ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات و البحاث و التكوين
المركز الماركس ـ

توصــل موقــع رـ
ي يـ
الشارة بمقالــة لحــد الرفــاق الماركسـ ي ي
اللينينيي تحــت عنــوان" قـراءة ي ـف
ـيي ـ
الشارة" ر ـ
إشــكالية الدولــة يف الماركســية ـ اللينينيــة" ،ونظ ـرا لهميتهــا يقــوم موقــع " ر ـ
بنشها
ـ
ي
تعميما للفائدة واستمرارا منه ف إحياء مئوية ثورة اكتوبر العظم.

يف السياق

قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
ـ عرض مختص لراء المار ي ي
كسيي من خلل أطروحة:
" الدولة والثورة ومهمات بالبوليتاريا يف الثورة "
فلديمب إيليتش ي ي
ليني ـ
ـ
ي

مائـة عـام مـرت ح ىـن الن بـالتقويم البلش يـف ،1التقـويم الـذي رـشع الماركسـيون المصـممون
البوليتاري ــة ،يعتم ــدونه ي ـ ـف التأري ــخ لمراس ــلتهم ،يرم ــزون إلي ــه
عل اس ــتكمال مه ــام الث ــورة ب
بالحروف الثلثة )بلش( .مائة عام مرت ى
حن الن عل انتصار الثـورة البلشـفية "النتصــار
ال ــدائم والع ــابر للزم ــان والتاري ــخ" ،حي ــث اعتم ــاد التق ــويم البلش ـ يـف العظي ــم مهم ــة ملح ــة
للغايــة ،غايتهــا توحيــد الزمــن لســتكمال الثــورة البلشــفية المميــة ،والـ ىـن تقــف عل مســافة
ـني ي ي ـ
الخب والنه ـ ئـائ "لل ــروح العالق ــة منــذ س ـ ي ي
بي المــوت
نصــف خطــوة مــن إعلن المــوت
يـ
والحياة " :الروح ر
المبيالية.
الشيرة للرأسمالية ب
وحيــث ل فشــل بعــد هــذا النص العظيــم كمــا تزعــم البــواق المرتــدة ،ول تراجــع ول رجــوع
للقهقــرى ،كمــا تحــاول جيــوش البورجوازيــة الوضــيعة الـ ىـن بنيــت مــن خيــوط العنــاكب ،مــن
 1ـ هناك من ى
ي
وعب عن هذه الخطوة بمناسبة الذكرى الذهبية للثورة
اقبح التقويم
البلشف مؤخرا ،ب
البلشــفية ،وحســب ذلــك ،يبتــدئ التقــويم مــن ) 1بلــش( الســنة الـ ىـن انتصت فيهــا الثــورة ي ـف روســيا
ليني  ،وذلــك ي
فلديمب ي ي ـ
كس  ،انطلقــا مــن أن ثــورة أكتــوبر ،قــد
المار
ـان
ـ
م
الز
ـد
ـ
ي
توح
ـاه
ـ
ج
ات
ف
بقيــادة
يـ
ـ
ـ
يي
والكادحي والشعوب ،من أجل تحررهم.
فتحت لول مرة يف التاري ــخ عهدا جديدا لثورات العمال
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ي
الفوض حق ــا  :ي ـ
يـ
فوض رف ــض
وف زم ــن
ال ــورق المق ــوى م ــن "مط ــارح عالي ــة م ــن الخيان ــة" ـ
القرار بالنتصــار النهـ ئـائ للثــورة  ،يـ
البجوازيــة ،بنــت "قيــادات
فوض عــدم القـرار باحتضــار ب
للرك ــان التحريفي ــة" و" مراك ــز للدعاي ــة المخص ــية" داخ ــل حرك ــة الش ــعوب المناض ــلة م ــن
البجوازي ــة ال ـ ىـن تس ــتبطن الهزائ ــم داخ ــل حرك ــة الطبق ــة
أج ــل التح ــرر ،م ــن أي ش ــكل له ــذه ب
العاملــة ،التواقــة لمعانقــة العــالم الجديــد  :عــالم إعلن جنــازة ي ـف حجــم التاري ــخ  ،ي ـف حجــم
التضــحيات الـ ىـن ل تحســب بالرق ــام ،جنــازة الطبقــة البورجوازيــة الـ ىـن تــوفيت منــذ سـ ي ي
ـني
البجوازيــة الوضــيعة
خلــت ،بورجوازيــة الرأســمال وشقة فـائض القيمــة وكلبــة حراســتها مــن ب
المنتهية الصلحية منذ  14بفباير  1بلش.
البوليتاريا يف العالم الن ،ي
تع
ـة،
ـ
ي
الذهب
ـذكرى
ـ
ل
ا
ـام
ـ
ع
ـد
ـ
ي
بالتحد
ـش
ـ
ل
ب
100
اير
ـب
ـ
ف
14
وف
ب
ب
ـ
كامــل الــوع أنــه عليهــا كنــس الفزاعــات ر
البثــارة مــن الحصــيد بكــل حــزم ،كنــس التحريفيــة

الجديـ ــدة ،كنـ ــس عرائـ ــس القصـ ــب مـ ــن دعـ ــاة الماركسـ ــية اللينينيـ ــة والمـ ـ ي ي
ـدعي لهـ ــا ،دعـ ــاة
الشـ ىـباكية قــول والرأســمالية فعل ،الطبقــة ر
البثــارة جــدا ،وزعاماتهــا الكســولة حقــا ،خادمــة
ي ي
القابضي عل خصيتيها.
الرأسمال المتوحش من تحت طاولة أسيادها
ي
تختف مــن المشح
ـعن تحــت الطلــب،
زعامــات مــن ورق ،تظهــر عل بســاط الح ـراك الشـ ب
ـ
ي
ي
البوليتاري ــا
تح ــت الطل ــب ،برجوازي ــة ـف جلب ــاب الماركس ــية تطب ــل ب ــدون أخلق ـف آذان ب
حن النخاع ،باسم الفشل الصي ــح الذي يعشش يف رحمها ،باسم " ي ي
بتعاليم رجعية ى
مزامب
الفس ـ ــق الفك ـ ــري" و" ال ـ ــدعارة النظري ـ ــة" .تلع ـ ــب ال ـ ــدور الرديء تمام ـ ــا ،ال ـ ــدور الم ـ ــأجور:
الحفـ ـ ــاظ عل الـ ـ ــروح رـ ـ ـ
الش يرة العالقـ ـ ــة ي يـ ـ
البجوازيـ ـ ــة
بي ـ المـ ـ ــوت والحيـ ـ ــاة ،روح سـ ـ ــيدتها ب
الكولونيالية.
لــم يكــن هــذا الــدور الرديء النتهــازي ســمة هــذا العص فقــط ،بــل كــان دومــا مدسوســا ي ـف
حركيــات الكـ ي ي
ـادحي عـ بـب كــل المراحــل ،ولــم تكــن مقــاومته جديــدة ،فقــد اعتـ بـبت الماركســية
البوليتاريــة مهمــة مركزيــة وعاجلــة ل تقــل
اللينينيــة منــذ مــاركس ،أن
تطهب حركيــة الثــورة ب
يـ
أهمية عن مواجهة الرأسمالية نفسها .لقــد قــال ي يـ
ليني كلمــا واضــحا ،ل يقبــل التأويــل يمينــا
أو يسارا ،وهو يحدد أسباب نجاح الحزب الثوري غداة الثورة العظم حرفيا بما يل:
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ئيس للبلش ــفية داخ ــل حرك ــة العم ــال ،وه ــذا
"وك ــانت النتهازي ــة بطبيع ــة الح ــال الع ــدو الر ـ
ي
تعب النتبــاه
ئيس ـف النطــاق العــالم ،وكــانت البلشــفية ول ت ـزال ي ـ
العــدو ل ي ـزال العــدو الر ـ
ر
غبه ،وهــذه الناحيــة مــن نشــاط البلشــفة غــدت الن معروفــة بدرجــة
لهــذا العــدو أكــب مــن يـ
كافيــة حـ ىـن ي ـف خــارج البلد ...إن أحــد الســباب الساســية لهــذا النتصــار ،هــو أن البلشــفية
كــانت حـ ىـن منــذ أواخــر ســنة  1914تفضــح دون رحمــة خبــث ودنــاءة وخســة الشـ ىـباكية ـ
الشوفينية و"الكاوتسكية".2
ي
التحريف  ،ولــم تســلم القضــايا الثانويــة ول
نــالت كــل القضــايا حظهــا مــن التشــويه النتهــازي
ـ
الرئيس ــية ،ولن قض ــية الدول ــة تق ــع ي ـ ـف "التتوي ــج النه ـ ئـائ للث ــورة" والمرحل ــة الحاس ــمة ي ـ ـف
ي
التحريف
الثــورة اللينينيــة ،فقــد انصــب حولهــا "طوفــان مــن التشــويه" وتعرضــت للمســخ
ـ
وفلديمب ي يـ
ليني فيمــا
انبى كل من كارل ماركس وفريدريك إنجلز يف أيامهما،
ي
الواسع ،وقد ب
بعـ ـ ــد ،للـ ـ ــرد عل التحريفيـ ـ ــة والفاشـ ـ ــية الشـ ـ ـ ىـباكية ي
فـ "مكتبـ ـ ــة كاملـ ـ ــة" مـ ـ ــن المؤلفـ ـ ــات
ــ
والطروح ــات الص ــحيحة ،ومنه ــا عل الخص ــوص أطروح ــة ي ي ـ
ليني ح ــول الدول ــة  :كت ــاب "
البوليتاري ــا ي ـف الث ــورة" ال ــذي س ــنقوم بق ـراءة وع ــرض قض ــاياه ي ـف
الدول ــة والث ــورة ومهم ــات ب
هذه الورقة .
1ـ الدولة إشكالية بالغة التعقيد:
المبيــال المتــوحش،
الن ،وبعــد التطــور
الخطب الواســع الــذي يشــهده النظــام الرأســمال ب
يـ
وافتضــاح الزمــات والتناقضــات بينــه ي يـ
وبي الشــعوب الكادحــة عامــة ،وبعــد احتــدام الصاع
بيـ الطبقـ ــات المسـ ــتغلة والمسـ ــتغلة يف كـ ــل منـ ــاطق العـ ــالم ،سـ ــواء ي
ي يـ
ف مراكـ ــز الحتكـ ــار
ــ
ــ
الرأســمال العــالم ،أو ي ـف الهــوامش القتصــادية التابعــة للنظــام الرأســمال العــالم  ،وســواء
ي
رـ
المباشة أو الحــروب بالوكالــة ،أو ي ـف
المبياليــة
ـف المنــاطق الســاخنة الـ ىـن تعــج بــالحروب ب
بيـ
المنـ ــاطق القـ ــل ح ـ ـرارة )صاع( والـ ـ ىـن تنتظـ ــر الـ ــدور الحتم لنتقـ ــال أزمـ ــة الصـ ــدام ي ي ـ
ــ
ي
الطبقات ي ي
أخب.
وبي الرأسمال والعمل المأجور ،تتهيأ ظروف النتقال  0إل صدام كوئ ي
فلديمب ي ي
ليني ،المختارات ،المجلد الرابع ،ص.442 :
2ـ
ي
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السياس والثــوري
المبيــال للنظــام الرأســمال ،وتراجــع الــدور
وأيضــا ،بعــد تغــول الطــابع ب
ـ
البوليتاري ــة ج ـراء خيان ــة القي ــادات المت ـ بـبجزة الوض ــيعة المحلي ــة ،وظه ــور نم ــاذج
للطبق ــة ب
ي
ي
ف الماركسـ ــية ،تتغـ ــذى عل
ف ك ـ يـثب م ــن الحيـ ــان م ــن أن ــواع التحريفيـ ــة ـ ـ
واس ــعة وغريبـ ــة ـ ـ
نفايات الرأسمالية يف أعل درجات التوحش والهمجيــة ،الن ،وبعــد الصــطفافات الثوريــة
الجديــدة ي ـف محــور " الفــرز الحــازم أمميــا" مــن داخــل الماركســية ،الن يمكــن القــول بــدون
ـأثب والتـ ــأثر مـ ــع أرضـ ــية ر ـ ـ
الش وط والتحـ ــولت
شـ ــك ،أن مفهـ ــوم الدولـ ــة ،وهـ ــو يتبـ ــادل التـ ـ ي
التاريخية المذكورة أعله ،أضح ر
أكب تعقيدا من ذي قبل .
ه ــذا التعقي ــد يش ــمل بالجمل ــة ،ك ــل الن ــواح ال ـ ىـن ت ـ ىـبكب منه ــا عملي ــة البح ــث ي ـ ـف مس ــألة
الدولة :النواح النظرية والسياسية يف يـ
البن الفوقيــة ،وقاعــدة تطبيقاتهــا ،ســواء التاريخيــة
ـ
ي
أو الجتماعية أو القتصادية يف ي
البن التحتيــة ،كمــا يشــمل التعقيــد ـف طــرح قضــية الدولــة،
كــل مــا وص ــلت إليــه إل غايــة الن ،النم ــاذج المطبقــة بخصــوص الموضــوع ،عل الســاحة
الدولية يف المرحلــة التاريخيــة المعاصة ،أي احتمــال وجــود قضــايا مهمــة وجــديرة بالتنــاول
ي
اللينين ،يف خلصات ما أسفرت عنه ثــورات العهــد القريــب ،ي ـف أمريكــا اللتينيــة
الماركس
بالخصــوص ،وبعــض التجــارب لبنــاء نمــوذج دولــة "جديــدة " بمواصــفات خاصــة ،إذا كــان
ي
ـغبة" ي ـف جنـوب
البجوازيــة الصـ ي
ثمة من عناص حاســمة ـف هــذه الجــدة :دول "انتفاضــات ب
ر
وشق المتوسط.
إن ه ــذا التق ــديم الغ ــارق ي ـ ـف الوص ــف والدعاي ــة ،ل نق ــدمه لغ ــرض أن يفه ــم من ــه ،عل أن
مفهــوم الدولــة كــان مبحثــا بســيطا ي ـف مراحــل مــا مــن مراحــل السـ يـبورة/الصـ يـبورة التاريخيــة،
الـ ىـن ي يـ
مبت النظمــة مــا قبــل طبقيــة ،والنظمــة الطبقيــة عل الســواء ،وبالخصــوص مراحــل
النظمة الرأسمالية بالذات ،ى
والن تهمنــا ي ـف هــذا المحــور ،كمــا ل نقــدمه مــن أجــل أن يفهــم،
أن البحــث يف مســألة الدولــة مــن وجهــة نظــر الماركسـ ي ي
ـيي ،عمليــة قــد اكتملــت ي ـف حقبــة مــا
ـ
ي ي
معيني.
وعل يد منظرين
لقد ظل كارل ماركس يصحح " أشكال المحاباة الفكرية" ى
الن مـا انفكــت تمطــر عل رأســه
ـبي الماركسـ ي ي
مــن "المعجـ ي ي
ـيي" إل حــد الضــجر ،ومــا أ كـ رـب الرســائل الـ ىـن رد عليهــا بكـ يـثب مــن
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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ى ي
وه عل كــل حــال منشــورة وتــؤرخ
القلــق والجفــاء والعتــاب الرفــاف ـف كـ يـثب مــن الحيــان ،ـ
له ــذه الحال ــة ،ليس ــت س ــوى دلي ــل عل اس ــتحالة "الكتم ــال " ل ي ـ ـف البح ــث ي ـ ـف المراح ــل
ى
ه الن تقــف عل بــاب البــادة ،وحتمــا لــن يكــون ســؤال الدولــة
التاريخيــة البائــدة ،أو الــن ـ
استثناء يف هذا الباب.
أل ــم يق ــل ك ــارل م ــاركس وه ــو ي ـف حال ــة م ــن الض ــجر المتع ــاظم ،جواب ــا عل رس ــالة جوزي ــف
فيديماير 3يف  5مارس من عام  1856ما يل:
"وفيم ــا يخص ـ يـن ،لي ــس ـل ل فض ــل اكتش ــاف وج ــود الطبق ــات ي ـف المجتم ــع المعاص ،ول
فض ــل اكتش ــاف النض ــال فيم ــا بينه ــا ،فق ــد س ـ ي
ـبقن ب ــوقت طوي ــل مؤرخ ــون بورجوازي ــون،
بس ــطوا التط ــور الت ــار ي
يح له ــذا النض ــال ي ي ـ
بي الطبق ــات ،واقتص ــاديون بورجوازي ــون بس ــطوا
ي
البهــان عل
تركيــب الطبقــات القتصــادي ،وإن الجديــد الــذي أعطيتــه ،يتلخــص ـف إقامــة ب
ما يل:
 1ـ إن وجود الطبقات ل ى
يقبن إل بمراحل تاريخية معينة من تطور النتاج.
ى
الطبف ي
يفض ي
البوليتاريا.
 2ـ إن النضال
بالصورة إل ديكتاتورية ب
ي
غب النتقــال إل القضــاء عل كــل الطبقــات ،وإل
تعن ي ـ
 3ـ إن هــذه الديكتاتوريــة نفســها ل ـ
المجتمع الخال من الطبقات.4
تأطب القضايا قد تنته عند
فإذا تركنا جانبا قضية عدم رضا كارل ماركس ،عل اعتبار أن ي
مراح ــل أو أش ــخاص مح ــددين ،ف ــإن م ــا يخت ـ ب ئ
ـن ي ـف ه ــذه الرس ــالة الك ـ يـببة ،ك ــون البح ــث ي ـف
ر
ى
بكثب ،البحــث ي ـف
الطروحات ،مثلها تماما مثل البحث يف الصاع
الطبف أو أكب من ذلك ي
العملية التاريخية نفسها ،هو عملية تاريخية يف حد ذاتها.
إن البحث يف الدولة كــان دومــا بحثــا ملتــوي المســالك ،كـ يـثب العقبــات ،ولــم يكــن حكـرا عل
الماركسية ،ول نعرف من المنظرين من لم يخرج بهذا القرار :كون البحــث ي ـف الدولــة مــن

 3ـ جوزيف فيديماير) .(1817/1866قائد يف حركة العمال اللمانية والمريكية ،ى
اشبك يف الحرب
يي
الشيوعيي ،كان صديقا لماركس وإنجلز.
الهلية يف أمريكا ،عضو عصبة
 4ـ ماركس وإنجلز ،المختارات ،المجلد الرابع ،ص.149 :
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حيث المفهوم والدور والشكال التاريخية ،هو نفسه البحث يف تاري ــخ ر
البشية منذ ظهــور
النسان إل حدود الساعة.
اعتبنــا ،أخــذا بــآراء ماركســية أو حـ ىـن مــا قبــل ماركســية ،أن مراحــل بدائيــة مــا  ،مراحــل
فــإذا ب
السبورة الجتماعية ،ومن تطور ي
البن الجماعية ،قد وجدت بدون شــكل مــن
محددة من ي
أش ــكال الدول ــة ،وأن ه ــذا التواج ــد "اللدول ـ ىـن" لنم ــاذج م ــن التجم ــع ر ـ
البشي ،ل ــم يك ــن ي ـف
ى
الطبف  ،وه ــو
الحقيق ــة س ــوى ش ــكل م ــن أش ــكال تط ــور العلق ــات النس ــانية نح ــو التن ــاحر
ـ
النموذج الذي انبثقت عنه ،مثل الطحالب تماما ،نظام الدولة.
اعتبنــا هــذه المرحلــة العداديــة للملكيــة الخاصــة ،الفرديــة والنانيــة ي ـف نفــس الــوقت،
إذا ب
يمكن القول جزمــا ،أن البحــث ي ـف الدولــة ،هــو نفســه مــن وجهــة النظــر هــاته ،ليــس ي ـف آخــر
المطـ ــاف ،سـ ــوى البحـ ــث يف تاري ــخ ر ـ ـ
البش عل الرض ،مـ ــن حيـ ــث الملكيـ ــة والعلقـ ــات
ــ
ى
المتولــدة عــن التملــك بشــكليه :التملــك الخــاص والتملــك الجمــاع المشــبك ،وربمــا أشــكال
خاصــة مــن اللملكيــة تكــون قــد ســادت ي ـف مراحــل ســحيقة مــن تطــور العلقــات الجمعيــة
للعشائر البدائية.
 2ـ الدولة يف الماركسية :مواجهة التيارات التحريفية
ي ي
المتتبعي ،أ كـ رـب ممــا يجــب أن يقلقهــم كـل هــذا الكــم الواســع مــن
المرجو أل يقلق هذا المر
التش ــويش ،ال ــذي تعرض ــت ل ــه الدول ــة م ــن ط ــرف أش ــباه الماركس ـ ي ي
ـيي ،وأش ــباه المنظري ــن
ي يـ ـ
يي أو الش ـ ىـب ي ي
المزيفي وس ــفهاء الفلس ــفة البورج ــواز ي ي
ي يـ ـ
التحريفيي  ،الخ ــدام
اكيي
والعلم ــاء
البجوازية الوضيعة.
المأجورين من ب
العمل لنمـ ــاذج الدولـ ــة ،مـ ــن طـ ــرف
كمـ ــا يجـ ــب أن يقلقهـ ــم أشـ ــد القلـ ــق أشـ ــكال التطـ ــبيق
ــ
السياسـ ي ي
ـيي ،دعــاة الشـ ىـباكية الجديــدة أي اللشـ ىـباكية ،لكــن وبالمقابــل ،ولحســن الحــظ ،
ف ــإن علم ــا ك ــامل ق ــد اكتمل ــت ك ــل أنس ــاقه من ــذ زم ــن ،عل ي ــد عظم ــاء الش ــيوعية ) م ــاركس
ـتالي وم ــاو تس تون ــغ  ...وآخري ــن( ،عل ــم ق ـ ي ي
وليني وس ـ ي ي
وإنجل ــز ي ي ـ
ـواني ال ــديالكتيك الط ــبيع
ـ
والجتم ـ ــاع  ،عل ـ ــم للتط ـ ــبيق الخلق عل الوق ـ ــائع الجتماعي ـ ــة الملموس ـ ــة والمح ـ ــددة :
المادي ــة الجدلي ــة والمادي ــة التاريخي ــة ،اللت ــان تنتص ــبان تمام ــا مث ــل "الق ــدر" ي ـ ـف وج ــه ك ــل
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ى
الطبف  ،وتلطيـ ــف تناقضـ ــات
محـ ــاولت التشـ ــويش والتحريـ ــف ،ومحاولـ ــة فرملـ ــة الصاع
ــ
ى
ي ي
ي ي
والمعدمي.
الكادحي
للبوليتاريا وحلفائها من
العدو
الطبف ب
يتفـ ــق إنجلـ ــز ي
ف مؤلـ ــف "أصـ ــل العائلـ ــة والدولـ ــة والملكيـ ــة الخاصـ ــة" 5مـ ــع الدراسـ ــة الـ ـ ىـن
ــ
صــدرت للمــؤرخ لــويس ي ـ
هبي مورجــان 6ســنة  1877بعنــوان "المجتمــع القــديم" بعــد أن
استغرقت زهاء  40عاما )تبنته خللها إحدى قبائل اليروكيوس يف أمريكــا(  ،يتفــق إنجلــز
حــول مــا أصــطلح عل تســميته ب "علــم دراســة الشــعوب البدائيــة" ،مــع ملحظــات كــارل
مــاركس حــول نفــس المؤلــف ونفــس الكتــاب ومــع الخــذ ي يـ
بعي العتبــار الملحظــات الهامــة
للول حــول الفكــرة الساس ــية الـ ىـن مفادهــا  :عــدم وجــود أي شــكل مــن أشــكال الدولــة ي ـف
البشي ي
المجتمع ر
الدئ الذي قسمه مورجان إل ثلث مراحل :
الببرية  3ـ مرحلة المدنية.
 1ـ مرحلة الوحشية  2ـ مرحلة ب
الخب مـن "الصــنافة" ،والــذي مـن المفـ ىـبض أنــه شــهد،
إن مورجان ذاته ،قد أهمــل العص يـ
كم ــا المراح ــل الس ــابقة علي ــه ،تط ــورا مهم ــا ي ـ ـف التمل ــك الخ ــاص ،وبالت ــال تط ــورا مط ــردا ل
محالة يف النفجار التدر بيح والمتمرحل ،من الشكل البسيط جدا ،إل الشــكال الجنينيــة،
ثم نحو أخرى أولية للدولة.
وإذ ل نتفــق مــع خلصــات نظريــة مورجــان بخصــوص الملكيــة وظهــور الدولــة ،فإننــا نعتـ بـب،
طبق ــا للنظري ــة التاريخي ــة ،أن أشــكال محتمل ــة مــن لحظــات "تعشــيش" علقــات مح ــددة،
وبعيـ ــدة يف التاري ــخ يف رحـ ــم التاري ــخ ذاتـ ــه ،ه الـ ـ ىـن شـ ــبت ي
ف شـ ــكل "جنينيـ ــات بدائيـ ــة
ــ
ــ
ــ
ــ
ى
للدولــة" ،وأن المــادة الخــام الســاكنة بــدون حركــة والمفبضــة للدولــة ،ل يمكنهــا أن توجــد
ـواني الجــدل الطــبيع أو الت ــار ي
طبــق قـ ي ي
يح .إن الدولــة لــم يكــن لهــا أن تتطــور إل ي ـف شــكلها
التار ي
يح الذي تتطور وفقه دائما.
 5ـ فريــدريك إنجلــز" .أصــل العائلــة والملكيــة الخاصــة والدولــة" .كتــاب لنجلــز ،وضــع مقــدمته ي ـف
زيوري ــخ  ،1884يتن ــاول في ــه أبح ــاثه المش ـ ىـبكة م ــع م ــاركس ح ــول المادي ــة التاريخي ــة وتط ــور الصاع
ى
الطبف وظهور الدولة كــأداة للســيطرة الطبقيــة ،تنــاول فيــه )العائلــة ـ الســللت ـ الدولــة ـ( والتشــكيلة
يي
الطبقيي يف كل مرحلة تاريخية.
والصاع
 6ـ لويس ي
هبي مورجان "،المجتمع القديم" صدر الكتاب يف لندن سنة  ،1877وطبع يف أمريكا.
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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لق ـ ــد ك ـ ــانت دوم ـ ــا وأب ـ ــدا ش ـ ــكل تاريخي ـ ــا ح ـ ـ ىـن ض ـ ــمن المراح ـ ــل ،ال ـ ـ ىـن س ـ ــادت فيه ـ ــا الشة
الطفوليــة ،الـ ىـن ينكــر مورجــان وجــود داخلهــا لحظــات للحركــة وتشــكل العلقــات ر ـ
البشية.
ه ناض ــجة الن ،ورغــم ذل ــك ،فــإن
طبع ــا ل يمكــن الح ــديث حــول خاص ــيات الدول ــة كم ــا ـ
مراحل ي
أدئ للشة الطفولية لها خاصيات من الحركة.
إن أشــكال التملــك الخــاص ه يف حــد ذاتهــا ظــاهرة تاريخيــة أي صاع ى
غب أن هــذا
طبف  ،يـ
ـ ـ
ـ
ي
الخب ،لم يكن لينضج يف جزيرة معزولة ،وبذلك فالعائلة البدائية ف مراحلها ى
الن حددها
ي
ىـ
مورجان ،وبالخصوص )المرحلة ي
الرف لمراحــل
الدئ( لم تكن يف الحقيقــة ســوى الشــكل
سابقة عليها.
ي ي
 3ـ البحث يف الدولة  :هل ه مسألة ملحة بالنسبة للمار ي ي
اللينينيي.
كسيي
يبدو أن الجواب الشي ــع الذي يقفز للواجهة كلما انطرح هكذا سؤال هو:
نع ــم ،إن البح ــث ي
غب أن
مار
ـل
ـ
ك
ل
ـبة
ـ
س
بالن
ـل
ـ
ج
وعا
ـح
ـ
ل
م
ـر
ـ
م
أ
ـا
ـ
ه
وحيثيات
ـة
ـ
ل
الدو
ف
كس  ،يـ ـ
ــ
ــ
ي
كس لي ــس وح ــده م ــن يبح ــث ـ ـف إش ــكالية الدول ــة ،ولي ــس وح ــده ال ــذي تش ــكل ه ــذه
المار ـ ـ
القضــية بالنســبة لــه قضــية حساســة وملحــة ،فــالبورجوازي ،وقبلــه القطــاع أيضــا ،يعتـ بـب
الدولة ضالته ى
الن يجب أن يبحث عنها ويستوعب كل قضاياها.
فلم ــاذا إذن تك ــون الدول ــة مهم ــة إل الح ــد ال ــذي يجع ــل "حثال ــة القط ـ ي ي
ـاعيي" و"الس ــادة
ي يـ ـ
التحريفيي ـ ـ " ،والمرت ـ ـ ــدين
البجوازي ـ ـ ــة"  ،وفاق ـ ـ ــدو البوص ـ ـ ــلة م ـ ـ ــن
العبي ـ ـ ــد" ،و "حرامي ـ ـ ــة ب
والفوضـ ي ي
ـويي وتجــار الكلم مــن جهــة ،والماركســيون اللينينيــون الثوريــون مــن جهــة أخــرى،
يحاولون كلهم بجهد كبب ،ي
وف ســباق محمـوم مــع عقــارب الســاعة ،دراســة الدولــة والتفقــه
ي
ى
الطبف والسياس؟
يف أشكالها كل من موقعه
بي طبقـ ي ي
الخب ينهــض مــن ملحظــة التنــاقض الحاصــل ي ي ـ
ـتي
الجــواب الشي ــع عل الســؤال
يـ
ي ي
متصارعتي عل كل الصعدة يف كل نزال ،كل طرف نقيض يجند مفكريــه وعلمــاءه وآلتــه
العلمي ــة والتحريض ــية للبح ــث ع ــن مع ـ يـائ وأش ــكال الدول ــة ،الم ــر هن ــا يتعل ــق بتن ــاقض
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مص ــالح الطبق ــة ال ـ ىـن تس ــتغل )بالكش( والطبق ــة ال ـ ىـن تتع ــرض للس ــتغلل ،الم ــر/الصاع
يدور حول قضية ذات أهمية قصوى يف تحديد الدولة :الملكية.
البودونية ،لقلنا ،مــن أجــل التبســيط ،تســع الطبقــة البورجوازيــة
لو اقتبسنا بعض
التعابب ب
ي
ي ـف نمــط النتــاج الرأســمال إل "شقة" ملكيــة الفق ـراء وعامــة الشــعب وجعلــه ي ـف ملكيتهــا
ي ي
ـالفلحي
الخاصـ ــة /الفرديـ ــة )مفهـ ــوم السـ ــتغلل( .وتحـ ــاول الطبقـ ــة العاملـ ــة مدعومـ ــة بـ ـ
ي يـ ـ
ي يـ ـ
الفقـ ـراء وبالماركس ـ ي ي
الحقيقيي إنج ــاز الث ــورة الش ـ ىـباكية ،لس ــتعادة الملكي ــة
اللينينيي
ـيي
المشوقة ،وجعله ـ ــا ملكي ـ ــة جماعي ـ ــة ،ش ـ ــيوعية لك ـ ــل الن ـ ــاس )مفه ـ ــوم الت ـ ــأميم والعدال ـ ــة
الجتماعيــة( ،وقــد أعجــب كــارل مــاركس بقولــة بــرودون" 7إن الملكيــة شقة" رغــم انتقــاده
للخب ي
كثب مما طرحه ،وليــس مــن الصــدفة أن الداة الـ ىـن يمكــن اســتعمالها يف الحـ ي ي
ـالتي
ف
ي
ي
ـ
معا ه :الدولة.
يس ــتعمل الرأس ــماليون الدول ــة للشقة ويس ــتعمل الش ــيوعيون الدول ــة لس ـ ىـبداد المشوق،
وإعادة توزيعه عل منتجيه الحرار ،وسنعود لهــذا الموضــوع يف فصــل خــاص ،ر
وبس ء مــن
ـ
ـ
التفصيل يلبى آراء القادة المار ي ي
كسيي يف هذا الموضوع.
ي
سنمض إل تعــداد الســباب الخــرى لملحاحيــة البحــث ي ـف الدولــة ،وللهميــة الكـ يـببة
الن
ـ
ي يـ
لهــذا الموضــوع لــدى الماركسـ ي ي
اللينينيي  ،وقبــل هــذا كلــه ،نطــرح مــا إذا كــان صــحيحا أن
ـيي
ـيي قــد أعطــوا أهميــة مــا ى
الماركسـ ي ي
مفبضــة ،للبحــث ي ـف الدولــة ،أم أن هــذه المســلمة مجــرد
وهــم مشب إل مخيلتنــا ،ضــمن ســياقات مــا ،وأضــح شــبيها بالحقيقــة الثابتــة ،وللتحقــق
ـيي المؤسسـ ي ي
مــن ذلــك ،وجــب العــودة إل القــادة الماركس ـ ي ي
ـي ،ومــن تلهــم ممــن س ــار عل
خط الماركسية.
ى
المفبض وضع لئحة المار ي ي
كسيي الذين انشغلوا إل هــذا الحــد أو ذاك بنظريــة
إذا كان من
الدولة ،فسيكون مـن العبــث إضــاعة الجهــد يف هــذا العمــل ،ذلــك لن جـل الماركسـ ي ي
ـيي قـد
ـ
ـي إل مشــوه الماركســية ،مــن الخـ بـباء إل المبتـ ي ي
انشــغلوا بالدولــة ،مــن المؤسسـ ي ي
ـدئي ،كمــا
البلمان الفرنس
بيب جوزيف 1809) .ـ  .(1865فيلسوف ومنظر "اللسلطوية" عضو ب
 7ـ برودون ي
بعد أحداث " ،1848ماه الملكية"" ،بؤس الفلسفة".
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انشغل بها أشباه المار ي ي
كسيي جميعا وانشغل بالدولة أيضا ،الماديون والمثاليون ،الميــون
والمتعلمــون ،كمــا كــانت الدولــة الر ي ي ـ
كبة الساســية لظهــور الديــان والعبــادات عمومــا .لنــا أن
ديمب ي ي ـ
لينيـ  ،لنلخـ ــص دفعـ ــة واحـ ــدة هـ ــذا النشـ ــغال الواسـ ــع بالدولـ ــة
نـ ــذكر بقولـ ــة فل ي ـ ـ
وبنظرياته ــا ،ي ــذكر ي ـ ي
البوليتاري ــة ي ـف
ليني ـف س ــياق رص ــد التش ــويه للماركس ــية غ ــداة الث ــورة ب
ي
روسيا ما يل:
تكتس
البوليتاريــة العالميــة تتصــاعد بصــورة بينــة ،ومســألة موقفهــا مــن الدولــة
"إن الثــورة ب
ـ
أهمي ــة عملي ــة ،فعناص النتهازي ــة ال ـ ىـن تراكم ــت يف غض ــون رـ ـ
عشات الس ـ ي ي
ـني م ــن التط ــور
ــ
ي
ى
ى
الشباكية الرسمية
الشباكية ـ الشوفينية السائدة ف الحزاب
السلم نسبيا ،أنشأت تيار
يف العالم بأشه ،وهذا التيار يمثله بليخانوف ،بوتروسوف ،بريشكوفسكايا ،روبــانوفيتش،
وشكاؤهما ي
ث ـ ــم المقنع ـ ــون بقن ـ ــاع ش ـ ــفاف ،الس ـ ــادة تيس ـ ـ يـبيتيل ،تش ـ ـ يـبنوف رـ ـ ـ
ف روس ـ ــيا،
ـــ
ليغي ،دافيد ي
شيدمان ،ي ي
واصابهم يف ألمانيا ،رينودل ،غيد ،فاندرفيلده ي ـف فرنســا وبلجيكــا،
هايندمان ،والفابيون يف ى
انكلبا ،وهلــم جـرا ،وهــو الشـ ىـباكية قــول ،والشــوفينية فعل ،ي يـ
يتمب
بكــون "زعمــاء الشـ ىـباكية" يتكيفــون بذلــة وحقــارة ،ليــس فقــط وفــق مصــالح بورجــوازيتهم
الوطنية ،بل وعل وجه الدقة ،وفق مصالح دولتهم ،إذ أن ر
أكبية ما يدع بالدول الكـ بـبى
الصغبة والضعيفة.
تستغل وتستعبد منذ زمن طويل جملة من الشعوب
ي
المبياليـ ــة سـ ــوى حـ ــرب مـ ــن أجـ ــل اقتسـ ــام وإعـ ــادة اقتسـ ــام هـ ــذا النـ ــوع مـ ــن
ومـ ــا الحـ ــرب ب
ـاهب الش ــغيلة م ــن نف ــوذ البورجوازي ــة ب ــوجه ع ــام،
الغنيم ــة ،والنض ــال م ــن أج ــل تحري ــر جم ـ ي
المبيالية بوجه خاص ،يستحيل بدون النضال ضد الوهام النتهازية بصــدد
والبجوازية ب
ب
"الدولة".8
اكيي النته ــاز ي ي
عــدا مهمــة التشــويه الــذي قــاده هــذا التي ــار الواســع مــن الشـ ىـب ي ي
يي ،فــإن ه ــذا
النـ ــص المـ ــأخوذ مـ ــن مقدمـ ــة مؤلـ ــف )الدولـ ــة والثـ ــورة  :تعـ ــاليم الماركسـ ــية حـ ــول الدولـ ــة،
البوليتاري ــا يف الثــورة( الــذي طرحــه ي ي ـ
ليني ي ـف غشــت  ،1917يشـ يـب ،وفــق ق ـراءة
ومهمــات ب
ـ
أخ ــرى إل النش ــغال الواس ــع لص ــنف خ ــاص م ــن الش ـ ىـب ي ي
اكيي )مش ــوه م ــاركس( بنظري ــة
 8ي ي
ليني" ،العمال الكاملة".
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الدولـ ــة نفسـ ــها ،ويبـ ــدو الهتمـ ــام بالدولـ ــة واسـ ــعا جـ ــدا ،سـ ــنة تقريبـ ــا عل انطلق الثـ ــورة
ي
البلشـ ــفية ،هـ ــذا علوة عل كـ ــون ي ي ـ ـ
ف أ كـ ـ رـب مـ ــن مكـ ــان ،إل أهميـ ــة العـ ــودة إل
ليني يشـ ـ يـب ـ ـ
ـفبدلوف" ي ـف 11
أطروحات ماركس وإنجلز بصــدد الدولــة ،وقــد أوض طلب جامعــة "سـ ي
يوليوز  1919ي
بصورة العودة إل كتابات فريدريك إنجلز ،لتلمس الفهم الصحيح لنظرية
ي
محاصة كان قد ألقاها أمام الطلبة يف نفس الجامعة.
الدولة ،عل إثر
يقــول " ي
يـ
والمحاصات،
وإئ آمــل كــذلك أن تكرســوا بعــض الــوقت ،إضــافة إل المحادثــات
ـ
وإئ آمــل أن تطــالعوا في
ي
لتقرؤو عل القل بعضا من مؤلفات ماركس وإنجلز الرئيسية  ...ـ
ـ
9
مسألة الدولة مؤلف إنجلز "أصل العائلةوالدولة والملكية الخاصة" "
ـيي ال ــذين خصص ــوا ي
قلن ــا إنن ــا ل ــن نض ــع لوائ ــح مختل ــف الماركس ـ ي ي
ف دراس ــاتهم وخطبه ــم
ــ
وأطروحــاتهم ،أو ي ـ
أدئ مــن ذلــك بكـ يـثب ،أي ي ـف أقــوالهم الـ ىـن ســجلوها ي ـف مناســبات بــذاتها،
ئ
الحصائ ليس من مهام هذه الورقة ،كما أنه عمل أقل مردودية بالمقارنة مع
فهذا العمل
الهدف العام المحدد ي
مؤسس الماركســية
ـدى
ـ
ل
ـة
ـ
ل
الدو
"
قضية
"
لنقل
،
"
الدولة
نظرية
"
ف
ـ
ر
الثلئ  ،ل يجــب أن ي
الثلث )مــاركس وإنجلــز ي يـ
يعن بــأي
وليني ( ،إن هــذا التحديــد الســم
ـ
ـ
مساهمي يف التأسيس للماركسية ،سواء يف المرحلة ي
ي
ي ي
الدئ بعــض الــوقت مــن
معن غياب
ي يـ ـ
البوليتاريـ ـ ــة
وفـ ـ ــاة
العظيمي ـ مـ ـ ــاركس وإنجلـ ـ ــز ،أو بعـ ـ ــد وفـ ـ ــاة القائـ ـ ــد ومهنـ ـ ــدس الثـ ـ ــورة ب
فلديمب ي ي ـ
والتنظب للدولــة لــم يكــن عـ بـب
ليني  ،إنمــا ،ولن البحــث
)البلشــفية( ي ـف روســيا :
يـ
يـ
الطبف ،وإن استند إل ر
ى
ى
يي
أكب المبادئ
التحب
الطبف( ،إل شكل من أشكال
التاري ــخ )التناحر
العلمية رصانة ومنطقية ونبل ،بحيث ل يمكن ى
افباض شكل من أشــكال تصــور الدولــة ي ـف
ملك العبيــد،
لملك العبيــد ،إل لصــالح هيمنــة طبقــة
مجتمــع العبوديــة ،حيــث الســيادة
ـ
ـ
كمــا ل يمكــن تصــور شــكل نقيــض لــذلك ،لــدى العبي ــد أنفســهم ،تجــاه مفهــوم الدول ــة ،إل
لصالح أن يتحرر العبيد من العبودية .

9ـ ـ ي ي
البوليتاريا" ،الطبعة الول ،موسكو ،غشت .1917
ليني" ،الدولة والثورة ومهمات ب
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية

11

ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات و البحاث و التكوين
المركز الماركس ـ

ى
ي يـ
الطبف  ،كم ــا أن فهــم الدول ــة ي ـف
اع
ص
ال
ـل
ـ
خ
دا
ـا
ـ
م
دو
متحب
إن مفهــوم الدول ــة ه ــو مفهــوم
ـ
بي طبقـ ي ي
النظــام القــائم عل العمــل المــأجور ،لــم يكــن ســوى هــذا الصاع نفســه ي يـ
ـتي :طبقــة
البوليتاريا(.
البجوازية( وطبقة ترزح تحت جحيم الستغلل ) ب
مستغلة ) ب
هــل يبــدو واضــحا أنــه ل يمكــن أن يوجــد مفهــوم متشــابه للدولــة ،تتشــارك فيــه طبقتــان ي ـف
صاع جماع ى
طبف ،أليــس مــن البداهــة أن تنتص طبقــة عل أخــرى؟ إن هــذا وحــده دليــل

ـتي متنــاحر ي ي
بي طبقـ ي ي
عل عــدم تقــايس المبــادئ المكونــة للدولــة ي يـ
تي ،وهــذا تمامــا مــا ســجله
التاري ــخ لحــد الن ،شــكل دولــة القليــة مــن القطـ ي ي
ـاعيي ورجــال الــدين ،وشــكل الدولــة لــدى
ي يـ
ي يـ
والفلحي الفق ـراء ي ـف العص
البوليتاريــا
البجوازيــة مقابــل دولــة ب
الفلحي والقنــان ،دولــة ب
الرأسمال.
ر
غب
حـ ىـن وإن اســتند تنــاول نظريــة الدولــة إل أكــب المبــادئ العلميــة رصــانة ،وهــذا الدعــاء ي ـ
موجود أصل ،فإن الدولة وكل ما يدور يف فلكها ،هو شأن ى
طبف خالص ،شكل من أشــكال
ى
ي يـ
الطبف  .هــل كــان عل الثــورة البلشــفية النتصــار ي ـف فهمهــا للدولــة للعلــم الخــالص
التحب
ـ
المستقل أم للبوليتاريا .إن الدولة ي
وف كــل الحــالت ليســت ســوى أداة ســيطرة طبقــة عل
ب
ـ
أخرى.
ربم ــا ينتظ ــر الك ـ يـثبون تع ــداد عناص م ــا مكون ــة للدول ــة ،ك ــأن نق ــول إن الدول ــة تتك ــون م ــن
ـلطي والعسـ ــكر ر ـ ـ
)السـ ـ ي ي
والبلمانـ ــات والمحـ ــاكم
والش طة والسـ ــجون (...أو مـ ــن )الحكومـ ــة ب
وجبــاة ي ـ
ـواني (....ولــو أن الماركسـ ي ي
الصائب والقـ ي ي
ـيي قــد ذكــروا مثــل هــذا ي ـف أ كـ رـب مــن مكــان،
لك ــن لك ــل تجرب ــة عناص ب ــذاتها مح ــددة للدول ــة ،ىـ ـ
ويبف الج ــامع ي يـ ـ
بي ك ــل التج ــارب ،ك ــون
الدولــة آلــة للقمــع تســتعملها طبقــة ضــد طبقــة مــن أجــل الملكيــة ،وهــذه اللــة تختلــف مــن
تجربة تاريخية إل أخرى.
الخبة عل خاصــية القمــع ،كمــا ركزنــا فيمــا ســبق هــذه الفقــرة عل خاصــية
ركزنــا ي ـف الفقــرة
يـ
شقة الملكيــة الجماعيــة ،وتحويلهــا إل ملكيــة فرديــة/خاصــة تحــت احتكــار وتصف حفنــة
مــن اللصــوص التــار ي ي
يخيي )الـ بـبجوازيون والقطــاعيون ومل كــو العبيــد( ،ذلــك فقــط لنــوح
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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بيـ
بحقـ ــائق قـ ــد يتلمسـ ــها أي متتبـ ــع لشـ ــكالية الدولـ ــة يف المراحـ ــل الثلث الموضـ ــوعة ي ي ـ
ــ
ي ي
قوسي.
أول الحق ـ ــائق ،أن الدول ـ ــة كجه ـ ــاز للس ـ ــيطرة )هك ـ ــذا يص ـ ــطلح عل تس ـ ــميته ي
ف النظري ـ ــة
ــ
الماركسية اللينينية( ل توجد إل يف مراحل الستغلل الشامل الواسع ،وبكلمة واحدة ،في
ـ
ى
مراحــل ي ي ـ
الطبف  ،وانتفــاء هــذا الســتغلل ،يســاوي انتفــاء الدولــة ذاتهــا،
تتمب بالســتغلل
ـ
بحيث أنه ليس من ي
الصوري ،وجود أي آلة للخضاع العنيف لطبقة ما ،إذا لم يكــن تمــة
أي طبق ــة تم ــارس أو تن ــوي ممارس ــة الخض ــاع ،إذا ل ــم تك ــن هن ــاك طبق ــة يمك ــن أن ىـ ـ
تتلف
يي
ويبل عليها هذا الخضاع القشي والعنيف.
ى
ه  ،ك ــون الدول ــة ي ـ ـف رـ ـش عة الطبق ــات
الحقيق ــة الثاني ــة ،ال ــن يمك ــن تلمس ــها فيم ــا س ــبق ـ ـ
وغبهــا مــن
المستغلة ليست وسيلة لنتاج العدالة والديمقراطية ،فالعدالة والديمقراطية ي
الكاذيب الجميلة آخــر مـا تفكــر فيــه الطبقــات المبنيــة عل الســتغلل ،أمــا أن تكـون دولـة
بورجوازية ديمقراطية فهذا هو العماء بعينيه.
الحقيق ـ ــة الثالث ـ ــة ،ك ـ ــون الدول ـ ــة ل توج ـ ــد إل حي ـ ــث يوج ـ ــد الس ـ ــتغلل ،وم ـ ــن ت ـ ــم الصاع
ى
الطبف  ،وهــذا يــوجب الق ـرار بــأن مرحلــة مــا مــن مراحــل تطــور التاري ــخ ،لــم يكــن أي شــكل
ـ
من أشــكال الدولــة موجـودا ،وهــذا صــحيح ،وســوف نتعــرض لــذلك بالتوضــيح عنــدما نعــود
يف هــذا العــرض المختص للدولــة مــن وجهــة نظــر الماركســية ،مــع نظريــة "الدولــة والثــورة "
لدى ي ي
ليني ،والــذي ســيحيلنا كمــا هــو معــروف مـرات ومـرات إل أطروحــات إنجلــز ومــاركس
يف الدولة.
طبع ــا ،ي ـف المجتمع ــات ال ــدنيا البدائي ــة والقبلي ــة بع ــدها ،حيــث لــم يكــن تواج ــد الســللت
والعشائر يقوم عل الملكية الفردية ،وحيث لم يكن النسان ليحتــاج إل مراكمــة الملكيــة،
ل ــم يكـ ــن هنـ ــاك أي داع للدولـ ــة .إن شـ ــكل الديمقراطيـ ــة )البدائيـ ــة( يف المجتمـ ــع البـ ـ ئ
ـدائ،
ــ
وشــكل المســاواة ي ـف الملكيــة ،ل يســتوجب آلــة للقمــع ،أو للخضــاع أو للشقة وللســيطرة
عموم ــا .كم ــا أن مرحل ــة علي ــا م ــن مراح ــل العملي ــة التاريخي ــة ،ل ــن تك ــون أيض ــا مثله ــا مث ــل
المرحل ـ ــة ال ـ ــدنيا ،ي
ه المرحل ـ ــة
ـة
ـ
ـ
ل
المرح
ـذه
ـ
ـ
ه
و
ـيطرة،
ـ
ـ
س
لل
ـأداة
ـ
ـ
ك
ـة
ـ
ـ
ل
الدو
إل
ـة
ـ
ـ
ج
حا
ف
ـــ
ـــ
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"الش ــيوعية " ،مرحل ــة زوال الس ــتغلل ب ــزوال الملكي ــة الخاص ــة ،وحس ــب ي يـ ـ
ليني  ،وقبل ــه
مـ ـ ــاركس وإنجلـ ـ ــز ،مرحلـ ـ ــة "الضـ ـ ــمحلل التـ ـ ــدر بيح للدولـ ـ ــة" منـ ـ ــذ بدايـ ـ ــة الطـ ـ ــور الول
ى
الشباكية حسب تعريف ماركس.
للشيوعية ،أي
يقول ي ي
ليني:

يـ ـ
الوف
"كيفم ــا ك ــانت الش ــكال ال ـ ىـن تتغط به ــا الجمهوري ــة ،ح ـ ىـن ول ــو ك ــانت الجمهوري ــة
ديمقراطي ــة ،ولكنه ــا إذا ك ــانت جمهوري ــة بورجوازي ــة ،إذا ى
بف فيه ــا التمل ــك الخ ــاص للرض
ـ
والمعام ــل والمص ــانع ،وإذا ك ــان رأس الم ــال الخ ــاص ،ىـ ـ
يبف المجتم ــع كل ــه ض ــمن عبودي ــة
العمل المأجور ،أي كان ل يجري فيه ما أعلنه برنامج حزبنا والدستور السـ ى
ه
ـا
ـ
م
ف
،
ـوفيائ
ـ
إل آلة يقمع بها البعض الخرين .ونحن نضع هــذه اللــة يف أيــدي تلــك الطبقـة الـ ىـن ي يـ
يتعي
ـ
عليهــا أن تســقط ســلطة رأس المــال ،نحــن ننبــذ جميــع الوهــام القديمــة القائلــة ،أن الدولــة
10
ه المساواة العامة(
 (1الدولة آلة يقمع بها البعض الخرين.
 (2الدولة ليست ه المساواة العامة كما تزعم الوهام القديمة .
ي ي
والفلحي من أجل إسقاط سلطة رأس المال.
 (3لكن الدولة يصورية للطبقة العاملة

وه أيضــا
ه خلصــة النظريــة الماركســية اللينينيــة حــول الدولــة ،ـ
هــذه المقــولت الثلث ـ
خلص ــة النق ــاش والصاع ال ــداخل داخ ــل الماركس ــية نفس ــها ح ــول الدول ــة ،ي يـ ـ
بي اللينيني ــة
وه خلصــة التجربــة التاريخيــة
والفوضــوية والكاوتســكية وســائر التجاهــات التحريفيــة ،ـ
والتطبيقي ــة لكومون ــة ب ــاريس ،ال ـ ىـن درس ــها ك ــارل م ــاركس ،وال ـ ىـن أوح ــت لم ــاركس وإنجل ــز
بمقولة "شيخوخة البيان الشيوع يف بعض جوانبه" ،وأدت إل مراجعة البيان العظيم.
 (1الدولة يصورة ملحة للثورة.
غب يصورية .
 (2وه أيضا ي
 (3الدولة تستعمل.
 10ـ ي ي
البوليتاريا" ،الطبعة الول ،موسكو ،غشت .1917
ليني" ،الدولة والثورة ومهمات ب
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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 (4والدولة تضمحل أي ي
تنتف.
لم يفهم التحريفيون ى
البوليتاريــة ،أي أن
من تكون الدولة يصورية لســتكمال مهــام الثــورة ب
تصـ ــبح آلـ ــة للهجـ ــوم عل القليـ ــة المحتكـ ــرة للملكيـ ــة ،وآلـ ــة للـ ــدفاع أيضـ ــا ،ضـ ــد الثـ ــورات
المضادة ،ضد عودة الستغلل.
يف هــذه الحالــة /المرحلــة التاريخيــة الحاملــة لهــذه ر ـ
الش وط والســمات السياســية العامــة،
ـ
تكون الدولــة كجهــاز للقمــع والــدفاع ،يـصورة ملحـة يجــب بناؤهــا واســتعمالها لهــذا الهــدف
ال ــديمقراط النبي ــل :إم ــا إع ــادة توزي ــع ع ــادل للملكي ــة عل عم ــوم الك ـ ي ي
ـادحي )الغلبي ــة م ــن
الشــعب الجــائع للخـ ب يـب وللعدالــة( أو حمايــة الملكيــة الـ ىـن أصــبحت ملكيــة الجميــع/الدولــة
م ـ ـ ــن ع ـ ـ ــودة القلي ـ ـ ــة لحتكاره ـ ـ ــا )الث ـ ـ ــورة المض ـ ـ ــادة( .وه ـ ـ ــذه إح ـ ـ ــدى خاص ـ ـ ــيات الدول ـ ـ ــة
الديمقراطية الشعبية.
لكـ ــن ،وبالمقابـ ــل "تضـ ــمحل " الدولـ ــة تـ ــدريجيا عنـ ــدما تنتص الثـ ــورة نصا نهائيـ ــا ،وتولـ ــد
مرحلــة تاريخيــة "كاملــة" مــن رحــم الرأســمالية وعل أنقاضــها ،هــذا ي ـف المرحلــة الشــيوعية
ى
العليا ،ى
المفبض أن تدوم ،ليس أياما أو شهورا ،بل حقبة تاريخية طويلة نسبيا.
والن من
يقول ي ي
ليني بهذا الصدد" :عندما تزول من العالم إمكانية الستغلل ،عندما ينعدم ملكو
الر ي
اض ومل كــو المصــانع ،عنــدما يــزول هــذا الوضــع الــذي يصــاب فيــه البعــض بالتخمــة
ـ
ى
ويج ــوع آخ ــرون ،عن ــدما ت ــزول إمكاني ــة ذل ــك ،عندئ ــذ فق ــط ،ن ــبك ه ــذه الل ــة للتحطي ــم،
عندئذ تزول الدولة ويزول الستغلل ،وتلك وجهة نظر حزبنا الشيوع"

11

غب مادية حول الدولة
 4ـ تصورات ي
ليني ح ــول الدول ــة ،ن ــود ي ـ
فلديمب ي ي ـ
لص ورة منهجي ــة،
قب ــل ع ــرض أفك ــار الزعي ــم الش ــيوع
يـ
تتعلــق بإمكانيــة المقارنــة ي ي ـ
بي تصــورات مختلفــة حــول الموضــوع ،إعلن تعــدد التصــورات
وذلــك مثــل جــل أغلــب القضــايا الساســية الخــرى ،أن الختلف يعــود دومــا إل اختلف
ى
الطبف يف غالب الحيان.
زوايا التناول ،والخلفيات الفكرية واليديولوجية والصطفاف
 11ـ ي ي
ليني" ،الدولة والثورة".
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ولك نمــر بشعة نحــو التنــاول الــذي يهمنــا ،نــورد بعــض التصــورات المشــهورة ي ـف موضــوع
ـ
الدولة ،عل أن اختلفها يفرض موضوعا أو ى
كثبة للبحث يف المسألة.
حن مواضيع ي
ا ـ النظرية الثيوقراطية:
بي النــاس بواســطة مبعـ ي ي
وترجــع نشــأة الدولــة إل رغبــة "ا" يف تحقي ــق العدالــة ي ي ـ
ـوثي أو
ـ
خلف ــاء ي ـ ـف الرض ،إن ه ــذا التص ــور للدول ــة س ــاد خلل مراح ــل طويل ــة م ــن تط ــور التاري ــخ
رـ ـ
غب أن دولـ ــة أو دول "ا" لـ ــم يسـ ــجل التاري ــخ سـ ــوى إنتاجهـ ــا لقض درجـ ــات
البش ي ،يـ ـ
ى
الطبف والظل ــم رـ ـ
البش ي ،ال ــذي ق ــادته ع ـ بـب التاري ــخ النس ـ يـائ ،كم ــا ل ــم يس ــجل
الس ــتغلل
ــ
ـوئ ا" إل "مشـ ــعل حـ ــروب" دينيـ ــة ي
البش ية ،سـ ــوى تحـ ــول "مبعـ ـ ر
تاري ــخ ر ـ ـ
ف المظهـ ــر،
ــ
مب المراحــل الثلث الكـ بـبى للتحــول التــار ي
وطبقيــة يف الجــوهر ،وهــذا ي يـ
يح ،ول زالــت هــذه
ـ
الدين الرجع للسلطة والدولة ى
ي
حن الن.
السمات تطبع نماذج معاصة للتصور
ب ـ الدولة كعقد اجتماع:
ى
14
13
12
الغريف أبيقـ ــور،15
ـم
ـ
ـ
ه
وقبل
ـوك
ـ
ـ
ل
و
ـو
ـ
ـ
س
ورو
أبـ ــرز مفكـ ــري هـ ــذا التجـ ــاه هـ ــم هـ ــوبز
ــ
وملخصها ،أن الدولة وليدة تعاقد ي ي
بي الشعب والحاكم ،باعتبــار أن الشــعوب قــد أضــحت
ي
ي ي
ومتحصة ،ولم تعد تعيش أفكارا ورغبــات عتيقــة
السني من التاري ــخ ناضجة
بحكم آلف
سادت يف مراحل عتيقة من التاري ــخ .
وه بــذلك ترفــض الشــكال القديمــة للســلطة ،وســبق أن ناضــلت مـن أجـل هــذه الحقــوق،
وس ــجلت بط ــولت واس ــعة ض ــد الحك ــم الف ــردي أو ال ــثيوقراط ،وأش ــهر قول ــة ي ـف التجرب ــة
ي يـ ـ
انجلب ي ،مناص للملكيـ ــة المطلقـ ــة و
 12ـ هـ ــوبز تومـ ــاس 1588) .ـ  ، ( 1679فيلسـ ــوف ومـ ــؤرخ
المدرسة العقلنية ،و واضع أساسيات "العقد الجتماع".
فرنس مــن مفكــري
 13ـ روسو جان جاك 1712) .ـ  .(1778فيلسوف وكاتب وأديب وعــالم نبــات
ـ
عص النوار ،ساعدت أفكاره التنويرية عل قيام الثورة الفرنسية.
ي
ي يـ ـ
انجلب ي ،مـ ــن المسـ ـ ي ي
ف العقلنيـ ــة
 14ـ جـ ــون لـ ــوك 1632) .ـ  ،(1704فيلسـ ــوف تجريـ ـ بـن
ـاهمي ـ ـ
و"العقد الجتماع".
 15ـ أبيق ــور) 341ـ  270ق .م( ،م ــن س ــاموس يف بح ــر إيج ــا باليون ــان ،مؤس ــس تي ــار البقوري ــة في
ــ
ــ
الفلسفة ،وصاحب فلسفة الوصول إل السعادة.
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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يي
التاريخية لهذا التصور ،القولة ى
النجلبيــة عل مســامع الملــك
البجوازيــة
الن كــانت ترددهــا ب
بي الشــعب والحــاكم حــول ي ـ
" :ل ي ـصائب دون تمثيــل" ،ويشـ يـب ذلــك إل تعاقــد ي ي ـ
الصائب،
مقابــل التمثيــل ي ـف مجلــس الشــعب ،لكــن هــذا التصــور مثــل ســابقه ،لــم يخــرج عــن مجــرد
اتفاق حول المشاركة ي ي
بي الطبقة المستغلة والمستغلة ،يف أمور أتخاذ قـرارات معينــة ولــم
يشمل الملكية ذاتها.
ج ـ نظرية الدولة كتطور أشي:
هــذه النظريــة تزعــم أن الدولــة مجــرد حــدث عــارض وقــع خلل تاري ــخ مــا ،عنــدما اســتطاع
البع ــض الس ــيطرة عل الس ــلطة داخ ــل القبيل ــة أو العش ـ يـبة ب ــالقوة وإخض ــاعها للوام ــر ،ث ــم
ت ــوال ع ـ بـب مراح ــل مختلف ــة نف ــس التصف ،إل أن اكتس ــب خصائص ــه النهائي ــة ي ـ ـف ش ــكل
الدولة ،غب أن هذه النظرة اللتاريخية جد مغرقة يف المثالية والصدفوية ي
وف البلدة.
ي
فلدمب ي ي
ليني  :الدولة والثورة ومهمات بالبوليتاريا" ،اضمحلل" الدولة وخـ بـبة كومونــة
4ـ
ي
باريس .1871
لينيـ ي
يـ
ف التقـ ــديم الـ ــذي وضـ ــعه لطروحـ ــة الدولـ ــة )غشـ ــت  ،(1917إل السـ ــبب
يشـ ـ يـب ي ـ ـ
ر
المباش الذي جعل من الحديث عن الدولة ذا أهمية قصوى كما يل:
النظب  ،الناجم ــة ع ــن الح ــرب ال ـ ىـن تسـ ــتطيل ،تجع ــل
"إن اله ــوال والنكب ــات المنقطع ــة
يـ ـ
ي
البوليتاري ــة العالمي ــة تتص ــاعد
ـاهب ـ ـف حال ــة ل تص ــدق وتش ــدد س ــخطها ،إن الث ــورة ب
الجم ـ ي
تكتس أهميــة عمليــة ...إن عناص النتهازيــة الـ ىـن
بصورة بينة ،ومسألة موقفها من الدولة
ـ
تراكم ــت يف غض ــون ر ـ
عشات الس ـ ي ي
ـني م ــن التط ــور الس ــلم نس ــبيا ،أنش ــأت تي ــار الش ـ ىـباكية
ـ
ي
ي
ى
الشباكية الرسمية ف العالم بأشه ".16
الشوفينية السائدة ف الحزاب
المبياليـ ــة العالميـ ــة الول ،ونتائجهـ ــا المنتظـ ــرة عل الطبقـ ــة
السـ ــبب الول هـ ــو الحـ ــرب ب
العاملـ ــة ي
المبياليـ ــة نفسـ ــها غـ ــداة
ف البلـ ــدان المسـ ــتعمرة ،وعل وضـ ــعها داخـ ــل البلـ ــدان ب
ــ
والمبيال.
التحول الهائل للرأسمال إل الطابع الحتكاري الدول
ب
 16ـ ي ي
البوليتاريا يف الثورة".
ليني
فلديمب "الدولة والثورة  ،ومهمات ب
ي
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والسـ ــبب الثـ ـ يـائ هـ ــو توسـ ــع التجاهـ ــات النتهازيـ ــة المشـ ــوهة للماركسـ ــية خلل المراحـ ــل
ى
الطبف .وقد خصص ي يـ
ليني الكـ يـثب مــن الجهــد والــوقت لفضــح هــذه
السلمية نسبيا للصاع
التي ــارات التحريفي ــة ب ــالعودة مـ ـرارا لم ــاركس وإنجل ــز .وم ــن ي يـ ـ
بي التي ــارات ال ـ ىـن ن ــالت النق ــد
الح ــازم تي ــار "ك ــارل كاوتس ــك" 17أح ــد زعم ــاء الممي ــة الثاني ــة ) 1889ـ  . (1914فلنع ــرض
التشويــهات ى
الن حددها ي ي
ليني :
التشويه الول :فكرة التوفيق ي ي
بي الطبقات.
بيـ ـ
ي ـ ـ ــذهب المناش ـ ـ ــفة والش ـ ـ ـ ىـباكيون ال ـ ـ ــديمقراطيون ،إل أن الدول ـ ـ ــة جه ـ ـ ــاز للتوفي ـ ـ ــق ي ي ـ
ى
الطبف  ،ولتسـ ـ ــييد الصـ ـ ــلح ي يـ ـ
بي ـ الطبقـ ـ ــات المتنـ ـ ــاحرة،
الطبقـ ـ ــات ،أي لتلطيـ ـ ــف الصاع
ـــ
ي ي
ي ي
وبالخصوص ي ي
وه نظــرة أعلــن
والفلحي وعموم
والبوليتاريا
بي البورجوازية ب
المستغلي ،ـ
ليني تفاهتهــا جملـة وتفصــيل ،بكـون اســتحالة التوفيــق ي يـ
ي ي
بي الطبقــات إل ي ـف حالــة واحــدة:
حالــة الملكيــة المشـ ى
ى
ـ
س
الطبف  .إن هــذا الطــرح ليــس ماركســيا وليــس
ـتغلل
ال
ـاء
ـ
ف
وانت
كة
ـب
ـ
طرحــا ثوريــا ،حـ ىـن وأن أصــحابه كــانوا يــدعون النتمــاء إل الماركســية ،وقــد ســبق ي ي ـ
لليني أن
عب عنه بقولة جامعة" :إنهم ماركسيون قول وتحريفيون فعل".
ب
أطروحــة التوفيــق ي ي ـ
ـغبة ،وليســت أطروحــة بروليتاريــة
بي الطبقــات أطروحــة بورجوازيــة صـ ي
ثوريـ ــة ،وقـ ــد قـ ــاد البلشـ ــفة بقيـ ــادة ي ي ـ
لينيـ معـ ــارك فكريـ ــة وميدانيـ ــة ضـ ــد هـ ــذه التيـ ــارات،
ونجحوا يف نقد أطروحاتهم ،وتوضيح استحالة التوفيق ي ي
بي الطبقات المتناحرة ،فالدولــة
نفس ــها ل تظه ــر إل يف مرحل ــة استعص ــاء ه ــذا التوفي ــق ،فل ــو ك ــان التوفي ــق ي يـ ـ
بي الطبق ــات
ــ
ى
المتناحرة ممكنا يف وضع طبف ما ،لكان من العبث ظهور آلة اسمها الدولة.
ليني الحتكــام إل الواقــع التــار ي
كــان عل ي يـ
يح ي ـف كــل مــرة ،كمــا كــان عليــه الرجــوع إل مــاركس
وإنجل ــز لع ــادة بع ــث أفكارهم ــا ح ــول الدول ــة ،ه ــذه الفك ــار ال ـ ىـن تتع ــرض ي ـ ـف ك ــل م ــرة إل
ي
وصحاف وسياس من أصول نمســاوية ،وبعــد مــوت
 17ـ كارل كاوتسك ) 1854ـ  ( 1938فيلسوف
الرئيس للحــزب ال ــديمقراط الجتم ــاع اللم ـ يـائ ،وهــو أح ــد زعم ــاء المميــة
إنجل ــز ،أص ــبح المنظ ــر
ـ
ي
ى
الثانيــة ،وكــان يلقــب ب "بابــا الماركســية" ،وعــرف بكــونه كــان نصـ يـب التجــاه الوســط ـف الشــباكية
الديموقراطية قبل أن ينهار ويرتد عن الماركسية.
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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ي
ي
ي
"التلطي ــف" م ــن ط ــرف المناش ــفة والش ـ ىـب ي ي
وف ب ـ ىـاف
اكيي ال ـ بـبجواز ييي الص ــغار ـف روس ــيا ،ـ
الدول الخرى.
ل ــذلك فقــد فضــح ،معتمــدا عل آراء مــاركس ،كــون المشـ ي ي
ـوهي للماركس ــية إنم ــا يهــاجمون
البوليتاريــا والشــعوب المظلومــة ،يمكــن أن تســتعمله
بعقليــة بورجوازيــة أهــم ســلح لــدى ب
ى
البوليتاريــة .هــذا الســلح
للتحــرر مــن الســتغلل
الطبف وتحقيــق مجتمــع وعــالم العدالــة ب
ـ
هــو رـ
مشوعية العنــف تجــاه الطبقــة المســتغلة .إن القــول بالتوفيقيــة ،هــو اســتهداف للحــق
يف الثورة الحادة عل الظلم ،والذي ى
يبف أهم قاعدة ماركسية عل الطلق.
التشويه ي
الثائ :كاوتسك ضد تحطيم الدولة البورجوازية ومع أكذوبة الدولة
الديموقراطية الخالصة.
البوليتاري ــة م ــن خلل ط ــرح
يفت ــح ك ــارل كاوتس ــك طري ــق الرت ــداد ع ــن الماركس ــية والث ــورة ب
البوليتاريــا يـ
بالصورة ،شــكل ل يتلءم
السؤال التال" :لية أســباب يجــب أن ترتــدي ســيادة ب
مع الديمقراطية؟".
إن كاوتسـ ــك يسـ ــتبطن ذكـ ــر شـ ــكل الديمقراطيـ ــة وطبيعتهـ ــا ،إذ ل وجـ ــود لي ديمقراطيـ ــة
معلقــة ي
ولك نعيــد صــياغة قولــة كاوتســك فيمــا يفرضــه الســياق الــذي يســوقه ي ـف
اغ،
ر
ـ
ف
ف
ـ
ـ
البوليتاريــة ،يجــب أن تصــاغ الشــكالية
الحاطــة بموضــوع الدولــة الديمقراطيــة بعــد الثــورة ب
البوليتاري ــا يـ ـ
بالص ورة ش ــكل ل
عل النح ــو الت ــال " :لي أس ــباب يج ــب أن ترت ــدي س ــيادة ب
يتلءم مــع الديمقراطيــة "البورجوازيــة"؟ لقــد أكــد ي يـ
غب مــا مــرة وبشـ ىـن الســاليب عــن
ليني يـ
خط ــورة "كاوتس ــك الك ــذاب" ،و"م ــزور م ــاركس" "وطاحون ــة الكلم الف ــارغ" ،وطبع ــا ق ــد
البوليتاري ـ ــة والمرت ـ ــد
خص ـ ــص الك ـ ـ يـثب م ـ ــن العم ـ ــال لنق ـ ــد
كاوتس  ،ك ـ ــان أهمه ـ ــا "الث ـ ــورة ب
ــ
كاوتس ـ ــك" .إن ه ـ ــذا الس ـ ــتبطان المقص ـ ــود ي
ف ح ـ ــذف طبيع ـ ــة الديمقراطي ـ ــة والس ـ ــكوت
ــ
يـ
الممنهــج عنهــا ،كــان المقصــود منهــا جعــل مـاركس " بورجوازيــا أخرقــا "بتعـ يـبب ي يـ
بمعن
ليني ،
وغب شيوعية.
تزوير ماركس ،وجعل أفكاره تبدو بورجوازية ي
ولك نقـ ىـبب أ كـ رـب مــن التشــويه الــذي قــاده كاوتســك بخصــوص الدولــة ،نـ ىـبكه يوضــح
لكــن ،ـ
الصغبة ،يقول كاوتسك:
البجوازية
ي
بجلء خاص الطروحة ب
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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ي
يعن الش ــيوع( بالطريقــة الماركس ــية ،ترت ــب عليــه أن يقــول :إن المس ـ ي ي
ـتغلي
"فــإذا حــاكم ) ـ
الغي ( يحول ــون الدول ــة ي ـ
)كش ي ي ـ
بالص ورة )والح ــال ي ــدور الكلم هن ــا ع ــن الديمقراطي ــة ،أي
ـتغلي عل المسـ ي ي
عن شكل من أشكال الدولة( إل أداة لسيطرة طبقتهم ،طبقة المسـ ي ي
ـتغلي
الغي ( ،ولهــذا فــإن الدولــة الديمقراطيــة أيضــا ســتكون أيضــا دولــة المسـ ي ي
)فتــح ي ي ـ
ـتغلي )كش
الغي ( مـ ــا دام هنـ ــاك مسـ ــتغلون يبسـ ــطون سـ ــيطرتهم عل أغلبيـ ــة المسـ ـ ي ي
ي يـ ـ
ـتغلي .أمـ ــا دولـ ــة
ـادحي( ،ي
ـتغلي )الكـ ي ي
ينبع أن تكــون ديمقراطيــة للمسـ ي ي
المستغلي )يقصــد الكـ ي ي
ي ي
ـادحي( وتقمــع
ـ
ي
ي
المس ـ ي ي
يعن ع ــدم مس ــاواة ه ــذه الطبق ــة،
ـتغلي)ال ـ بـبجواز ييي( ،والح ــال ،أن قم ــع طبق ــة م ــا ،ـ
إقصاءها عن "الديمقراطية".18
البميــل مــن الكلم "
ســنلحظ بوضــوح كــل هــذا اللتفــاف الواســع عــن الحقيقــة ،كــل هــذا " ب
البوليتاريــة العظيم ــة ل
ه  :أرجــوك أيتهــا الثــورة ب
مــن أجــل ت ـ بـبير توصــية تحريفي ــة واحــدة ـ
تقض البورجوازي ــة ال ـ ىـن اس ــتغلتك م ــن التمثيلي ــة السياس ــية ،ي ـ ـف حال ــة انتص ــارك العظي ــم
ــ
تعن التـ ي
ي
ي
ـآح
تعن ضــمان تمثيليــة كــل الطبقــات ،كمــا ـ
عليهــا ،لن الديمقراطيــة البورجوازيــة ـ
ي
يـ ـ
تنبن عل مش ــاركة الجمي ــع،
يبي ه ــذه الطبق ــات ،والح ــال أن الدكتاتوري ــة البورجوازي ــة ل ـ ـ
هك ــذا كم ــا يوهمن ــا الرج ــل ،فك ــل ديمقراطي ــة ه صاع ى
وه حتم ــا اس ــتغلل طبق ــة
طبف ـ
ـ
ـ
لطبقة أخرى.
لكـ ــن لمـ ــاذا اخـ ـ ىـبع معاص مـ ــاركس وإنجلـ ــز" ،المرتـ ــد كاوتسـ ــك " أطروحـ ــة "الديمقراطيـ ــة
ي ي
الشيوعيي بها؟
الخالصة" ،ولماذا يوض

إن كلم كاوتس ــك م ــوجه إل الح ــزب البلش ـ يـف ر ـ
ي يـ
مباشة ،وم ــوجه ض ــد ي ي ـ
فليني
ليني نفس ــه،
يخب يف كتابات عديــدة بامتعــاض كاوتســك مــن عــدة أمــور ،قــد تقلــق بورجوازيــة ألمانيــا مـن
ب
خلل نجاحـ ـ ــات الثـ ـ ــورة ي
ـغبة
فـ روسـ ـ ــيا ،وهـ ـ ــو إذ يفضـ ـ ــح تخوفـ ـ ــات البورجوازيـ ـ ــة الصـ ـ ـ ي
ــ
وف المميــة الشـ ىـباكية في
التحريفيــة ،المندســة يف الح ـزاب الشـ ىـباكية اللمانيــة وقتئــذ ،ي
ـ
ـ
ـ
نفس المرحلة ،يعدد هذه السباب كالتال:
ا ـ خوف كاوتسك عل البورجوازية المنهزمة إبان الثورة البلشفية.
 18ـ ي ي
البوليتارية والمرتد كاوتسك" المختارات ،ص.180 :
ليني
فلديمب "الثورة ب
ي
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ي يـ ـ
ممثليـ ع ـ ــن
ب ـ قل ـ ــق كاوتس ـ ــك م ـ ــن ح ـ ــل "الجمعي ـ ــة التأسيس ـ ــية " ،ال ـ ـ ىـن ك ـ ــانت تض ـ ــم
البجوازية الروسية.
ب
ج ـ الخوف من إتمام مهام الثورة بإلغــاء الطــابع الـ بـبجوازي للثــورة ،والسـ يـب قــدما ي ـف برنامــج
"السلطة كاملة للسوفييتات".
ـتي عل القــل فضــحهما ي ي ـ
إذن فــالردة لــدى كاوتســك تتضــح يف أطروحـ ي ي
ليني أشــد الفضــح،
ـ
ي
يـ ـ
ولك
أطروحـ ــة التـ ــآح يبي الطبقـ ــات ،وأطروحـ ــة الدولـ ــة الديمقراطيـ ــة الخالصـ ــة ،لكـ ــن ،ـ ـ
يتحقــق لــه ذلــك ،كــان لبــد لــه مــن إعــادة ق ـراءة مــاركس وإنجلــز عل نحــو خـ ئ
ـاط ،وتزويــر
ـغب أيض ــا داخــل المميــة ،لكــن ال ـ ى يـبوير
مــاركس مــن أجــل النتص ــار للتي ــار البورج ــوازي الصـ ي
والشاعة ل ينجحان ،فــإنجلز كــان واضــحا ي ـف هــذا الشــأن تمــام الوضــوح ،بحيــث ل يحتــاج
لك ـ يـثب م ــن العن ــاء ليق ــدم تص ــوره ه ــو ،وتص ــور م ــاركس أيض ــا ،لمفه ــوم وطبيع ــة وأه ــداف
البوليتارية ،يقول يف رسالة إل بيبل ما يل :
الدولة ،وشكل ديمقراطية الدولة ب
" إن الدول ــة ليس ــت إل جه ــازا لقم ــع طبق ــة م ــن قب ــل طبق ــة أخ ــرى ،وه ــذا م ــا يص ــدق عل
19
الجمهورية الديمقراطية ،بدرجة ل تقل إطلقا عن صدقه عل الملكية"
فلديمب ي ي ـ
ليني ذات ــه ،وك ــل ه ــذا النبط ــاح
م ــع ك ــل ه ــذا الع ــداء للث ــورة ي ـف روس ــيا ولق ـرارات
يـ
ليني ليمــدح الرجــل ،ي
للبورجوازيــة فقــد عــاد إثــر وفــاة ي ي ـ
فف  21كــانون  1924طلــب رئيــس
ـ
تحري ــر جري ــدة "اليزفيس ــتيا")ص ــحيفة روس ــية( م ــن كاوتس ــك أن يكت ــب ع ــن وف ــاة ي يـ ـ
ليني ،
تفاح كاوتسك أن يطلب منه ذلك رغم كل هذا الجفاء بينه ي يـ
ب ئ
وبي زعيــم الشــيوعية )راجــع
البوليتارية والمرتد كاوتسك"( ،ورغم ذلك كتب ما يل:
كتاب " الثورة ب
"وأســجل يف الـوقت نفســه يأئ ورغــم كــل تحفظـ ىـائ حـول طرائــق ي يـ
ليني  ،لــم أيــأس البتــة مــن
ـ
ـ
ي
ي
ي
وضع الثورة ف روسيا ...عندئذ ومع كل الشغيلة ف روســيا ،وكــل الشــغيلة ـف العــالم ،ومــن
ي
كبب الرواد العظام لهذه الثــورة ،أولئــك الــذين
دون أي انقسام ف الحركة ،سنتذكر بامتنان ي
خلل عقود كاملة من النضــال والمحــن ،هيئــوا لهــا ي ـف روســيا وقادوهــا إل النص ،وبالتــال،
 19ـ فريدريك إنجلز" ،رسالة إل بيبل" ،المختارات" أو "مراسلت ماركس وإنجلز".
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ح ـ ىـن بالنس ــبة لل ــذين يعارض ــون الح ــزب البلش ـ يـف الي ــوم ،ل ــن يغي ــب إس ــم ي ي ـ
ليني ع ــن ذل ــك
البانتيون(.20
التشويه الثالث  :الفوضويون وأطروحة "اللدولة أواللسلطة عل الطلق".
تناول فلديمب ي ي
البوليتاريــا ي ـف الثــورة" بدرجــة أقــل،
ليني ف كتاب الدولة والثــورة ومهمــات ب
ي
ي
نق ـ ــد التي ـ ــار الفوض ـ ــوي ي
ف الماركس ـ ــية ،فباس ـ ــتثناء فص ـ ــل قص ـ ـ يـب تح ـ ــت عن ـ ــوان "ج ـ ــدال
ــ
ي
ي ي
الخبة تقريبــا مــن أطروحتــه حــول الدولــة
الفوضويي" ،جاء ـف الفصــول
بليخانوف  21مع
يـ
البوليتاريــة ،لــم يخصــص الكـ يـثب مــن الجهــد والتفصــيل النظــري والفضــح الــدقيق
والدولــة ب
اكيي الث ــور ي ي
يي الش ـ ىـب ي ي
مثلم ــا خص ــص للتحريفي ــة الكاوتس ــكية ،أو النته ــاز ي ي
وغبه ــم ،ه ــذا
يي ي
عل خلف أطروحاته الفلسفية ى
الن عمم فيهــا النقــد الواســع لمجمـل التيــارات التحريفيــة
يف أوروبا آنذاك ،وعل خلف أيضا كارل مــاركس وفريــدريك إنجلــز ،اللــذان خصصــا الكـ يـثب
ي 22
ي ي
الفوضويتي.
باكوني
من العمل يف اتجاه نقد فلسفة برودون وآراء
ي
غب كــون التيــارات الفوضــوية الـ ىـن تأسســت ي ـف
ول نجــد ســببا دامغــا لقلــة الهتمــام هــذا  ،ي ـ
عهد ماركس ى
وحن قبــل مــاركس بقليــل ،ضــمن الفلســفة اللمانيــة والفرنســية بالخصــوص،
كـ ــانت إل هـ ــذا الحـ ــد أو ذاك ضـ ــعيفة وغب ذات تـ ــأثب ي
ف المرحلـ ــة الـ ـ ىـن يتناولهـ ــا كتـ ــاب
يـ ـ
ي ــ
ي
ي
"الدولة والثــورة" ي يـ
التحريف ي ـف الماركســية كــان
يعن أن هــذا التجــاه
لليني  ،يـ
غب أن ذلــك ل ـ
ـ
غائبا تماما يف هذه المرحلة ،أو كــان منعــدم الوجــود عشــية الثــورة البلشــفية العظيمــة ،فقــد
 20ـ كـ ــارل كاوتسـ ــك ،رسـ ــالة نع يف حـ ــق ي ي ـ
لينيـ مـ ــن فيينـ ــا 24 ،كـ ــانون الثـ ـ يـائ  ،1924صـ ــحيفة
ــ ــ
"اليزفيستيا".
 21ـ بليخ ــانوف )ج ــورج( ) ( 1918-1856أح ــد الماركس ـ ي ي
ـيي ال ــروس الوائ ــل ،فبع ــد انفص ــاله ع ــن
الشـ ي ي
ـعبويي ،أســس اول مجموعــة ماركســية ي ـف روســيا )تحريــر الطبقــة العاملــة( ،وكــان عضــوا ي ـف هيئــة
تحري ـ ــر جري ـ ــدة " اليس ـ ــكرا" إل ج ـ ــانب ي ي ـ
لينيـ وآخري ـ ــن ،وبع ـ ــد الم ـ ــؤتمر الث ـ ـ يـائ للح ـ ــزب الش ـ ـ ىـباك
ي
المنشف يف الحزب وظل معاديا للبلشفية إل حدود وفاته.
الديموقراط الروس انضم إل الجناح
 22ـ بـ ي ي
روس  ،اشـ ىـبك ي ـف ثــورة  1848بألمانيــا ،زعيــم
اط
ـ
ـاكوني ميخائيــل ) 1814ـ ي  ،(1826ديمقر ـ
فوضوي ،عدو لدود للماركســية ـف المميــة الول ،طــرد مــن المميــة لفوضــويته الـ ىـن يلخصــها شــعار
"اللدولة ،اللسلطة ،اللقيادة".
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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سادت أحداث بارزة إبــان الثـورة قادتهــا شخصــيات فوضــوية متــأثرة بتعــاليم بـ ي ي
ـاكوني حـول
ـولي " ،ي ي ـ
الدولــة والســلطة كــان أهمهــا تجربــة "فـ ي ي
حي عــاد إل روســيا ي ـف يوليــوز  1917فلــم
ي يـ ـ
الفلحي  ،حي ــث م ــن المف ـ ىـبض نم ــو "التع ــاليم
يج ــد داخ ــل روس ــيا ،وبالخص ــوص داخ ــل
ـأثب ذا شـ ــأن ،كمـ ــا أنـ ــه لـ ــم يجـ ــد أي تمثيلي ـ ــة
الفوضـ ــوية " كمـ ــا هـ ــو متـ ــواتر تاريخي ـ ــا ،أي تـ ـ ي
للفوضـ ي ي
ـويي الــروس داخــل التجربــة الثوريــة الجديــدة ي ـف روســيا مــا بعــد القيص رومــانوف،
وبالخصوص داخل السوفييتات.
ي
وعل خلف ف ـ ي ي
ائ الص ــل "نيس ــتور م ــاخنو" فوض ــويا ،ق ــاد حرك ــة
ـولي ك ــان الش ــاب الوكر ـ
ي يـ
الفلحي ضــد الثــورة ،إل أن هــزم عل يــد الجيــش الحمــر ،كمــا قــادت جزيــرة "كرونشــتاد"
حركة فوضوية عسكرية ســنة  1921ضــد البلشــفية تحــت شــعار "الثــورة الثالثــة"  ،و كــانوا
ي يـ
للبوليتاري ـ ــا والبيض ـ ــاء
معروفيـ بأص ـ ــحاب الراي ـ ــة الس ـ ــوداء ،عل خلف الراي ـ ــة الحم ـ ـراء ب
ي يـ ـ
معتنقي الراء الباكونيني ــة،
لنص ــار القيص ،وك ــان ش ــعارهم الفوض ــوي " ث ــورة بل دول ــة"
ـولي وفوضــوئ روســيا بكلتــا الحركـ ي ي
وقــد ســجل إعجــاب فـ ي ي
ـتي وبشــعاراتها حــول "اللدولــة
والل س ـ ــلطة والل قي ـ ــادة"  ،أي م ـ ــا يص ـ ــطلحون عل تس ـ ــميته م ـ ــع ب ـ ــرودون وب ـ ـ ي ي
ـاكوني ب
"الدولة الحرة".
لــم تكــن الفوضــوية رغــم ذلــك قــد كــونت حركــة تاريخيــة ي ـف روســيا ،كمــا أن أفكارهــا لــم تجــد
ى
الببــة الملئمــة للنمــو مثلمــا نمــت الفكــار التحريفيــة الخــرى ،وربمــا يكــون الـ بـبيق الواســع
ي ي
الفوضويي ،وقد جمد العديد منهــم تعــاليمه
الكببة سببا يف ضعف
للبلشفية وانتصاراتها ي
ي
البوليتاريا ،أو انضموا ببساطة إل الحــزب
أمام المر الواقع ،الذي يجري آنذاك ف تاري ــخ ب
ي
البلشف نفسه.
لكـن ومـن وجهــة نظــر أخــرى ،فــإن تعــاليم الفوضـوية بشــأن الدولـة كــانت أساســية للنقــد ي ـف
هذه المرحلة من الثورة والتدقيق من طرف ي ي
ليني يف التعاليم الفوضــوية ،ي ـف ســياق الكلم
كببة يف محاججة ودحض التحريفيــة ،ســيما وأن
عن الدولة ،كان سيعط ل محالة دفعة ي
الفكـ ــار الباكونينيـ ــة وغبهـ ــا ي
ف الدولـ ــة تعـ ــد "اسـ ــتثنائية" بـ ــالمفهوم السـ ـ بـلن ،بـ ــل "غريبـ ــة
ي
ــ
وغب المار ي ي
الكثب من المار ي ي
كسيي.
كسيي ي
الطوار" و"سخيفة" ،كما ينعتها ي
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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ـاكوني زعيــم الفوضــوية ســنة  ،1814وتـ ي
ـوف ســنة  ،1876ســجن لسـ ي ي
ولــد بـ ي ي
ـني ي ـف روســيا،
وشارك ي ـف العديــد مــن النتفاضــات ،ولســخرية القــدر أن أغلــب هــذه النتفاضــات فشــلت.
تلخص تعاليمه حول الدولة )ضد كل سلطة كيفما كانت( هكذا:
" إننـ ـ ــا بصخة السـ ـ ــلم للعمـ ـ ــال ،والحريـ ـ ــة لكافـ ـ ــة المضـ ـ ــطهدين ،والمـ ـ ــوت للمسـ ـ ــيطرين
ـتغلي والمح ـ ي ي
والمس ـ ي ي
ـدمب ك ــل ال ــدول وك ــل الكن ــائس وك ــذا ك ــل
ـافظي م ــن ك ــل ن ــوع ،نري ــد ت ـ ي
مؤسس ــاتهم وق ــوانينهم الديني ــة والسياس ــية والمالي ــة والبوليس ــية والجامعي ــة والقتص ــادية
مليي ـ رـ ـ ـ
ي يـ ـ
البش المخدوع ـ ــة والمس ـ ــتعبدة والمض ـ ــطهدة
أخب ا
ك يتمك ـ ــن يـ ـ ـ
والجتماعي ـ ــة ،ـ ـ ـ
ي ي
ي ي
ي ي
الرسميي ،الف ـراد
الرسميي وشبه
المحسني
والمستغلة ،من التحرر من كل قادتها ،ومن
أخبا بحرية".
والجماعات ،والتنفس ي
بجملة واحــدة ،فــإن بـ ي ي
ـاكوني يريــد إفنــاء الكــون "فــورا" وإعــدام التاري ــخ "قشا" مــن أجــل مــا
يسـ ـ ــميه الحريـ ـ ــة أو "اللسـ ـ ــلطة عل الطلق" ،حـ ـ ـ ىـن لـ ـ ــو كـ ـ ــانت هـ ـ ــذه السـ ـ ــلطة سـ ـ ــلطة
البوليتاريا يف مرحلة تحطيم الستغلل نفسه.
ب
تمبت الفوض ــوية بتاري ــخ م ـ يـثب للش ــفقة ،ي
ي يـ
فف ع ــام  1870احت ــل ب ـ ي ي
ـاكوني وجم ــاعته مق ــر
ـ
بلدي ـ ــة لي ـ ــون )مدين ـ ــة فرنس ـ ــية(  ،وأعلن ـ ــوا إلغ ـ ــاء الدول ـ ــة ،لكنه ـ ــم تعرض ـ ــوا لس ـ ــوء قم ـ ــع،
ي ي
وفرباكوني إل إيطاليا ،وانتصت كومونة باريس عاما بعد ذلك.
ليني يف كتــاب "الدولــة والثــورة " نصــا ســاخرا لكــارل مــاركس ضــد الفوضـ ي ي
يـ
ـويي أتبــاع
يــورد ي ـ
كس يســخر مــن فكــرة
بــرودون ،أنصــار "اللدولــة ..الل ســلطة عل الطلق" .النــص المار ـ
إلغــاء الدولــة "الفــوري" الــذي يتبنــاه الفوضــوي بــرودون واتبــاعه .يقــدم مــاركس ي ـف المقــال
عمومــا ،الفهــم الصــحيح للدولــة ي ـف التنــاول الشـ ىـباك ،ويتنــاول بالخصــوص الفكــرة القائلــة
بإلغاء الدولة "فورا" أي فور إعلن الثورة نفسه.
إن م ــاركس ل يختل ــف ح ــول الش ــكل الع ــابر للدول ــة ،ول ح ــول طبيعته ــا الطفيلي ــة الواقع ــة
ف ــوق الطبق ــات ،ول كونه ــا ك ــانت دوم ــا دول ــة "القلي ــة ال ـ ىـن تس ــتغل الغلبي ــة" ،ول ح ــول
الطفيل  ،لكنــه يختلــف حــول الســؤال ،مـ ىـن يصــبح
حتميــة اضــمحلل وانتفــاء هــذا الجهــاز
ـ
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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انتفاء الدولة يصورة تاريخية محضة ،وكيف يتم ذلك ،ولصالح أي نظام اجتماع ،فمــاذا
يقول كارل ماركس:
السياس يتخ ـ ــذ أش ـ ــكال ثوري ـ ــة ،وإذا م ـ ــا أق ـ ــام العم ـ ــال
" إذا ك ـ ــان نض ـ ــال الطبق ـ ــة العامل ـ ــة
ــ ـ
البجوازي ــة ،فه ــم يق ـ ىـبفون ب ــذلك جريم ــة منك ــرة،
ديكت ــاتوريتهم الثوري ــة مق ــام ديكتاتوري ــة ب
لك مــا
جريمة إهانة المبادئ ،لن العمال لك ما يسدوا حاجاتهم اليومية
يـ
الحقبة الفظــة ،ـ
البجوازية ،يعطون الدولة شكل ثوريا وعــابرا بــدل مــن أن يلقــوا أســلحتهم
يحطموا مقاومة ب
23
ويلغوا الدولة"
م ــاذا يط ــرح م ــاركس عل الفوض ــوي ب ــرودون؟ م ــا الط ــرح الص ــحيح للغ ــاء الدول ــة؟ م ـ ىـن؟
وكيف؟
ئ
البوليتاري ــة ،وه ــو أن ك ــل ه ــذا
 1ـ القض ــية ل ــدى م ــاركس ل تتعل ــق باله ــدف النه ــائ للث ــورة ب
النضال العمال ،هو يف الحقيقة من أجل إلغاء الدولة وتحقيق مجتمع ل ى
طبف ،ل يكــون
للدولة فيه أي بمبر اجتماع للوجود كجهاز ى
طبف.
 2ـ القضــية  /الخطــأ لــدى بــرودون ،أنــه يتكلــم عــن الدولــة بوصــفها دولــة ،وليــس بوصــفها
البوليتاري ـ ــا المنتصة ح ـ ــديثا عل الديكتاتوري ـ ــة الس ـ ــائدة لق ـ ــرون كامل ـ ــة .لي ـ ــس م ـ ــن
دول ـ ــة ب
وفلحي وك ـ ي ي
ي يـ ـ
ـادحي ،إلغ ــاء دولته ــم المنتصة ح ــديثا
البوليت ــارين عم ــال
الص ــواب مطالب ــة ب
"ف ــورا" ،يف ي ي ـ
حي ل زال ــت فل ــول البورجوازي ــة ت ـ ىـببص بالمض ــطهدين ،أو ك ــون البورجوازي ــة
ـ
ى
ومعها جيوش من المرتدين الشب ي ي
اكيي يعيدون رص الصفوف من أجل الهجوم المضاد.
ى
الشب ي ي
اكيي متفقون عل أن الدولة تزول ،وهم ل يعملون إل من أجل ذلك،
 3ـ إن جميع
لكـ ــن ل يمكـ ــن للدولـ ــة أن تـ ــزول إل ي ي ـ ـ
حي يصـ ــبح المجتمـ ــع الجديـ ــد" ،النظـ ــام الجتمـ ــاع
الجديد ،الذي يولد من رحم وعل أنقاض القديم" ،عندما يصبح حقيقة تاريخية ،عندما
والخبة ،مرحلــة الش ــيوعية ،حي ــث ل
تصــل الثــورة إل أعل مراحله ــا ،المرحلــة المتقدمــة
يـ
وج ــود للطبق ــات المتن ــاحرة ،ول وج ــود للمص ــالح المختلف ــة ي يـ ـ
بي الطبق ــات ،أي ل وج ــود
للملكيـ ــة الخاصـ ــة .والكيـ ــد أن هـ ــذا ل ،ول ــن يحـ ــدث "ف ــورا" ،ول يحـ ــدث دون اسـ ــتعمال
 23ـ كارل ماركس .نقل عن ي ي
ليني "الدولة والثورة".
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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البجوازيــة ،وبنــاء الســس القتصــادية الـ ىـن ي
تنف الطبقــات،
الدولــة كجهــاز لتحطيــم الدولــة ب
ـ
كما أنه لن يحدث من تلقاء نفسه وبدون أي جهاز.
يـ
الفوض ومــاركس
الخبة ،لنها ل تســتوجب ذلــك ،فـ بـبودون يريــد
 4ـ لن نطيل يف النقطة
ي
وإنجلـ ــز ي ي ـ ـ
وليني يريـ ــدون برنامجـ ــا ثوريـ ــا ،ينسـ ــجم والعمليـ ــة التاريخيـ ــة نفسـ ــها ،إن العنـ ــف
البنام ــج الثــوري لــدى م ــاركس وإنجل ــز ي ي ـ
وليني  ،وال ــذي
ه رأس ب
الثــوري أو الثــورة الح ــادة ،ـ
البنامج الثوري.
يحاول الفوضويون اقتناصه واقتلعه من مقدمة هذا ب
يف ما يخص كومونة باريس ،فإن أي متتبع مبتدئ للماركسية اللينينيــة ،ل يمكــن أن يفهــم
القولة الماركسية المشهورة ،يف سياق مفهوم وإشكالية الدولة ،ى
والن صيغت عل أحســن
وضــوح مــن قبــل مــاركس" ،الدولــة تضــمحل" ،بكــون الدولــة المســتغلة تضــمحل أي دولــة
القطاع يف عص القطاع ،أو دولة البورجوازي يف عص العمل المــأجور ،فهــذا العيــار مــن
ى
ى
ر
المنطف
ـن
ـ
م
ـس
ـ
ي
ل
ـذلك
ـ
ب
و
،
الطبف
أساس  ،هــو الســتغلل
بس ء
ـ
ـ
ـ
أشــكال الدولــة محكــوم ـ
البوليتاري ــة
وه تحط ــم ب ــالثورة ب
أن تك ــون محكوم ــة بالض ــمحلل ،إنم ــا ب"التحطي ــم" ،ـ ـ
ي
الفلحية ،ي
ي ي
بمعن دولة جديدة
والفلحي،
وتبن سلطة جديدة ه سلطة مجالس العمال
تسع إل إلغاء العمل المأجور وتأميم النتاج ووسائل النتاج عامة .
كم ــا أن المتتب ــع البس ــيط أيض ــا ،ل يمك ــن أن يفه ــم م ــن مفه ــوم اض ــمحلل الدول ــة ،ك ــون
غب ممكـن الحــدوث،
البوليتاريــة تضــمحل عشــية النتصــار بدقيقــة ونصــف ،فهــذا يـ
الدولة ب
ولك نجيــب عل الشــكال انطلقــا مــن مــاركس و"تلميــذه" ،ســيكون مــن الفيــد تفكيــك
ـ
ي
ي
هذا المصطلح الرئيس ف علم الدولة ف الماركسية.
ومــن المفيــد أيضــا ،أن نــذكر أن هــذه الكلمــة قــد ســافرت عـ بـب كــل لغــات العــالم )اللمانيــة
،وه به ــذا تك ــون ق ــد تط ــورت إل أبع ــد ح ــد ممك ــن
/الفرنس ــية  /الروس ــية  /العربي ــة (...ـ ـ
فحسب ،واكتسبت عضلت جديدة ،إضافة إل قوتها ى
الن خلقت بهــا ي ـف لغتهــا الصــلية.
بالنس ــبة للعربي ــة فص ــيغة اض ــمحلل ت ـ ى
وه قي ــاس عل ك ــل فع ــل يق ــوم
ـمحل،
ـ
ض
ا
ـن
ـ
م
ـأئ
ـ
غبه ،كأن نقــول انكش الزجــاج :فالزجــاج قــام بالفعــل مـن تلقــاء نفســه،
بنفسه ول يقوم به ي
قراءة يف إشكالية الدولة يف الماركسية ـ اللينينية
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واض ــمحلت الدول ــة ،أي أنه ــا فعل ــت ذل ــك م ــن تلق ــاء نفس ــها ،والمع ـ يـائ الق ــرب إل ه ــذه
الكلمة يف اللغة العربية ه :تخبو  /ي
تنتف /
يـ ي
البوليتاريــا بحاجــة إل الدولــة ،هــذا مــا يكــرره
ليني ـف أطروحــة "الدولــة والثــورة" ":ب
يقــول ي
ـوفينيي والكاوتسـ ي ي
ي ي
يي ،والشـ ىـب ي ي
جميــع النتهــاز ي ي
ه تعــاليم
اكيي الشـ
ـكيي ،مؤكــدين أن هــذه ـ
ماركس ،ي ي
البوليتاريــا بـرأي مــاركس ،ليســت بحاجــة إل لدولــة ي ـف
ناسي أن يضيفوا ،أول ،أن ب
طريــق الضــمحلل ،أي مبنيــة بشــكل تأخــذ معــه بالضــمحلل ،ول مندوحــة لــه معهــا مــن
البوليتاريــا المنظمــة بوصــفها
أن تضــمحل ،وثانيــا ،أن الشــغيلة بحاجــة إل "دولــة" ،أي إل ب
24
طبقة سائدة"
البوليتاري ــا ،ت ــزول ت ــدريجيا ،كلم ــا أنج ــزت مهم ــة م ــن مهامه ــا تفق ــد
الدول ــة ،كديكتاتوري ــة ب
عض ــوا م ــن أعض ــائها ،وهك ــذا دوالي ــك ح ـ ىـن ي
تنتف  ،ويعت ـ بـب البي ــان الش ــيوع ه ــذه المه ــام
ــ
ي
ي
البوليتاري ــا ،إنه ــا تول ــد وتم ــوت ـ ـف نف ــس الن ،ـ ـف مغ ــزى دي ــالكتيك
أس ــاس حي ــاة وم ــوت ب
تتحول من كم إل كيف جديد.
البوليتاري ـ ــا إل طبق ـ ــة س ـ ــائدة بواس ـ ــطة اس ـ ـ ىـباتيجية ثوري ـ ــة ح ـ ــادة ،فتظف ـ ــر
 1ـ تتح ـ ــول ب
بالديمقراطية.
البوليتاري ـ ــا آل ـ ــة الدولـ ــة البورجوازيـ ــة وتس ـ ــتفيد مـ ــن الس ـ ــيادة السياس ـ ــية عل
 2ـ تحط ـ ــم ب
البورجوازية.
 3ـ ي
البوليتاريا نفسها يف قوة عالمية مستفيدة من سيادتها السياسية.
تبن ب
ى
البوليتاريـ ــا السـ ــائدة كامـ ــل رأس المـ ــال بالتدري ــج مـ ــن البورجوازيـ ــة ،وتمركـ ــز كـ ــل
 4ـ تنـ ـ يـبع ب
أدوات النتاج يف يد الدولة.
 5ـ ي
تلع بذلك كل المظاهر الطبقية والعبودية.
 6ـ تــزول الدولــة فاســحة المجــال لمجتمــع بــدون اســتغلل ،بــدون طبقــات ،بــدون دولــة،
تفسح المجال للمجتمع الشيوع.
 24ـ ي ي
البوليتاريا يف الثورة".
ليني
فلديمب "الدولة والثورة  ،ومهمات ب
ي
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ر
الشارة

ي
اللينين للدراسات و البحاث و التكوين
المركز الماركس ـ

ى
برهنــت كومونــة بــاريس ،باعتبارهــا درســا عمليــا للماركسـ ي ي
الطبف عل
ـيي ليختـ بـبوا الصاع
ـ
ي
الرض ع ـ ــوض النظري ـ ــة -وبالفع ـ ــل ك ـ ــانت ث ـ ــورة الكوم ـ ـ ي ي
ف الممارس ـ ــة
ـونيي ال ـ ــدرس الول ـ ـ
العملية -عل أن الدولة البورجوازية ل يمكن الحتفاظ بها من أجل العمــل بهــا ،ول يمكــن
البجوازية.
للبوليتاريا سوى تحطيم الدولة ب
ب
ه ــذا ال ــدرس ال ــذي التقط ــه م ــاركس وإنجل ــز ،م ــن الجس ــامة والخط ــورة بمك ــان ،حي ــث أدى
بهمــا إل مراجعــة البيــان الشــيوع ذاتــه ،ي ـف بعــض النقــط ،والخاصــة بالدولــة نفســها ،عل
الخبة ى
الن استخلصــاها مـن تجربــة الثــورة ي ـف فرنســا ،وهــذا ســبب قولــة مــاركس" :إن
ضوء ب
البيان الشيوع قد شاخ يف بعض أماكنه".
أحمد فارس
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