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المرحلة الثانية1924- 1912 :

الدولة والثورة
ملخص كتاب "الدولة والثورة"

الجزء ف
الثان
ي

فلديمت ايليتش أوليانوف أ و ف
لينن.
المؤلف:
و
ترجمة :دار التقدم ،موسكو.
تقديم
عنــدما وض ــع ي ي ـ
تكتس
ليني كت ــابه "الدول ــة والث ــورة"  ،كccانت مســألة الدول ــة بالنســبة ل ــه،
ـ
أهمي ــة خاص ــة س ــواء م ــن الناحي ccة النظري ccة أم م ــن الناحي ccة العملي ccة السياس ccية .فم ــن
الميياليــة الول قــد عجلــت وعمقــت لقص حــد ممكــن سـ يـي تحــول
جهة ،فــإن الحــرب ي
الرأسمالية الحتكارية إل رأسمالية الدولccة الحتكاريccة .أمــا الظلــم الفظيــع الــذي تقاســيه
ـاهي الشــغيلة مــن قبــل الدولــة الـ لـن تلتحــم أوثــق فــأوثق باتحــادات الرأسـ ي ي
ـماليي ذات
جمـ ي
الحــول والطــول ،فغــدا أفظــع فــأفظع .والبلــدان المتقدمــة  -ونقصــد مؤخرات ــها -تتحــول
بالنس ــبة للعم ــال إل س ــجون عس ــكرية للش ــغال الش ــاقة .وم ــن جه ــة أخ ــرى فـ ـإن تن ــام
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عناص النتهازيــة ال ـ لـن تراكم ــت يف غضــون ش ـ
عشات السـ ي ي
ـني مــن التطــور الس ــلم نســبيا،
ـ
فق ــد أنش ــأت تي ــار الش ـ لـياكية-الش ــوفينية الس ــائدة يف الحـ ـزاب الش ـ لـياكية الرس ــمية في
ــ
ــ
الع ــالم بأسه .وه ــذا التي ــار )بليخ ــانوف ،بوتروس ــوف ،بريشكوفس ــكايا ،روب ــانوفيتش ،ث ــم
المقنعــون بقنــاع شــفاف ،الســادة تسـ يـييتيل ،تشـ يـينوف ش ـ
وسكاهما ي ـف روســيا؛ شــيدمان،
وأص ابهم يف ألمانيـ ــا؛ رينـ ــودل ،غيـ ــد ،فاندرفيلـ ــده ي
ليغيـ  ،دافيـ ــد ي ـ ـ
ي يـ
ف فرنسـ ــا وبلجيكـ ــا؛
ــ
ـ
ـ
ً
ً
ر
هايندمان والفابيون يف ل
الشتاكية قول والشوفينية
إنكليا ،وهلم جرا وهلم جرا( ،وهو
فعل ،ي ي ـ
يتمي بك ــون زعم ــاء الش ـ لـياكية يتكيف ــون بذل ــة وحق ــارة ،لي ــس فق ــط وفــق مصــالح
برجوازيتهم الوطنية ،بل ،وعل وجه الدقة ،وفق مصالح دولتهم.
إن و فc
لينن قــد اعتمــد ي ـف مضــمون هــذا الكتــاب عل تعــاليم مــاركس وإنجلــز بشــأن الدولــة،
نس أو تعــرض للتشــويه النتهــازي مــن نــواح هــذه التعــاليم.
متنــاول بإســهاب خــاص مــا ـ
الرئيس له ــذه التش ــويــهات ،ك ــارل كاوتس ــك،1
وبع ــد ذل ــك درس بص ــورة خاص ــة الممث ــل
ــ
أشــهر زعمــاء المميــة الثانيــة )ســنوات  ( 1914-1889الـ لـن أفلســت إفلســا مشــينا للغايــة
المييالية الول.
أثناء الحرب ي
ر
الطبف والدولة
المجتمع
ي
ه نتاج استعصاء التناقضات الطبقية
-1الدولة ي
يقول إنجلز بهذا الصدد:
»الدول ccة ليس ccت بح ccال ق ccوة مفروض ccة عل المجتم ccع م ccن خ ccارجه .والدول ccة ليس ccت
2
ه
كccذلك واقccع الفكccرة الخلقيccة ،صccورة وواقccع العقccل كمccا ي cي
cدع هيجccل  .الدولccة ي c
ي
ي
ل
 1ـ كارل كاوتسك (1938-1854) :ل
اللمان
الشياك الدمقراط
ألمان كان من قادة الحزب
اشياك دمقراط
ي
اكيي ال ــدمقر ي ي
وم ــن أب ــرز المنظري ــن الش ـ لـي ي ي
وف الممي ــة الثاني ــة خاص ــة بع ــد وف ــاة انجل ــز،
اطيي داخ ــل الح ــزب
ـ
ـ
ي
وبس ــبب عج ــزه ع ــن فه ــم مجموع ــة م ــن الطروح ــات الماركس ــية ،ل ــم يس ــتطع التص ــدي مثل ــه ـ ـف ذل ــك مث ــل
بليخــانوف ،للطروحــات التحريفيــة الـ لـن روج لهــا برنشــتاين وتحــول هــو نفســه ال التحريفيــة ،فخــان المبــادئ
ل
الشياكية السوفياتية.
الممية للماركسية الثورية وأصبح عدوا للبلشفية وللثورة
ي
 2ـ هيجــل ( 1831-1770 ):أ كـ يـي فيلســوف مثــال ـف الفلســفة الكلســيكية اللمانيــة ،اســتاذ جــامع موســوع
ي
يي
كالميتافييقا وعلم التاري ــخ والسياسة وعلم الجمــال والفــن والمنطــق،
كتب ف العديد من المجالت المعرفية
ي
ي
ل
وتبق مساهمته ف الديالكتيك والمنطق من أبــرز الســهامات ـف كــل العصــور .وقــد تتلمــذ مــاركس عل هيجــل
ي يـ
الهيجليي الشــباب قبــل أن يصــبح ماديــا وشــيوعيا فقــام بعمليــة قلــب للــديالكتيك المثــال
فكان منتميا إل تيار
ي
الهيجيل مؤسسا الفكر المادي الجدل الذي جمع ووحد ف كل واحد الديالكتيك والمنطق ونظرية المعرفة.
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ه إفصccاح عccن واقccع أن هccذا
نتccاج المجتمccع عنccد درجccة معينccة مccن تطccوره؛ الدولccة ي c
ف
المجتمع قد تورط يف تناقض مccع ذاتccه ل يمكنccه حلccه ،وأنccه قccد انقسccم إل متضccادات
مستعص cc cية ه cc cو ع cc cاجز ع cc cن الخلص منه cc cا .ولكيل تق cc cوم ه cc cذه المتض cc cادات ،ه cc cذه
ً
الطبقcc c cات ذات المصcc c cالح القتصcc c cادية المتنcc c cافرة ،بالتهcc c cام بعضcc c cها بعضcc c cا ،وكcc c cذلك
ف
المجتمعات فف نضال عقيم ،لهذا فc
اقتض المcر قcوة تقccف يcف الظccاهر فccوق المجتمcع،
ي
ق ccوة تلط ccف الص ccطدام وتبقي ccه ض ccمن ح ccدود النظ ccام .إن ه ccذه الق ccوة المنبثق ccة ع ccن
المجتم ccع وال  cرcت تض ccع نفس ccها ،م ccع ذل ccك ،ف ccوقه وتنفص ccل عن ccه أ ك  cر
ه الدول ccة )ص
cت
يc
ي
 178-177من الطبعة اللمانية السادسة لصل العائلة والملكية الخاصة والدولة(.
يس cc cتنتج و فc c
لينن cم ـ ــن ذل ـ ــك ،أن وج ـ ــود الدول ـ ــة كنت ـ ــاج ومظه ـ ــر لستعص ـ ــاء التناقض ـ ــات
الطبقية ،ريتهن أن هذه التناقضات الطبقية ل يمكن التوفيق بينها.
يعن ل يمكccن للدولccة أن تنشــأ وأن ل ـ
ي
تبق إذا
فمــن جهــة ،هــذا مــا يؤكــده مــاركس ،بحيــث ـ
كccان التوفيccق ي ي ـ
بي الطبق ــات أم ـرا ممكن ــا ،وم ــن جه ــة أخــرى ه ــذا مــا ينفيــه ال ـ يـيجوازيون،
وبالضــبط ،الـ يـيجوازيون الصــغار ،مــن كتــاب ومفكريــن ،الــذين يقولــون إن الدولــة توفccق
بالضبط ي ي
بي الطبقات .ومن هذه النقطة بالتحديد يبدأ تشويه الماركسية.
و ف
مسلحن ،وسجون ،إلخ
-2فصائل خاصة من رجال
يستطرد انجلز قائل" :
ف
… و فc
اض  ،هccذا التقسccيم الccذي
تتمت الدولccة أول ،بتقسccيم رعاياهccا بمccوجب تقسccيم الر يc
الجنس القديم القائم عل أسccاس
تطلب نضال طويل )وليس طبيعيا( ضد التنظيم
ي
القبائل أو العشائر .وثانيا و ف
تتمت الدولة بتأسيس السلطة العامccة ال cر يcت لccم تعccد تنسccجم
ف
رc c
و فc c
المنظمن أنفس ccهم بأنفس ccهم ي cف ق ccوة مس ccلحة .وه ccذه الس ccلطة
مباشة م ccع الس ccكان
وف
الممتة فضورية لن منظمة السكان المسلحة العاملة من تلقاء نفسccها غccدت
العامة
ف
أمرا مستحيل منذ انقسام المجتمع إل طبقاتا وتوجد هذه السلطة العامة يف كل
دولccة .وه ل تتccألف فقccط مccن رجccال مس cو ف
cلحن ،بccل كccذلك مccن ملحccق ماديccة ،مccن
يc
ف
السccجون ومختلccف مؤسسccات القش ال cر يcت كccانت معدومccة ي cف المجتمccع المنظccم عل
أساس القبائل )العشائر(…".
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مccا يؤكccده و ف c
لينن بالفعccل مccن خلل ر cشح مccا قccاله إنجلccز :أن مفهــوم القــوة الـ لـن تســم
ف
ه القccوة ال cر يcت نشccأت ي cف المجتمccع ،ولكنهــا تضــع نفســها فــوقه وتنفصــل عنــه
الدولــة ،ي c
أ كـ ثـي فـ ث
ـأكي .والـ لـن تتــألف بصــورة رئيســية مــن فصــائل خاصــة مــن رجــال مسـ ي ي
ـلحي تحــت
تصفهم السجون والخ...
ولكن ــه يض ــيف ،لم ــاذا غ ــدا م ــن يـ ـ
الص وري وج ــود فص ــائل خاص ــة م ــن رج ــال مس ـ ي ي
ـلحي،
ش
ل
ل
ه ي ـف
الشطة والجيش النظام ،والن تضع نفســها فــوق المجتمــع وتنفصــل عنــه والــن ـ
نف ــس ال ــوقت الداة الرئيس ــية لق ــوة س ــلطة الدول ــة؟ يمي ــل الت ــافهون الض ــيقو الف ــق ي ـ ـف
أوروبـ ـ ــا الغربيـ ـ ــة وروسـ ـ ــيا إل الجـ ـ ــواب بجملـ ـ ــة مـ ـ ــن عبـ ـ ــارات مقتبسـ ـ ــة مـ ـ ــن سبنش أو
ميخايلوفسك ،مستشهدين بتعقد الحياة الجتماعيــة ،وبتمــايز الوظــائف وهلــم جـرا .إن
ـغية،
اليجوازيــة الصـ ي
هــذا الستشــهاد يبــدو عمليــا وهــو ينccوم بصــورة ممتــازة ذا الذهنيــة ي
والساس  ،أي انقس ccام المجتم ــع إل طبق ccات متعادي ccة ع ــداء
الرئيس
بطمس ccه الم ــر
ــ
ــ
ً
مستعصيا.
-3الدولة أداة لستغلل الطبقة المظلومة
لقد كتب انجلز:
cوظفن إذ يتمتع cc cون بالس cc cلطة العام cc cة وبح cc cق جباي cc cة فc c c
و ف
الض ائب يص cc cبحون،
"إن الم c c
ر
cوع الختيccاري الccذي كcان
c
ط
ال
ام
cالحت
باعتبارهم هيئات المجتمع ،فccوق المجتمccع .فc
ي
يمح cc cض لهيئ cc cات مجتم cc cع القبائ cc cل )العش cc cائر( ل cc cم يع cc cد يكفيه cc cم ح  c cرcت فيم cc cا ل cc cو ك cc cان
باس cc c c cتطاعتهم اكتس cc c c cابهاكم cc c c cا توض cc c c cع ق  c c c cو ف
cوانن خاص cc c c cة ش cc c c cأن قداس cc c c cة وحص cc c c cانة
و ف
الموظفن".
ر
ويشح ذلك و ف
يل:
لينن كما ي
ف
"… بما أن الدولة قد نشأت من الحاجة إل لجم تضاد الطبقات ،وبما أنها نشأت يcف
فc c
فه كقاع ccدة عام ccة دول ccة
ال ccوقت نفس ccه ض ccمن الص ccطدامات وبن ه ccذه الطبق ccات ،يc c
الطبقccة القccوى السccائدة اقتصccاديا ،وال cر يcت تصccبح عccن طريccق الدولccة الطبقccة السccائدة
سياسccيا أيضccا  ،وتكتسccب عل هccذه الصccورة وسccائل جديccدة لقمccع الطبقccة المظلومccة
4
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واس cc cتمرارها ...فالدول cc cة القديم cc cة والدول cc cة القطاعي cc cة ل cc cم تكون cc cا وح cc cدهما هيئ  c cو ف
cتن
ه أداة لس ccتثمار
لس ccتثمار العبي ccد والقن ccان ،ب ccل ك ccذلك الدول ccة التمثيلي ccة الحديث ccة ي c
العمل المأجور من قبل رأس المال".
يستطرد إنجلز:
ف
ر
ر cc
مباش ة ،ولكcc cن
غت
ف الجمهوريcc cة الديمقراطيcc cة تمcc cارس الcc cتوة سcc cلطتها بصcc cورة و c c
" ي cc
رc
و ف
cوظفن )أمريكccا( وثانيccا ،عccن
المباشة للمc
بالشccكل الضccمن :أول ،عccن طريccق الرشccوة
طريق التحالف و ف
بن الحكومة والبورصة )فرنسا وأمريكا(".
ويوضح و ف
لينن:
سياس ممكcc cن للرأسcc cمالية ،ولcc cذا
ه أحسcc cن غلف
ي cc
"إن الجمهوريcc cة الديمقراطيcc cة ي c c
cتول عل ه ccذا الغلف الفض ccل ف ccإنه يقي ccم س ccلطته عل أس ccاس
فc cرأس الم ccال ،إذ يس  cي
ف
ف
و ف cc
ف
ول
cخاص
c
c
ش
ال
ف
يcc
مكن  ،عل أسcc cاس مضcc cمون لحcc cد ل يمكcc cن معcc cه لي تبcc cديل ي c c
ف
ف
المؤسسات ول يف الحزاب يف إطار الجمهورية البورجوازيccة الديمقراطيccة ،أن يزعccزع
هذه السلطة".
-4الثورة العنيفة واضمحلل الدولة
يقول إنجلز:
التوليتاريccا سccلطة الدولccة( بوصccفها
"إن أول عمل رتتز فيه الدولة حقا )بعد أن تأخذ ر
ر
الت وحccدها فقccط تمثccل المجتمccع بccأكمله
ممثل المجتمع بأكمله أوليس دولة طبقة ي
ف
 هوتملك وسائل النتاج باسم المجتمع ،وهccو يcف الccوقت نفسccه آخccر عمccل تقccوم بccهف
بوصفها دولة ،وعندئذ يصبح تدخل الدولة يف العلقات الجتماعية أمcرا ل لccزوم لccه
ف
ي cف ميccدان بعccد آخccر ويخبccو مccن نفسccه .وبccدل مccن حكccم النccاس ،ينشccأ تccوجيه المccور
وإدارة عملي ccات النت ccاج .إن الدول ccة ل ف c
تلغ إنه ccا تض ccمحل") .ض ccد دوه ccر ين ccغ ،الس ccيد
و ف
أوجن دوهرينغ يقلب العلم ،ص  ،303-301الطبعة اللمانية الثانية(.
ويستنتج و ف
لينن:
اليوليتارية.
(1القضاء عل،
وتدمت وإلغاء الدولة البورجوازية ه مهام الثورة ي
و
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اليوليتاري ــة بع ــد انتص ــار وتثب ــت الث ــورة
(2أم ــا اض ccمحلل الدول ccة فيخ ــص بقاي ــا الدول ــة ي
ل
الشياكية.
التوليتاريا:
 (3ديكتاتورية ر
ي يـ
مليي مــن الشــغيلة مــن
اليوليتاريــا مــن قبــل البورجوازيــة ،لقمــع
إن القوة الخاصة لقمــع ي
اليجوازية من قبل
قبل حفنات من الغنياء ،ل بد أن يستعاض عنها بقوة خاصة لقمع ي
اليوليتاريا.
ي
ف
غت الث cc cورة العنيفcc cة.
التجوازي cc cة ل يس cc cتطيع القض cc cاء عليه cc cا و c c
يعت أن الدول cc cة ر
وه cc cذا ي c c
التوليتارية ،أي الديمقراطية التم ،يمكنها أن تضمحل وحسب .وعل هccذا
والدولة ر
السccاس ف
ينبغ كccذلك تقييccم مطلccب مccن يسccمون بالفوض cو ف
cوين القائccل بإلغccاء الدولccة
يc
و ف
بن عشية وضحاها.
وختة كومونة باريس سنة 1871
ختة سنوات  1851-1848ر
ر
ي
بمؤلق "بؤس الفلسفة" و"البيان الشيوع"؟
لماذا الهتمام
والج ــواب :لنهمـ ــا باكورتـ ــا الماركسـ ــية الناضـ ــجة ،ويع ــودان بالض ــبط لعشـ ــية ثـ ــورة س ــنة
.1848
ف
يقول ماركس يف بؤس الفلسفة:
ف
" … ي cف مجccرى التطccور ،سccتحل الطبقccة العاملccة محccل المجتمccع ال cرcتجوازي القccديم،
فc
بمعت
رابطccة ل مكccان فيهccا للطبقccات وتضccادها؛ ولccن تكccون ثمccة أي سccلطة سياسccية
cم عcc cن تضcc cاد
ه الفصcc cاح الرس c cي
الكلمcc cة الخ ccاص ،لن السcc cلطة السياس ccية بالcc cذات ي c c
ف
ف قل cc cب المجتم cc cع ال  c cرcتجوازي" )ص  182م cc cن الطبع cc cة اللماني cc cة لس cc cنة
الطبق cc cات ي c c
.(1885
ف
الشيوع:
البيان
ف
كما يضيف ماركس ي
ي
ر
ف
ترف (
:
cا
c
ي
حرف
)
cول
c
ح
ت
ه
cة
c
ي
العالم
cورة
c
ث
ال
ف
يc
 …+رأينccا فيمccا تقccدم أن الخطccوة الول ي c
يc
التوليتاريا إل طبقة سائدة ،الظفر بالديموقراطية.
ر
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ل
اليجوازيــة
لك تن ـ يـيع بالتدري ــج مــن ي
 . ...+تسccتفيد ر
التوليتاريccا مccن سccيادتها السياسccية ـ
ف
ف
التوليتاري ccا
كام ــل رأس الم ــال وتمرك ccز جمي ccع أدوات النت ccاج يc cف ي ccد الدول ccة ،أي يc cف ي ccد ر
المنظمة بوصفها طبقة سائدة ولك ما تزيــد بأسع مــا يمكــن القــوى المنتجــة )ص -31
 37من الطبعة اللمانية السابقة لسنة .(1906
لينن هنــا ،صــيغة لفكــرة مــن أروع وأهــم الفكــار الماركســية ي
يccرى و فc
وه
ـة،
ـ
ل
الدو
ـألة
ـ
س
م
ف
ـ
ـ
التوليتاري ccا )كم ــا غ ــدا
زوال الدول ccة بع ــد القض ــاء عل الطبق ــات ،ث ــم فك ــرة ديكتاتوري ccة ر
ماركس وانجلس يقولن بعد كومونة باريس( ،ثم تعريفا للدولة يف منته الهميــة أيضــا
التوليتاريا المنظمة بوصفها طبقة سائدة.
أل وهو أن الدولة ،أي ر
فف مسألة الدولة ر
ختة ثccورة سccنوات 1851-1848
الت نحن بصددها لخص ماركس ر
ي
ي
فف كتابه الثامن ر
برومت لويس بونابرت بالعبارات التالية:
عش من
و
ي
ف
عت المطهر .إنها تقوم بمهمتها بصورة
" ...ولكن الثورة عميقة .إنها ما تزال يف رحلة ر
فحت ف
ر
ديسمت سنة ) 1851يccوم قيcام لcويس بونccابرت بcالنقلب(
الثان من
منهجية.
ر
ي
ف
ف الب cc cدء تس  c cوcت
وه تت cc cم الن النص cc cف الخ cc cر .يc c c
أتم cc cت نص cc cف عمله cc cا التحض  c cوcتي ،يc c c
التلمانيcc cة إل حcc cد الكمcc cال ليصcc cبح بإمكانهcc cا اسcc cقاطها .والن ،وقcc cد بلغcc cت
بالسcc cلطة ر
تعبته cc cا الضف،
ذل cc cك ،تس  c cوcت بالس cc cلطة التنفيذي cc cة إل ح cc cد الكم cc cال ،تص cc cل به cc cا إل و
ف
تجعله ccا يc cف عزل ccة ،تعرض ccها بنفس ccها باعتباره ccا الموض ccوع الوحي ccد لكيم ccا ترك ccز ض ccدها
جميccع قccوى التccدمت .وعنccدما تتccم الثccورة هccذا النصccف الث cف
cان مccن عملهccا التحض cوcتي،
و
ي
عندئذ تنهض أوروبا عل قدميها وتهتف فرحة :ما أحسن ما تحفر أيها الخلد الهرم!
يس ccتخلص و فc c
لينن اس ــتنتاجا ي ـ ـف منته الدق ــة والوض ــوح وبص ــورة حس ــية عملي ــة تمام ــا:
حن ف
جميع الثورات السابقة اتقنت آلة الدولة فف و ف
وتكستها.
ينبغ تحطيمها
و
ي
ي
يل:
بصفة عامة يمكن طرح المسألة كما ي
ي
ـدمي والقضــاء عل
يعن تـ ي
اليوليتاريا ل تســتطيع إســقاط ي
إن ي
اليجوازيــة إذا لــم تس cي
cتول ) ـ
ث
للكيي ــة( ي ـف الب ــدء عل الس ــلطة
الدول ــة القديم ــة ولي ــس خض ــوع القلي ــة بش ــكل س ــلم
السياس ــية ،إذا ل ــم تحص ــل عل الس ــيادة السياس ــية ،إذا ل ــم تح ــول الدول ــة إل بروليتاري ــا
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اليوليتاري ــة تب ــدأ بالضـ ــمحلل فـ ــور
منظمـ ــة بوصـ ــفها طبقـ ــة سـ ــائدة ،وأن هـ ــذه الدولـ ــة ي
انتصــارها ،لن الدولــة ل لــزوم لهــا ول يمكــن أن توجــد ي ـف مجتمــع خــال مــن التناقضــات
الطبقية.
اطيي صغار البورجـ ي ي
ليني :إن الديموقر ي ي
ويضيف ي ي
ـوازيي ،أدعيــاء الشـ لـياكية هــؤلء ،الــذين
ل
الطبق ب ــأحلم ع ــن التوفي ccق ي يـ ـ
بي الطبق ــات ،تص ــوروا ك ــذلك
استعاض ccوا ع ــن النض ــال
ــ
التحوي ــل الشـ ـ لـياك بصـ ــورة خياليـ ــة ،ل بصـ ــورة إسـ ــقاط س ــيادة الطبقـ ــة المسـ ــتغلة ،بـ ــل
ث
للكييـ ــة المدركـ ــة لواجباتهـ ـا .وهـ ــذه الطوباويcc cة
بصـ ــورة خضـ ــوع القليـ ــة بشـ ــكل سـ ــلم
التجوازي ccة الص ــغية المرتبط ــة ارتباط ــا ل تنفص ccم ع ـراه ب ـ ل
ـالعياف بوج ــود دول ccة قائم ccة
ي
ر
فccوق الطبقccات ،قــد أفضــت عمليــا إل خيانــة مصــالح الطبقــات الكادحــة ،كمــا ي ي ـ
بي ذلــك
مثل تاري ــخ ث ـ ل
ـورن  1848و  1871الفرنس ـ ي ي
ـيتي ،وكم ــا بين ــت خ ـ يـية الشـ ـ لـياك الش ـ لـياك
ي
ل
وغيه ــا م ــن البل ــدان ي ـ ـف أواخ ــر الق ــرن
اليجوازي ــة ـ ـف إنجل ــيا وفرنس ــا وإيطالي ــا ي
ب ــالوزارات ي
عش وأوائل القرن ش
التاسع ش
العشين.
إن التاري ــخ العــالم يــدفع الن دون شــك ،ي ـف نطــاق أوســع بمــا ل يقــاس مــن ســنة ،1852
إل تر ي ي ـ
ـدمي آلــة الدولــة .أمــا بــم تســتعيض عنهــا
اليوليتاريــة عل تـ ي
كي جميــع قــوى الثــورة ي
بالعي يف هذا الخصوص.
اليوليتاريا فقد أعطت كومونة باريس مادة حافلة ي
ي
ف
و ف
الكومونين؟
بم تتلخص إذن البطولة يف محاولة
يقccول و ف c
الجماهييــة ،وإن كــانت لــم تبلــغ
لينن  :لقــد رأى مــاركس ي ـف هــذه الحركــة الثوريــة
ي
الهـ ــدف ،خـ ـ يـية تاريخيـ ــة ذات أهميـ ــة كـ ـ يـيى ،خطـ ــوة معينـ ــة إل المـ ــام تخطوهـ ــا الثـ ــورة
اليامــج والمحاكمــات ،إل درجــة أن
اليوليتاريــة العالميــة ،خطــوة عمليــة أهــم مــن مئــات ي
ي
التع ccديل الوحي ــد ال ــذي اعت ـ يـي م ــاركس م ــن يـ ـ
الص وري إدخ ــاله عل البي ــان الش ــيوع ق ــد
ـونيي الباريسـ ي ي
اســتوحاه مــن خـ يـية الكومـ ي ي
ـيي الثوريــة .حيــث يقــول مــاركس وإنجلــز بتاري ــخ
 24يونيــو ســنة  1872إن برنامــج البيــان الشــيوع قــد شــاخ اليــوم ي ـف بعــض أمــاكنه .هــذا
ـازيي ولخصـ ــوه ي
التعـ ــديل الجـ ــوهري الـ ــذي تعـ ــرض للتشـ ــويه مـ ــن طـ ــرف النتهـ ـ ي ي
ف فكـ ــرة
ــ
ه العكــس تمامــا.
التطــور
البط ء خلفــا للســتيلء عل الســلطة وهلــم جـرا .والحقيقــة ـ
ـ
تتلخ ــص فك ــرة م ــاركس ي ـف أن واج ــب الطبق ــة العامل ــة ه ــو تحطي ــم آل ــة الدول ــة الج ــاهزة
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وكشها ،ل الكتفـ ــاء بمجـ ــرد السـ ــتيلء عليهـ ــا .وهـ ــذا أيضـ ــا مـ ــا يؤكـ ــده الـ ــدرس السـ ــابق
لمـ ــاركس أثنـ ــاء تحليلـ ــه لخـ ــية ثـ ــورة  ،1851-1848وم ــا يؤك ــد النس ــجام المتواصـ ــل ي
ف
ي
ــ
منهجية التحليل الماركس.
ف
يل  …" :إذا مــا
cا
c
م
cة
c
ن
الكومو
cاء
c
ن
أث
1871
cل
c
ي
أبر
12
ف
لقccد كتccب مccاركس إل كوغلمccان ي c
يc
ألقي ــت نظ ــرة إل الفص ــل الخي م ــن كت ــان 18برومي رأي ــت ي
أن أعلن ــت أن المحاول ccة
يـ ـ
يـ ـ
ي
ــ
البتوقراطيccة العسccكرية مccن يccد
التاليccة للثccورة الفرنسccية يجccب أن تكccون ل نقccل اللccة و
إل أخccرى كمccا كccان يحccدث ح cرcت الن ،بccل تحطيمهccا .وهــذا هــو شـ
الول لكــل ثccورة
الشط
ـ
شعبية حقا يف القارة .ي
يي
الباريسيي البطال".
وف هذا بالذات تتلخص محاولة رفاقنا
يستنتج و ف
يل:
لينن من ذلك ما ي
البيوقراطيــة العســكرية
اليوليتاريــة حيــال الدولــة هــو تحطيــم آلــة الدولــة ي
واجــب الثــورة ي
يف كــل القــارة ش ـ
أول لكــل ثــورة شــعبية .إن مفهــوم الثccورة الشccعبية يبــدو مســتغربا
ط
كش
ـ
ـ
لدى ماركس ،المر الذي حاول النتهازيون الركوب عليه وتشــويــهه إذا مــا اعتـ يـيوا فقــط،
اليجوازيــة بــالثورة
وذلك انطلقا من نظرتهم المثالية الحاديــة الجــانب ،معارضــة الثــورة ي
اليوليتاريـ ـ ــة .إن مـ ـ ــاركس يف تحليلـ ـ ــه الـ ـ ــدقيق الـ ـ ــذي يأخـ ـ ــذ ي ي ـ ـ
بعي ـ العتبـ ـ ــار الظـ ـ ــروف
ي
ـــ
القتص ــادية المادي ــة للنت ــاج يؤك ــد أن ــه ل ــم تك ــن تس ــتطيع الث ــورة أن تك ــون ث ــورة ش ــعبية،
ث
و فc c
والفلحن ، c cلن هاتـ ـ ــان
التوليتاري cc c cا
تجـ ـ ــذب للحركـ ـ ــة الكييـ ـ ــة حقـ ـ ــا ،إل إذا شـ ـ ــملت ر
الحي .إنه التحالف الحر ي يـ
الطبقتان كانتا تؤلفان الشعب يف ذلك ي ي
اليوليتاريــا وفقـراء
بي ي
الفلحي  ،أخــذا ي ي ـ
ي يـ
cغتة الـ لـن كـ يـثيا مــا تكلــم عنهــا
التجوازيccة الص cو
بعي العتبــار خصccائص ر
ث
وأكي عنها الكلم.
وقــد قــرر ،مــن الجهــة الخــرى ،أن تحطيــم آلــة الدولــة تفرضــه مصــالح العمــال ومصــالح
ي يـ ـ
الفلحي عل السـ ــواء ،وأنـ ــه يوحـ ــدهم ويضـ ــع أمـ ــامهم واجبـ ــا مشـ ـ لـيكا هـ ــو القضـ ــاء عل
الطفيل والستعاضة عنه ش
بسء ما جديد ،بأي شسء عل وجه التحقيق؟
فبم إذن سيستعاض عن آلة الدولة المحطمة؟
اليوليتاري ــا بوص ــفها
ه الش ــكال الملموس ــة ال ـ لـن س ــيتخذها تنظي ــم ي
بص ــيغة أخ ــرى م ــا ـ ـ
ل
سيقين هذا التنظيم مع الظفر بالديمقراطية التم والكمل؟
طبقة سائدة وبأي صورة
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ف
ف
يف كتاب »الحرب الهلية يف فرنسccا« يحلccل مccاركس أدق التحليــل خـ يـية الكومونــة عل
ض ــآلة ه ــذه الخ ـ يـية .فلن ــورد أه ــم الفقـ ـرات م ــن ه ــذا المؤل ــف :يف الق ــرن التاس ــع شـ ـ
عش ،
ــ
المنتشة ي
شـ
cام
c
ظ
الن
cش
c
ي
الج
:
ـان
ـ
ك
م
ـل
ـ
ك
ف
تطــورت ســلطة الدولccة المتمركccزة مــع أجهزتهــا
ـ
ي
رc
والكلت وس والفئccة القضccائية ،هــذه الســلطة المتحــدرة مــن
والبتوقراطيccة
والشطة
وc
و
ل
الطبق ي ي ـ
بي رأس الم ــال والعم ــل ،ك ــانت س ــلطة
الق ــرون الوس ــط .وم ــع اش ــتداد التن ــاحر
ـ
الدولــة تتخــذ أ كـ ثـي فـ ث
ـأكي طــابع ســلطة عامــة لظلــم العمــل ،طــابع أداة للســيطرة الطبقيــة.
ل
الطبق يتجل طـ ــابع
وبع ــد كـ ــل ثـ ــورة تشـ ــكل خطـ ــوة معينـ ــة إل المـ ــام خطاهـ ــا النضـ ــال
ــ
الضــطهاد المحــض لســلطة الدولــة عل نحــو أوضــح فأوضــح .وبعــد ثــورة سـ ل
ـنن -1848
 ،1849غـ ـ ــدت سـ ـ ــلطة الدولـ ـ ــة آلـ ـ ــة قوميـ ـ ــة لحـ ـ ــرب الرأسـ ـ ــمال ضـ ـ ــد العمـ ـ ــل .وجـ ـ ــاءت
المياطورية الثانية توطد ذلك.
ي
رc
للمتاطوريccة .فقــد كــانت شــكل معينــا لجمهوريــة
المباش
 +كــانت الكومونccة النقيccض
ر
ل
ل
ي
الطبق
ـم
ـ
ك
الح
ـا
ـ
ض
أي
ـل
ـ
ب
ـب،
ـ
س
فح
الطبق
الملك للحك ــم
ينبع له ــا أن تزي ــل ل الش ــكل
ـ
ـ
ـ
ـ
ذاتهه
ي يـ
اليوليتاريــة ،الشـ لـياكية؟
بــم عل وجــه التــدقيق ،ظهــر هــذا الشــكل
المعي للجمهوريــة ي
وكيف كانت الدولة ل
الن شسعت بتأسيسها؟
 … +ك ــان أول مرس ــوم أص ــدرته الكومون ــة ي
cام والستعاضccة
يقص بإلغccاء الجيccش النظ cي
ـ
عنه بالشعب المسلحا
 …+لقد تشكلت الكومونccة مccن نccواب البلديccة الccذين تccم انتخccابهم عccن طريccق الق cرcتاع
ف
العام فف مختلف دوائر بcاريس .كــانوا مسـ ي ي
ـؤولي وكcان يمكccن سcحبهم يcف أي وقccت كcان.
ي
ر
ر
ممثل الطبقccة العاملccة المعccتف
وكccانت أ كccتيتهم ،بطبيعcة الحcال ،مcن العمccال أو مccن
يc
بهم…
ف
 … +رc
والشطة ال ـ لـن ك ــانت ح ـ لـن ذل ــك ي ي ـ
الحي أداة ي ـف ي ــد الحكوم ــة المركزي ــة ج ccردت ي cف
الح ccال م ccن جمي ccع وظائفه ccا السياس ccية وح ccولت إل هيئ ccة للكومون ccة مس ccؤولة يمك ccن
تب ccديلها فف أي وق ccت ك ccان… وهك ccذا ك ccان الح ccال أيض ccا بالنس ccبة لم  cف
cوظف س ccائر ف ccروع
يc c
ي
الدارةاومccن فccوق إل أسccفل ،ابتccداء مccن أعضccاء الكومونccة كccان و ف c
يتعن أداء الخدمccة
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العامة لقاء أجرة تساوي أجرة عامل .وقد أزيلت جميع المتيازات وعلوات التمثيل
ال cرcت كccان يتقاضccاها كبccار م cف
و ف
cوظفنه وبعــد أن أزالــت
cوظف الدولccة مccع زوال هccؤلء المc
ي
ي
ي
الكومونة الجيش النظام ش
والشطة ،وهما أداتا الحكم المــادي ـف يــد الحكومــة القديمــة،
ف
c
c
س
الروح  ،ق cc cوة الكهن cc cةا وفق cc cد الموظف cc cون
cتعباد
ال
أداة
تكش
cال
c
c
ح
ال
ف
أخ cc cذت ي c c
ي cc
ق
القضccائيون اسccتقللهم الصccوريا وأصccبح مccن الم cرcتتب عليهccم أن ينتخبccوا علنccا وأن
و ف
و ف
وقابلن للسحبا
مسؤولن
يكونوا
ّ
وهك ccذا يس ccتنتج و فc c
لينن أن الكومون ccة ل ccم تس ccتعيض ع ccن آل ccة الدول ccة المحطم ccة »إل«
بديموقراطي cc c cة أت cc c cم :القضـ ـ ــاء عل الجيـ ـ ــش النظـ ـ ــام ،مبـ ـ ــدأ انتخـ ـ ــاب وسـ ـ ــحب جميـ ـ ــع
ّ
إل« ي
يي
تعن ي ـف حقيقــة المــر تبccديل هــائل لنــوع مــن مؤسســات
ـوظفي .ولكــن هــذه الـ »
المـ
ـ
بنــوع آخــر يختلــف اختلفــا مبــدئيا .نحــن هنــا ي ـف الحقيقــة أمــام حالــة مــن حــالت تحccول
الكميcc cة إل كيفيcc cة :فالديموقراطيـ ــة المطبقـ ــة بـ ــأتم يـ ـ
وأوف شـ ــكل يمكـ ــن تصـ ــوره عمومـ ــا
تتح cc cول م cc cن ديموقراطي cc cة برجوازي cc cة إل ديموقراطي cc cة بروليتاري cc cة ،مـ ــن دولـ ــة = قـ ــوة
خاصة لقمع طبقة معينة إل شسء ليس الدولة بمفهومها.
اليجوازية ومقاومتها كان ما يزال أمرا يـصوريا وكــانت هــذه يـ
الصورة تفــرض ذاتهــا
إن قمع ي
ف
عل الكومونــة بــوجه خــاص .فأحccد أسccباب انهزامهccا يتلخccص ي cف كونهccا لccم تقccم بccذلك
بالحزم المطلوب.
التلمانية:
وفيما يخص إلغاء ر
لقــد كت ــب مــاركس :وكــان ي ـراد بالكومونــة أن تكــون ل هيئccة برلمانيccة ،بccل هيئccة عاملccة
بالسلطتي ش
يي
التشيعية والتنفيذية يف الوقت عينهه
تتمتع
يقول و ف
لينن كان يراد تحويــل المؤسســات مــن نccدوات لل cرcتثرة إل مؤسســات عاملــة .لقــد
استعاضـ ـ ــت الكومونـ ـ ــة عـ ـ ــن برلماني cc c cة المجتم cc c cع ال  c c cرcتجوازي المرتش cc c cية والمتعفن cc c cة
بمؤسسcc c cات ل تنحcc c cط فيهcc c cا حريcc c cة ال c c cرأي والبحcc c cث إل خcc c cداع ،لنcc c cه يتcc c cوجب عل
التلم  c cو ف
cانين أن يعمل cc cوا ه cc cم أنفس cc cهم ،أن ينف cc cذوا ق cc cوانينهم بأنفس cc cهم ،أن يتحقق cc cوا
ر
مباش ة لن cc c cاخبيهم .ل ـ ـ ـ
بأنفس cc c cهم م cc c cن نتائجه cc c cا العملي cc c cة ،أن يق cc c cدموا الحس cc c cاب رc c c c
تبق
اليلمانيــة باعتبارهــا نظامــا خاصــا ،باعتبارهــا فصــل للعمــل
المؤسســات التمثيليــة ،ولكــن ي
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شـ ـ
التش يع عـ ــن التنفيـ ــذي ،باعتبارهـ ــا وضـ ــعا ممتـ ــازا للنـ ــواب ،تنعـ ــدم هنـ ــا .ل يمكنن cc cا أن
التوليتاريccة ،بccدون مؤسسccات تمثيليccة؛
نتصccور الديموقراطيccة ،وح cرcت الديموقراطيccة ر
اليلمانيـ ــة إذا لـ ــم يكـ ــن انتقـ ــاد المجتمـ ــع
ولك ــن يمكننـ ــا ومـ ــن واجبنـ ــا أن نتصـ ــورها بـ ــدون ي
ال ـ ــيجوازي ي
ف نظرن ـ ــا مج ـ ــرد عب ـ ــارات فارغ ـ ــة ،وإذا ك ـ ــان طموحن ـ ــا إل إس ـ ــقاط س ـ ــيطرة
ي
ـــ
اليجوازيـ ــة صـ ــادقا وجـ ــديا ،ل عبـ ــارة انتخابيـ ــة لتصـ ــيد أصـ ــوات العمـ ــال كمـ ــا هـ ــو حـ ــال
ي
ل
يي
يي
والشي ي ي
وليغي وســامبا وفانرفيلــده ،ومــن
الثوريي ،كما هو حال شيدمان
اكيي-
المناشفة
لف لفهم.
وفيما يتعلق بتنظيم وحدة المة:
يق cc cول م cc cاركس… :وقـ ــد ورد بوضـ ــوح تـ ــام ي
ف مـ ــوجز التنظيـ ــم القـ ــوم الـ ــذي لـ ــم يتـ ــوفر
ــ
للكومون ـ ــة ال ـ ــوقت لوض ـ ــعه بتفص ـ ــيل أ ك ـ ـ يـي ،أن الكومون ـ ــة يج ـ ــب أن ه تص ـ ـ يـي الش ـ ــكل
السياس ل
حن لصغر قرية ه
ل
ـدن المــة ي ـف بــاريس… .والوظــائف القليلــة،
والكومونة ه الن كان عليهــا أن تنتخــب منتـ ي
ولكنها الهامة جــدا ،ال رcت كccانت سcتظل فف يccد الحكومccة المركزيccة لــم تكــن يـ
لتلع - ،ومثــل
يc
ي
ي
هـ ــذا الزعـ ــم كـ ــان تزويـ ـرا عـ ــن عمـ ــد-بـ ــل كـ ــان يجـ ــب نقلهـ ــا إل مـ ــوظق الكومونـ ــة ،أي إل
يي
موظفي ذوي مسؤولية محددة تحديدا دقيقا...
… ووحcc cدة المcc cة لcc cم تكcc cن لتفصcc cم ،بcc cل بcc cالعكس كcc cانت سcc cتنظم عcc cن طcc cرق البنcc cاء
الكوم cف
cون .وكــان لوحــدة المــة أن تصــبح حقيقــة واقعــة بالقضــاء عل ســلطة الدولــة الـ لـن
ي
ي
كــانت تــدع بأنهــا تجســيد لتلــك الوحــدة ،ولكنهــا كــانت ترغــب ـف أن تكــون مســتقلة عــن
ّ
الم ــة ،مس ــتعلية عليه ــا ّ .ـ
أم ا ي ـف الواق ــع ،فل ــم تك ــن س ــلطة الدول ــة ه ــذه إل بمثاب ــة الزائ ــدة
ه ب ـ لـي أجهــزة الضــطهاد البحتــة التابعــة
الطفيليــة عل جســم المــة ه وكــانت المهمــة ـ
للس ــلطة الحكومي ــة القديم ــة ،وان ـ ل يـياع الوظ ــائف المعت ــادة م ــن س ــلطة تطم ــع ب ــأن تك ــون
يي
المسؤولي.
فوق المجتمع وتسليمها إل خدم المجتمع
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لينن  :ل
ي يـ
يس ccتنتج و ف c
الثني ينادي ــان ب ــتحطيم آل ــة الدول ــة
يلتق م ــاركس وب ــرودون ي ـف ك ــون
ــ
3
يي
الحديثة .وهذا الشبه ي ي
وباكوني 4عل حد ســواء( ل
بي الماركسية والفوضوية )برودون
يريد أن يراه النتهازيون ول الكاوتسكيون لنهم حادوا عن الماركسية يف هذه النقطة.
ل
يي
باكوني يف مسألة التحادية عل وجه التحقيق
ويفيق ماركس عن برودون وكذلك عن
اليجوازي ــة
اليوليتاري ــا( .التحادي ــة تنبث ــق مب ــدئيا ع ــن النظـ ـرات ي
)فض ــل ع ــن ديكتاتوري ــة ي
ـغية للفوضــوية .إن مccاركس مccن الق cو ف
cائلن بالمركزيccة .وفيمــا أوردنــاه مــن محاكمــاته ل
الصـ ي
يوج ــد أي تراج ــع ع ــن المركزي ــة .فق ــط الن ــاس ال ــذين حش ــيت رؤوس ــهم حش ــوا باليم ــان
الخر ياف العم الـ ــيجوازي الصـ ــغي بالدولـ ــة يسـ ــتطيعون أن يـ ــروا ي
ف القضـ ــاء عل آلـ ــة
ي
ي
ــ
ــ
اليجوازية قضاء عل المركزية!
الدولة ي
وأخيا لقد أشار ماركس عمدا ،وكأنه توقع إمكانية تشويه نظراته ،إل أن اتهــام الكومونــة
ي
بالرغبة يف القضاء عل وحدة المة ي
وف إلغاء السلطة المركزية هــو مــن الـ ل يـيوير المتعمــد.
لك م ـ ــا يع ـ ــارض المركزي ـ ــة
وق ـ ــد تقص ـ ــد م ـ ــاركس اس ـ ــتعمال تع ـ ـ يـبي تنظي ـ ــم وح ـ ــدة الم ـ ــة ـ ـ
اليوليتارية الواعية والديموقراطية.
البيوقراطية بالمركزية ي
اليجوازية والعسكرية ي
ي
الطفيل ،عل الدولة؟
فكيف إذن سيتم القضاء عل
ي
ل
بالنسبة ي ي
الشياكية والنضال السياس أنه
لليني ،لقد استخلص ماركس من كامل تاري ــخ
ل ب ــد للدول ــة أن ت ــزول وأن الش ــكل النتق ــال لزواله ــا )النتق ــال م ــن الدول ــة إل اللدول ــة(
سـ ــيكون اليوليتاريـ ــا المنظمـ ــة ي
ف طبقـ ــة سـ ــائدة .ولكـ ــن مـ ــاركس لـ ــم يأخـ ــذ عل عـ ــاتقه
ي
ــ
اكتشاف الشكال لهذا المستقبل .لقد اقتص عل تتبع التاري ــخ الفرنس بصــورة دقيقــة،

ل
يعتي من رواد التجاه
 3ـ برودون (1865-1809):اشياك فرنس اهتم بالفلسفة والقتصاد وعلم الجتماع ،ي
الفوضوي ،له مجموعة من الكتب أهمها كتاب " ما ه الملكية؟" ومن أقواله " :إن الملكية ه الشقة" و"
ه أعل درجــة للحريــة والنظــام الــذي تســتطيع ان تصــل إليــه النســانية" .ويعتـ يـي منظــر الشـ لـياكية
الفوضــوية ـ
الصغية.
التعاونية البورجوازية
ي
 4ـ بـ ي ي
روس مــن معاصي مــاركس ،فيلســوف ومنظــر الفوضــوية داخــل الحركــة
ـاكوني ( 1876-1814):ثــوري
ـ
ي
ويعتي مـن أهــم منظري ـهــا وخــاض صاعات فكريــة وسياسـية ضـد مـاركس وانجلــز داخـل
العمالية ف القرن ،19
ي
المميــة الول وخارجهــا ،انتهــت بانتصــار الماركســية .وكتــب بـ ي ي
ـاكوني كـ يـثيا حــول مســألة الدولــة معارضــا وجهــة
نظر ماركس وانجلز ،وداعيا ال مفاهيم فوضوية حول الثورة والدولة.
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عل تحليلــه وعل اســتخلص الســتنتاج الــذي قــادت إليــه ســنة  : 1851تقـ لـيب المــور
اليجوازية.
من تحطيم آلة الدولة ي
مقابــل ذلــك انصف الطوبــاويون إل اكتشــاف الشــكال السياســية الـ لـن ي
ينبع أن تحــدث
ـ
ي
ف ظله ـ ــا إع ـ ــادة تنظي ـ ــم المجتم ـ ــع عل أس ـ ــاس الش ـ ـ لـياكية .وقcc c cد أشcc c cاح الفوضcc c cويون
ـــ
ف
فc
بوج cc c cوههم ع cc c cن مس cc c cألة الش cc c cكال السياس cc c cية ب cc c cوجه ع cc c cام .وقب cc c cل النته cc c cازيون يc c c
الش  c cرcتاكية-الديموقراطي cc cة التلماني cc cة كح cc cد ل يمك cc cن تخطي cc cه ،وعفـ ــروا جبـ ــاههم ي
ف
ر
ــ
الركــوع والســجود أمــام هــذا المعبــود ،وأعلنــوا مــن الفوضــوية كــل نزعــة إل تحطيــم هــذه
الشكال.
ف
التوليتارية والذي يمكccن يcف ظلccه
أختا الثورة ر
ه الشكل الذي اكتشفته و
إن الكومونة ي
أن يتحقق التحرر القتصادي للعمل.
التوليتاري cc cة لتحطي cc cم آل cc cة الدول cc cة
ه أول محاول cc cة تق cُ c cوم به cc cا الث cc cورة ر
إن الكومون cc cة ي c c
أختا والccذي يمكccن ويجccب أن يسccتعاض
التجوازية والشccكل
السياس الccذي أ كتشccف وc
ر
يc
َ
به عن المحطم.
بصفة عامة ،ونتيجة لتحليل ما سبق ،يستنتج و ف
يل:
لينن ما ي
إن نظريـ ــة مـ ــاركس بأكملهـ ــا تتلخـ ــص ي
ف كـ ــونه يطبcc cق عل الرأسـ ــمالية الحديثـ ــة نظريcc cة
ــ
ي
والغن المضــمون .وطــبيع إذن أن يكــون مــاركس قــد
التطccور بشــكلها التــم والمنســجم
ـ
واجــه مســألة تطــبيق هــذه النظريــة كــذلك عل انهيــار الرأســمالية المقبccل وعل التطــور
المقب cc c cل للشـ ـ ــيوعية المقبل cc c cة .فمـ ـ ــاركس يطـ ـ ــرح مسـ ـ ــألة الشـ ـ ــيوعية كمـ ـ ــا يطـ ـ ــرح عـ ـ ــالم
الطبيعيــات مســألة تطــور نــوع جديــد ،لنقــل مثل ،تطــور مــن النــواع البيولوجيــة بعــد أن
عرف مصدره واتضح التجاه الذي يسلكه تطوره.
ر
الت أثبتتها بكل دقة نظرية التطccور كلهــا والعلــم كلــه بــوجه عــام والـ لـن نســيها
إن النقطة ي
الطوبــاويون وينســاها النتهــازيون الحــاليون الــذين يخشــون الثــورة الشـ ل
ه واقccع
اكية،
ـي
يc
أن cc cه لب cc cد تاريخي cc cا م cc cن ط cc cور خ cc cاص أو مرحل cc cة خاص cc cة للنتق cc cال م cc cن الرأس cc cمالية إل
الشيوعية.
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حي يقــول :ي يـ
ويســتدل مــاركس يف ذلــك ي يـ
بي المجتمــع الرأســمال والمجتمــع الشــيوع تقــع
ـ
مرحلة تحول المجتمع الرأسمال تحccول ثوريccا إل المجتمــع الشــيوع .وتناســبها مرحلccة
للتوليتاري cc cا.
سياس cc cية ،ل يمكـ ــن أن تكـ ــون فيهـ ــا الدولـ ــة سـ ــوى الديكتاتوري cc cة الثوري cc cة ر
مس ـ ــتندا ي
اليوليتاري ـ ــا والبورجوازي ـ ــة المتض ـ ــادة ل يمك ـ ــن
ف ذل ـ ــك إل أن واق ـ ــع مص ـ ــالح ي
ــ ـ
التوفيق بينهما.
وهذا ما يؤكده إنجلز بدوره:
التوليتاريccا بحاجccة إل الدولccة ل مccن أجccل الحريccة ،بccل مccن أجccل قمccع خصccومها،
"إن ر
وعندما يصبح بالمكان الحديث عن الحرية ،عندئذ تزول الدولة".
وتجدر الشارة هنا أن المقصود بالمجتمع الشيوع  ،ل كما تطور عل أسسه الخاصــة،
ب ــل عل العك ــس ،كمـ ــا يخ ــرج لت ــوه م ــن رح ــم المجتم ــع الرأس ــمال بال ــذات؛ أي مجتم ــع
لي ـزال ،مــن جميــع النــواح ،القتصــادية والخلقيــة والفكريــة يحمــل ســمات المجتمــع
القــديم الــذي خــرج مــن أحشــائه ،لــذا فمــاركس يســم هــذا الطــور مــن المجتمــع الشــيوع
الطـ ــور ي ـ ـ
الدن أو الول  ،وعل ذلـ ــك فـ ــإن المرحلـ ــة الول مـ ــن الشـ ــيوعية ل يمكنهـ ــا أن
تبق فروق يف ث
تعط العدالة والمساواة لنه ل
اليوة ولن مجرد انتقــال وســائل النتــاج إل
يـ
بمعن الكلمــة المعتــاد( ل يزيــل نــواقص التوزي ــع
ملكيــة عامــة للمجتمــع كلــه )الشـ لـياكية
والل مساواة يف الحق البورجوازي الذي يضل سائدا ما دامــت المنتوجــات تــوزع حســب
العمل.
يؤكد ماركس أيضا بقوله إن هذا نقص ،ولكن ل مفر منه يف الطــور الول مــن الشــيوعية
الشياكية( ،لذلك ل
) ل
تبق الحاجة إل دولة تصون الملكية العامة لوسائل النتاج وبذلك
تصون تساوي العمل وتساوي توزي ــع المنتوجات .وهذا مــا يؤكــد اســتنتاجا آخــر وهــو أن
ي
يقتص المــر الشــيوعية
الدولة ل تضــمحل بعــد بصــورة تامــة ،واضــمحللها بصــورة تامــة
ـ
الكاملـ ــة أو الطـ ــور العل مـ ــن المجتمـ ــع الشـ ــيوع حيـ ــث تنعـ ــدم الطبقـ ــات ،ويسـ ــتحيل
بالتال قمع أية طبقة.
ويســتطرد مــاركس حيــث يصــف الطــور العل مــن المجتمــع الشــيوع :ي ـف الطــور العل
من المجتمع الشيوع ،بعد أن يــزول اخضــاع الفـراد المــذل لتقســيم العمــل ويــزول معــه
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التضــاد ي ي ـ
بي العمــل الفكــري والعمــل الجســدي ،وحيــث يصــبح العمــل ل وســيلة للعيــش
وحسب ،بــل الحاجــة الول للحيــاة أيضــا؛ ي يـ
وحي تتنــام القــوة المنتجــة مــع تطــور الفـراد
يف جميع النواح ،ي ي
وحي تتــدفق جميــع ينــابيع الـ ثـيوة الجماعيــة بفيــض وغـزارة؛ حينــذاك
فق ــط ،يص ــبح بالمك ــان تج ــاوز الف ــق الض ــيق للح ــق البورج ــوازي تج ــاوزا تام ــا ،ويص ــبح
ّ
بإمكان المجتمع أن يسجل عل رايته :من كل حسب كفاءاته لكل حسب حاجاته.
إذن لفهم النتقــال مــن المجتمــع الرأســمال إل المجتمــع الشــيوع ،يجــب فهــم التقســيم
الذي أعطاه وحدده ماركس للمجتمع الشيوع .إن نظرة اعتبار المجتمع الشــيوع منــذ
ه نظـ ــرة ليسـ ــت ديالكتيكيـ ــة ماديـ ــة ،أي
بـ ــدايته كل متكـ ــامل ،خـ ــال مـ ــن التناقضـ ــات ،ـ ـ
ليسـ ــت تخضـ ــع لقـ ــانون تطـ ــور الكـ ــم إل الكيـ ــف ،مـ ــا جعـ ــل الخلـ ــط وعـ ــدم التفرقـ ــة ي يـ ـ
بي
أساسيي هما الطور ي
الدن) ل
يي
يي
الشياكية( والطور العل من المجتمع الشــيوع؛
مفهومي
الرئيس )الــذي هــو تحريــف ي ـف النظــرة الماديــة الديالكتيكيــة ي ـف فلســفة
وهذا هو السبب
ـ
يي
يي
والفوضويي يستعيضون عن مفهوم
النتهازيي
ماركس( ،الذي يف نفس الوقت  ،جعل
cدمت الدول ــة القديم ــة بccالتوفيق ي ي ـ
بي الطبق ــات والحفccاظ عل الدول ــة ،وعــن
القضccاء وت cو
وأخي ا ع ـ ــن
التلماني cc cة البورجوازي cc cة،
يــ
التوليتاري cc cا بالديمقراطي cc cة ر
مفه ـ ــوم ديكتاتوري cc cة ر
cدمتها و ف c
بن عشccية وضccحاها .ومــن ه ــذا الخطــأ النظــري
مفهــوم اضccمحلل الدولccة بت cو
ـازيي والفوض ـ ي ي
ليني م ــن فض ــح بع ــض تش ــويــهات النته ـ ي ي
تمك ــن ي يـ ـ
ـويي م ــن قبي ــل كاوتس ــك
ف
ف تشcc cويه وابت ccذال الماركس ccية ق ccد نش ccأ ع ccن
وبليخ ــانوف .دون إغف ccال أن الج ccوهري ي c c
التوليتاريccة
التوليتاريccة وموقccف الثcورة ر
التهرب من مسcألة موقccف الدولccة مccن الثccورة ر
من الدولة.
لقد حاول الفوضويون أن يعلنوا كومونة بــاريس ذاتهــا بأنهــا كومــونتهم ،إن أمكــن القــول،
وبأنهــا تثبــت تعــاليمهم ،ولكنهــم لــم يفهمــوا شــيئا مــن دروس الكومونــة ،ول مــن تحليــل
ش
س ء يش ــبه الحقيق ــة ول ــو ش ــبها تقريب ــا
م ــاركس له ــذه ال ــدروس .ل ــم تع ــط الفوض ــوية أي ـ
يي
يي
يي
الملموسي:
السياسيي
السؤالي
حول
ف
ر
س ء يمك cc cن الستعاض cc cة عنه cc cا؟ لن
أينبغ تحطي cc cم آل cc cة الدول cc cة القديم cc cة؟ وب cc cأي يc c c
يc c c
النتهازية ل تحتاج ش
يي
السؤالي .مثل إن كاوتســك لــم
لسء كحاجتها إل عدم طرح هذين
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يفهـ ــم الفـ ــرق أبـ ــدا ي ي ـ
اليلمانيـ ــة البورجوازيـ ــة الـ ـ لـن تجمـ ــع الديمقراطيـ ــة )ل للشـ ــعب(
بيـ ي
والبيوقراطية )ضد الشعب( ي ي
اليوليتارية.
وبي الديموقراطية ي
ي
و ف
و ف
بن المار و ف
ويمكن تلخيص الفرق و ف
يل:
والنتهازين
كسين
والفوضوين فيما ي
 (1فف ك ccون الماركس  cو ف
cين ،إذ يس ــتهدفون القض ــاء الت ــام عل الدول ــة ،يع ـ لـيفون بـ ــأن ه ــذا
يc
ل
غي ممكن التحقيــق إل بعــد الثــورة الشــياكية والقضــاء عل الطبقــات ،وكنتيجــة
الهدف ي
ف
لقامـ ــة الشـ ـ لـياكية الـ ـ ل
وف كcc cون الفوض  c cو ف
cوين يريـ ــدون
.
ـة
ـ
ـ
ل
الدو
ـمحلل
ـ
ـ
ض
ا
إل
ـؤدي
ـ
ـ
ت
ـن
ي cc
بي عشــية وضــحاها ،دون أن يفهمــوا شـ
القضاء التام عل الدولة ي ي
الشوط الـ لـن تجعــل هــذا
المر قابل التحقيق.
cين يعـ لـيفون بــأن مــن يـ
 (2فف كccون الماركس cو ف
لليوليتاريــا أن تحطــم بصــورة تامــة،
الصوري ي
يc
بع ــد اس ــتيلئها عل الس ــلطة السياس ــية ،آل ــة الدول ــة القديم ــة ،وأن تس ــتعيض عنه ــا بآل ــة
ف
وف كccون الفوض cو ف
يي
cوين
جديدة تتألف من منظمة العمال
المسلحي من طـراز الكومونــة ،يc
اليوليتاري ــا عنه ــا
يقول ــون بتحطي ــم آل ــة الدول ــة متص ــورين بغم ــوض ت ــام بم ــا تس ــتعيض ي
وكيف تستفيد من السلطة الثورية؟ ل
يي
الفوضويي ينكرون ديكتاتوريتها الثورية.
حن أن
 (3فف كccون الماركس cو ف
اليوليتاري ــا للث ــورة عــن طري ــق الس ــتفادة م ــن
cين يط ــالبون بإعــداد ي
يc
الدولة الراهنة ،أما الفوضويون فينكرون ذلك.
ف
و فc
أربعن سccنة ،مccن سccنة  1852إل
التوليتاريccا يcف غضccون
إن مccاركس وإنجلccز قccد علمccا ر
ف
cك يc cف س ccنة  ،1899حي ccال
س ccنة  ،1891أن واجبه ccا تحطي ccم آل ccة الدول ccة ،أم ccا ك ccاو تس  cي
ف
و ف
النتهازين للماركسية خيانة تامة يف هذه النقطccة ،فيطمcس مسccألة مccا إذا كcان
خيانة
مccن ف c
الض وري تحطيccم هccذه اللccة مستعيضccا عنهccا بمسccألة الشccكال الملموسccة لهccذا
وه ل
التحطيccم وي cي
cول دبccره لئccذا لحقيقccة مبتذلccة ل جccدال فيهccا )ول جccدوى منهccا( يc
نستطيع أن نعرف سلفا الشكال الملموسة.
حمو خالد
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