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مقدّمة
ي ال ّثوري
المنهج المادّ ّ
هناك طائفة من السيرورات االجتماعية التاريخية التي تستتزم
ممارستها واالنخراط فيها فهمها وفهت عقااتهتا المتبت مة مت كت
متتتن التتتلات والمو تتتو  .ول تتت الديمواراطيتتتة فتتتي مقدمتتتة هتتتل
الستتيرورات .لكتتن كتتون فهمهتتا جتتمجاء ال يتجتتمج متتن ممارستتتها ال
ي ني أ ّنها أخقاية المنبأ أو ميتافيميقية األص أو لاتية المصتدر.
كق! فهي ليست مجرد حت متن حقتو اانستان وال مجترد ر متة
مجموعة من المثقفين وال مجرد مطزب عصري وال هي تنم متن
بتتو ميتتتافيميقي التتي الحريتتة كتتامن فتتي ازتتب اانستتان أ ّنتتي كتتان
وأ ّنتتي وجتتد .ا ّنهتتا فتتي المقتتا األوّ ستتيرور اجتماعيتتة تاريخيتتة
مو تتوعية تنمت تحتتت ظتتروة تاريخيتتة م ينتتةب وتتترتمط ارتماطتا ء
منيويا ء متركيمات اجتماعية م ينةب وتمث مرحزتة م ينتة متن الراتي
المبري وصتمو اانستان التي تمط مستيرتض الح تارية .متن ثت ب
فق سمي الي فهمها في مو وعيتها التاريخية اال متسزيط ال توج
عزتتي منامتهتتا فتتي التبتتكيقت االجتماعيتتة التتتي بتتهدتهاب والكبتتة
عتتن ال قاتتات المنيويتتة التتتي ترمطهتتا مهتتل التبتتكيقت فتتي مناهتتا
المتبتتت مةب ومخاصتتتة طمي تتتة ارتماطهتتتا م قاتتتات اانتتتتا واتتتو
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اانتتتتتتا الستتتتتائد ومطمي تتتتتة الطمقتتتتتات االجتماعيتتتتتة الرئيستتتتتية
وصتتتتراعاتها المتبتتتت ّمة ومتتتتالظروة السياستتتتية وا يديولوجيتتتتة
الستتتائد  .ومصتتتور خاصتتتةب ف زينتتتا تحديتتتد ال قاتتتة المنيويتتتة متتتين
الديمواراطيتتة ومتتين ك ت متتن الطمقتتات االجتماعيتتة الرئيستتية فتتي
ال صر الحديث؛ مم ني أنض عزينا تحديد القو االجتماعية المؤيتد
واألخر المناه ة لزديمواراطية وأسماب للك .فما طمي ة القو
االجتماعيتتة التتتي تجتتد فتتي التتنظ الديمواراطيتتة تحقيق تا ء "سياستتيا ء"
للاتهاب وما طمي ة القو األخر التي تجتد فتي تزتك التنظ تهديتداء
لتتتلاتها وطمستتتا ء لهتتتا وايتتتداء عزتتتي ف زهتتتاس ومتتتا البتتتروط السياستتتية
واالاتصتتتادية وا يديولوجيتتتة لتحقيتتت الديمواراطيتتتة فتتتي أي متتتن
أبكالها البائ ة في ال صتر الحتديثس وهت انّ الديمواراطيتة هتي
ستتيرور ثامتتتة الجتتوهرب أ ا ّنهتتا عائزتتة متتن الستتيرورات يختزتتة
أع اؤها عن م ه ماختقة التحالفات الطمقيتة الحاكمتةس فهت
انّ الديمواراطيتتة التتتي طمقهتتا أحتترار أثينتتا هتتي نفستتها متتن حيتتث
الجوهر التي تطمقها المرجواميات المتقدمة اليو س وه هتي لاتهتا
التي تنادي مها وتس ي اليها الطمقة ال امزة في المراكم الرأسمالية
المتقدمةس ما دور الطمقات الحديثة المنبأب كالمرجوامية الصناعية
والمروليتاريتتتاب متتتتن جهتتتةب والطمقتتتتات القديمتتتة المنبتتتتأب كطمقتتتتة
الفقحتتين والمرجواميتتة الصتتمير ب متتن جهتتة أختتر فتتي تحقيتت
الديمواراطية السائد حاليا ء فتي المراكتم الرأستمالية الكمتر س ومتا
التوامنات الطمقية القممة لديمومة هلا النمط من الديمواراطيةس
هل أسئزة أساسية الستنطا مفهو الديمواراطية.
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ولكن كية السمي الي ااجامة عن هتل األستئزةس كيتة الستمي
الي الكبة عن هل ال قاات المنيويةس كية السمي الي النفال الي
ماطن األمور ومناها الداخزيةس
ّ
هناك لحظات في التاريخ تتميم عن يرها في أنض تتوافر فيهتا
بروط ومقومات تمكن الماطن الكتامن متن الظهتور والمتروم التي
الستتط ب فتظهتتر األمتتور عزتتي حقيقتهتتا عاريتتة ال تستتتر عوراتهتتا
الحجتتب وال األوهتتا ا يديولوجيتتة .تزتتتك هتتي لحظتتات الثتتتورات
االجتماعية الكمتر ب التتي تمتم حجتب الستط وأوهامتض لتتجزتي
المنتتتي والستتتيرورات االجتماعيتتتة مكتتت داائقهتتتا وتفصتتتيقتها .وال
يستتتثني متتن للتتك ستتيرور الديمواراطيتتة .فجوهرهتتا الصتتراعي
الطمقي يتجزي مك و تو فتي تزتك الزحظتات الحاستمةب لحظتات
الحقيقتتة التاريخيتتة .لتتلاب فستتنتخل متتن الثتتورات الحديثتتة مختمتتراء
لتصوراتنا ومربداء ألفكارنتا وأدا لتحزيقتنتاب وستنركم عزتي تزتك
الستتمات الجوهريتتة لزديمواراطيتتة التتتي لهتتا مستتام ممابتتر مهمتتو
المواطن ال رمي وواا ض الساخن.
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الفص األو

المغزى االجتماعً التارٌخً
للدٌموقراطٌة اللٌبرالٌة
لزنفتتال التتي جتتوهر الديمواراطيتتة الزيمراليتتة (المرجواميتتة)ب اتتد
يكون من المفيد أن نمدأ مالقو انّ وجود مرلمان لتيم تمانة فتي
حد لاتض عزي وجود ديمواراطية في المجتم ؛ مم ني أنّ المرلمتان
واالنتخامات المرلمانية ليست برطا ء كافيا ء لوجود الديمواراطية .ال
يمكتتن أن يستتخر المرلمتتان أدا لطمتتم الديمواراطيتتة واواهتتا فتتي
المجتم ت  .وعزتتي ستتمي المثتتا ب ففتتي عتتا 9871ب وتحتتت تتمط
األرستقراطية اااطاعيتةب أحيتا الحكت المطزت فتي فرنستا مرلمانتا ء
ت تتود جتتلور التتي القتترن ال ّستتام عبتتر .وكتتان هتتلا المرلمتتان فتتي
جتتتتوهر وممدئتتتتض األساستتتتي وطريقتتتتة أختتتتل القتتتترارات وكتتتتراء
لألرستقراطية اااطاعية وأدا تنفيلية وآيديولوجية في يدها لنهتب
الطمقات األخر واستمقلها و مطها .واد عمر احيتاج المرلمتان
األرستتقراطي عتتن عتتم اتتو اااطتتا (الحكت المطزت ب النتتمقجب
الكهنتوت) عزتتي توحيتد صتتفوفها فتي وجتتض جمتاهير البت ب مقيتتاد
المرجواميتتة .فمتتا كتتان متتن المرجواميتتة ستتو أن خزقتتت مرلمانهتتا
المرجتتوامي البتت مي متتن رحتتت المرلمتتان األرستتتقراطي مستتتحب
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مندوميها ومؤيديها من األخيتر واعتاد تنظتيمه فتي مرلمتان جديتد
ممنتتي عزتتي أستتم وممتتاد وفزستتفة جديتتد  .ثت ا ّنهتتا استتت مزت هتتل
األدا السياستتية الجديتتد ستتقحا ء النتتتما التنتتامالت السياستتية متتن
الحكتت المطزتتت وتحويتتت األخيتتتر التتتي حكتتت دستتتتوري .ومطمي تتتة
الحتتتا ب فقتتتد تتتت ّ للتتتك كزتتتض متتتدع متتتن الجمتتتاهير البتتت مية وتحتتتت
حمايتها .ال لما حاو المزك لويم السّتادم عبتر ستح المرلمتان
تما ء واحتزتت ستجن الماستتي ب
الجديدب انتف ت جماهير ماريم
رمتم الطميتتان واالستتمداد المطزت ب وتستزحت لتجامتتض جنتود الحكت
المطز ب فكان للك ايتلانا ء ممتدج الثتور الفرنستية الكمتر  .والنقطتة
المهمة هنا هي أنّ أهمية المرلمتان ال تكمتن فتي بتكزض المؤسستيب
وا ّنمتتا تكمتتن فتتي م تتمونض الطمقتتي .كتتللكب فهتتو ل ت يبتتك ليكتتون
عنصتتتر استتتتقرار وروتتتتين انتختتتاميب وا ّنمتتتا استتتت م أدا ف التتتة
د الطمقتة الحاكمتة والنتتما الحقتو والحريتاتب أوّ الء
لزصرا
اجمتتار الحك ت المطز ت عزتتي تقتتدي التنتتامالت الدستتتوريةب وثاني تا ء
لسحب السزطة السياسية منتض والمتاج امتياماتتض .فزت يكتن المرلمتان
ايتتة فتتي حتتد لاتتتضب ول ت يحقت ممجتترد وجتتود الديمواراطيتتة فتتي
المجتمتت ب وا ّنمتتا ستتخر أدا متتن تتمن عتتد أدوات أختتر لنيتت
الحقو والحريات من اطار الديمواراطية المرجواميتة .ا ّنتض الاء
أدا صرا طمقيب واطار سياسي تمارم طمقتة أو تحتالة طمقتي
الف ت السياستتي الجمتتاعي عمتتر  .وكمتتا يت ت مجتتقج متتن مثتتا
الثور الفرنسية المطرو أعق ب ومن الواا الستائد فتي المراكتم
الرأسمالية المتطتور اليتو ب فت نّ المرلمتان ال يكتستب فاعزيتتض متن
لاتتتض وال متتن مؤسستتيتضب وا ّنمتتا يكتستتمها متتن القتتو االجتماعيتتة
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المؤثر ب امّا متن الف ت الجمتاهيري الممابتر وامّتا متن التنظيمتات
واألحماب واألجهم الجماهيرية األخر .
ويؤكتتد هتتلا التصتتور لزمرلمتتان واتتائ الثتتور اانجزيميتتة فتتي
منتصتتتة القتتترن السّتتتام عبتتتر .فقتتتد تنامتتتت اتتتو المرجواميتتتة
ون القرن السّتادم عبتر والنصتة األوّ متن
اانجزيمية في
القتترن السّتتام عبتتر وتفبتتت الرأستتمالية فتتي مستتامات المجتمتت
اااطتاعي حتتتي انّ بتترائ واست ة متتن األرستتتقراطية اانجزيميتتة
تمرجتتمت وتبتتامكت مصتتالحها م ت مصتتال المرجواميتتة المدينيتتة
وتحولتتت مزكيتهتتا لتتألرا التتي البتتك الرأستتمالي .وكانتتت نتيجتتة
للتتك أن ستتيطرت المرجواميتتة وحزيفتهتتا األرستتتقراطية الممرجتتم
عزي المرلمان اانجزيمي؛ مم نتي أنّ المرلمتان اانجزيتمي اكتستب
طام تا ء مرجواميتا ء ال ااطاعيتاءب م كتم متتا حصت فتي فرنستتا عبتتية
الثور الفرنسية الكمر  .للاب حتاو الحتاك المطزت بتار األوّ
تجميتتد المرلمتتان اانجزيتتمي وتجاهزتتض أطتتو فتتتر ممكنتتة .لكنتتض
ا تتطر التتي استتتدعائض فتتي مطز ت األرم ينيتتات متتن القتترن ال ّستتام
عبرب مف افقم خمينة الدولة وتراك الديون عزيها .وكتان متن
منل المدايتة أنّ ال قاتة متين الحتاك المطزت والمرلمتان لت
الوا
تكتتن عقاتتة مؤسستتية فنيتتة مح تاءب وا ّنمتتا كانتتت عقاتتة تناحريتتةب
عق اتتة صتترا طمقتتي متتين اااطتتا ب التتلي مثزتتض الحتتاك المطز ت ب
والمرجواميتتةب التتتي مثزهتتا المرلمتتان .واتتد تمظهتتر هتتلا الصتترا
التنتتاحري متتين الطتترفين فتتي مستتألة تومي ت الصتتقحيات مينهمتتا.
ومصتتور خ خاصتتةب فقتتد أص ت ّر ك ت متتن الطتترفين عزتتي أن يكتتون
الجتتيت تحتتت امرتتتضب فتتانتهي األمتتر متتأن بتتك ك ت منهمتتا جيبتتض
الختتاب متتضب فتتدخزت انجزتتترا فتتي حتترب أهزيتتة مريتتر متتين جتتيت
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الحتتاك المطزتت وجتتيت المرلمتتان انتهتتت مانتصتتار المرجواميتتة.
وأكمتتر دليتتت عزتتتي أنّ اتتتو المرلمتتتان لتت تنمتتت متتتن لاتتتتض وال متتتن
برعيتضب وا ّنما نم تت متن الطمقتات االجتماعيتة التتي كتان يمثزهتاب
أنّ الجتتيت التتلي انمث ت ظاهري تا ء وبتتكزيا ء متتن المرلمتتان لتت يمتث ت
ألوامتتر المرلمتتان كزي تاءب ال ستترعان متتا دب الختتقة مينهمتتا مصتتدد
المواتتة متتن الحتتاك المطز ت واجتتراجات أختتر ب وأثمتتت الجتتيت
ممواافض ّ
الثامتة وف زض الصتار أ ّنتض أكثتر تمثتيقء لزمرجواميتة وأكثتر
عممتتا ء عزتتي دحتتر اااطتتا وامالتتة آثتتار متتن المرلمتتان .وتفتتاا
الختتتقة مينهمتتتا حتتتتي أد التتتي تقزتتتي أظتتتافر المرلمتتتان وتقييتتتد
صقحياتض ولفظ ال ناصر األرستقراطية خارجضب وانتهي مأن حت
الجتتيت المرلمتتان ومتتارم حك ت التتمقد مصتتور خ ممابتتر  .والتتلي
حدث ف قء هو أنّ التحالة المرجوامي دع المرلمان فظ ّ األخيتر
أدا ف التتة لتنفيتتل م رمتتض وتحقيتت مهماتتتض ال ّتاريخيتتة .فمتتا ان متتدأ
المرلمان في التقاعم عن للكب وما ان تمزور الجتيت موصتفض أدا
أكثتتر فاعزيتتة حتتتي و ت ت المرجواميتتة ثقزهتتا كزتتض وراج الجتتيت.
ويمكن القو انّ الصرا اللي نبتب متين المرلمتان والجتيت مثت
صتتراعا ء طمقي تا ء حتتاداء متتين األرستتتقراطية الممرجتتم والمرجوامي تة
الكميتتتر ب متتتن جهتتتةب ومتتتين المرجواميتتتة الوستتتطي والمرجواميتتتة
الصتتمير (فتتي المتتدن واألريتتاة) متتن جهتتة أختتر  .ميتتد أنّ حك ت
الجتتيت لتت يتتد طتتويقء .ال ستترعان متتا انهتتار م تتد متتوت أوليفتتر
كرموي ب معي الثور اانجزيميةب فاستمنمت فزو الحك المطزت
هتتتل الفرصتتتة لت تتتود التتتي انجزتتتترا وتستتتتز مقاليتتتد الحكتتت هنتتتاك.
وحاولتتتت اعتتتاد عقتتتارب ال ّستتتاعة التتتي التتتوراجب وأرادت فتتترا
حكمها المطز اااطتاعي عزتي المجتمت اانجزيتمي المرجتواميب
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ّ
الثور كانت اد أجرت من التحتويقت
لكنب هيهات .للك أنّ او
الجوهرية في عقاات اانتا ومنا ما ج ت متن المستتحي اعتاد
الحك المطز وأساليمض اااطاعية .ولمّا تماد الحكت المطزت فتي
ت ديض عزي حقو النام المكتسمةب انتف تت اطاعتات واست ة متن
المرجوامية وأطاحت مالحاك المطزت واستتمدلت متض حاكمتا ء جديتداء
انصتتا لبتتروط المرجواميتتة ور تتي متتالحك الدستتتوري .وكانتتت
المزكية الدستورية في الواا تمث تحالة األرستقراطية الممرجم
(مرجواميتتتتتة الريتتتتتة) متتتتت المرجواميتتتتتة المدينيتتتتتة (الصتتتتتناعية
والتجارية) وتمث التوامن االستراتيجي القائ مين الطرفين.

نستخلص من ذلك كله الدروس اآلتٌة:
(أ) أنّ الديمواراطيتتة ليستتت مستتألة فقهيتتة أو اانونيتتة .وهتتي ليستتت
مسألة مؤسسات بكزية؛ مم ني أ ّنها ليست مسألة فك السزطات التثقث
(التبري يةب والتنفيليةب والق ائية) عن م هاب وليستت مستألة ايجتاد
راامة عزي السزطة التنفيلية متن جانتب الستزطة التبتري يةب وا ّنمتا هتي
مستتألة صتترا طمقتتي عزتتي "الستتزطة السياستتية متتين الطمقتتة الحاكمتتة
والطمقتتة النقتتيا تستت ي عمتتر األخيتتر التتي منتتاج أطرهتتا وأدواتهتتا
الم متتر عنهتتا وعتتن اتتدراتهاب والتتي استتت ما هتتل األطتتر واألدوات
"الديمواراطية" لتحطتي األطتر واألجهتم واألدوات السياستية لزطمقتة
الحاكمة واستمدا أطرها وأجهمتها وأدواتها مهتا .ومتن هتلا المنظتور
ف ت نّ الديمواراطيتتة تمث ت دكتاتوريتتة طمقتتة أو تحتتالة طمقتتي .وهتتلا ال
ي نتتي متتالطم أن كت طمقتتة ت متتر عتتن دكتاتوريتهتتا مبتتك متتن أبتتكا
الديمواراطيتة .كتق! فاألرستتقراطيّة اااطاعيتة متثقء كانتت ت متر عتن
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دكتاتوريتهتتتا الطمقيتتتة متتتأطر ومؤسستتتات هتتتي أم تتتد متتتا تكتتتون عتتتن
الديمواراطيتتتتةب كالمؤسستتتتة الدينيتتتتةب ومؤسستتتتة المزكيتتتتة المطزقتتتتة.
ومالمقام ب ف نّ المرجوامية تنم الي الت مير عتن دكتاتوريتهتا الطمقيتة
مما يسمي الديمواراطية المرجواميةب التي ي د المرلمان (المنتخب متن
المواطنين المتستاوين بتكزيا ء) أهت مظاهرهتا .صتحي أن المرجواميتة
اتتد تزجتتأ التتي تستتزي الستتزطة السياستتية الممابتتر التتي فئتتة منهتتا أو متتن
المرجوامية الصمير (مثقء :الطممة الماليةب كما حدث في فرنستا أيتا
حكت المزتتك لتتويم فيزيتتب متتين عتتا 9787, 9781؛ المونمارتيتتةب كمتتا
حص ت فتتي فرنستتا أي تا ء متتا متتين  9789و9781؛ الحممتتان الفابتتي
اايطتتالي والنتتامي األلمتتاني) .لكنهتتا ال تف ت للتتك اال تحتتت ظتتروة
استتتثنائية اتتاهر تتتدف ها التتي التخزتتي مصتتور خ مؤاتتتة عتتن دكتاتوريتهتتا
الطمقية الممثزتة مالديمواراطيتة المرجواميتة والقمتو مؤاتتا ء مدكتاتوريتة
فئتتتة (أوليماربتتتية) أو دكتاتوريتتتة فتتترد .لكتتتنب متتتا ان تتقبتتتي هتتتل
الظتتتروة أو تختتتة وطأتهتتتا حتتتتي ت تتتود المرجواميتتتة التتتي ممارستتتة
دكتاتوريتهتتتتا الطمقيتتتتة عتتتتن طريتتتت المرلمانتتتتات والمجتتتتالم النياميتتتتة
المألوفة .فالمؤسسات الديمواراطية المرجواميةب كالمرلمان مثقءب هتي
األطتتتتر واألدوات واألجهتتتتم السياستتتتية التتتتتي تمتتتتارم المرجواميتتتتة
(موصتتتفها طمقتتتة) عتتتن طريقهتتتا دكتاتوريتهتتتا الطمقيتتتة .فالمرجواميتتتة
تستتتت م هتتتل المؤسستتتات فتتتي مرحزتتتة صتتت ودها الثتتتوري لتحطتتتي
مؤسسات اااطتا وتحويت عقااتتض التي عقاتات رأستمالية .ثت ا ّنهتا
تست مزها في مرحزة سيطرتها وأفولها لممارسة هيمنتهتا ودكتاتوريتهتا
تتد الطمقتتات ال امزتتة ومن ت األخيتتر متتن تنظتتي نفستتها ومنتتاج أطتتر
دكتاتوريتها الطمقية.
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(ب) أنّ الكتتق عتتن الستتزطات التتثقث و تترور فصتتزها عتتن
م ها وراامة السزطة التبتري ية لزستزطة التنفيليتة فيتض اتدر كميتر
متتن التتوه ا يتتديولوجي .فتمتتايم هتتل الستتزطات عتتن م تتها هتتو
تمتتايم بتتكزي فتتي المجتم تتات الحديثتتةب ممتتا فتتي للتتك المجتم تتات
الرأسمالية المتطور ب هدفض اخفاج ما يكمن خزة هل المظاهر من
سزطة طمقية موحد  .فالمرلمان في المجتم ات الحديثة ليم اطاراء
لزتنظتتي التتلاتي لزجمتتاهيرب وان كانتتت ا يديولوجيتتة المرجواميتتة
تحاو جاهد أن تظهر مهلا المظهرب وا ّنما هو جهام من أجهتم
الدولتتة الحديثتتةب ومتتن ث ت فهتتو يبتتك جتتمجاء ال يتجتتمأ متتن الدولتتة
المرجوامية الحديثة .فهو ال يتحدد وال يفه م قاتتض مت الجمتاهير
التي يفترا أ ّنها تنتخب أع تاج وأ ّنتض ينمت منهتاب وا ّنمتا م قاتتض
م الدولة الحديثة؛ أي موصفض جمجاء ال يتجمأ من الدولة الحديثتة.
متتللك فالستتؤا عتتن طمي تتتض وممتتما يفتتترا الستتؤا عتتن طمي تتة
الدولتتتة الحديثتتتة وممماهتتتا االجتمتتتاعي التتتتاريخي .ال انّ وظيفتتتة
المرلمتتان وم تتمونض الطمقتتي يتحتتددان عمتتر تحديتتد وظيفتتة الدولتتة
الحديثة وم مونها الطمقتي .والحت أنّ هتلا التحديتد أساستي لفهت
مقولتتة انّ المؤسستتات الديمواراطيتتة فتتي المجتمت الرأستتمالي هتتي
األطر التي تمارم المرجوامية عن طريقها دكتاتوريتها الطمقية.
( ) يت تتتت ممتتتتا ستتتتم أن المزكيتتتتة الدستتتتتورية ليستتتتت مطزمتتتتا ء
ديمواراطيا ء مالف ب وا ّنما هي ت مير عن حالتة متن التتوامن والتحتالة
الطمقيينب وعن حالة ير مكتمزة من الديمواراطية المرجوامية .فهتي
فتتي األص ت عمتترت عتتن التتتوامن الطمقتتي التحتتالفي متتين طمقتتة متتقك
األرا تتي األستتتقراطيين الممرجتتمين والمرجواميتتةب والتتلي اكتستتب
طام تا ء مزموس تا ء متتن االستتتقرار عقتتب ثتتور عتتا  9877فتتي انجزتتتراب
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والتي أطاحت مالحك المطز الي ير رج ة .واتد ظت هتلا التتوامن
اائما ء طوا القرنين ّ
الثامن عبتر وال ّتاست عبتر .لكتن مركتم جالميتتض
ظ يتحرك في اتجا المرجوامية حتي أ حت الهيمنتة السياستية متن
نصتتتيب المرجواميتتتة عقتتتب عتتتا 9781ب وان ظزتتتت األرستتتتقراطية
الممرجم تتمت منفول كمير حتي يومنتا هتلا .والنقطتة المهمتة هنتا هتي
أنّ نبوج المزكية الدستتورية واستتمرارها استتزم ظروفتا ء خاصتة جتداء
ل ت تتتتوافر متتثقء فيمتتا م تتد فتتي فرنستتاب األمتتر التتلي حتتدا فرنستتا التتي
التأرج مين الحك المطزت والجمهوريتة المرلمانيتة ردحتا ء متن التممن
حتي استقر الحا عزي الجمهورية المرلمانيتة .فكتون انجزتترا أوّ مزتد
بتتتهد ثتتتور مرجواميتتتة وكونهتتتا أوّ مجتمتتت ستتتاد فيتتتض نمتتتط اانتتتتا
الرأستتمالي وكتتون المزكيتتة المطزقتتة فتتي انجزتتترا ظزتتت نااصتتة يتتر
مكتمزة حتي لحظة انتدثارهاب م كتم متا حصت فتي فرنستا ـ كت للتك
ساه في نبوج ظروة خاصة ج ّداء مكنت التحالة الطمقي المتلكورب
ومن ث المزكية الدستوريةب من النبتوج واالستتمرار .وهتلا يبتير التي
أنّ انتقا المزكيات المطزقة الي مزكيات دستورية فتي ال صتر الحتديث
ية االحتمتا  .وعزتي أي حتا ب وكمتا و ّت كتار متاركم فتي
نقد كتاب السياسي الفرنسي " يمو" عن الثور اانجزيميةب ف نّ هتلا
االنتقا ال يمكن أن يت مصور خ سزميةب كمتا يتتوه م تا المصتزحين
وم تتا التجّم تتات السيّاستتية فتتي التتوطن ال رمتتيب وال يمكتتن أن يتتأتي
كنتيجتتة لزحتتوار وااانتتا ب حيتتث ا ّنتتض ينطتتوي عزتتي صتتراعات طمقيتتة
حاد  .فقم أن تصم انجزترا مزكية دستوريةب كان عزيها أن تمتر أوّ الء
فتتي طتتور الجمهوريتتة المرلمانيتتة والدكتاتوريتتة ال ستتكرية وأن ت تتود
مؤاتا ء الي نو مهموم من الحكت المطزت ـ حقمتة كامزتة متن الثتورات
والثورات الم اد تفص مين الحك المطز والمزكية الدستورية.
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(د) لقد مينا أعق أنّ المرلمتان لتيم تمانة أكيتد عزتي وجتود
الديمواراطية في مجتم ما .ومالمقامت ب فت نّ الديمواراطيتة ليستت
مال رور مرلمانية .فيمكن أن يكون هنتاك ديمواراطيتة متن دون
مرلمان .هلا ما مينض لينين في كتامتض "الثتور المروليتاريتة والمرتتد
كاوتستتتكي" ومتتتا أثمتتتتض البتتت ب الستتتوفييتي مالف تتت فتتتي تجرمتتتة
الستتتوفييتات فتتتي الفتتتتر 9118-9198ب وهتتتي فتتتتر حكتتت لينتتتين
لقتحاد السوفييتي .فكما أفرمت المرجوامية الفرنسية عتا 9871
مؤسساتها الديمواراطيةب وفتي مقتدمتها المرلمتانب والتتي مارستت
عتتتن طريقهتتتا دكتاتوريتهتتتا الطمقيتتتتةب فقتتتد أفتتترمت المروليتاريتتتتا
الروسية عا  9198أطرها التنظيميتة ومؤسستاتها الديمواراطيتةب
وفي مقتدمتها الستوفييتات والنقامتاتب والتتي مارستت عتن طريقهتا
دكتاتوريتتة المروليتاريتتا .ومثزمتتا استتت مزت المرجواميتتة الفرنستتية
أطرها الجديد لتحطي الدولة اااطاعية وااامة الدولة المرجوامية
عزي أنقا هاب فقد است مزت المروليتاريا الروستية أطرهتا لتحطتي
الدولة اااطاعية ث الدولة المرجوامية لتقي عزي أنقا هما الدولة
المروليتاريتتتة .واتتتد عتتتد لينتتتين الستتتوفييتات أبتتتكاالء لزديمواراطيتتتة
متقدمة عزي المرلمانتات .ومت للتكب ف ّنتض لت يتر أن هنتاك تناا تا ء
مال تتتترور متتتتين الستتتتوفييت والمرلمتتتتان .فتتتتاألمر ي تمتتتتد عزتتتتي
الم مون الطمقتي لكت منهمتا .فزتو تحتو المرلمتان الروستي التي
أدا فتتتي أيتتتدي المروليتاريتتتا الروستتتية امتتتان الثتتتور المزبتتتفيةب متتتا
ا طر لينين الي حزض عا  .9197لكنض في الواا تحتو التي أدا
فتتي أيتتدي الثتتور الم تتاد ومتتؤر لهتتا وستتق موجتتض التتي اتتو
الثور  .فما كان متن لينتين ستو أن حزتض ماست الستوفييتاتب ماست
الديمواراطية المروليتاريةب ماس دكتاتورية المروليتاريتا ..فهتو لت
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يقت فتتي فتتخ ا يتتديولوجيا المرلمانيتتةب كمتتا وات
االبتراكية ال المية آنلاك.

يتتر متتن معمتتاج
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الفص الثاني

التصور الثوري للحقوق
والحرٌات الدٌموقراطٌة
هناك نمو لد كثير من النامب وفي الوطن ال رمي مالتلاتب
التي اختتما الديمواراطيتتة التي حت االنتختاب فقتتطب والتي عمزيتتة
االنتخامتتتات المرلمانيتتتة مالتتتلاتب مم تتتم عتتتن الحقتتتو األختتتر
واألو تتا االجتماعيتتة التاريخيتتة .لكتتن ازتتيقء متتن التمحتتيب فتتي
التاريخ الحتديث يتد عزتي أنّ حت االنتختاب لتيم ستو جتمج ال
يتجمأ من منظومتة حقتو حديثتة تبتك فتي مجموعهتا وعقااتهتا
م ا ء الديمواراطية السياسية في بكزها المت ارة عزيض اليو  .فزيم
هنتتتاك أدنتتتي م نتتتي لحتتت االنتختتتاب مم تتتم عتتتن حريتتتة القتتتو
واالعتقاد والصحافة والنبر وح التجم الب مي والتبكي الحتر
لألحتتتماب السياستتتية والنقامتتتات والتتتروامط والنتتتوادي والجم يتتتات
والمجتتالم والزجتتان وح ت تنظتتي المستتيرات الب ت مية واالبتتتراك
فيهتتتا (حتتت التظتتتاهر) وحتتت التتتدعو التتتي اا تتترامات ال ماليتتتة
وتنظيمها والمبتاركة فيهتا و تمان استتقق الق تاج عتن مراكتم
القو في الدولة وما الي للك .فهل الحريتات والحقتو هتي بترط
روري لوجود الديمواراطية في أي بتك حقيقتي متن أبتكالها.
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فمتتن دون هتتل الحريتتات والحقتتو يفقتتد المواطنتتون أمستتط أدوات
الت ميتر عتن حتريته وارادتهت وأمستتط أستم اتختال القترار الحتتر.
وهتتلا ال ي نتتي أنّ هتتل الحقتتو كافيتتة لكتتي ي متتر المواطنتتون عتتن
ارادته محريةب لكنها مالتأكيد رورية لللك.
وينممي التأكيد هنا عزي أنّ الب وب المرميتة لت تحصت عزتي هتل
الحقتتو السياستتية ميستتر وستتهولةب ول ت تكتتتة مال تتمط عزتتي نظمهتتا
اااطاعية من الخار ومحاولتة ااناعهتا م ترور متن هتل الحقتو
ومطالمتهتتا متقتتدي التنتتامالتب وا ّنمتتا خا تتت صتتراعات حتتاد واامتتت
مثورات عارمة بكزت في مجموعها منظومتة الزحظتات الحاستمة فتي
التتتاريخ الحتتديث .وكمتتا أستتزفناب فقتتد كتتان مو تتو هتتل الصتتراعات
والثتتتورات الدولتتتة (الستتتزطة السياستتتية) ممؤسستتتاتها وآلياتهتتتا ونخمهتتتا
وآيديولوجياتها وأسسها االجتماعيتة واالاتصتادية .والنقطتة الجوهريتة
هنتتتا أنّ طمي تتتة الستتتزطة اااطاعيتتتة لتتت تكتتتن تستتتم متقتتتدي تنتتتامالت
ديمواراطيتتتة .لتتتلاب كتتتان متتتن ال تتتروري تحطتتتي الدولتتتة اااطاعيتتتة
وااامة دولة من نو جديد (النو المرجتوامي) تستم منيتهتا وأسستها
االجتماعيتتتة االاتصتتتادية مممارستتتة الديمواراطيتتتة ومتقتتتدي التنتتتامالت
السياستتية واالجتماعيتتة تتمن حتتدود ستتزطة الطمقتتة المرجواميتتة .واتتد
ستتاهمت فتتي للتتك ك ت الطمقتتات االجتماعيتتة الستتائد فتتي المجتم تتات
المرميتتةب وفتتي مقتتدمتها المرجواميتتة الصتتناعية والمروليتاريتتا .ولتتئن
كانت الحركتة الديمواراطيتة اتد تصتدرتها المرجواميتة الصتناعية فتي
القرنين السّام عبر ّ
والثامن عبر والنصة األوّ متن القترن التاست
عبرب فقد انتقزت ايادتها مصور خ عامة الي المروليتاريا عقتب ثتورات
عا  9787األورومية.
هنتتاك الاء عقاتتة جدليتتة متينتتة متتين منظومتتة الحقتتو والحريتتات
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الديمواراطيتتتة ومتتتين الثتتتورات االجتماعيتتتة .فتتتالثورات هتتتي الوستتتيزة
األساسية لتحقي الديمواراطية الحقيقيتة .وأستام للتك أنّ تحقيت هتل
الحقو والحريات وديمومتها يستزممان مانة مادية تتمث في ااامتة
عقاتتات اتتو متتين الطمقتتات االجتماعيتتة ت تتمن تحقي ت هتتل الحقتتو
والحريتات .ويستتتزم للتتك تحطتتي عقاتتات القتتو الستتامقة أو تحويزهتتاب
ومخاصة عزي الص يد السياستيب حيتث تكتون هتل ال قاتات ممابتر
ومكثفة.
ومم نتتي آختترب ف ت نّ للتتك يستتتزم الف ت الثتتوري التتلي يهتتدة التتي
احداث تمييرات نوعيتة فتي عقاتات القتو متين الطمقتات االجتماعيتة.
وفتتي حتتا أورومتتا المرميتتةب ف ّنتتض يمكتتن القتتو انّ البتترط األساستتي
لستتياد الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتة هتتو وجتتود مرجواميتتة اويتتة
واادر عزي تنظي اانتتا جنمتا ء التي جنتب مت طمقتة عامزتة صتناعية
(مروليتاريا) اوية ومنظمة من اطار المجتمت المرجتوامي .ال كتان
لزمرجوامية الصناعية األورومية ف ت كميتر فتي منتاج الدولتة المرميتة
الحديثتتة لات المؤسستتات التتتي تستتم مممارستتة الحقتتو والحريتتات
الديمواراطيتتةب م ت تقتتو عزيهتتا فتتي األحتتوا التاريخيتتة ال اديتتة .ومتتن
جهتة أختر ب فت نّ وجتود طمقتة عامزتة اويتة ومنظمتة فتي المجتم تات
المرمية هو مانة أكيد عزي سياد الحقو والحريات الديمواراطيتة
واستمرارها وتوسي ف زها وافبا محاولة النكوب عنها (من جانتب
المرجواميتتة وفئتتات اجتماعيتتة أختتر ) .والنقطتتة الجوهريتتة هنتتا أنّ
الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتة تستتتزم ااامتتة عقاتتات اتتو تكتتون
لصال الطمقات االجتماعية التتي تستتفيد متن الديمواراطيتة أو تتحمت
وجودهتتا .وعزتتي هتتلا األستتامب ف ّنتتض يمكتتن القتتو انّ امكانيتتة الحقتتو
والحريتتات مكتومتتة فتتي منيتتة الدولتتة المرجواميتتة المرميتتة الحديثتتة وانّ
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تحققهتتتا مكتتتتوب فتتتي منيتتتة المجتمتتت المرجتتتوامي المرمتتتي الحتتتديثب
ومخاصة في كونض يحوي طمقة عامزة اوية ومنظمة.
ومتتتت للتتتتك كزتتتتضب ف ّنتتتتض ينممتتتتي توكيتتتتد أنّ الحقتتتتو والحريتتتتات
الديمواراطيةب وفي مقدمتها ح االنتخاب ال ا ب ليستت حقواتا ء مطزقتة
اائمة ملاتها أو نام ة من عال أخقاي مثتالي ختار المجتمت المبتري
متناا تتاتض الداميتتة .كتتق! فوجودهتتا ال يكمتتن فتتي بتتكزها األخقاتتي أو
الفقهي أو القانونيب وا ّنما يكمن في النظ وا ليتات والمنتي التتي تحكت
ممارستتتتها الف زيتتتة وتطميقهتتتا الف زتتتي فتتتي المجتمتتت المبتتتريب وفتتتي
م تتتمونها ا يتتتديولوجي وأساستتتها االجتمتتتاعي االاتصتتتادي .فهتتتي
تفترا مجموعة من المفهومات والتصورات التتي تتنتااا مصتور
عامة م الستائد فتي الواات االجتمتاعيب األمتر التلي يج ت منهتا أدا
آيديولوجيتتة لمنتتاج التتوعي المائتتةب وأدا اعتتاد انتتتا الوااتت التتلي
تناا تتض بتتكزيا ء .وهتتلا متتا تثمتتتض مصتتور خاصتتة تجرمتتة المجتم تتات
المرمية الزيمراليةب حيتث أفزحتت المرجواميتة المرميتة فتي تستخير هتل
الحقتتو والحريتتات متتدهاج لممارستتة هيمنتهتتا وتفتيتتت وعتتي الطمقتتات
األخر وتمييفض والحد من اتدرتها عزتي تنظتي لاتهتا سياستيا ء .ويمكتن
القو انّ ممارسة هل الحقو والحريات في المرب انقزمتب فتي ظت
سيطر االحتكاراتب الي آلية لمر األوهتا ا يديولوجيتة فتي نفتوم
الطمقات ال امزتة والتي مدرستة لمنتاج التوعي المائتة وممارستة التوه
ا يديولوجي .ولكن ينممتي االنتمتا التي أنّ نجتا المرجواميتة المرميتة
في للك ما كان ممكنا ء لتوال اتدر هتل المرجواميتة عزتي تتأمين أستام
مادي لهلا الوه مستمد مصور خ أساستية متن النظتا ااممريتالي التلي
يمكتن المرجواميتات المرميتة متن تحقيت فتائا ااتصتادي تخ متن
االاتصاد ال الميّ  .فالمرجواميتة فتي المجتم تات الرأستمالية تمزتك متن
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المتتوارد وأدوات القتتو متتا يمكنهتتا مصتتور خ عامتتة متتن تستتخير هتتل
الحقتو فتتي صتالحها .والحت أن هتتل الحقتو والحريتتات ال تمتتارم
مالف تت متتن جانتتب األفتتراد والجماعتتات اال ممقتتدار متتا يمزتتك أولئتتك
األفتراد وتزتتك الجماعتتات متتن أدوات ممارستتها .لكتتن عمزيتتة ممارستتة
هل الحقو في لاتها ت م عزي تمييب هل الحقيقة عتن وعتي النتام
لمتتتا تنطتتتوي عزيتتتض متتتن م تتتامين آيديولوجيتتتة مستتتتتر تنتتتااا هتتتل
الحقيقتتة .م ت يمكتتن القتتو انّ مفهتتو الحت نفستتض ينطتتوي عزتتي أستتم
تتنااا م مفهومي ال دالة والمستاوا  ..ال كمتا يقتو كتار متاركم
فتي "نقتتد مرنتتامث وثتتا"" :انّ كت حت هتتو تطميت لقتتدر متستتاو عزتتي
أبخاب مختزفين عن م ه  ...لللك فت نّ الحت المتستاوي هتو ظزت
وختتر لزمستتاوا " .فتتالحقو تفتتترا امدواجيتتة أو حالتتة انفصتتامية
م ينتتةب متتين الص ت يد الفقهتتي السياستتي والص ت يد المتتدني (االجتمتتاعي
االاتصادي)ب مين المتواطن  Citizenأو اانستان السياستي السياستي
Homo Politicusوالمرجوامي أو اانستان االاتصتاديHomo .
 Oeconomicusولكونهتتا تفتتترا هتتل الحالتتة مصتتور خ مستتتتر
(أي آيديولوجيا ء)ب ف ّنها تكرسها.
ول تتتت أعمتتتت نقتتتتد وجتتتتض التتتتي ممارستتتتة الحقتتتتو والحريتتتتات
الديمواراطية في المجتم تات المرجواميتة هتو النقتد التلي وجهتض اليهتا
لينين في الرم األوّ من القترن ال بترين .ويمكتن تزختيب هتلا النقتد
في النقاط ا تية:
-9ركتتم لينتتين فتتي نقتتد عزتتي ميتتان طمي تتة الدولتتة فتتي المجتمتت
المرجتتتتوامي والتتتتدور التتتتلي تؤديتتتتض فتتتتي هيمنتتتتة المرجواميتتتتة عزتتتتي
المجتم ات الرأستماليةب ومخاصتة فتي تمطها المرجواميتة الصتمير
وبتترائ متتن الطمقتتة ال امزتتة .ال متتين لينتتين كيتتة تتتتحك المؤسستتات
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واالحتكتتتارات الماليتتتتة والمنتتتتوك مالمرلمتتتان وكيتتتتة تستتتتخر الجهتتتتام
الميرواراطتتتتي ااعقمتتتتي ال ستتتتكري فتتتتي تفتيتتتتت وعتتتتي الطمقتتتتات
المحكومتتتة وكستتتر تحالفاتهتتتا ومنتتت تمزورهتتتا وفتتتي ربتتتو القيتتتادات
السياسية واالجتماعية واالاتصادية لهتل الطمقتات ممنحهتا مواات لات
امتيتتتتامات فتتتتي هتتتتلا الجهتتتتام .وي تتتترب لينتتتتين متتتتثقء عزتتتتي للتتتتك
الديمواراطيتتة المرجواميتتة الروستتية التتتتي انمثقتتت عتتن ثتتور بتتتماط
(فمرايتتتتر) 9198ب والتتتتتي ااتصتتتتر عمزهتتتتا عزتتتتي ستتتتحب الموااتتتت
واالمتيامات الميرواراطية من البترائ الموليستية األتواراطيتة ونقزهتا
التتي ايتتادات المرجواميتتة الصتتمير والوستتطي .وهكتتلا رأ لينتتين أنّ
ستتتيطر المرجواميتتتة عزتتتي جهتتتام الدولتتتة (المتتتتوائ أصتتتقء متتت هتتتل
السيطر ) يمكنها من الستيطر عزتي ال مزيتة االنتخاميتة وعزتي يرهتا
من الممارسات المت زقة مالحقو والحريات الديمواراطية.
-1و ّجتتض لينتتين نقتتداء مركتتماء التتي المرلمتتان فتتي التتنظ المرجواميتتة
واعتمر المرلمانات حوانيتتا ء لزكتق ولختدا الطمقتات المستحواة وانتقتد
الطام المرجوامي لتقسي ال م السياسي المتمث في فص الستزطات
التتثقث عتتن م تتها .واتتد فتتر لينتتين متتين ممتتدأ االنتختتاب والبتتك
المرلمتاني لتطميت هتتلا الممتتدأ .فهتتو لت يبتتك لحظتتة فتتي تترور هتتلا
الممتتدأ و تترور وجتتود مؤسستتات تمثيزيتتة فتتي المجتم ت االبتتتراكي.
لكنتتتض انتقتتتد التتتنظ المرلمانيتتتة المرجواميتتتة فتتتي تطميقهتتتا هتتتلا الممتتتدأ
وتستتخير فتتي ام تتاد الطمقتتات الكادحتتة عتتن اادار والسّياستتة وفتتي
تكريم فواية الدولتة مالنستمة التي المجتمت المتدني .واتد أكتد لينتين أنّ
المرلمان يمث جمجاء ال يتجتمج متن الدولتة المرجواميتةب التتي ت تد فتي
جوهرهتتا أدا لقهتتر الطمقتتات الكادحتتةب وأ ّنتتض ال يمثت اراد الب ت ب أو
مبتتيئتض وال ي تتد بتتكقء متتن أبتتكا التنظتتي التتلاتي لزب ت ب .وأو ت
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لينين متراراء وتكتراراء أنّ نقتد المرلمتان والتنظ المرلمانيتة ال ي نتي نقتد
المجتتالم التمثيزيتتة وال نقتتد ممتتدأ االنتختتاب وال نقتتد الديمواراطيتتةب وال
يهتتدة التتي تقتتويا أركتتان الديمواراطي تةب وا ّنمتتا يهتتدة التتي تحوي ت
المجتتالم التمثيزيتتة متتن حوانيتتت كتتق ونقتتات التتي مؤسستتات ب ت مية
ف الة وعامزة.
والح أنّ لينينب وماركم من امزضب فراا مين المرلمتان والمجتالم
الب ت مية واعتمتترا تقستتي ال م ت المتجستتد فتتي الفصتت متتين الستتزطات
الثقثب ومخاصة متين الستزطة التبتري ية ومتين الستزطة التنفيليتةب أدا
مرجواميتتتة لزحتتتد متتتن فاعزيتتتة الديمواراطيتتتة .لتتتلاب طالمتتتا متتتأن تكتتتون
المجالم المنتخمة مجالم ف الة وعامزة وتنفيلية ماا تافة التي كونهتا
تبتتتري يّة .وكتتتان مثالهمتتتا األكمتتتر عزتتتي للتتتك هتتتو كومونتتتة متتتاريم
( .)9789أمّا ال مزية االنتخامية المرلمانيةب فقد اعتمراهتا فتي جوهرهتا
عمزية دورية يقترر البت ب مموجمهتا أي بتريحة متن الطمقتة الحاكمتة
ستتتتتولي مهمتتتة تمثيزتتتض واهتتتر فتتتي المرلمتتتان .وكتتتان لينتتتين يتتتر أنّ
البؤون الف زية لزدولة في الجمهوريات الرأسمالية الديمواراطيتة تتدار
متتن وراج الكتتواليم وينفتتلها القتتائمون عزتتي دوائتتر الدولتتة ووماراتهتتا
وهيئات أركانها .أمّا المرلمتانب فينتاط متض الكتق لختدا ال امتة .وكتان
لينتتين يتتر أنّ تتمانة أال ّ تتحتتو حريتتة التترأي والنقتتات التتي مجتترد
ختتدا تكمتتن فتتي أن يمتتارم نتتواب الب ت ب ال م ت التنفيتتلي وينفتتلوا
القتتوانين التتتي يبتترعونها ويختمتتروا النتتتائث المتحققتتةب وفتتي أن تتتت
محاسمته مصور خ ممابر من جانب منتخميه فالهيئات التمثيزيتة تظت
تؤدي دوراء أساسيا ء فتي المبترو الزينينتيب لكتن التلي يترفا ويزمتي
هو المرلمانية موصتفها نظامتا ء خاصتاءب أي موصتفها تقستيما ء لز مت متين
السزطات الثقث وموصتفها تتوفر موا تا ء متميتماء لزنتواب فتو البت ب
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اللي انتخمه .
-8هنتتتاك مفهتتتو جتتتوهري كتتتتامن فتتتي ثنايتتتا التصتتتور الثتتتتوري
لزديمواراطية كما تمزور مصور خاصتة فتي متاركم وانمزتم ولينتينب
وهو مفهو "منية اتخال القرار في الدولة" .فهناك منيتة مستتتر التختال
القرار في الدولتة ت كتم عقاتات القتو الستائد فتي المجتمت وطمي تة
الطمقة الحاكمة والمهيمنة في المجتم  .ولما كان البك التلي تمتارم
فيتتض الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتةب وفتتي مقتتدمتها حت االنتختتابب
فتتي المجتم تتات الرأستتمالية ي طتتي االنطمتتا متتأنّ نتتواب الب ت ب ه ت
اللين يتخلون القترارات نيامتة عتن البت ب ومالتبتاور المستتمر م تضب
ومتتأنّ القتترارات السياستتية المتختتل فتتي الدولتتة المرجواميتتة ت متتر ع تن
اراد البتت ب (األ زميتتة) ور ماتتتضب فمتتن الوا تت أنّ الديمواراطيتتة
الستتائد فتتي المجتم تتات الرأستتمالية (الديمواراطيتتة المرجواميتتة) هتتي
واحتتد متتن ا ليتتات الماديتتة األساستتية التتتي تستتاه فتتي خز ت التتوعي
المائتة لتد النتام ونتو متميّتم متن الفتبتية السياستية Political
Fetishismيناظر الفتبتية االاتصتادية التتي تكزت عنهتا متاركم فتي
"رأم الما " .فهي تساه في خز حجب آيديولوجية تحتد متن رؤيتة
النتتام لتتواا ه التنتتاحري .واتتد متتل لينتتين جتتمجاء كميتتراء متتن جهتتد
الفكري والسياسي في محاولة جدية لب هتل الحجتب الستميكةب التتي
مزمتتت متتن الفاعزيتتة ح ت ّداء أن وا ت فتتي بتتماكها أعتتتي االبتتتراكيين فتتي
الرم ت األوّ متتن القتترن ال بتترينب ممتتن فتتيه معتتي األمميتتة الثانيتتةب
كتتار كاوتستتتكي .ول تتت الخطتتتو األولتتي عزتتتي درب التحتتترر متتتن
األوهتتا المرلمانيتتة هتتي و ت عمزيتتة اتختتال القتترار مو ت التستتاؤ
والبك مطر أسئزة كا تية:
ء
كية تؤخل القترارات مالف ت ولتيم ظاهريتاس ومتن التلي يتختلهاس
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ولصتتال أي طمقتتة اجتماعيتتة تتختتلس ومتتا اتتو الهيئتتات التمثيزيتتةس ومتتا
متتد مستتاهمتها المستتتديمة فتتي اتختتال القتتراراتس ومتتن التتلي يتتتحك
مالف مالقو المرلمانيةس
ير لينين أنّ الدولة المرجوامية ت م مألة حيزة وحيزة عزي منت
الكتتادحين متتن المبتتاركة فتتي عمزيتتة اتختتال القتترارات وادار بتتؤون
الدولتتتة .فالتتتلي يبتتتارك مالف تتت فتتتي اتختتتال القتتترارات فتتتي الدولتتتة
المرجوامية ه القائمون عزي المورصتة والمنتوك والمؤسستات الماليتة
الكمر واالحتكارات .ومالمقام ب ف ّنض يتر أنّ الدولتة الستوفييتيةب أي
الدولة التتي ترتكتم التي ستوفييتات ال متا والفقحتين والجنتودب ت مت
عزي دف الكادحين الي المباركة فيها والي تتوفير الفترب والبتروط
لتتللك .والستتمب فتتي للتتك أنّ الدولتتة الستتوفييتية ليستتت دولتتة متتالم ني
الصحي ب وا ّنما دولة في طور اللومانب حيث ا ّنها ترتكتم التي التنظتي
اللاتي لزب ب.
وعزتتي أي حتتا ب فقتتد رأ لينتتين أنّ ظتتروة حيتتا الكتتادحين فتتي
المجتم تتتات الرأستتتمالية فيهتتتا متتتن ال وائتتت االاتصتتتادية والسياستتتية
وا يديولوجية والت زيميتة والثقافيتة متا يحتو دون أن تتتمكن الطمقتات
المستحواة متتن الت ميتر الحتتر عتتن ارادتهتا السياستتيةب ودون أن تتتتمكن
متتن المبتتاركة الحقيقيتتة فتتي الحيتتا السياستتيةب أي فتتي عمزيتتة اتختتال
القرارات الناف ة لها وفي ادار بتؤون الدولتة ممتا ي تمن مصتالحها.
ويقتو لينتتين فتتي هتلا الصتتدد فتتي "الدولتة والثتتور "" :انّ الحريتتة فتتي
المجتم الرأسمالي تظ دوما ء بميهة مما كان ستائداء فتي الجمهوريتات
اا ريقيتتتة القديمتتتة :حريتتتة لمتتتالكي ال ميتتتد .فمتتتالنظر التتتي ظتتتروة
االستمق الرأسماليب ف نّ عميتد األجتر المحتدثين (أي المروليتتاريين)
يطحنه ال وم والفااة الي ح ّد أ ّنهت ال يكونتون م نيتين مالديمواراطيتة
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وال مالسياسة .ففي األيا ال اديةب يكون محظوراء عزتي الميتة البت ب
االنخراط في الحيا ال امة والسياسية" .ف لا أ فنا الي للتك حقيقتة أنّ
المرجواميتتة تمزتتك أدوات الت ميتتر وأجهتتم ااعتتق والترميتتة والت زتتي
والصحة والمطام والمصان وااعات االجتما وما التي للتكب متات
متتن الوا ت أنّ الرأستتمالية تفتترا ايتتداء مو تتوعيا ء اثتتر ايتتد عزتتي
ممارسة الحقو والحريات الديمواراطية حتي تحيزها مجترد بتكزيات
آيديولوجيتتتة .لكتتتنب وكمتتتا أستتتزفناب فتتت نّ هتتتل البتتتكزيات تتتتؤدي دوراء
آيتتديولوجيا ء أساستتيا ء فتتي المجتمتتت الرأستتمالي متتأن تطمتتم حقيقتتتة أنّ
المجتمتت المتتتدني هتتتو أستتتام الدولتتتة الرأستتتماليةب وفتتتي خزتتت التتتوه
ا يتتديولوجي متتأنّ الدولتتة الرأستتمالية كينونتتة مستتتقزة تمزتتك اواعتتدها
الفكريتة واألخقايتتة والتحرريتتة الخاصتتة مهتتا .والهتتدة التتلي و ت ض
متتاركمب ومتتن م تتد لينتتينب نصتتب عينيهمتتا هتتو تحوي ت الدولتتة متتن
جهام فو المجتم الي جهام تام لزمجتمت وفتي خدمتتض .وعزتي هتلا
األستتامب ف ّنتتتض يمكتتن القتتتو انّ الديمواراطيتتة تبتتتك جتتوهر الفكتتتر
الماركسي الثوري .ويجدر التنميض هنا الي أنّ سمة أساسية متن ستمات
الميرواراطية الطمقيةب ممن فتي للتك أع تاج األحتماب التلين تحمزهت
االنتخامتتات المرلمانيتتة التتي ستتد الحك ت ب أنّ أفرادهتتا يصتتمحون ستتاد
المجتمت (المتدني) متتد أن يكونتوا تحتت تصتترة المجتمت  .وهت فتتي
الواا يكتسمون هل السمة من كونه بركاج في الهيمنة الطمقيتة .فهت
ليسوا مجرد أدا في يدي طمقة تق خار الدولة (الطمقة الحاكمة.
وهنا ينممي اابار الي أنّ انتختاب حتمب أو فترد انتخامتا ء حتراءب
وفتتت م تتتايير الديمواراطيتتتة المرجواميتتتة وعزتتتي أستتتام الحقتتتو
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والحريتتات الديمواراطيتتة المت تتارة عزيهتتاب ال ي نتتي مطزق تا ء أنّ هتتلا
الحتتتمب أو هتتتلا الفتتترد يمثتتت النتتتاخمين أو البتتت ب؛ مم نتتتي يجستتتد
ارادتهتتتت وينفتتتتل مرنتتتتامجه التتتتداخزي .كتتتتق! ال ال تتحتتتتدد الطمي تتتتة
االجتماعية الطمقية لحتمب م تدد األصتوات التتي يحصت عزيهتا وال
مطمي تتة متتن يصتتوت لتتض .فتتاألحماب اليمينيتتة تحص ت فتتي كثيتتر متتن
األحيان عزي نسمة مزموستة متن أصتوات ال متا والفقحتين .فالتلي
يحدد طمي ة الحمب هو في المقا األوّ المصتدر االجتمتاعي التلي
يستتتمد الحتتمب القتتو السياستتية واالنتخاميتتة منتتض .فهتتلا المصتتدر هتتو
اللي يمود الحمب متالموارد الماديتة وا يديولوجيتة التتي تمكنتض متن
التتأثير عزتتي الجمتاهير وكستتب أصتتواتهاب ومتن ثت ّ فهتو التتلي يحتتدد
منية الحمب وسياستض وممارساتض ويتتحك متض وهتو فتي ستد الحكت .
ومت مير آخرب ف نّ الناخمين يباركون في ايصا األحماب الي ستد
الحكت ب لكتنه ال يبتتاركون فتي تبتكيزها وال فتتي تستييرها وهتي فتتي
ستتد الحك ت  .ومصتتور عامتتةب ف ت نّ المرجواميتتة مبتترائحها المختزفتتة
هتتي التتتي تبتتك م ظ ت األحتتماب الرئيستتية والمتنفتتل فتتي المجتم ت
الرأسماليب وهتي التتي تستيرها وهتي فتي ستد الحكت  .لكتن ال مزيتة
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االنتخاميتتتة والحريتتتات الديمواراطيتتتة المرتمطتتتة مهتتتا تخزتتت التتتوه
ا يتتتديولوجي لتتتد ال ديتتتدين متتتأنّ النتتتاخمين هتتت التتتلين يتحكمتتتون
متتاألحماب التتتي ينتخمونهتتا ويستتيرونهاب ومتتأنّ هتتل األحتتماب تمث ت
ااراد البتت مية .لتتللكب يستت ي الثوريتتون التتي ايجتتاد آليتتات ف التتة
ت من سيطر النتاخمين األحترار عزتي المنتخمتين والنتواب .وهنتاك
ثقث آليات بكزت عصب التفكير الثوري في هلا الصددب وهي:
-9أن تبتتتك الطزي تتتة المنظمتتتة لزطمقتتتات ال امزتتتة مصتتتدراء لقتتتو
األحماب؛
-1أن تكون المواا الميرواراطية ومواا اتخال القرار جمي تا ء
انتخاميتتةب وأن يكتتون لتتد المجتتالم والهيئتتات والزجتتان االنتخاميتتة
الح في استدعاج النواب المنتخمين في أي لحظة؛
-8أال ترتمط مأي موا من هل المواا امتيتامات خاصتة وأن
يكتتون ال ائتتد المتتادي لهتتل المواات اريمتا ء متتن متوستتط متتا يتقا تتا
ال ما المهر .
وم ت ك ت ّ للتتكب م ت كتت هتتلا اادراك لستتزميات التتنظ المرلمانيتتة
الزيمراليتتةب فت نّ حتتامزي التصتتور الثتتوري هت أوّ المتتداف ين عتتن هتتل
الحقو والحريات الديمواراطية المرتمطة مها د القتو االستتمدادية
التي تهدة الي ت يي الحريات أو المائها .فه ال يست ونب منقتد هتل
النظ ب الي الماج هل الحريات والحقتو أو الحتد منهتاب وا ّنمتا يست ون
الي توسي ها وت ميقها كيفياءب وامالتة ال وائت الماديتة االجتماعيتة التتي
تقة حائقء مينها ومين الجماهير الب ميةب واكسامها م تمونا ء اجتماعيتا ء
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حقيقيا ء .وه ي تمترون الديمواراطيتة الزيمراليتة افتم كميتر التي األمتا
مقارنتتة متتالنظ السياستتية التتتي كانتتت ستتائد متتا امت الرأستتمالية أو فتتي
المرحزتتة االنتقاليتتة متتين اااطتتتا والرأستتمالية .لكتتنه ب متت للتتتكب ال
ي تمتترون الديمواراطيتتة الزيمراليتتة نهايتتة المطتتاة وال الهتتدة النهتتائي
لزطمقتتتات ال امزتتتة .فقتتتد رأ متتتاركم ولينتتتين أنّ م تتتا المبتتتكقت
الرئيسية التي ت انيها الطمقتات الكادحتة فتي المجتم تات الرأستمالية أو
تزتتك ال ّتام تتة لهتتا ال يمكتتن حزهتتا عتتن طري ت المرلمتتان والديمواراطيتتة
الزيمراليتتة .فالمرلمتتان وحتت االنتختتاب ال تتا ليستتا متتديقء عتتن الثتتور
الب مية والحرب األهزية في نهاية المطاة.
ومصور خ عامةب ف نّ التاريخ الحديث يبهد أنّ الكتادحينب وفتي
مقدمته المروليتاريا والقو االبتراكيةب كتان لهت الف ت األكمتر
فتتي حمتت رايتتة الديمواراطيتتة والتتدفا عتتن الحقتتو والحريتتات
الديمواراطية .ففي الثور الفرنسية الكمر ب كان لكومونة متاريم
وكادحيهتا متن "الستان كيزتوت " Sans Culottesدور حاست فتي
تتتدمير اااطتتا وترستتيخ الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتة فتتي
المجتم الفرنسي.
وفي ثتورات عتا  9787فتي أورومتاب أدت المروليتاريتا التدور
الرئيستتي فتتي ال تتمط متتن أجتت تحطتتي م واتتات الديمواراطيتتة
الزيمراليتتتتة .وفتتتتي فرنستتتتا مالتتتتلاتب وحتتتتين تتتتترددت المرجواميتتتتة
الصتناعيةب التتتي متتدأت واتتادت ثتور بتتماط (فمرايتتر) 9787ب فتتي
المتتتتتاج المزكيتتتتتة واعتتتتتقن الجمهوريتتتتتة الديمواراطيتتتتتةب محفتتتتتت
المروليتاريا الماريسية مقياد راسمي  Raspailالتي مقتر الحكومتة
المرجواميتتتتة المؤاتتتتتة وأمرتهتتتتا متتتت عقن الجمهوريتتتتة .وكانتتتتت
المروليتاريا األلمانيتة والقتو االبتتراكية هتي التتي اتادت م ركتة
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الديمواراطية في الفتر الواا ة مين اعقن الوحتد األلمانيتة ومتدج
الحتتترب ال الميتتتة األولتتتي .كتتتللكب فقتتتد كتتتان لقتحتتتاد الستتتوفييتي
واألحماب األورومية الحزيفتة لتض الف ت األكمتر فتي دحتر الناميتة
والفابتتية وتحريتتر أورومتتا منهتتا وتتتوفير األر تتية المناستتمة لمنتتاج
الديمواراطيتة الزيمراليتة متن جديتد .وتتؤدي القتو اليستارية حاليتا ء
دوراء رئيستتتيا ء فتتتي الن تتتا متتتن أجتتت نيتتت الحقتتتو والحريتتتات
الديمواراطية في مجتم ات ال ال ّ
الثالث.
ولكتتتنب متتتا األستتتام النظتتتري لهتتتل الظتتتاهر س لمتتتالا تتصتتتدر
الطمقتتتتات ال امزتتتتة الكفتتتتا متتتتن أجتتتت نيتتتت الحقتتتتو والحريتتتتات
الديمواراطيةب حتي في ظ الديمواراطيتة الزيمراليتةب مت أنّ هتل
األخيتتتر تمثتتت البتتتك الطمي تتتي لحكتتت المرجواميتتتةب لدكتاتوريتتتة
المرجواميةس ويكمن الجواب عن هل األسئزة في التصور الثوري
لطمي ة الدولة م امةب والدولة الرأسمالية مخاصة .للك أنّ ماركم
وانمزم ولينين اعتمروا الدولة فتي جوهرهتا أدا امت واهترب كائنتا ء
ما كانت الطمقة المسيطر  .فهي اد أنبئت لهلا المرا في المقتا
األوّ  .وحتتتي الدولتتة االبتتتراكية (دكتاتوريتتة المروليتاريتتا) تنبتتأ
لهتل المايتتةب لقهتتر المرجواميتة وحزفائهتتا وام هت فتي هتتل الحتتا .
وكمتا يقتو انمزتم فتي رستالة م ثهتا التي أو ستت ميمت August
Bebelعتا  ..." :9788طالمتا أنّ المروليتاريتا تستت م الدولتةب
ف ّنهتتا ال تستتت مزها لصتتال الحريتتةب وا ّنمتتا لكتتم خصتتومها .وفتتي
الزحظتتة التتتي يصتتم فيهتتا متتن الممكتتن التتتكز عتتن الحريتتةب تكتتون
الدولة موصفها دولة اد توافت عن الوجود".
ههنا يمرم الممم السياسي لزحقو والحريتات الديمواراطيتة.
فهي في جوهرها ايود تحد متن ستزطة الدولتة المرجواميتة وف زهتا
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القم ي في المجتم المرجوامي .فتقييتد ستزطة الدولتة المرجواميتة
يكافيج اطق حريات الجماهير مالقدر لاتض .فزما كان األص في
مناج الدولة المرجوامية هو ام الطمقات ال امزة ومن ها من تنظتي
لاتهاب ف نّ أي ح ديمواراطي يح ّد من سزطة الدولتة المرجواميتة
ودائر ف زها القم ي ي د مكستما ء لزجمتاهير الكادحتة ويخفتة وطتأ
دكتاتوريتتة المرجواميتتة عزيهتتاب وان كتتان ال يزميهتتا .لتتللكب فمتتن
الطمي تتي أن تستت ي المروليتاريتتا وتكتتاف متتن أجتت نيتت الحقتتو
والحريتتات الديمواراطيتتة وأن ترحتتب متتأي تنتتام متتن هتتلا القمي ت
تقدمتتض الستتزطة الحاكمتتة .ومطمي تتة الحتتا ب ف ت نّ هتتل التنتتامالت ال
تحتتت المبتتتكقت األساستتتية التتتتي ت انيهتتتا الطمقتتتات الكادحتتتة فتتتي
المجتم المرجواميب لك ّنها توفر المجا أما هل الطمقات ايجاد
حزتتو جلريتتة لمبتتكقتها .فهتتي تتتتي لهتتا الفرصتتة لتنظتتي نفستتها
وت ميتتم مواا هتتتا ومنتتاج اوتهتتتا وختتتوا صتتراعاتها .ومتتتن هتتتلا
المنظتتتورب فتتت نّ لزديمواراطيتتتة الزيمراليتتتة وجهتتتين :وجتتتض تستتتتمزض
المرجواميتة فتي ختدا الجمتاهير البت مية وممارستة دكتاتوريتهتتاب
ووجض تستمزض المروليتاريا في مناج اوتهتا وتنظتي لاتهتا .ومتن هنتا
جاج او ماركم في المقدمتة التتي أعتدها لمرنتامث حتمب ال متا
الفرنستتي عتتا  9771متتأنّ ح ت االنتختتاب ال تتا ستتق لو حتتدين.
فالمرجواميتتة تستتتمزض لختتدا الطمقتتات ال امزتتة واكتستتاب البتترعية
لهيمنتها ونظا استمقلها .لكنض يمكن أن يستم متن جانتب الطمقتة
ال امزتتتتة أدا لزتنظتتتتي التتتتلاتي عزتتتتي جميتتتت األصتتتت د  .فالبتتتتك
الديمواراطي الزيمرالي لدكتاتورية المرجواميتة هتو البتك األمثت
لزحركة ومناج اللات مالنسمة الي المروليتاريتاب مت أنتض يظت بتكقء
لدكتاتورية المرجواميتة .ويمكتن القتو ان هتلا البتك يمثت نوعتا ء
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متتتن الحتتترب المتتتارد يتتتر الممابتتتر متتتين المرجواميتتتة والطمقتتتة
ال امزة .أمّا الفابية مثقء فهي ممثامة حرب ساخنة وممابتر تبتنها
المرجواميتتتتة االحتكاريتتتتة وحزفاؤهتتتتا فتتتتي صتتتتفوة المرجواميتتتتة
الصتتمير عزتتي الطمقتتة ال امزتتة .لكتتن كزيهمتتا يبتتترك فتتي جتتوهر
واحتتتتتد :دكتاتوريتتتتتة المرجواميتتتتتة .لتتتتتللكب نتتتتتر أنّ المطالتتتتتب
الديمواراطيتتتة كانتتتت تحتتتت دومتتتا ء مركتتتم الصتتتدار فتتتي متتترامث
األحتتتتتماب االبتتتتتتراكية فتتتتتي مجامهتتتتتة األنظمتتتتتة األوتواراطيتتتتتة
واالستمدادية األخر  .وعزي سمي المثا ب ف نّ ج المطالب التتي
ت منتها المرامث التي و ها انمزم وماركم عبية ثور 9787
فتتتي ألمانيتتتا وفتتتي أثنائهتتتاب ومرنتتتامث حتتتمب ال متتت التتتديمواراطي
االجتمتتاعي الروستتي التتلي و تت ض مزيختتانوة فتتي نهايتتة القتترن
ال ّتاستتت عبتتترب كانتتتت ت نتتتي متتتالحقو والحريتتتات الديمواراطيتتتة
الزيمرالية.
ومتتتر النقتتتد التتتلي وجهتتتض متتتاركم وانمزتتتم ولينتتتين صتتتوب
الديمواراطيتتتتة الزيمراليتتتتة الستتتتائد فتتتتي المجتم تتتتات المرجواميتتتتة
ال ريقة كمريطانيا وفرنستا والواليتات المتحتد األميركيتةب ومتر
اعتقتتاده الراستتخ متتأنّ الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتة فتتي حتتد
لاتها ال تح المبكزتين الرئيسيتين الزتين تجامهان الطمقات ال امزة
في المجتم ات الرأسماليةب وهما :االستمق واال ترابب اال أ ّنه
كتتتانوا يتتتدركون ج ّيتتتداء أنّ هتتتل الحقتتتو والحريتتتات هتتتي حقتتتو
وحريات ف زية وأ ّنها ليست مجرد أحمتوالت لاتيتة تبتهرها الدولتة
المرجوامية من خار لاتها لخدا الجماهير الب مية .فهتي تتدخ
فتتي صتتمي تركيتتب الدولتتة المرجواميتتة الزيمراليتتة وتحتتدد ف تتاج
ف زهتتاب ومتتن ث ت فهتتي ليستتت مجتترد حزتتي خارجيتتة تتتمين الدولتتة
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المرجوامية نفسها مها .ولئن كانت الديمواراطية الزيمرالية تنطتوي
عزتتي اتتدر كميتتر متتن الختتدا لزجمتتاهير البت ميةب كمتتا أستتزفناب فت ن
الختتتدا التتتلي تنطتتتوي عزيتتتض هتتتو ختتتدا متتتادي راستتتخ يتتتدخ
مو وعيا ء في آليات الدولة الزيمرالية ومناها وسيرورتها الداخزيتةب
وهو ليم مجرد حجاب لاتي تخفي مض الدولة الزيمراليتة عوراتهتاب
ولتتيم مجتترد كلمتتة خارجيتتة تستتخرها هتتل الدولتتة لزفتتت األنظتتار
م يداء عن جوهرها .فالديمواراطية الزيمرالية األصيزة تمث تاريخا ء
طويقء من الصرا االجتماعي وت كم عقاتات اتو متميتم  .أمّتا
الدولتتة االستتتمدادية الممينتتة متتم ا مظتتاهر الديمواراطيتتةب فهتتي
تمثتتت عقاتتتات اتتتو أختتتر تختزتتتة كزيتتتا ء عتتتن نظيرتهتتتا لزتتتدو
المرجوامية الزيمرالية.
وعزتتي ستتمي المثتتا ب فقتتد كتتان متتاركم ي تمتتر الدولتتة األلمانيتتة
الموحتتتد (متتتثقء كمتتتا كانتتتت عزيتتتض عتتتا  )9788دولتتتة استتتتمدادية
عسكرية موليسية ااطاعية ممينة مأبكا مرلمانية ال حو لهتا وال
او  .ورأ ماركم أ ّنض من ال مث والمماج الظن مأ ّنض يمكتن فترا
تنتتامالت أو مطالتتب عزتتي هتتل الدولتتة متتالطر البتترعية .واعتقتتد
متتاركم أنّ الدولتتة المرجواميتتة الزيمراليتتة (الديمواراطيتتة الممتللتتة
حستتب وصتتفض) تظ ت أراتتي مكثيتتر متتن للتتك التتنمط المروستتي متتن
"الديمواراطيتتتة" التتتلي ال يتخطتتتي أطتتتر متتتا تستتتم متتتض أجهتتتم
المخامرات.
متتللك فت نّ التصتتور الثتتوري يؤكتتد الديمواراطيتتة الزيمراليتتة متتن
جهة :يؤكدها في مجامهة اتو االستتمداد والفابتيةب لك ّنتض يرف تها
موصفها اية أو نهاية لزمطاة من جهة أختر ب حيتث ا ّنتض يتدرك
ت ار تتها الف زتتي مت ممتتدأ المستتاوا وممتتدأ ال دالتتة .لتتللكب يس ت ي
34

حامزو الي توسي اطتار ف ت الحريتات الديمواراطيتة ممتا ينستج
م الممدأين المتلكورين ..كيتة يتت للتكس كيتة يتت توستي اطتار
ف الحريات محيث تنسج م المساوا وال دالةس
سنخصب الفص القح لإلجامة عن هلا السؤا .

35

الفص الثالث

دكتاتورٌة البرولٌتارٌا
من منظور الدٌموقراطٌة
كما أسزفناب ف نّ جوهر النقد التلي وجهتض متاركم وانمزتم ولينتين
صتتوب الديمواراطيتتة الزيمراليتتة هتتو أ ّنهتتا تت تتارا متت المستتاوا
وال دالتتتةب وأ ّنهتتتاب فتتتي المحصتتتزة النهائيتتتةب ال تمثتتت ااراد الف زيتتتة
لألكثريتتةب وا ّنمتتا تمثت دكتاتوريتتة األازيتتة (دكتاتوريتتة طزي تتة الطمقتتة
المرجوامية) .فت لا عرّفنتا الديمواراطيتة مأ ّنهتا حكت األ زميتةب الحكت
الف زتتتي لأل زميتتتةب ماتتتتت الديمواراطيتتتة الزيمراليتتتة بتتتكزية ممتتتا هتتتي
ديمواراطيةب ومات تحقي المستاوا وال دالتة بترطا ء أساستيا ء لوجتود
الديمواراطية .لكن المساوا في عرة التصور الثوري ت ني امالتة
الطمقات االجتماعية .وعزيضب ف ّنض ال م ني لزس ي الي الديمواراطية
الف زية من دون تنفيل مرنتامث امالتة الطمقتات االجتماعيتة .ومت ميتر
آختتر ف ت نّ الديمواراطيتتة الف زيتتة تنطتتوي عزتتي االبتتتراكية ممتتا هتتي
حقمة تصفية الطمقات االجتماعية والمرحزة االنتقالية مين الرأسمالية
والبتتيوعية .وهتتل األخيتتر هتتي الحالتتة التتتي تن تتد فيهتتا الطمقتتات
االجتماعية وبروط وجودها .فالطري الي البتيوعية هتي الطريت
التتتي الديمواراطيتتتة الف زيتتتةب أي حكتتت األ زميتتتة الف زيتتتة .فالمستتتاوا
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االجتماعيتتة واالاتصتتادية (أي المستتاوا متتن حيتتث المزكيتتة وفتترب
االرتقتتتاج وبتتتروط الحيتتتا اانستتتانية) ت تتتمن أن تفتتترم ممارستتتة
الحقو والحريات هيئات ومني سياسية وااتصادية واجتماعية ت متر
مالف عن اراد المالمية وت من أن تتحك المالميتة مبتروط حياتهتا
الي الحد اللي يسم مض تطور الح تار  .ومتن هتلا المنظتورب فت نّ
الديمواراطيتتتة الف زيتتتة واالبتتتتراكية همتتتا وجهتتتان ل مزتتتة واحتتتد .
فتامتقك األ زميتتة ال امزتتة لوستتائ اانتتا والتوميت واعتتاد اانتتتا
يتتي لهتا الفرصتة لزت ميتر الحتر عتن ارادتهتا ويتوفر أر تية الحكت
الف زتتيب ال البتتكزيب لأل زميتتة .كمتتا أنّ المزكيتتة الجماعيتتة ال تكتتون
ف زيتتتة اال عتتتن طريتتت الممارستتتة المستتتتمر لزحقتتتو والحريتتتات
الديمواراطيتتة متتن دون عوائ ت  .فهنتتاك عقاتتة جدليتتة متتين المزكيتتة
الجماعيتتة والديمواراطيتتة الف زيتتة .فالواحتتد تمث ت بتترط األختتر .
وعزي سمي المثا ب يقتو لينتين فتي "الدولتة والثتور " فتي م ترا
ت زيقتتض عزتتي التحزي ت التتلي ادمتتض انمزتتم لإلجتتراجات التتتي اتختتلتها
كومونة ماريم لتحوي الدولة من سيد المجتمت التي خادمتض" :ههنتا
يقتتترب انمزتتم متتن الحتتد الفاص ت التتلي تتحتتو عنتتد الديمواراطيتتة
المنستجمة مت لاتهتتا التي ابتتتراكية متتن جهتةب وتستتتزممها متتن جهتتة
أختتتر " .ويقتتتو أي تتتا ء" :انّ الديمواراطيتتتة المنستتتجمة متتت لاتهتتتا
مستحيزة في ظ الرأسمالية" .وي نتي مالديمواراطيتة المنستجمة مت
لاتهتتا الديمواراطيتتة الف زيتتة التتتي تس ت ي التتي المستتاوا االجتماعيتتة
الف زية .ولكن كية السمي لقنتقا من الديمواراطيتة الزيمراليتة التي
الديمواراطيتتتتتة الف زيتتتتتة القائمتتتتتة عزتتتتتي المستتتتتاوا (الديمواراطيتتتتتة
االجتماعيةب كما يسميها الفيزسوة اايطاليب زفانو ديق فتولميب أو
الديمواراطيتتة المنستتجمة م ت لاتهتتاب كمتتا يستتميها لينتتين)س متتا القتتو
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االجتماعية المؤهزتة لتحقيت للتكس ومتا ال وائت التتي ينممتي امالتهتا
لللكس.
يتتتر التصتتتور الثتتتوري أنّ القتتتو االجتماعيتتتة المؤهزتتتة حقتتتا ء
لقنتقا من الديمواراطية الزيمرالية الي الديمواراطيتة االجتماعيتة
هي الطمقة ال امزة الصتناعية (المروليتاريتا) .للتك أنّ المروليتاريتا
تتميتتم عتتن يرهتتا متتن فئتتات الكتتادحين فتتي أنّ الرأستتمالية هيأتهتتا
لتنظي لاتها عزي جمي الص دب حيث ا ّنها تحت الموا المركتمي
في االاتصاد ال ّرأسماليّ  .فهي عزتي اتصتا ع توي مت آختر متا
صتتن تض الح تتار الرأستتمالية عزتتي الص ت يدين التقتتاني ّ
والثقتتافيّ .
لللكب فهي الطمقة الممادر الي خز األطر الديمواراطية الثوريةب
كالستتتوفييتاتب التتتتي تستتتتخدمها لتنظتتتي الفئتتتات ال امزتتتة األختتتر
وتحبيدها حو الطزي ة المروليتارية وايادتهاب وهتي أكثتر الفئتات
ال امزتتة اتتدر عزتتي ممارستتة الحقتتو والحريتتات الديمواراطيتتةب
والت مير عن لاتها.
ولكتتتنب كيتتتة تستتتتطي المروليتاريتتتا أن تحقتتت انتقتتتا المجتمتتت
الرأسمالي من الديمواراطية الزيمرالية الي الديمواراطية االجتماعيةس
يتتر كتتار كاوتستتكيب التلي كتتان أحتتد أكمتتر رمتتوم متتا أستتما
لينين التيار االنتهامي في الحركتة االبتتراكية ال الميتة فتي الثزتث
األوّ متتن القتترن ال بتترينب أنّ المروليتاريتتا يمكتتن أن تحق ت هتتلا
االنتقتتتا محصتتتو أحمامهتتتا عزتتتي أ زميتتتة انتخاميتتتة تمكنهتتتا متتتن
السيطر عزي ك من السزطتين التبتري ية والتنفيليتة .وم تد للتكب
وعزي أسام الديمواراطية "الخالصة" أو المنسجمة م لاتهاب يت
تنظي االبتراكية.
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واد انتقد لينين هلا المواة مبد ب عزي اعتمتار أ ّنتض يرتكتم التي
جمزتتة متتن الممالطتتات فنتتدها لينتتين فتتي كتاميتتض الم تتروفين "الدّولتتة
والثور "ب "الثور المروليتارية والمرتد كاوتسكي"ب وفي يرهمتا
متتن الكتامتتات .ول ت الممالطتتات الرئيستتية التتتي ستتزط لينتتين عزيهتتا
األ واج هي:
-9اعتقتتتتاد األحتتتتماب االبتتتتتراكية االنتهاميتتتتة (المرجواميتتتتة
الصمير ) مأنّ سزطة الدولة تستمد من االنتخامتات الرستمية .وفتي
المقام ب ير لينين أنّ سزطة الدولة تستمد من الطمقتة المستيطر ب
ومتتن ث ت ف ت نّ جهتتام الدولتتة هتتو فتتي النهايتتة أدا تستتخرها الطمقتتة
الحاكمة لتحقي أهدافها الطمقية .فهيمنتة المرجواميتة متثقء مكتومتة
فتتي منيتتة جهتتام الدولتتة المرجواميتتة ونستت ف زتتضب ممتتا فتتي للتتك
المرلمتتتان وال مزيتتتة االنتخاميتتتة .فالمرجواميتتتة ال تستتتتمد ستتتزطتها
السياسية من االنتخامات الرسمية .م انّ األخير هي التتي تستتمد
سماتها الرئيسية من سزطة المرجوامية.
-1اعتقتتتاد األحتتتماب االبتتترتاكية االنتهاميتتتة متتتأنّ الدولتتتة فتتتي
المجتمت الرأستتمالي حياديتتة والطمقيتتة فتتي منيتهتتا الداخزيتتةب ومأ ّنهتتا
تصتتتز لتحقيتتت هتتتدة المروليتاريتتتا الرئيستتتي فتتتي االنتقتتتا متتتن
الديمواراطية الزيمرالية الي الديمواراطيتة االجتماعيتة .أمّتا لينتينب
فيتتر أنّ لزدولتتة المرجواميتتة وظيفتتة مكتومتتة فتتي منيتهتتا الداخزيتتة
يتمث جانتب أساستي منهتا فتي منت المروليتاريتا متن تنظتي نفستها
وتحقيت أهتتدافهاب ومتتن ثت ب فت نّ المروليتاريتتا فتتي حاجتتة التتي منتتاج
نمتتط آختتر متتن الستتزطة السياستتية ينستتج فتتي منيتتتض الدّاخزيتتة متت
أهدافها ال ّتاريخية .وهكلاب ف ّنض يت ين عزي المروليتاريا مناج الدولة
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المروليتاريتتتة فتتتي الواتتتت التتتلي ت متتت فيتتتض عزتتتي تحطتتتي الدولتتتة
المرجوامية.
-8اعتقتتتاد األحتتتماب االبتتتتراكية االنتهاميتتتة متتتأنّ المروليتاريتتتا
تستطي ح مبكقتها ال ّتاريخيةب المتمثزة متاال تراب واالستتمق
والمطالتتتتة والحتتتترب والقمتتتت ب ماالنتخامتتتتات وممارستتتتة الحقتتتتو
والحريات الديمواراطيتة فتي المجتمت الرأستماليّ  .أمّتا لينتينب فقتد
رأ أنّ المروليتاريتتا ال تستتتطي ح ت هتتل المبتتكقت اال متتتدمير
الدولة المرجوامية ومناج الدولة المروليتارية عزي أنقا هاب أي اال
مالثور االجتماعية ورمما مالحرب األهزية.
-8اعتقاد هل األحماب م مكانية حصولها عزي أ زميتة انتخاميتة
فتتتي المجتمتتت الرأستتتمالي .أ ّمتتتا لينتتتينب فقتتتد رأ أ ّنتتتض متتتا دامتتتت
المرجوامية تحك وتسيطر عزي الدولتةب فتق ستمي (اال فيمتا نتدر)
ألن تحص المروليتاريا عزي تأييد فئتات الكتادحين األختر  .فهتو
يتتتر أ ّنتتتض ينممتتتي عزتتتي المروليتاريتتتا أوّ الء ااطاحتتتة مالمرجواميتتتة
واستتتتق الستتتزطة السياستتتيةب ثتتت ال متتت عزتتتي استتتت ما الدولتتتة
المروليتارية من أج الحصو عزي تأييتد الميتة البت ب ال امت .
ومت ميتتر أد ب ينممتتي عزيهتتا ااطاحتتة مالمرجواميتتة وااامتتة ستتزطة
الستتتوفييتب ثتتت تتتتدمير جهتتتام الدولتتتة المرجواميتتتة ومحتتتو تتتتأثير
األحتتتماب االبتتتتراكية االنتهاميتتتة عزتتتي الميتتتة الجمتتتاهير يتتتر
المروليتارية مسد حاجاتها االاتصادية مصور خ ثورية عزتي حستاب
المستمزين .هلا هو البرط األساسي لزحصو عزي تأييد األ زمية.
فتت لا لتت تحقتتت المروليتاريتتا للتتكب ظزتتتت تتتراو مكانهتتا وت متتت
استتتمق المرجواميتتة لهتتا .ف انتتا الجمتتاهير الكادحتتة لتتيم ف تقء
تمبيرياءب وا ّنما هو عمزية مادية كفاحيتة تمتم حيتا هتل الجمتاهير
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وخمرتهتتا االجتماعيتتة فتتي الصتتمي  .فتتق تستتتطي المروليتاريتتا أن
تص الي الجماهيرالكادحة األخر وتؤثر فتي صتمي حياتهتا فتي
ظ ظروة المجتم الرأسمالي .فهي ال تستطي أن تف للك اال
متتتدمير ستتزطة المرجواميتتة ومنتتاج دولتهتتا المروليتاريتتةب أي م اامتتة
دكتاتورية المروليتاريا.
وعزيتتتضب فتتت نّ الجتتتواب التتتلي ادّمتتتض لينتتتين عتتتن األستتتئزة التتتتي
طرحناها في مسته هتلا المنتد هتو أنّ االنتقتا متن الديمواراطيتة
الزيمرالية الي الديمواراطية االجتماعية يتت عمتر ااامتة دكتاتوريتة
المروليتاريتتتتاب متتتت انّ هتتتتل األخيتتتتر هتتتتي هتتتتي الديمواراطيتتتتة
االجتماعية.
والنقطتتتة الجوهريتتتة هنتتتا هتتتي أنّ االنتقتتتا التتتي الديمواراطيتتتة
االجتماعية ال يت ممجرد توسي الحقو والحريتات الديمواراطيتة
وتكثية ممارستها في المجتم الرأسمالي .فمهما توس اطار هل
الحريتتتاتب فتتت نّ الدولتتتة المرجواميتتتة تظتتت تجستتتيداء لدكتاتوريتتتة
المرجوامية .فزيستت هتل الحقتو والحريتات الديمواراطيتة ستو
ايتتتود تحتتتد متتتن ستتتزطة الدولتتتة المرجواميتتتةب أو تميتتتر متتتن بتتتك
الممارستتتتة المرجواميتتتتة لتتتتدكتاتوريتها .وعزتتتتي أي حتتتتا ب فتتتت نّ
المرجواميتتتة اكتستتتمت مهتتتار استتتت ما هتتتل القيتتتود نفستتتها أدا
آيديولوجيتتة لت ميتتم دكتاتوريتهتتا .متتللكب ف ت نّ الحقتتو والحريتتات
الديمواراطية تفس المجا أمتا المروليتاريتا لمنتاج اتدرتها اللاتيتة
واألسام المادي التنظيمي لح مبكقتها ال ّتاريخيةب لك ّنهتا ليستت
الحتتت لهتتتل المبتتتكقت .فهتتتل الحقتتتو والحريتتتات اتتتد تحتتتد متتتن
دكتاتورية المرجواميتةب لك ّنهتا ال تزميهتا .وعزيتضب فت نّ المرجواميتة
تظتتت تمتتتارم دكتاتوريتهتتتا تتتد الطمقتتتات الكادحتتتة وتظتتت تمنتتت
41

األخيتتتر متتتن ممارستتتة الديمواراطيتتتة الف زيتتتة حتتتتي فتتتي أكثتتتر
الجمهوريتتات ليمراليتتة .فتتق ستتمي الاء التتي توستتي الديمواراطيتتة
توستتتي ا ء ف زيتتتا ء فتتتي المجتمتتت المرجتتتوامي اال متفكيتتتك دكتاتوريتتتة
المرجواميةب أي متحطي الدولتة المرجواميتة وتهبتيمها .وفتي هتل
الحتتا ب ف ت نّ تهبتتي الدولتتة الزيمراليتتة ال ي نتتي الحتتد متتن الحقتتو
والحريتتات الديمواراطيتتةب وا ّنمتتا ي نتتي تحطتتي ال تتائ األساستتي
لزديمواراطيتتة الف زيتتة .فالدولتتة المرجواميتتة تهبتت فقتتط موصتتفها
عائقا ء لتوسي نوعي لزديمواراطية .فزيم ممقدور الطمقات الكادحة
ممارستتة الديمواراطيتتة مالف ت اال م مالتتة دكتاتوريتتة المرجواميتتة
الواا ة عزيها والتي تمن ها من ممارسة للك.
ويقتتو لينتتين فتتي "الدولتتة والثتتور " فتتي هتتلا الصتتدد" :ميتتد أنّ
كومونتتتة متتتاريم است ا تتتت عتتتن آلتتتة الدولتتتة المهبتتتمةب (فقتتتط)
مديمواراطيتتة أوستتت  :المتتتاج الجتتيتب وانتختتتاب المستتتؤولين كافتتتة
وعزي أسام استدعائه متي دعت الحاجة الي للك".
ميتتتتد أنّ تهبتتتتي الدولتتتتة المرجواميتتتتة ال ي نتتتتي الق تتتتاج عزتتتتي
المرجوامية و يرها من الطمقتات المستتمزةب وا ّنمتا ي نتي هميمتهتا
موصفها طمقة حاكمة وتجريتدها متن ستق مهت تبتهر فتي وجتض
الطمقات الكادحة .وعزيضب ف نّ المروليتاريا ال تكتفي متهبي الدولتة
المرجواميةب وا ّنما تس ي الي خز جهام دولة جديتد عزتي أنقتاا
الدولتتتة المرجواميتتتة يجستتتد دكتاتوريتهتتتا الطمقيتتتة الواا تتتة عزتتتي
الطمقتتتات المستتتتمزة .ويكتتتون هتتتدة هتتتل الدولتتتة اهتتتر الطمقتتتات
المستتتمزة وتحب تيد الجمتتاهير الكادحتتة حتتو الطزي تتة المروليتاريتتة
وتصفية عقاات االستمق وبروطض المادية تمهيداء لتصفية لاتها
وااامة المجتم القطمقي البيوعي .ويقتو لينتين فتي هتلا الصتدد
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فتتتي رستتتالة وجههتتتا فتتتي  18أيتتتار (متتتايو)  9191التتتي ال متتتا
الهنمتتاريين" :ميتتد أنّ جتتوهر دكتاتوريتتة المروليتاريتتا ال يكمتتن فتتي
استتتت ما القتتتو ب أو حتتتتي مصتتتور خ رئيستتتية فتتتي للتتتك .انّ ستتتمتض
الرئيسية هي تنظي الفري المتقد لزب ب ال امت ب طزي تة البت ب
ال ام ب القائد األوحد لزب ب ال ام ب أي المروليتارياب التي تهدة
الي مناج االبتراكيةب والماج تقسي المجتم التي طمقتاتب وتحويت
أمنتتاج المجتم ت ااطمتتة التتي ب ت ب عام ت ب وامالتتة أستتام استتتمق
اانسان ألخيض اانسان".
ولكتتتنب حتتتتي يتستتتني لدكتاتوريتتتة المروليتاريتتتا أن تتتتؤدي هتتتل
المهمتتتاتب فتتتق متتت ّد أن تكتتتون فتتتي م تتتمونها اايجتتتامي تجستتتيداء
لزديمواراطيتتة االجتماعيتتة القائمتتة عزتتي المستتاوا وال دالتتة .وهتتلا
ي نتتي أنّ دكتاتوريتتة المروليتاريتتا هتتي ديمواراطيتتة ف زيتتة لزمالميتتة
الكادحتتة ودكتاتوريتتة واا تتة عزتتي األازيتتة المستتتمزة فتتي آن واحتتد.
فهي ماستمرار تس ي الي جلب الكادحين الي السياسة والمبتاركة
فتتي ادار بتتؤون المجتمتت وفتتي عمزيتتة اتختتال القتترار السياستتيب
الموارد الماديتة والم نويتة فتي أيتدي الكتادحين
وتس ي الي و
التتتتي تتتتتي لهتتت امكانيتتتة الممارستتتة الف زيتتتة لزحقتتتو والحريتتتات
الديمواراطيتتة .فدكتاتوريتتة المروليتاريتتا هتتي فتتي جوهرهتتا تنظتتي
طزي ة الم طهدين موصفها طمقة حاكمة متن أجت اهتر القتاهرين
وتحرير الكادحين من ايوده ب بريطة أن تنمو هل الطزي تة نمتواء
مطتترداء م ت مقائه تا طزي تتة لزم تتطهدين (وهتتلا متتا ل ت يتحق ت فتتي
االتحاد السوفييتي مثقءب حيتث تحززتت دكتاتوريتة المروليتاريتا م تد
متتوت لينتتين التتي دكتاتوريتتة الميرواراطيتتة ال ماليتتة) .وعزتتي هتتلا
األستام فت نّ الديمواراطيتة المروليتاريتة هتي أاصتي ديمواراطيتة
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يمكتتن الحصتتو عزيهتتا .واألص ت فتتي دكتاتوريتتة المروليتاريتتا أن
تكون دولتة مهيتد التكتالية وديمواراطيتة األستام فتي كت وجتض
متن وجوههتا محيتث يكتتون جهامهتا الميرواراطتي صتميراء وتحتتت
تصتترة الجمتتاهير المنظمتتة  .فزتتئن كانتتت الديمواراطيتتة ال تمتتم
سو جمج من جهام الدولتة (الستزطة التبتري ية متثقء)ب فتي حتا
دكتاتورية المرجواميةب ف ّنها تمم ك جمج من أجمائها فتي حتا
دكتاتوريتتتتتتة المروليتاريتتتتتتا .ويتجستتتتتتد هتتتتتتلا االلتتتتتتتما الكامتتتتتت
مالديمواراطيتتتتة فتتتتي ستتتت ي الطزي تتتتة المروليتاريتتتتة التتتتي ااتتتتتق
االمتيامات كافة من جمي أجهم الدولة.
ميد أنّ التحزي المقد أعق اد يثير السؤا ا تتي :كيتة يمكتن
لدكتاتورية أن تجسد الديمواراطيتة الف زيتةس كيتة يمكتن لدولتة أن
تكتتون دكتاتوريتتة وديمواراطيتتة فتتي آن واحتتدس أال يتنتتااا هتتلا
التحزي م أمسط مقومات المنط س
وعزي سمي المثا ب ي ت ّرة كتار كاوتستكي الدكتاتوريتة مأ ّنهتا
الماج الديمواراطية ومأ ّنها الحك المطز الفتردي يتر المقيتد متأي
اتانونب مأ ّنهتتا فتي الواات أوتواراطيتة ال تختزتتة عتن االستتتمداد اال
متتن حيتتث ا ّنهتتا اجتتراج طتتار ج مؤاتتت .لتتلاب يتتر كاوتستتكي أنّ
ت مير دكتاتورية المروليتاريا هو ت مير عدي الم ني في حتد لاتتضب
أل ّنض ال يجوم منطقيتا ء ااتتران الزفظتة األولتي مالزفظتة ّ
الثانيتةب وأ ّنتض
مجتترد ت ميتتر مجتتامي يبتتير التتي الحالتتة التتتي تستتود حتتين تستتتز
أحتتتماب المروليتاريتتتا الستتتزطة السياستتتية عتتتن طريتتت االنتخامتتتات
المرلمانية.
وي تتري لينتتين فتتي "الثتتور المروليتاريتتة والمرتتتد كاوتستتكي"
الوظيفتتة ا يديولوجيتتة لهتتلا الت ريتتة االعتمتتاطي ظاهريتتا ء مميتتان
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أحاديتتتتتض وال جدليتتتتتضب وعجتتتتم عتتتتن وصتتتتة الوااتتتت وتفستتتتير .
وي رب مثقء عزي للك تطمي هتلا الت ريتة عزتي الديمواراطيتة
اا ريق ّيتتة القديمتتة .فاعتمتتاد المتتدن اا ريقيتتة القديمتتة عزتتي التتر
وانتفا ات ال ميد وثوراته المتكرر في تزك المدن دلّت عزتي أنّ
الدولتتة اا ريقيتتة القديمتتة كانتتت فتتي جوهرهتتا دكتاتوريتتة األستتياد
مالكي ال ميد .لكن للك ل يت ارا م كتون الحكت فتي كثيتر متن
المدن اا ريقية القديمة حكما ء ديمواراطيتا ء ممابتراء .وهتل الحقيقتة
في حد لاتها تد عزي هما ت رية كاوتسكي وم د عتن الواات .
فالستتؤا الجتتوهري هنتتا هتتو :ديمواراطيتتة لمتتن وفتتي أي أوستتاط
اجتماعيتتةس فالدكتاتوريتتة ال ت نتتي مال تترور المتتاج الديمواراطيتتة
لزطمقة التي تمارم الديكتاتورية د يرهتا متن الطمقتاتب لك ّنهتا
مال رور ت نتي المتاج الديمواراطيتة (أو ت تييقها ماديتا ء التي حتد
المائها عمزيا ء) لزطمقات التي تمارم دها الدكتاتورية.
ويقودنتا للتك التي الت ريتة التتلي يأختل م تين االعتمتار بتتمولية
الظاهر ويفيها حقها وي كم مناها الداخزية .ووف هتلا الت ريتةب
فت نّ دكتاتوريتتة طمقتتة متتا هتتي تنظتتي الطمقتتة لتتلاتها موصتتفها طمقتتة
حاكمتتة واستتت ما القتتو لقهتتر الطمقتتة النقتتيا و تترب مقاومتهتتا
ومن هتا متتن تنظتي نفستتها وتصتتفيتها ان أمكتن .وال يتتر التصتتور
الثوري تناا ا ء مطزقا ء مين الدكتاتوريتة والديمواراطيتة .فكت دولتة
تقريمتا ء هتتي ديمواراطيتتة متتن جانتتب ودكتاتوريتتة متتن جانتتب آختتر.
فالجانمتتتتان يفتر تتتتان م تتتتهما .فالديمواراطيتتتتة الزيمراليتتتتة هتتتتي
ظاهريا ء ديمواراطية لك "مواطن" و"فرد"ب متالم ني المرجتوامي
متتالطم  .لك ّنهتتا كتتللك مالف ت لزمرجواميتتة فقتتط .وهتتي فتتي الواا ت
دكتاتورية مالنسمة الي الطمقات الكادحة .أمّتا الدولتة المروليتاريتةب
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فهي ديمواراطية لزكادحين لك ّنهتا دكتاتوريتة فتي مجامهتة الطمقتات
المالكتتة والمستتتتمزة .والحتتت أنّ أي مجتمتت طمقتتتي ينطتتتوي عزتتتي
وجتتتتود دكتاتوريتتتتة .فالدكتاتوريتتتتة ال تقتصتتتتر عزتتتتي الزحظتتتتات
االستثنائية التتي تصتادر فيهتا الحريتات وتفترا األحكتا ال رفيتة
والقوانين االستثنائيةب وا ّنمتا تنطمت عزتي حكت الطمقتة االجتماعيتة
الم نيتتة مصتتور عامتتة .فحتتتي األحتتوا ال اديتتة فتتي المجتم تتات
الطمقيتتة تنطتتوي عزتتي حتترب أهزيتتةب وان كانتتت فتتي هتتل األحتتوا
حرمتا ء متتارد أو مستتتتر  .والفتتر متتين األحتتوا ال اديتتة واألحتتوا
االستتتتثنائية ال يكمتتتن فتتتي أنّ ّ
الثانيتتتة دكتاتوريتتتة واألولتتتي يتتتر
دكتاتوريةب وا ّنما يكمتن فتي أنّ األولتي تنطتوي عزتي حترب أهزيتة
مارد ومستتر وفتي أنّ ّ
الثانيتة تنطتوي عزتي حترب أهزيتة ستاخنة
وم زنتتة .لكتتن الجتتوهر واحتتد :دكتاتوريتتة الطمقتتة .وفتتي حتتين أنّ
آيديولوجيّي المرجوامية ال يفتأون يؤكتدون الطمي تة الديمواراطيتة
الكامزة لزدولة المرجوامية الحديثة ويتمنون مهتاب م تمترين عنصتر
القتتو والقهتتر فيهتتا مجتترد طتتار ج أو بتتك متتن أبتتكا ممارستتة
الديمواراطية أو حمايتهاب وللتك مهتدة ختدا الجمتاهير وتمييتة
وعيهتتتتاب فتتتت نّ لينتتتتين متتتتثقء ال يخفتتتتي هتتتتلا الجانتتتتب فتتتتي الدولتتتتة
المروليتاريتتةب وا ّنمتتا يؤكتتد ويؤكتتد أ ّنتتض موجتتود لتحطتتي الطمقتتات
المالكة المستمزة وال قاات التي تقو عزيها هل الطمقات.
ولكتتنب وم تتد هتتلا ولاكب يظ ت هنتتاك ستتؤا جتتوهري ينتظتتر
ااجامة من سيرور التاريخ وسيرور الم رفة كزتيهما :لئن كانت
الدولتتتة المروليتاريتتتة هتتتدفها ام تتتي واهتتتري ممتتتا هتتتي دولتتتةب فمتتتا
تتمانات أال يق ت ام هتتا عزتتي األ زميتتة وأن يوجتتض ف تقء لتصتتفية
الطمقات والفئات المستمزةس هتلا هتو ستؤا ال صتر التلي يطرحتض
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عزينتتا م لحتتا تتتاريخ القتترن ال بتترين وأحداثتتض .والجتتواب لتتيم
جتاهماء فتي مطتن النظريتة وا ّنمتتا ينتظتر ستيرور تاريخيتة مكامزهتتا
وكفاحا ء طويقء لتجسيد ومزورتض .وههنا ماللات تمرم أهميّتة مقولتة
لينتتين متتأنّ النظريتتة ليستتت مصتتن ا ء أو مخمنتا ء لإلجامتتات الجتتاهم ب
وا ّنما هي مربد لزف التاريخي.
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خاتمة
تناولتتت هتتل الدراستتة األستتم التتتي يقتتو عزيهتتا التصتتور الثتتوري
لزديمواراطيتة فتي أبتكالها المختزفتةب متختل متن الثتورات االجتماعيتة
الكمر في التاريخ الحديث مختمراء وأساسا ء تجريميتا ء لهتا .ففتي الفصت
األو تناولتتت الدراستتة الم تتمون الطمقتتي لمؤسستتات الديمواراطيتتة
الزيمراليتتة .وفتتي الفصت ّ
الثتتانيب اتتدمت الدراستتة نقتتداء مفصتقء لزحقتتو
والحريتتتات الديمواراطيتتتة كمتتتا تمتتتارم فتتتي المجتم تتتات الرأستتتمالية
المتقدمةب ومينت حدودها وعقاتها مك من جهتام الدولتة المرجواميتة
والوااتتتت المتتتتادي لزطمقتتتتات االجتماعيتتتتتة الرئيستتتتية فتتتتي المجتمتتتتت
المرجتتتوامي .وبتتتك هتتتلا النقتتتد أساستتتا ء لم الجتتتة مفهتتتو دكتاتوريتتتة
المروليتاريتتا متتن منظتتور الديمواراطيتتة فتتي الفصتت ّ
الثالتتث .ويكمتتن
جتتتتوهر هتتتتل الم الجتتتتة فتتتتي التمييتتتتم متتتتين الديمواراطيتتتتة الزيمراليتتتتة
والديمواراطيتتتتة االجتماعيتتتتةب حيتتتتث يتتتتر التصتتتتور الثتتتتوري أنّ
دكتاتوريتتة المروليتاريتتا هتتي آليتتة االنتقتتا متتن الديمواراطيتتة الزيمراليتتة
التتتي الديمواراطيتتتة االجتماعيتتتةب وأ ّنهتتتا تنطتتتوي عزتتتي الديمواراطيتتتة
االجتماعيتتة .والنقطتتتة األساستتتيةب التتتتي تبتتك محتتتور هتتتل الدراستتتة
والختيط الرئيستتي الترّامط متتين فصتتولهاب هتي أنّ ااامتتة الديمواراطيتتةب
كائنا ء ما كان بكزهاب ت ني انباج مؤسستات سياستية واجتماعيتة جديتد
ت كم واا ا ء طمقيا ء جديداءب وأنّ ك ديمواراطية طمقية في جوهرها.
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ويظ هناك مالطم ال ديد من األسئزة الم زقة التي لت ت الجهتا هتل
الدراسة والتي ال يجد م تها اجامتات بتافية عنتض فتي ظت الظتروة
ال ّتاريخية السائد ب وفي مقدمتها السؤا عن م ني الحقتو والحريتات
الديمواراطيتة وم نتي البترعية  Legalityفتي المجتمت االبتتراكيب
والسؤا عن ا ليتات التتي ينممتي توافرهتا لتحتو دون تحتو الدولتة
والميرواراطيتتة المروليتاريتتة متتن ختتاد المجتمت التتي ستتيد ب والستتؤا
عن عقاة دكتاتورية المروليتاريا في اطر ما م محيطتض الرأستماليب
و يرهتتا متتن األستتئزة .وهنتتاك أي تا ء الستتؤا المه ت المت ز ت متطمي ت
التصتتور المطتترو لزديمواراطيتتة فتتي الدراستتة عزتتي الواات ال رمتتيب
وم مكانيتة استتت مالض لدراستتة امكانيتتة ااامتة ديمواراطيتتات ليمراليتتة فتتي
األاطتتار ال رميتتة ومتتد اتتدر مثتت هتتل التتديمواراطياتب ان كانتتت
ممكنتتةب عزتتي حت مبتتكقت الجمتتاهير ال رميتتةب والمستتارات الواجتتب
اتماعها لزحصو عزي الحقتو والحريتات الديمواراطيتة فتي األاطتار
ال رمية .ونأم في أن ن الث هل المسائ الحيوية في دراسات اادمة.
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