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  ١٤المحاضرة

  د فاتن محمدرزاق.م.ا

  الفكرالسیاسي عند لینین ـ :ثانیا

ث����الث  ع����ارض تاثرلینین باخی����ھ االكبرال����ذي ك����ان ی����ؤمن بالفكرالماركس����ي ولكن����ھق����دل

   -:اتجاھات ماركسیة

ط ك����انی����رى بض����رورة الع����ودة ال����ى ال����ذي ) إدوارد برنش����تین(مثل����ھ واالتج����اه االول  -١

طری����ق البرلم����ان ول����یس الص����راع اي ان وفلس����فتھ ولتحقی����ق االش����تراكیة ی����تم ع����ن 

ف���ي ح���ین ی���رى لین���ین ان تحقی���ق االش���تراكیة ق���د الی���تم  الح���زب ھ���و ح���زب اص���الح

زی�����ة وانم�����ا بالقض�����اء علیھ�����ا ول�����یس احیان�����ا بالوس�����ائل الس�����لمیةعبر مھادنةالبرجوا

 .مشاركة السلطةمعھا في البرلمان

اك��د عل��ى  كفلس��فھ وانم��ا ورف��ض الماركس��یة) وم��اكس ادل��رش��میت (اتج��اه عب��ر عن��ھ  -٢

وھذامایخالف����ھ لین����ین حی����ث ی����رى  یك لك����ن ب����دون مض����مون فلس����فيوج����ود ال����دیالكت

 .الماركسیة  كفلسفة

وت������رى ان الرأس������مالیة تحم������ل  بخن������تمبورغ وك������ارل لیكس������مثلت������ھ روزال اتج������اه -٣

ین عن��دما تص��ل ال��ى أعل��ى مراحلھ��ا ا ف��ي والدتھ��ا ول��یس كم��ا ص��ورھا لین��تناقض��اتھ

ان لص���راع عل���ى المس���تعمرات فت���رى روزا فتحم���ل تناقض���اتھا م���ن داخلھ���ا نتیج���ة ا

اال ف��ي ال��دول الفقی��رة  منتجاتھ��ا وھ��ذا الی��تمتحت��اج ال��ى اس��واق لتص��ریف الرأس��مالیة 

مم��ایؤدي ال��ى ظھ��ور االس��تعمار وھ��ي ت��رى الماركس��یة لیس��ت فلس��فة اال ف��ي ال��دول 

ب���ل مم���ا ی���ؤدي ال���ى ظھ���ور االس���تعمار وھ���ي ت���رى الماركس���یة ل���یس فلس���فة الفقی���رة 

 .اقتصادیةنظریة 

وكم����ا ھ����و الیتض����ح لن����ا االبع����د دراس����ةافكارلینین اراءتل����ك االتجاھ����ات ان اخ����تالف 

  :االتي 

  )العمال(الراسمالیة ودورالبرولیتاریا : ا

ال���ى التص���دع ی���ؤدي الطبق���ة الرأس���مالیة نفس���ھا توس���یع الف���وارق داخ���ل  ی���رى لین���ین ان

ظھ���رت ف���ي المانی���ا بع���د اول بوادرھ���ا وھذاماح���دث فع���ال بع���د وف���اة لین���ین حی���ث م���ن ال���داخل 

  .١٩٣٣ -١٩٢٩االزمة االقتصادیة 
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  :قسم لینین الرأسمالیة الى المراحل التالیةفقد 

 .مرحلة تمركز االنتاج ورأس المال الذي یؤدي الى احتكارات عالیة -١

كش������ریك ف������ي رأس الم������ال الم������الي اي ظھ������ور المص������رف االحتكاری������ة اي انھ������ا  -٢

 .الصناعیة المشاریع

وذل����ك أم����ا باالس����تثمار  ال����ى البل����دان المتخلف����ة اقتص����ادیال تص����دیر رؤوس االم����وا -٣

اي ان����ھ الیش����كل مس����اعدة لل����دول الفقی����رة وھ����ذا الق����روض لھ����م المباش����ر او اعط����اء 

فقب��ل ح��ول االس��تثمارات ال��ى المنافس��ة الكب��رى ب��ین ال��دول الكب��رى االس��تثمار ی��ؤدي 

بع����د  الح���رب العالمی���ة االول���ى كان����ت انكلت���را وفرنس���ا والمانی���ا ھ����ي المص���دره أم���ا

 .الحرب الثانیة أصبحت أمریكیا مصدره لھذه الدول والدول الفقیرة أیضاً 

 .تدویل االحتكارات -٤

ی����ة ي اس����یا وافریقی����ا وظھ����ور ایض����اً التبعاالس����تعمار ف����من����اطق النف����وذ اي ظھ����ور  -٥

الداخلی����ة ویطف����ح وبع����د ان تبل����غ الرأس����مالیة ذروتھ����ا ف����ي اس����تثماراتھا االقتص����ادیة 

ال�����ى ص�����رف بطاقاتھ�����ا ف�����ي مرحل�����ة االمبریالی�����ة وتن الف�����ائض االقتص�����ادي ل�����دیھا

 .والتخلفاالشتراكیة  تثمارات الخارجیة ستجد نفسھا مھددة بوجود االس

ان زم����ان الرأس����مالیة وتناقض�����اتھا دفعتھ����ا ال����ى الح�����روب ودفعتھ����ا ال����ى االنفج�����ار 

وبل���وغ االفك���ار درج���ة  االحتك���اراالم���ر اختل���ف عن���د وص���ولھا ال���ى مرحل���ة والث���ورة لك���ن 

بع���د جدی���دة وھ���ي الرك���ود الس���یما اقتص���ادیة الرأس���مالیة نفس���ھا ف���ي أزم���ة العنف���وان فوج���دت 

العس����كریة الن الح����رب أص����بحت أم����ر خط����ر غی����ر القوةاللج����وء ال����ى ر من الیس����ان ل����م یع����د

فالقط���اع المتخل���ف س���یتحالف م���ع ال���دول والش���عوب المتخلف���ة لھ���ا مستس���اغ وتواج���ھ محارب���ة 

الح���ال  فیض���یق ھمج���انبالعم���ال ال���ى مس���توى ع���المي حی���ث س���یقف اكي وعل���ى القط���اع االش���تر

اش���تراكیة متقدم���ة عل���ى مس���توى تتح���ول الرأس���مالیة المتقدم���ة ال���ى بالرأس���مالیة االحتكاری���ة و

  .عالمي

تس��أل ع��ن كیفی��ة نن تحقی��ق االش��تراكیة و ی��تم القض��اء عل��ى الرأس��مالیة الب��د م�� بع��د ان

  تحقیقھا وما ھي متطلباتھا؟ 

اص���بحت  ١٩١٧ك���ان عل���ى لین���ین ان یواج���ھ مھم���ة خل���ق اقتصاداش���تراكي وف���ي نھای���ة 

 والتامیم���اتالقض���اء عل���ى االقتص���اد الق���دیم لالنتق���ال لالش���تراكیة وی���تم م���ن خ���الل مح���اوالت 

  .)االحمر على رأس المال الحرسھجوم (التي سماھا لینین 
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ال������زراعیین  لق������د وج������د ان تحقی������ق االش������تراكیة یتطل������ب تنظ������یم المھندس������ین والخب������راء

ث���م الب���د م���ن القض���اء عل���ى ١٩١٧واالقتص���ادیین فوج���د الب���د م���ن قض���یة التخط���یط الول م���رة 

س���تواجھ معقدةوالرأس���مالیة تمام���ا بمص���ادرة الممتلك���ات نھائی���اً ورس���میاً وص���حیح انھ���ا عملی���ة 

تھ���ا ثانی���ة فالب���د دمراقب���ة البرجوازی���ة وض���مان ع���دم عوبة و لكنھ���ا ض���روریة ویج���ب وص���ع

فحت����ى  )تخط����یط وتنظ����یم وادارة(والتوزی����ع اي تحت����اج العملی����ة ال����ى  م����ن مراقب����ة االنت����اج

المھندس�����ین والخب�����راء یخض�����عون لمراقب�����ة لك�����ن لیس�����ت ص�����ارمة ث�����م ان ھ�����ذه المرحل�����ة 

تحت���اج تح���الف العم���ال م���ع الفالح���ین بینم���ا تتح���ول البرجوازی���ة ال���ى عقب���ة ف���ي  )االش���تراكیة(

ریا ولكنھ���ا البرولیتادكتاتوری���ةس���بیل التح���رر االجتم���اعي ول���ذلك س���تبقى الطبق���ات ف���ي ظ���ل 

اي ان الطبق���ات باقی���ة لك���ن مظھرھ���ا تغی���ر ف���ي ظ���ل ، ی���ارولیتال���ن ت���زول االبوج���ود طبق���ة الب

الطبق���ات فاالش���تراكیة مرحل���ة انتقالی���ة التلغ���ي الطبق���ات االش���تراكیة كم���ا تغی���رت العالق���ة ب���ین 

التقن���ي التط���ور والب���د م���ن دخ���ول العل���م والمعرف���ة ریجیاً ل���ذلك وج���د لین���ین دنھائی���اً وانم���ا ت���

وتموی���ل الفالح���ین ال���ى  والعم���اللیس���اعد عل���ى قی���ام الث���ورة خاص���ة الكھرب���اء لقی���ام المص���انع 

غیر ال����ى دة لینتق����ل الف����الح م����ن االقتص����اد الص����االس����الیب العلمی����ة الجدی���� عم����ال بأس����تخدام

اری���او فالح���ین ث���م االنتق���ال لیتیمھ���د لوج���ود برواالنت���اج والعم���ل الجم���اعي ث���م قی���ام الطاع���ة 

اذن ج���وھر سیاس���تھ االقتص���ادیة ھواقام���ة عالق���ة اقتص���ادیة علمی���ة ، ل���ة الش���یوعیةال���ى مرح

ھ الزراعی��ة الص��غیرة والب��د م��ن خاص��ب��ین المدین��ة والری��ف ث��م تب��دأ اع��ادة البن��اء بالزراع��ة و

وض�����ع خط�����ة تعاونی�����ة لتنظ�����یم الوح�����دات االنتاجی�����ة الفالحی�����ة الص�����غیرة وتنظ�����یم االنت�����اج 

العم����ل ی����ؤدي و الس����بیل الوحی����د لالنتق����ال لالنت����اج وجتم����اعي واس����تخدام االالت ھ����الاالكبیر

خ االق����دام ف����ي المی����دان تنظ����یم جمی����ع الس����كان ف����ي التعاونی����ات الت����ي ترس���� ال����ىالجم����اعي 

  .االشتراكي

  لینین ودور الشباب دور الفالحین عند  :ب

لق����د أك����د لین����ین عل����ى ض����رورة مس����اندة الفالح����ین وأھمی����ة دورھ����م ف����ي قی����ام الث����ورة 

ووق���وفھم ال���ى جان���ب العم���ال الس���قاط النظ���ام القیص���ري كم���ا أك���د دورھ���م ف���ي القض���اء عل���ى 

ھ���م عم���ال المعام���ل م���اركس ال���ذي وج���د الرأس���مالیة اي ان وجھ���ة نظ���ر لین���ین تختل���ف ع���ن 

  .فقط الطبقة العاملة والتي تقوم بالثورة

ت���اري لكاف���ة الطبق���ات لیان���ھ ف���ي نف���س الوق���ت یؤك���د لین���ین عل���ى ال���دور القی���ادي البرو اال

ف��أن الحرك��ة تاری��ا ل��ذلك لیالبروفالیعن��ي ذل��ك انح��الل الطبق��ات االخ��رى ب��ل قیادتھ��ا م��ن قب��ل 
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أم���ا المرحل���ة االش���تراكیة ف���دعى فیھ���ا ، الدیمقراطی���ة البرجوازی���ة الت���تم اال بتع���اون الفالح���ین

اذن ھن��ا یؤك��د لین��ین عل��ى ، لین��ین عل��ى ض��رورة ح��ق الفالح��ین ف��ي االس��تیالء عل��ى االرض

ف����ي المرحل����ة االش����تراكیة وعل����ى الطبق����ة العامل����ة لتنفی����ذ برنامجھ����ا بالقی����ام دور الفالح����ین 

دون ان یعن���ي ذل���ك الخل���ط فیم���ا ان لك���ل م���ن العم���ال الفالح���ین دور  باالص���الح الزراع���ي اي

  .بینھما

لك���ن ، ویب���ین لین���ین ان البرجوازی���ة غی���ر ق���ادرة عل���ى المض���ي بالحرك���ة الدیمقراطی���ة

اذن س����ندخل ف����ي مرحل����ة ثانی����ة مرحل����ة انق����الب عل����ى ، الفالح����ین ھ����م ق����ادرون عل����ى ذل����ك

 ان یعن����ي الخل����ط ب����ین النض����ال الفالح����ي م����ع الفالح����ین دونالبرجوازی����ة بتع����اون العم����ال 

یكش���ف الس���وفیتات لال���دیمقراطي الع���ام وی���دعو لین���ین ال���ى تنظ���یم الفالح���ین عب���ر  والنض���ال

  .زیف اللجان 

  مفھوم الحزب عند لینین: ج

، عل���ى خ���الف م���اركس وانجل���ز الل���ذین كان���ا یعتب���ران الطبق���ة العامل���ة الق���وة الرئیس���یة

یعل��ق لین��ین آمال��ھ عل��ى الح��زب كطبق��ة مناض��لة قائ��دة وبش��كل ادق الح��زب ال��ذي یتك��ون م��ن 

ویع���رف الح���زب الماركس���ي ث���وریین محت���رفین ویتمی���ز بطبق���ة دائم���ة م���ن الق���ادة الم���وجھین 

قی���ق المفھ���وم ش���رون جم���یعھم ب���نفس االفك���ار لتحي بأن���ھ تجم���ع ح���ر م���ن اش���خاص یبین���اللین

اي ان أعض���اء الح���زب " ولتأدی���ة الرس���الة التاریخی���ة للطبق���ة العامل���ة الماركس���ي ع���ن الع���الم 

لوجی����ة الماركس����یة یوي وتمث����یلھم ال����دقیق لالیدم����ع����ن ب����اقي العم����ال ب����وعیھم االم ونیتمی����ز

م���ا ( ف���ھؤلمف���ي  ١٩٠٢وب���روحھم الثوری���ة وبأس���تعدادھم لمواجھ���ة الص���عوبات فیؤك���د لین���ین 

ق���ادر عل���ى تنظ���یم الجم���اھیر وھ���ذا م���ا انج���زه ف���ي عل���ى أھمی���ة وج���ود ح���زب ق���وي )العم���ل

فجمیعھ���ا تؤك���د عل���ى أھمی���ة الح���زب ف���ي یس���ار الطف���ولي المؤلف���ھ الدول���ة وث���ورة وم���رض 

) ال حرك��ة ثوری��ة دون نظری��ة ثوری��ة(تنظ��یم وتربی��ة وقی��ادة الجم��اھیر وتثق��یفھم حی��ث ی��رى 

ان الح��زب غی��ر معص��وم م��ن الخط��أ فق��د یتع��رض النتكاس��ات  وف��ي نف��س الوق��ت یؤك��د عل��ى

  . وأخطاء أحیاناً 

  -:أما خصائص الحزب فیحددھا

نض���ال الزالت���ھ اوالً م���ن النظ���ام الرأس���مالي وذل���ك عب���ر الالح���ازم الص���لب الموق���ف  -١

واقام���ة دكتاتوری���ة البروتیاری���ا وثانی���اً م���ن المح���اوالت الرامی���ة للتكی���ف م���ع النظ���ام 

 .الرأسمالي
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بااللتح�����ام الكام�����ل تمیزة الثوری�����ة والنی�����النظری�����ة الماركس�����یة اللینیالعم�����ل بتوجی�����ھ  -٢

 .العمل وبالتكتیك الفائق المرونة وحدةو

 .النظام الرأسمالي وبناء االشتراكیةقلب الطبقة العاملة وقیادتھا لتمثیل  -٣

 ویتمی����ز الح����زب بأتباع����ھ المركزی����ة الدیمقراطی����ة حی����ث ی����رى لین����ین ان المركزی����ة المطلق����ة

اری���ا  ھم���ا اح���د الش���روط االساس���یة النتص���ارھا عل���ى البرجوازی���ة برولیتوالتنظ���یم ال���دقیق لل

   -:نظریة المركزیة الدیمقراطیة مجموعة مبادئ ھي وتتضمن 

 .تجمیع الھیئات القیادیة للحزب تنتخب من االدنى الى االعلى  .أ 

 .االكثریةالقلیة لرأي الحزب لالنضباط الحزبي وان تخضع ااء مراعاة اعض  .ب 

 .م تقاریر عن نشاطاتھا للوحدات التنظیمیة في الحزبیعلى جمیع القیادات تقد  .ج 

 .ان قرارات الھیئات العلیا لھا صفة االلزام المطلق بالنسبة للھیئات الدنیا  .د 

فھ����و یؤی����د ح����ق االم����م الخاض����عة لالس����تعمار بتقری����ر  موقف لین����ین م����ن القومی����ةأم����ا

  :تین مرحل ویكون النضال القومي على مصیرھا

ل���ى االس���تقالل وھ���ي مرحل���ة والحص���ول عالمستعمرتض���من ط���رد :  المرحل���ة االول���ى  -أ 

 .ع القوى الوطنیة على اختالف أرائھا السیاسیة وزجھا في المعركةتتطلب جم

القض���ایا باالجتماعی���ة ال���ى جان���ب  ب���رزت ان���ت���أتي بع���د الحص���ول عل���ى االس���تقالل وھ  -ب 

 .قضیة تثبیت االستقالل

الماركس���یة ب���ین ثالث���ة نم���اذج م���ن ال���دول االس���یویة واالفریقی���ة وق���د می���زت االیدلوجی���ة 

  -:الحدیثة الناشئة وھي

دول انفص������لت ع������ن النظ������ام االس������تعماري وھ������ي مس������تقلة وف������ي مرحل������ة البن������اء  -١

 .االشتراكي كالصین وفیتنام وكوریا الشمالیة

لعراق ك���ادول مس���تقلة سیاس���یاً لك���ن م���اتزال تع���یش داخ���ل اط���ار النظ���ام الرأس���مالي  -٢

 .وریا وغانا وتونس والسودانسمصر وو

دول مس�����تقلة سیاس�����یاً ومرتبط�����ة اقتص�����ادیاً بالتحالف�����ات م�����ع ال�����دول االس�����تعماریة  -٣

 .كباكستان والفلبین 

 



- ٦ - 
 

  

 




