتاريــا المنتضة حــديثا عل/ـ القضــية  2 الخطــأ لــدى بــرودون، أنــه يتكلــم عــن الدولــة بوصــفها دولــة، وليــس بوصــفها دولــة اليو
، إلغـــاء دولتهـــم المنتضة. الديكتاتوريـــة الســـائدة لقـــرون كاملـــة ي يـــ وكـــادحيي وليتـــارين عمـــال وفلحيي ليـــس مـــن الصـــواب مطالبـــة اليو

بص بالمضــــطهدين، أو كــــون البورجوازيــــة ومعهــــا جيــــوش مــــن المرتــــدين"فــــورا"حــــديثا  يــــ ل زالــــت فلــــول البورجوازيــــة تــــية  ــــ حيي
، في

ي يعيدون رص الصفوف من أجل الهجوم المضاد اكييي .الشية

ي . كارل ماركسـ  23 ".الدولة والثورة"نقل عن لينيي
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ي متفقـــون عل أن الدولـــة تـــزول، وهـــم ل يعملـــون إل مـــن أجــل ذلـــك، لكــن ل يمكـــن للدولـــة أن تـــزول إل 3 اكييي ـ إن جميـــع الشـــية
يــ يصــبح المجتمــع الجديــد،  ، عنــدما يصــبح حقيقــة"النظــام الجتمــاع  الجديــد، الــذي يولــد مــن رحــم وعل أنقــاض القــديم"حيي

ة، مرحلـــــة الشـــــيوعية، حيـــــث ل وجـــــود للطبقـــــات ـــــ تاريخيـــــة، عنـــــدما تصـــــل الثـــــورة إل أعل مراحلهـــــا، المرحلـــــة المتقدمـــــة والخيي
ي الطبقات، أي ل وجود للملكية الخاصـة ،"فـورا"والكيـد أن هـذا ل، ولـن يحـدث . المتناحرة، ول وجود للمصالح المختلفة بيي

ـ  الطبقـات، كمــا أنـه لـن
  تنفي

جوازيـة، وبنـاء السـس القتصـادية الـنة ول يحدث دون اسـتعمال الدولـة كجهـاز لتحطيـم الدولـة اليو
.يحدث من تلقاء نفسه وبدون أي جهاز

ـي يريــدون برنامجـا ثوريـا، 4 ودون يريـد الفوضـي ومـاركس وإنجلـز ولينيي ة، لنها ل تستوجب ذلك، فيو   النقطة الخيي
ـ لن نطيل في

، يــ نامــج الثــوري لــدى مــاركس وإنجلــز ولينيي ينســجم والعمليــة التاريخيــة نفســها، إن العنــف الثــوري أو الثــورة الحــادة، ه ــ رأس اليو
نامج الثوري . والذي يحاول الفوضويون اقتناصه واقتلعه من مقدمة هذا اليو

ـــ  
ـــ مـــا يخـــص كومونـــة بـــاريس، فـــإن أي متتبـــع مبتـــدئ للماركســـية اللينينيـــة، ل يمكـــن أن يفهـــم القولـــة الماركســـية المشـــهورة، في  

في
  صيغت عل أحسن وضوح من قبل ماركس، 

، بكــون الدولـة المسـتغلة"الدولـة تضـمحل"سياق مفهوم وإشكالية الدولة، والنة
ـــ عض العمـــل المـــأجور، فهـــذا العيـــار مـــن أشـــكال الدولـــة  

ـــ عض القطـــاع، أو دولـــة البورجـــوازي في  
تضـــمحل أي دولـــة القطـــاع  في

  أن تكون محكومة بالضمحلل، إنمــا ب
، وبذلك ليس من المنطفة  

، هو الستغلل الطبفة ء أساس   
،"التحطيــم"محكوم بسر

ـــ دولـــة جديـــدة ، بمعني ـــ ي ـــ ســـلطة مجـــالس العمـــال والفلحيي ـــ ســـلطة جديـــدة ه  وليتاريـــة الفلحيـــة، وتبني وه ـــ تحطـــم بـــالثورة اليو
. تسع إل إلغاء العمل المأجور وتأميم النتاج ووسائل النتاج عامة 
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وليتاريــــة تضــــمحل عشــــية كمـــــا أن المتتبـــــع البســـــيط أيضــــا، ل يمكـــــن أن يفهـــــم مــــن مفهــــوم اضــــمحلل الدولــــة، كــــون الدولــــة اليو
، سـيكون مـن"تلميــذه"النتصـار بدقيقـة ونصــف، فهـذا غييــ ممكـن الحــدوث، ولك ــ نجيــب عل الشــكال انطلقــا مـن مــاركس و

  الماركسية
  علم الدولة في

.الفيد تفكيك هذا المصطلح الرئيس  في

،وهـ ...) العربيـة/ الروسـية / الفرنسـية /اللمانيـة (ومن المفيد أيضا، أن نذكر أن هذه الكلمة قد سافرت عيو كل لغـات العـالم 
ـ لغتهــا ـ 

  خلقــت بهــا في
بهــذا تكــون قــد تطــورت إل أبعــد حــد ممكــن فحســب، واكتســبت عضــلت جديــدة، إضــافة إل قوتهــا الــنة

ه، كــأن. الصــلية   مــن اضــمحل، وه ــ قيــاس عل كــل فعــل يقــوم بنفســه ول يقــوم بــه غييــ
بالنســبة للعربيــة فصــيغة اضــمحلل تــأتة

 : نقول انكس الزجاج
فالزجاج قام بالفعل من تلقـاء نفسـه، واضـمحلت الدولـة، أي أنهـا فعلـت ذلـك مـن تلقـاء نفسـها، والمعـاتي

  اللغة العربية ه 
  / تخبو : القرب إل هذه الكلمة في

/تنتفي

ــــ أطروحــــة   
ــــ في ي ي":" الدولــــة والثــــورة"يقــــول لينيي اكييي ، والشــــية ي وليتاريــــا بحاجــــة إل الدولــــة، هــــذا مــــا يكــــرره جميــــع النتهــــازييي اليو

وليتاريــا بــرأي مــاركس، ليســت ي أن يضــيفوا، أول، أن اليو ــ تعــاليم مــاركس، ناســيي ، مؤكــدين أن هــذه ه  ي ي والكاوتســكييي الشــوفينييي
ــ طريـــق الضـــمحلل، أي مبنيـــة بشـــكل تأخـــذ معـــه بالضـــمحلل، ول مندوحـــة لـــه معهـــا مـــن أن تضـــمحل، ـ 

بحاجـــة إل لدولـــة في
وليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة"دولة"وثانيا، أن الشغيلة بحاجة إل   24"، أي إل اليو

وليتاريـا، تــزول تــدريجيا، كلمــا أنجــزت مهمــة مـن مهامهــا تفقـد عضـوا مــن أعضـائها، وهكــذا دواليــك حــنة الدولــة، كديكتاتوريـة اليو

 ــ مغــزى ديــالكتيك 
ـ  نفــس الن، في

وليتاريـا، إنهــا تولـد وتمـوت في ، ويعتيو البيان الشيوع  هذه المهام أساس حياة وموت اليو  
تنتفي

. تتحول من كم إل كيف جديد

ي فلديميي ـ  24   الثورة"لينيي
وليتاريا في ".الدولة والثورة ، ومهمات اليو
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اتيجية ثورية حادة، فتظفر بالديمقراطية 1 وليتاريا إل طبقة سائدة بواسطة اسية .ـ تتحول اليو

وليتاريا آلة الدولة البورجوازية وتستفيد من السيادة السياسية عل البورجوازية 2 .ـ تحطم اليو

  قوة عالمية مستفيدة من سيادتها السياسية  3
وليتاريا نفسها في   اليو

.ـ تبني

  يد الدولة 4
وليتاريا السائدة كامل رأس المال بالتدريــــج من البورجوازية، وتمركز كل أدوات النتاج في يع اليو .ـ تنية

  بذلك كل المظاهر الطبقية والعبودية  5
.ـ تلعي

.ـ تزول الدولة فاسحة المجال لمجتمع بدون استغلل، بدون طبقات، بدون دولة، تفسح المجال للمجتمع الشيوع  6

ـ  عل الرض عـوض النظريـة
وا الضاع الطبفة ي ليختــيو وبالفعـل كـانت- برهنت كومونـة بـاريس، باعتبارهـا درسـا عمليـا للماركســييي

  الممارسة العملية
ي الدرس الول في عل أن الدولة البورجوازية ل يمكن الحتفـاظ بهـا مـن أجـل العمـل بهـا، ول- ثورة الكومونييي

جوازية وليتاريا سوى تحطيم الدولة اليو .يمكن لليو

ـ ـ 
هذا الدرس الذي التقطه ماركس وإنجلز، من الجسامة والخطورة بمكان، حيث أدى بهما إل مراجعة البيان الشيوع  ذاته، في

ــ فرنســـا، وهـــذا ســـبب قولـــة ـ 
  استخلصـــاها مـــن تجربـــة الثـــورة في

ة الـــنة بعـــض النقـــط، والخاصـــة بالدولـــة نفســـها، عل ضـــوء الخـــيو
  بعض أماكنه: "ماركس

".إن البيان الشيوع  قد شاخ في

أحمد فارس

23 �� 11 �� 2017
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