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ل حركة ثورية بدون نظرية ثورية

ي 
ي بناء الحزب البلشفف

أهمية سلح النظرية فف
ي روسيا

اكية العظم فف و قيادة الثورة الشتر
سلسلة ملخصات ومقالت حول أهمية النصوص اللينينية(

ي الروسي
اكي الديموقراطي العمالي البلشفف ي بناء الحزب الشتر

ي ساهمت فف
)التر

1924 -1912: المرحلة الثانية
 

الدولة والثورة
 
مPPPPPPPPPPPPPن وجهPPPPPPPPPPPPPة النظPPPPPPPPPPPPPر البورجوازيPPPPPPPPPPPPPة المبتذلPPPPPPPPPPPPPة، فمفهومPPPPPPPPPPPPPا الدكتاتوريPPPPPPPPPPPPPة و"

ي احدهما الخر
ف". الديموقراطية ينفف لينيي

الجزء الول
التاريPPPPخ و السياق العام

ة مـــــن1916خلل غشـــــت  ــــ منفـــــاه بسويسا، و كـــــانت هـــــذه الفـــــتر ـ 
ــــ في ـي ، كـــــان لينيي

ة مــــن حيــــث النتــــاج الفكــــري، و مــــن حيــــث مســــاره الثــــوري تعــــرف خصــــوبة كــــبتي

ــــــــ ــــــــ يحــــــــارب- النشــــــــاط العمل  ي ياليــــــــة، و كــــــــان لينيي ة حــــــــرب امتر ة فــــــــتر كــــــــانت الفــــــــتر
اكية الديموقراطيــــــــة، التجاهــــــــات الوطنيــــــــة الشــــــــوفينية داخــــــــل الحــــــــزاب الشــــــــتر

  زمروايلد و كينتـال
  ندوتر

و مـن حيـث- المنتمية إل الممية الثانية، كما حصل في
ة،من قبيـل ـي نصوصـا ذات أهميـة كــبتي النشاط النظري الـذي كـان كثيفــا،أنتج لينيي

ها" يPPPP تقريPPPPر مصPPPPتي
اكية و الحPPPPرب"، "أطروحPPPPات حPPPPول حPPPPق المPPPPم فف ،"الشPPPPتر
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ياليPPة أعل مراحPPل الرأسPPمالية"، "إفلس المميPPة الثانيPPة" ، و إل جــانب"المتا

ي النشاط العموم  و النشاط المكتنر  .هذا النشاط النظري، زاوج لينيي
 ، ، هـــذا الداعيـــة الثـــوري الشــــهتي يــــ ا تلــــو"فـــأر مكتبـــات"لقـــد كـــان لينيي ، يســـود دفــــتر

، حيـــــــــث يضـــــــــع ملحظـــــــــاته و هكـــــــــذا، فمـــــــــن علـــــــــم المنطـــــــــق إل الفرضـــــــــية. دفـــــــــتر
يقـــــا أرســـــطو، و مـــــن الـــــديالكتيك إل ي البيوجينيـــــة، و مـــــن أفكـــــار نـــــابليون إل ميتافتي

، و كانت الحصيلة : الرأسمال المال 
ياليPPPة") 1 : 39المجلـــد  ("دفPPPاتر المتا مقـــال بـــأربــع لغـــات، 232عمل،  148) 

ـي 1000حوال   صفحة مطبوعة، هناك تحليل ملموس لواقع ملموس، كـان لينيي
 ـــ وضـــع كـــان فيـــه العـــالم

ـــ العـــالم بـــالمعني الـــدقيق، في يبلـــور الدوات العلميـــة لتغيتي
ـــــ العنـــــف الرأســـــمال  أو عنـــــف علقـــــات  

  كـــــانت تخفي
تحـــــت قعقعـــــة الســـــلح، الـــــنر

 
النتـــاج الرأســـمالية، هـــذا العنـــف الـــذي جـــرف معـــه الحركـــة العماليـــة نفســـها، الـــنر

  مــن ضــبابية و عم أحســن قادتهـــا
 ـــ ظــل هـــذا الصـــخب العــام،. أصــبحت تعــاتي

في
فــإن إدراك تفكــك النظــام القــديم، و النتبــاه إل الشــقوق و مســاعدتها لك ــ تتســع،
ء ظـــروف ياليـــة إل حـــرب مدنيـــة أهليـــة، و تهني ـــ و ذلـــك عـــتر تحويـــل الحـــرب المتر
وليتاريا، كل هذه السئلة كانت تتشابك و تتـداخل فيمـا بينهـا، و ء سلطة التر مجر 

كان مطلوبا التفكتي فيها بشمولية.
 ـــ نفـــس الــوقت الـــذي)38مجلــد  ("دفPPاتر فلسPPفية") 2

، و قـــد تراكمـــت مادتهـــا في
اكم فيـــــــه مـــــــادة الوثـــــــائق التهييئيـــــــة لكتـــــــاب  ياليPPPPPPة أعل مراحPPPPPPل"كـــــــانت تـــــــتر المتا

."الرأسمالية
ــــ) 3  

ورة، قــــادرين عل التحكــــم في ــــ وريا أن يصــــبح الثوريــــون بالضي ــــ لقــــد أصــــبح ضي

 
اتيجيتهم، و هذا يعني :السس النظرية لستر
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وضPPع خPPط فاصPPل مPPع الفوضPPوية، خاصPPة فيمPPا يخPPص أطروحاتهPPا الغامضPPة- 
.1"القضاء عل الدولة"حول 

.الدولة" استعمال"مجابهة النتهازية و أطروحاتها الغامضة حول - 
، و عل رأسPPPPPPهم-  ف اكييي بطريقPPPPPPة أخPPPPPPرى، إزاحPPPPPPة التذبPPPPPPذبات مPPPPPPن رأس الشPPPPPPتر

وليتاريا .2البلشفة فيما يخص دكتاتورية التا

تطــــورت و توطــــدت الماركســــية مــــن خلل ضاعها ضــــد منوعــــات الفكــــر البورجــــوازيــ  1
، و قد عرف القرن  ـي الماركســية و الفوضـوية 20و بدايـة القـرن  19الصغتي ضاعا مريـرا بيي

ائح غتي الناضجة مــن الطبقــة ا مهما داخل السر حول مفهوم الدولة، و كان للفوضوية تأثتي
، لنهــا لـم تكــن يــ بطــابع رجعـ  العاملــة، و عمومــا، كــانت الفوضــوية مــن حيــث جوهرهــا تتمتي
وليتاريـة، فقـد كـانوا جوازية فحسب، بل أيضا ضد الدولة التر موجهة فقط ضد الدولة التر
ــ العتبـــار الظـــروف ـي ورة القضـــاء عل الدولـــة و إلغائهـــا حـــال دون الخـــذ بعيي ــ يطرحــــون ضـي
التاريخيـــــــة الموضـــــــوعية، و قـــــــد وجـــــــه مـــــــاركس و انجلـــــــز ســـــــهام نقـــــــدهما الحـــــــاد للنظـــــــرات

ي   كان يروج لها الثوري الروس  باكونيي
يــ و. الفوضوية للدولة، النر و قــد تصـدى كــذلك لينيي
.البلشفة للفوضوية

ــــــــ كتــــــــابه ــ  2  
اكية"في ــــــــ للتحريفيــــــــة العالميــــــــة إدوارد" مقــــــــدمات الشــــــــتر اتهــــــــم الب الروح 

نشـــتاين، الماركســـية بالبلنكيـــة  ـــ حســـب رأيـــه بالنشـــاط السي، التـــآمري(بتي ي و). لنهـــا تتمتي
ودونيــة "كومونــة بــاريس"عنــد تنــاوله ل الحتجــاج الراديكــال (، قــام بخلــط الماركســية بالتر

ة ، و تهـــرب)البورجـــوازي الصـــغتي عل الدولـــة بوصـــفها حاميـــة مصـــالح البورجوازيـــة الكـــبتي
، مــن مســألة تحطيــم جهــاز الدولــة البورجوازيــة الضــطهادي ــ ي نشــتاين، كمــا قــال لينيي و. بتي

اك  الـــديموقراط   ـــ الحـــزب الشـــتر
، الموقـــف الســـائد، ل في قـــد كـــان هـــذا الموقـــف الصـــلح 

 ــ البلــدان الخــرى
اكية في  ــ الحــزاب الشــتر

  فحســب، بــل أيضــا في
 ــ. اللمــاتي

يــ في لقــد أشــار لينيي
ــ أمــام الدولــة البورجوازيــة، و  

ــ بالســجود الخرافي ي إحــدى المــرات إل أن هــذه الحــزاب، تتمتي
اكية ورة تأسيس دولة بروليتارية اشتر .بإنكار ضي

، لكـــــونه كـــــان أحـــــد أبـــــرز منظـــــري الحركـــــة و كـــــانت نظـــــرات كاوتســـــك  تمثـــــل الخطـــــر الكـــــتر

ـــ  
ـــ في ي اكية الديموقراطيـــة العالميـــة، و لـــم ينـــج هـــو الخـــر مـــن النـــزلق، كمـــا قـــال لينيي الشـــتر

 ــ هــذا
جوازيــة (انظــر في ، بمــا فيــه مســألة الدولــة التر  ــ

وليتاريــا الطبفر جميــع مســائل نضــال التر
.( ي ، لينيي اكية و المرتد كاوتسك  الصدد كتاب "الثورة الشتر
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ـي يـوليه"الـدفتر الزرق"و كانت هذه الهداف ه  موضـوع ==>  ، الـذي كـان لينيي
ى لحد الهوس .أهمية كتر

  ســـطرها، و
يــــ مــــادة كتــــابه هـــذا، مـــن خلل الوثــــائق و الملحظـــات، الــــنر يــــ لينيي هني
اير ل بدايـــــة مـــــارس  ـــــ مكتبـــــة زيوريــــخ، إل حـــــدود نهايـــــة فـــــتر  

، لكنـــــه1917ذلـــــك في
اير  بروسـيا، فبحـث عـن طريقـة للعـودة إل 1917توقـف لمـا سـمع بخـتر ثـورة فـتر

ــ عربـــة القطـــار المصـــفحة، كتـــب  ـ 
  شـــكلت"أطروحPPPات نيسPPPان"البلد، و في

، الـــنر
ــــ ل  ــــ برنامــــج سياس   

جمــــة الول في ي العمPPPPال و": التر جمهوريPPPPة مجPPPPالس منPPPPدوبا
يPP البلد كلهPPا مPPن القمPPة إل القاعPPدة

فPP فف ، وكــذلك)13، ص 24مجلــد  ("الفلحيي
ه حول الدولة، و حول خصوصية تجربة  ".كومونة باريس"تفكتي

ـ  سـتوكولهم، قبـل أن يعـتر الحـدود الروسـية،
ـ  طريقـه إل روسـيا في

ـي في توقـف لينيي
ـي ـ  أيـادي أصـدقاء أمينيي

ه الزرق في ك دفـتر ، جرفـت1917و إل حـدود صـيف . فـتر

ـــ  
ة في اكيون الثوريـــون يتبنـــون آراء البورجوازيـــة الصـــغتي  ـــ روســـيا، كـــان المناشـــفة و الشـــتر

و في
اير ـ  فــتر

ـ  مرحلـة الثـورة البورجوازيـة الديموقراطيــة في
مسألة الدولة، و قد ظهر ذلـك جليـا في

ــ ثــورة 1917  
ــ يقــول " ... و هكذا،عنـــدما طرحــت في ي  مســألة شــأن1917، و قــد كتــب لينيي

 ــ
، و في الدولة، و دورها بكل خطورتها، عندما طرحت عمليا، باعتبارها مســألة عمــل مباشرــ

ي و المناشـــــفة، جميعهـــــم، دفعـــــة ي الثـــــورييي اكييي ي، انزلـــــق جميـــــع الشـــــتر النطـــــاق الجمـــــاهتي
ة القائلــة بــأن "الدولــة" "توفـــق" واحـــدة و دون تحفـــظ، نحــو النظريـــة البورجوازيـــة الصـــغتي
ة داخــــل الحــــزاب يــــ النظــــرات النتهازيــــة إل الدولــــة المنتسرــــ ــــ الطبقــــات. كمــــا انتقـــد لينيي ي بيي
ة الكومونـــة، بـــل اكية الديموقراطيـــة قـــائل : "... و لـــم يقتض المـــر عل نســـيان خـــتر الشـــتر
  يتــوجب

ب الســاعة الــنر إنمــا تعــداه إل تشــويــهها. إنهــم لــم يــبينوا لجمــاهتي العمــال أنــه تقــتر
عليهـــم فيهـــا أن ينهضـــوا و يحطمـــوا آلـــة الدولـــة القديمـــة، و أن يستعيضـــوا عنهـــا بجديـــدة،
ي بهـــــــذا الشـــــــكل ســـــــيادتهم السياســـــــية إل قاعـــــــدة لتحويـــــــل المجتمـــــــع عل أســـــــاس محـــــــوليي
، بل كانوا يلقنون الجماهتي النقيض، و قد فسوا "الستيلء عل الســلطة" بشــكل اك  اشتر

ك ألف منفذ للنتهازية". يتر
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ـــ تطـــورات متلحقـــة، فعنـــد يـــوم   
ـــ في ي يوليـــوز، أصـــدرت الحكومـــة 7الحـــداث لينيي

، الــذي انحــاز إل موقــف ـ ، لكــن هــذا الختـي ـ ـي ـ حــق لينيي ـ 
المؤقتــة مــذكرة اعتقــال في

ـ  يـوم 
ـ  تقـديم نفسـه أمـام المحـاكم، و في

عـاد يوليـوز 11الحزب، رفض أن يغامر في

ــ  
ة رازليــف في ــ ــ مكــان قريــب مــن بحتي  

ــ عــن النظــار، و اســتقر في إل السية، و اختفي
  هذه الخيمـة لمـدة

ي في خيمة هيأها إيمليانوف، و كان معه زينوفييف، وقبع لينيي
و هكـــــذا عـــــن طريـــــق. شـــــهر، و كـــــانت فكـــــرة إنهـــــاء كتـــــابه حــــــول الدولـــــة ل تفـــــارقه

ه الزرق، ـي أن يربـط التصـال بالخـارج، و أن يسـتعيد دفـتر ، اسـتطاع لينيي ي مبعوثيي
ـ صــياغة ـ 

ـ في ـي يـــ توصــل بــه، لكــن مــا أن انطلــق لينيي حيــث غمرتــه فرحــة عارمــة حيي
.حنر توقف عن ذلك" الدولة و الثورة"كتابه 

 ــ
 ــ يســتدع  مغــادرة رازيليــف للتــوجه إل مكــان آخــر أكــتث أمانــا في

كــان الوضــع المني
ـــ إل القطـــار ي ليقطـــع، متخفيـــا، الحـــدود، و لـــم ينـــس ان فنلنـــدا، هكـــذا صـــعد لينيي

يضــــع الــــدفتر الزرق لــــدى شــــوطمان، و طلــــب منــــه ان يحــــرص عليـــــه مثـــــل بؤبـــــؤ
:عينيه، و يحك  هذا الختي قائل 

"عنـــدما وصـــلنا إل نهايـــة الطريـــق مـــن الجهـــة الخـــرى مـــن الحـــدود، و عنـــدما كنـــا
  أسفل القـاطرة، كـانت كلمتـه الول هـ  سـؤاله عـن حالـة

ي في نحني  أنا و راهيا لينيي
  صدره

جعه دسه في   حالة جيدة، و بعدما استر
، هل كان في ".الدفتر

ه الزرق، و ذلــــك عنــــد رســــام ــــ هيلســــينغفورس مــــع دفــــتر  
هكــــذا، بعــــد اســــتقراره في

 ـــ صـــياغة كتـــابه 
يـــ مـــن جديـــد في ، و مـــرة"الدولـــة و الثـــورة"اســـمه روفيـــو، ابتـــدأ لينيي

ب يوما عن يوم .أخرى سيتوقف عن ذلك، و قد كانت ثورة أكتوبر تقتر
ة مكتوبة منذ ان قام البوليس الروس  بتفتيش لدى كروبسكايا، وجد ورقة صغتي

، موجهـــة إل كـــامنيف تحـــت عنـــوان  يـــ يPP حالPPPة مPPا إذا: "تقـــول " بيننـــا: "بيـــد لينيي
فف

ي  يPPPPPPPPP" (الماركسPPPPPPPPPية و الدولPPPPPPPPPة"قتلPPPPPPPPPت أطلPPPPPPPPPب منPPPPPPPPPك أن تنشرPPPPPPPPP دفPPPPPPPPPتر
يPPPPPPPPP فف

بفر
، إنPPه دفPPتر مجلPPد بغلف أزرق، كPPل مقتطفPPات مPPاركس و انجلPPز، و)سPPتوكولهم

كPPPPPPPذلك كاوتسPPPPPPPكي ضPPPPPPPد بPPPPPPPانيكوك قPPPPPPPد تPPPPPPPم تجميعهPPPPPPPا، هنPPPPPPPاك مجموعPPPPPPPة مPPPPPPPن
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يP أسPبوع، و
الملحظات و الشارات و البلورات، أظPن أنPه يمكPن نشرP الكتPاب فف

أعتتا أن ذلك أمرا مهمPا، ذلPك أن بليخPانوف و كPذلك كاوتسPكي قPد قامPا بخلPط
ء ي

وط . كل سر ي المطلق: الشر
".كل هذا يبفر بيننا فف

ــ صـــيف  ـي ليعالـــج موضـــوع الدولـــة، فعـــتر كتابـــاته الســـابقة، 1916لـــم ينتظـــر لينيي
  تصوراته و أطروحاته المختلفة، وابتداءا مـن كتـاب 

ة في مPن"كانت الدولة حاضي
ـــــ لول مـــــرة ال "هPPPPPم أصPPPPPدقاء الشPPPPPعب ي " (كومونـــــة بـــــاريس"، حيـــــث أشـــــار لينيي

ـ التعــاون"، و صــول إل مقالــة )1894 ـ 
ـ ســنة " في ـ 

، حيــث يقــدم1923الصــادرة في
ي حصيلة  كتابـا و 96، هنـاك حـوال  )نيـب" (السياسة القتصادية الجديدة"لينيي
.وثيقة و مقال

:و قد تدرجت كما يل  
ورة النضPPPPال بل هPPPPوادة ضPPPPد السPPPPلطة القيصية، مPPPPن أجPPPPل القضPPPPاء عل-  PPPPضف

اكية، و ، يفتPPح الطريPPق إل الشPPتر الدولPPة القطاعيPPة، و بنPPاء نظPPام ديمPPوقراطي
.لذلك احتل مطلب و شعار الجمهورية أولوية

تحديPPPPد طبيعPPPPة السPPPPلطة السياسPPPPية للطبقPPPPة العاملPPPPة، باعتبارهPPPPا دكتاتوريPPPPة- 
وري للثPPPورة الجتماعيPPPة  PPPالصف PPPط السياسي PPPا، الشرPPPوليتاري وع برنامPPPج(التا PPPمشر

اكي الديموقراطي لروسيا، يناير  ).1902الحزب العمالي الشتر
إن هPPPPPPPPPPذا التحديPPPPPPPPPPد سPPPPPPPPPيتم تPPPPPPPPPدقيقه، باعتبPPPPPPPPPار الدولPPPPPPPPPPة دكتاتوريPPPPPPPPPPة ثوريPPPPPPPPPPة- 

 PPPPف وليتاريPPPPا و الفلحيي أبريPPPPل 12، "إل المPPPPام"انظPPPPر جريPPPPدة (ديموقراطيPPPPة للتا
فPPPPP)و مPPPPPا يليهPPPPPا 294، ص 8، مجلPPPPPد 1905 ، و قPPPPPد ارتبPPPPPط الموضPPPPPوع عنPPPPPد لينيي

ي كPPPPPPان يؤكPPPPPPد عليهPPPPPPا دائمPPPPPPا، ممPPPPPPا كPPPPPPان يسPPPPPPتدعي
بالخصوصPPPPPPيات الروسPPPPPPية، الPPPPPPتر

:مجموعة من التوضيحات
وليتاريPPPا *  يPPP للتا

باعتبارهPPPا الطبقPPPة الثوريPPPPة حPPPتر: "فيمPPPا يخPPPص الPPPPدور الهيمتف
يPPP المجتمPPPع الحPPPديث

يPPP نضPPPال الشPPPعب"النهايPPPة فف
، عليهPPPا أن تثبPPPت هيمنتهPPPا فف
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بPPPPPPPأكمله، مPPPPPPPن أجPPPPPPPل قلPPPPPPPب ديمPPPPPPPوقراطي شPPPPPPPامل، خلل نضPPPPPPPال كPPPPPPPل العمPPPPPPPال و
ف  ف ضد المضطهدين و المستغليي ) .234، ص 17مجلد (المستغليي

فPPP الفقPPPراء *  وليتاريPPPPا و الفلحيي فPPP التا يPPP بيي
:انظPPPر(فيمPPPا يخPPPص التحPPPالف الطبفر

ي ثورتنا"
وليتاريا فف ) .و ما يليها 385، ص 15مجلد "/ هدف نضال التا

فيمPPPPPPPPPا يخPPPPPPPPPص النتقPPPPPPPPPال المPPPPPPPPPزدوج مPPPPPPPPPن الوتوقراطيPPPPPPPPPة إل الديموقراطيPPPPPPPPPة* 
وليتاريPة  ة إل الديموقراطيPة التا Pذه الختيPن هPPة، و مPPد(البورجوازيPPر المجلPانظ

).و ما يليها 207، ص 16
يPP كتPPابه"كومونPPة بPPاريس"فيمPPا يخPPص * 

، و قPPد تPPم اعتمادهPPا بشPPكل أساسيPP فف
ء النظPري1905، بالضافة إل ثورة "الدولة والثورة" Pي ، و ذلك من أجPل التهتي

يPPPPPPة  تجربPPPPPPة(حPPPPPPول مسPPPPPPألة الدولPPPPPPة، بارتبPPPPPPاط مPPPPPPع دروس المبPPPPPPادرات الجماهتي
) .13و ص  9، ص 41انظر المجلد ) (السوفياتات

فPPP بوضPPPع النقPPPط حPPPول1914بمناسPPPبة كتPPPابه حPPPول مPPPاركس سPPنة *  ، قPPPام لينيي
ي انجلPPز)69 -68، ص 21مجلPPPد (إشPPكالية الدولPPة  فPP كتPPابا ، و قPPد اسPPتعمل لينيي

، و قPد سPجل")ضPد دوهرينPPغ"و " أصPPل العائلPPة و الملكيPة الخاصPPة و الدولPPة"
 PPPا يليPPPة: مPPPدول PPة هيPPPل دولPPPة، فكPPPات الطبقيPPPم بالمجتمعPPPف المنظPPPاط العنPPPارتب

يPPPP عل الدولPPPPة و عل الطبقPPPPات، و يتعلPPPPق المPPPPر
اكية ستقضف طبقيPPPPة، و الشPPPPتر

ورة اختفPPPPاء  يPPPP) انقPPPPراض، انتهPPPPاء، تصPPPPفية(بسPPPPتي
تPPPPؤدي إل وضPPPPع آلPPPPة الدولPPPPة فف
ونز، حسPPب تعPPبتي متحPPف الثPPار القديمPPة إل جPPانب عجلPPة الغPPزل و فPPأس الPPتا

.انجلز
ي بداية * 

ي تقرير1916فف
اكية و حق المم فف ي أطروحاته حول الثورة الشتر

، فف
ف يقول  ها، كتب لينيي :مصتي

ي حينمPPPPا"
أجPPPPل، إن الديموقراطيPPPPة هيPPPP كPPPPذلك شPPPPكل الدولPPPPة، حيPPPPث سPPPPتختفف

اكية ة، و هPPPPPذا لPPPPPن يحصPPPPPل إل خلل النتقPPPPPال مPPPPPن الشPPPPPتر PPPPPذه الختيPPPPPه PPPPPي
تختفف

).156، ص 22مجلد " (المنتصة نهائيا و المتبثة، إل الشيوعية الكاملة
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فPP قPPد اشPPتغل منهجيPPا عل نصPPوص مPPاركس و انجلPPز*  لحPPد الن لPPم يكPPن لينيي
حPPول الدولPPة، و بPPالخص، لPPم يركPPز بعPPد عل إشPPكالية كش الدولPPة، ابتPPداءا مPPن
فPPPPPP الكش و ورية بيي PPPPPPة الصفPPPPPPكالية العلقPPPPPPا، أي إشPPPPPPوليتاري وضPPPPPPع دكتاتوريPPPPPPة التا

.الضمحلل، أي ظاهرة نصف دولة مقدمة للثانية
محاولـة لخـراج دفـتر زيوريــــخ، محاولـة 1917لقد كانت مسودة غشت ل شـتنتر 

 ــ مســألة أساســية، أي مســألة الدولــة، أن
ديداكتيكيــة نظريــة اســتثنائية، حــاولت في

بPPPPPPؤس"سPPPPPPنة مPPPPPPن  50امتPPPPPPداد "توحـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن النصـــــــوص متفرقـــــــة ب 
يPPP"إل مقدمPPPة انجلPPPز لعPPPادة نشرPPP كتPPPاب  1846" الفلسPPPفة

الحPPPرب الهليPPPة فف
 .1891لماركس، " فرنسا

:ملحوظات 
ــ كتــابه  – 1  

ــ الــدفتر الزرق في  
ــ كــل النصــوص الــواردة في ي الثــورة و"لــم يســتعد لينيي

، و منهــا مجموعــة مــن رســائل مــاركس إل كوجلمــان و فرانكيــل و فــارلن،"الدولــة
و كــــذلك رســــائل انجلــــز إل برنشــــتاين و لفــــارغ، و كــــذلك مقدمــــة انجلــــز لمنشــــور

ي اللمـــان القتلـــة"بورخـــايم تحــــت عنـــوان   ــــ ذكــــرى الـــوطنييي
، و كــــذلك صـــفحة"في

  ألمانيا"انجلز المأخوذة من كتاب 
".الثورة و الثورة المضادة في

هـــذه النصـــوص لـــم يكـــن لهـــا أثـــر كـــبتي بـــالرغم مـــن حـــذفها، عل مســـتوى التحليـــل
ي ي بإضافتيي :النظري، و بالمقابل قام لينيي

ـ  سـنة 
، و قـد وردت خلل إعـادة نسـر1852أولهما، رسـالة مـاركس إل ويـدماير في

ـــ أن طـــرح)416، ص 25انظـــر المجلـــد  (1918الكتـــاب ســـنة  ي ، و قـــد ســـبق للينيي
ه الزرق، حول هل سبق لماركس و انجلز أن تحدثا عـن دكتاتوريـة   دفتر

سؤال في
وليتاريا قبل    ذلك1871التر

ي أنه ل يعتقد في .، و كان جواب لينيي
ـ  

  الدفتر الزرق، كما في
إل ص 444، مـن صـفحة 25مجلـد " (الدولـة و الثـورة"في

ليـــــــس هنـــــــاك أي إشـــــــارة إل 1852، كمـــــــا هـــــــو عنـــــــد حـــــــديثه عـــــــن مراجـــــــع )517
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ـ  كتـاب 
وليتاريا، بل هنـاك حـديث عـن كس الدولـة، كمـا جـاء في 18"دكتاتورية التر

".برومتي
ــ عبــارة عــن مقتطــف طويــل مــن - 2   دوهرينــغ"الضــافة الثانيــة، ه 

، حيــث"أنــنر
يقــوم انجلــز، مــن خلل نــص لمــاركس بالتأكيــد عل دور العنــف الثــوري، باعتبــاره

ــ هــذه الخلصــة. قابلــة المجتمعــات القديمــة لحظــة المخــاض ي هكــذا يجمــع لينيي
، حيــث يعلــن البيــان"بيــان الحــزب الشــيوع "و " بــؤس الفلســفة"مــن خلصــات 

نقــــد"بافتخــــار أن الثــــورة العنيفــــة ل منــــاص منهــــا، و هنــــاك كــــذلك تــــذكتي بكتــــاب 
  مفهوم الدولة"برنامج غوتا

.، هكذا أصبح العنف الثوري عنضا حاسما في
ي بــالقول أن الدولــة يــ كــذلك أنــه ل يجــب الكتفــاء، بالنســبة للماركســييي ويــرى لينيي

ي" ـ "تنطفي
ورة القضاء عليهـا، إن القـول بـذلك، يعني ، بينما يقول الفوضويون بضي

ورة    الستي
ي في :السكوت عن المرحلتيي

عل الدولPة البورجوازيPة، و) سوبريسPPيون( و هيP القضPاء : المرحلPة الول ) 1
وليتارية  .هو عمل تقوم به الثورة التا

وهيPPP ذات صPPPلة بمPPPا) إكستانكسPPPيون(مرحلPPPة التصPPPفية : المرحلPPPة الثانيPPPة ) 2
اكية وليتاريPة بعPد الثPورة الشPتر فP علPق عليPه. تبفر من الدولة التا إن هPذا التميتي

فP قPائل  ، بPل يتPم القضPاء: "لينيي Pئ إن الدولPة البورجوزيPة حسPب انجلPز ل تنطفف
ئPP بعPPد الثPPورة هيPP الدولPPة وليتاريPPا خلل الثPPورة، إذ مPPا ينطفف عليهPPا مPPن طPPرف التا

وليتارية، و بطريقة أخرى، يمكن القول  :التا
 < يPPPP التحطيPPPPم و==

وليتاريPPPPا، يسPPPPمح بPPPPالتفكتي معPPPPا فف إن مفهPPPPوم دكتاتوريPPPPة التا
يPPP مسPPPار واحPPPد، و هنPPPا عجPPPز كPPPل مPPPن. الختفPPPاء للدولPPPة

ان فف ف تسPPPتي إن العمليPPPتيي
كاوتسPPPكي و بليخPPPانوف و بوخPPPارين كPPPذلك، عPPPن ادراك ذلPPPك، و هنPPPا المسPPPاهمة

، و لPPذلك مثPPل كتPPابه  PPف ة للينيي يPP تطPPوير" الدولPPة والثPPورة" الكPPبتي
مرحلPPة هامPPة فف

.الفكر النظري الماركسي
: عند هذا الحد تنطرح اشكالية العنف==> 
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: العنف هو تلك
فPPPPPP العمPPPPPPال ضPPPPPPد كمشPPPPPPة مPPPPPPن" ي يمارسPPPPPPها ملييي

السPPPPPPلطة الخاصPPPPPPة للقمPPPPPPع، الPPPPPPتر
وليتاريا .الغنياء، هي دكتاتورية التا

اكيون الPPديموقراطيون و التحريفيPPون، و غالبPPا مPPا يعPPارض البورجوازيPPون الشPPتر

PPPPPPPPPPPPا هيPPPPPPPPPPPPن مPPPPPPPPPPPPة، لكPPPPPPPPPPPPف بالديموقراطيPPPPPPPPPPPPألة، أي العنPPPPPPPPPPPPذه المسPPPPPPPPPPPPم هPPPPPPPPPPPPمفكروه
يPPP " الدولPPPة الشPPPعبية الحPPPرة"أهيPPP ديموقراطيPPPة ÷ الديموقراطيPPPة

برنامPPPج"كمPPPا فف
ي ل تختلPPPPPPف عPPPPPPن الديموقراطيPPPPPPة19مPPPPPPن القPPPPPPرن  70سPPPPPPنوات " غوتPPPPPPPا

، و الPPPPPPتر
البورجوازية، حيPث العبوديPة المPأجورة هيP قاسPم الشPعب، أو أن المPر يتعلPق
Pئ ي ل يمكPPن أن تنطفف

بالدولPPة بشPPكل عPام، أي الديموقراطيPة الكPتر اكتمPال، الPتر
معها نصف الدولة، الدولة – الكومونة، الدولة ل دولة، الدولة بثمPن بخPس،

وليتاريPPPPPا، كمحاولPPPPPة لعPPPPPادة دمPPPPPج  يReinfusion PPPPPأو دكتاتوريPPPPPة التا
للدولPPPPPة فف

PPPي
ي كنهايPPPة للدولPPPة، و هPPPذا الPPPذي ل يقبPPPل مPPPن الديموقراطيPPPة فف

المجتمPPPع المPPPدبف
.الديموقراطية البورجوازية

 < بنPPPPاءا عل هPPPPذا العتبPPPPار، فسPPPPلطة الطبقPPPPة العاملPPPPة و حلفائهPPPPا ليPPPPس لهPPPPا==
يPP تعميPPق الديموقراطيPPة إل أقض حPPد، أي دكتاتوريPPة ديموقراطيPPة،

معتفPP إل فف
ط أل تكون  ".دولة تماما"بحيث أنها ليست دولة للجميع، إل بشر

 < الثPPPورة و القضPPPاء. الدولPPPة و الثPPPورة، و همPPPا معPPPا، ل يمكPPPن الفصPPPل بينهمPPPا==
وليتاريا، أي الدولة ل دولة، نصPPف عل الدولة البورجوازية من أجل دولة التا
يPP عل نفسPPها بنفسPPها

ي تقضف
دولPPة، الدولPPة السPPائرة نحPPو النمحPPاء، الدولPPة الPPتر

، أو بPالعودة إل ي
اكية و تصPلب عودهPا بشPكل نهPابئ ي حالة نجPاح الثPورة الشPتر

فف
الثورة لتصحيح مسPارها و تصPليب عودهPا، لتسPتأنف مسPارها نحPو النمحPاء،
اكية إل الشPPيوعية الكاملPPة، و هنPPا استحضPPار التجPPارب أي النتقPPال مPPن الشPPتر

ف ي الصيي
ى فف وليتارية الكتا .التاريخية و إسهام الثورة الثقافية التا
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ي عل صــــدور كتــــاب  ات الســــنيي ــــ ــــ تــــاريخه"الدولــــة و الثــــورة"لقــــد مــــرت عسر  
، و في

ـ أكـــتث مــن مئــة ـ 
ات اللغــات في ـ ة مــن النســخ، و بعسـر الحافــل تــم طبعــه بأعــداد كــبتي

 ــ مجـال
ي في ي و البـاحثيي بلــد، و أعيـد طبعـه مـرات عديـدة، و ل زال مرجعـا للدارســيي

اســــا ، و يســــتعمله الماركســــيون اللينينيــــون الثوريــــون نتر مفهــــوم الدولــــة الماركس ـــــ
لطريقهــــم الثــــوري، انطلقــــا مــــن أن ل حركــــة ثوريــــة بـــدون نظريــــة ثوريــــة، و مــــا زال
ـــــــ زمـــــــن تضـــــــبب فيـــــــه الفـــــــق الثـــــــوري، نتيجـــــــة  

ـــــــ بقـــــــوة راهنيتـــــــه في الكتـــــــاب يحظي
  عرفتها الحركة الشيوعية العالميـة، و نتيجـة خيانـات التحريفيـة

للنتكاسات النر
و انتشـــــار الخطـــــوط العفويـــــة و الفوضـــــوية و كـــــل أنـــــواع النحرافـــــات البورجوازيـــــة

ة  : ملخـص كتـاب "الدولـة والثـورة"، .الصغتي  
فلديمتـي ايليتـش(يتبـع بـالجزء الثـاتي

ي .)أوليانوف ل لينيي

علي محمود 
18 PP 7 PP 2019
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