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يالية أعل مراحل الرأسمالية المبي
ح مبسط( )شر

اليتش أاوليانوف: المؤلف ي(فلديمبي )لينيي

ن���� ين����اير ويوني����و : الكتــــاب ة الممت����دة بيي ف���� الف����تت
ن���� فن .1916تم����ت ص����ياغته م����ن ط����رف لينيي

ف منتصف س��نة 
ف�� ك��راس عل ح��دة ع��ن دار الطب��ع 1917وصدر لول مرة، فن

وغراد فن بب��تت
ن أي زن����اييه"والنشش����  ن���� ن الفرنس����ية"). الحي����اة والمعرف����ة"("جتي ت مقدم����ة الطبع����تيي و نشش����

ف����� س�����نة 
ف����� مجل�����ة 1921واللماني�����ة فن

ناس�����يونال" فن الممي�����ة"( "كومونيستيتشيس�����كف انتت
.18العدد ") الشيوعية

لحركة ثورية بدون نظرية ثورية
  
  بناء الحزب البلشفي

أهمية سلح النظرية في

  روسيا
اكية العظم في وقيادة الثورة الشبر

سلسلة ملخصات ومقالت حول أهمية النصوص اللينينية (

ف الروسف
اكف الديموقراطف العمالف البلشفن

ف بناء الحزب الشتت
ف ساهمت فن

)التت

1924-1912المرحلة الثانية 

الحلقة الول

:تقديم

ف��� ين���اير 
عية 1916فن ن��� عرض���ا ل���دار الطب���ع و النشش��� الروس���ية الشش��� ف���" ب���اروس"، قب���ل لينيي

فن
ن�� كراس��ة م��ن أج��ل السلس��لة المبس��طة وغراد، وكان موضوع العرض هو أن يكتب لينيي بتت

ها الدار تحت عنوان  ف تنشش
". أوربا قبل الحرب و بعدها"التت
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ف�� الص��حافة العلني��ة تقييم��ا ماركس��يا لواق��ع
ن�� إذن، أن يغتن��م الفرص��ة لكف�� ينشش�� فن ق��رر لينيي

ف�� الحرك��ة العمالي��ة،
يالي��ة و أس��باب النش��قاق فن تل��ك المرحل��ة، مبين��ا ج��وهر الح��رب المتر

ف زيوري����خ، من يناير إل يونيو 
ن مؤلفه فن .1916وبالفعل كتب لينيي

يالي���ة، فق���د س���بق ل���ه أن اهت���م بالموض���وع م���رارا، ف��� أول اهتمام���اته بالمتر
ن��� فن ل���م يك���ن لينيي

ف اقتصاد الرأسمالية
.حيث اهتم بالميول الجديدة فن

ف��� مؤلف���اته م���ن س���نوات 
ن��� فن - 1895نج���د عن���د لينيي وع و توض���يح برنام���ج ("1913  مشش���

اكف ال���������ديموقراطف 
– 1895("الح���������زب الش���������تت ،)1901" (دروس الزم���������ة"،��������� )1896 

ف����"،���� )1908" (الماركس����ية و التحريفي����ة"،���� )1900" (الح����رب الص����ينية"
تمرك����ز النت����اج فن

إش��������ارات إل مختل�������ف...) ال�������خ ) 1913" (التس��������لح و الرأس��������مالية"،������� )1912" (روس�������يا
يالي����ة  ن���� عه����د المتر ف تمتي

تمرك����ز النت����اج و نم����و الحتك����ارات، تص����دير رأس: الظ����اهرات ال����تت
المال و الصاع من أجل الستيلء عل السواق العالمية، تدويل العلقات القتصادية،

نشوء المال،  رأس  و  العمل  ن  بيي التناقضات  تفاقم  تعفنها،  و  الرأسمالية  طفيلية 
اكية .المقدمات المادية للنتقال إل الشتت

ف�� كتاب��ات مختلف��ة، نج��د ك��ذلك فض��ح سياس��ة النه��ب الس��تعمارية و ح��روب الفت��ح و
و فن

ف����� دراس����ة
ن����� فن ع لينيي الغ����زو و الغتص����اب، و عن����دما انطلق�����ت الح�����رب العالمي�����ة الول شش����

جمي��ع ن��واحف المرحل��ة الحتكاري��ة م��ن الرأس��مالية، و م��ن أج��ل ه��ذا درس مئ��ات الكت��ب و
ية المق��الت و الطروح��ات و المجموع��ات الحص��ائية، و ق��د ت��م تجمي��ع الم��واد التحض��تي

يالي��ة أعل مراح��ل الرأس��مالية"لكت��اب  ف�� كت��اب " المتر
يالي��ة"فن ، و ه��و كت��اب"دف��اتر المتر

مقال��ة باللغ��ات 232كتاب��ا و  148ص��فحة تحت��وي مقتطف��ات م��ن  1200يضم أكتر م��ن 
ف��� القتص���اد و

ي���ة، و ش���ملت بح���وثه ك���ذلك المطبوع���ات فن ن اللماني���ة و الفرنس���ية و النجلتي
الحص��اء و التكني��ك و التاري����خ و الجغرافي��ا و السياس��ة و الدبلوماس��ية و الحرك��ة العمالي��ة

ف
.و حركة التحرر الوطتن

ف���� أواس����ط 
ن���� فن ف���� 1917ص����در كت����اب لينيي

وغراد بع����د الطاح����ة بالنظ����ام القيصي فن ف���� ب����تت
فن

. روسيا

  أواخر القرن - 1-
 20و أوائل القرن  19سمات الوضع التاريخي
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ف��� أواس���ط الق���رن 
ف��� البل���دان الرأس���مالية الرئيس���ية، هك���ذا 19اكتم���ل فن

النقلب الص���ناعف فن
ف كل مكان، و عرف تكنيك النتاج تطورات نوعية

. بدأت الصناعة اللية تنتشش فن

ف س��نة 
ف�� المع��رض الع��المف بلن��دن آلت لتحوي��ل المع��ادن، و ك��ان ذل��ك1851فن

، ظه��رت فن
ف������ ص������ناعة بن������اء اللت، كم������ا عرف������ت نف������س

ات الثوري������ة فن بمثاب������ة مؤشش������ ه������ام عل التغتي������
المرحل����ة اتس����اع ش����بكة الس����كك الحديدي����ة مم����ا اس����تتبع ازدي����اد الطل�����ب عل المع����دن، و
ف���� ص����ناعة

ن فن أس����فرت الحاج����ة الماس����ة إل توس����يع إنت����اج الف����ولذ ع����ن اكتش����اف طريق����تيي
ف���� ال����وقت نفس����ه س����يتم

التع����دين ، طريق����ة بس����متي و طريق����ة مارت����ان لص����هر المع����ادن، و فن
اع أن�����واع جدي�����دة م�����ن المحرك�����ات  ، ال�����دينامو(اخ�����تت اق ال�����داخلف

الل�����ة ن و- مح�����رك الح�����تت
ن و كان من نتائج كل هذا ظهور وسائط جديدة للنقل، مثل السيارة و طرام���واي) التوربيي

ول .و الطائرة، كما تطور استخراج البتت

اع���ات التقني���ة(ك���ل ه���ذه العوام���ل  ف��� بن���اء قاع���دة مادي���ة) الكتش���افات و الختت
ستس���اهم فن

ا ع��رف 1900إل س��نة  1870هك��ذا، فم��ن س��نة . للنت��اج، فعرف��ت الص��ناعات نم��وا ك��بتي
ايدا%150النتاج الصناعف العالمف زيادة ب  ن .، كما عرفت التجارة العالمية توسعا متت

، فقب����ل ذل����ك ك����انت الص����ناعة ه����ذا التح����ول ك����انت ل����ه نتائ����ج هام����ة عل النت����اج الص����ناعف
الخفيف���ة خاص���ة ص���ناعة النس���يج تهيم���ن عل اقتص���اد البل���دان الص���ناعية، أم���ا الن فق���د
ف�� المرتب��ة الول، كم��ا ص��ارت ص��ناعة التع��دين وص��ناعة بن��اء

أص��بحت الص��ناعة الثقيل��ة فن
ف الصناعة الرأسمالية، و قد ساهمت السكك الحديدية كف���رع

ن الرائدين فن اللت الفرعيي
ف أواخر القرن 

ن نهوض الصناعة فن ف تأميي
.19من الفروع الرائدة فن

ف
ف قاعدة النتاج التقتن

:من نتائج هذا التحول كذلك، الحاصل فن

ة، ذل���ك أن اس���تيعاب أح��دث وس��ائل النت��اج ل��م- ازدي��اد أحج��ام المؤسس��ات بشعة ك��بتي
ف�� نف��س ال��وقت، ف��إن بن��اء ه��ده المؤسس��ات ل��م

يكن إل بوس��ع المؤسس��ات الض��خمة، و فن
ف حال توفر رأسمال كبتي

.يصبح ممكنا إل فن

ازدي��اد مق��اييس النت��اج و تمرك��زه، وق��د رافق��ه تمرك��ز الرس��اميل و تط��ور ك��تر المؤسس��ات-
ن الكبار ن الفردييي .وحجمها وصل إل حد تجاوز المكانيات المالية حتت لدى المالكيي

3



  للدراسات والبحاث والتكوين
ارة                             المركز الماركس  ــ اللينيني الشر

، و قد جرى اتحاد الرساميل -  ن تمركز(نشوء و تطور الرأسمال المتحد لبضعة رأسمالييي
ء ال��ذي س��مح بتعبئ��ة الرس��اميل) الرساميل ف

كات المساهمة، الشش عن طريق تأسيس الشش
ف������ أي������دي

ة، فأص������بحت محص������ورة فن ة فض������ل ع������ن الرس������اميل الك������بتي المتوس������طة و الص������غتي
.واحدة

ة، و ة تحق��ق أرباح��ا ك��بتي ن بناء مؤسسات كبتي ف تحفتي
فالرأسمال المساهم الكبتي يساهم فن

ن��� قس���م ف��� ف���روع أخ���رى م���ن الص���ناعة الرأس���مالية مم���ا أدى إل تركتي
ق���ادرة عل المنافس���ة فن

ن ة نسبيا من الرأسمالييي ف يد مجموعة صغتي
.أكتر فأكتر من إنتاج الفروع الصناعية فن

عملي��ة تمرك��ز النت��اج و الرأس��مال، 19خلصة القول، لقد عرف الثلث الختي من الق��رن 
ن الرأسمالية ف قال عنها ماركس إنها قانون من قوانيي

.التت

ف�� الرأس��مالية،
ف�� نظ��ام علق��ات النت��اج فن

ف�� تقني��ة النت��اج و فن
و النتيجة هف�� حص��ول تغيتي�� فن

ن�� أرب��اب العم��ل هكذا بقدر ما كانت تتعاظم مقاييس المؤسسة كانت المنافسة الح��رة بيي
ن العدي�����دين تخلف����� المك�����ان لس�����يادة ع�����دد قلي�����ل م�����ن الحتك�����ارات الص�����ناعية و الرأس�����مالييي

ن .المصفية و لسيادة حفنة من الحتكارييي

ن�� الرأس��مال-  ن�� الحتك��ارات، بيي ن الشغيلة و رأس المال، بيي ف العالم بيي
تفاقم التناقضات فن

ف الصاع من أجل السيادة العالمية
يالية فن ن الدول المتر .الكبتي و الرأسمال الصغتي و بيي

ف���� أواخ����ر الق����رن 
ف���� تطورهم����ا 19هك����ذا، ففن

س����بقت الولي����ات المتح����دة و بع����دها ألماني����ا فن
ف�� ت��وزع المس��تعمرات كم��ا ك��ان م��ن قب��ل،

ف�� وق��ت بفت
ا و فرنس��ا، فن القتص��ادي كل م��ن إنجل��تت

اطوريات الستعمارية ا و فرنسا أكتر المتر .فقد ظلت إنجلتت

ف����� الصاع م����ن أج�����ل الس�����تيلء عل مختل�����ف
لق����د أص�����بح تص�����ادم الض����واري الرأس�����مالية فن

اقسام الكرة الرض��ية، م��ن أج��ل إع��ادة اقتس��ام المس��تعمرات، م��ن أج��ل أس��واق التصيف
.و مصادر المواد الخام، أمرا محتما

ف أظهرت حدة كل
يالية الول، التت إن تطور التناقضات سيؤدي إل انفجار الحرب المتر

ات التناقض���������ات الم����������ذكورة أعله، كم����������ا أظه���������رت علق���������ة الح����������داث السياس���������ية ب����������التغتي
، فق���د انس���اقت إل ف���

يالي���ة الحقيفت ف��� نظ���ام النت���اج، و أظه���رت ج���وهر المتر
القتص���ادية فن

ملي����ون نس����مة، و 500دول����ة يبل����غ ع����دد س����كانها أك����تر م����ن ملي����ار و  38الح����رب العالمي����ة 
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بش���كل م���وازي ه���زت الح���رب الق���وى الثوري���ة و وض���عت الح���زاب العمالي���ة أم���ام امتح���ان
وليتاري و موقفها م��ن حكوماته��ا و م��ن ، فيما يخص مواقفها و فهمها للتضامن التر عستي

يالية .الحرب المتر

يالية الول -2- اكية العالمية و الحرب المبي الحركة الشبر

)1912، ب��ال 1910، كوبنه��اغن 1907ش��توتغارت (من خلل مؤتمرات الممي��ة الثاني��ة 
ي�����الف للح�����رب، و م�����ن تم�����ة، ت�����م اس�����تخلص اس�����تنتاجات تم�����ت الش�����ارة إل الط�����ابع المتر
تكتيكي��ة مهم��ة ن ل يمك��ن لعم��ال مختل��ف البل��دان أن يطلق��وا الن��ار عل بعض��هم البع��ي
ف للرأس���مال الك���بتي مص���لحة فيه���ا، و إذا م���ا أطلق���وا الن���ار ف���إن ه���ذا

ف��� الح���رب المقبل���ة، ال���تت
فن

ف�� جمي��ع
ن فن اكييي ن�� عل الش��تت سيكون جريمة، أما إذا وج��دت الح��رب م��ع ذل��ك، ف��إنه يتعيي

ف�� ق��رار م��ؤتمر ب��ال، أن يس��تغلوا الزم��ة الناجم��ة ع��ن الح��رب م��ن أج��ل
البل��دان، كم��ا ج��اء فن

ا التعجي���ل بس���قوط الرأس���مالية ن و عن���دما انطلق���ت الح���رب بقي���ت جمي���ع الق���رارات ح���تر
.عل ورق

وليتارية و مهمة النضال إن زعماء الحزاب العمالية خانوا قراراتهم بالذات و الممية التر
اكية، و ص����وتوا بالموافق����ة عل من����ح حكوم����اتهم البورجوازي����ة الق����روض م����ن أج����ل الش����تت
يالي�����ة، و رفع�����وا ش�����عار ، سياس�����تها المتر لخ�����وض غم�����ار الح�����رب، و حب�����ذوا عملي�����ا، بالت�����الف

، الم��ر ال��ذي عتن�� فعل دع��وة العم��ال إل إطلق الن��ار عل إخ��وتهم"ال��دفاع ع��ن ال��وطن"
ي��اليون إل المج��زرة الحربي��ة، و ق��د ك��ان ف جره��ا المتر

ف�� البل��دان الخ��رى، ال��تت
م��ن الطبق��ة فن

ف���� س����بيل تحرره����ا م����ن س����يطرة
ذل����ك خيان����ة له����داف و مهم����ات نض����ال الطبق����ة العامل����ة فن

بات اكية تح���ت ضن��� ا ع���ن سياس���ة النتهازي���ة، و انش���قت الحرك���ة الش���تت الرأس���مال، و تع���بتي
ف������ و التواف������ق م������ع البورجوازي������ة

ف ك������ان ش������عارها ال������دعوة إل الس������لم الطبفت
النتهازي������ة، ال������تت

ف صفوف الطبق��ة العامل��ة،. الوطنية
لقد كانت النتهازية سندا إيديولوجيا للبورجوازية فن

ف����� ص�����فوف
ف����� زم�����ن الح�����رب العالمي�����ة الب�����ؤرة الرئيس�����ية للنحلل و النش�����قاق فن

و ك�����انت فن
ف��� روس��يا و

اكف وال��ديموقراطف فن
الحرك���ة العمالي���ة، و ل���م يس��تطع غتي��� ح���زب العم��ال الش��تت

وليت��������اري و مهم��������ات النض��������ال ، أن يبفت�������� أمين��������ا لمب��������ادئ التض��������امن التر ن�������� عل رأس��������ه لينيي
وليت��اري، فق��د أع��رب ه��ذا الح��زب ع��ن احتج��اجه الح��ازم عل الح��رب، و وص��م بالع��ار التر
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يالي���ة غريب���ة ع���ن مص���الح سياس���ة الحكوم���ات البورجوازي���ة الوربي���ة بوص���فها سياس���ة امتر
.الطبقة العاملة

ن��� في���ه عل الطبق���ة العامل���ة أن ف جدي���د، ك���ان يتعيي
لق���د نش���أ ع���ن ه���ذا الوض���ع واق���ع ت���اريخن

تج����د أدل����ة واض����حة و دقيق����ة، و أن تح����دد موقفه����ا م����ن العه����د الجدي����د م����ن الح����رب، م����ن

ف�� ب��ادئ ذي. الحكوم��ات البورجوازي��ة، م��ن واجبه��ا الممف��
و للوص��ول إل ذل��ك، ك��ان ينبغن

بدء أن تفهم طبيعة الظاهرات الجديدة و جدورها العميقة، و الس��باب الموض��وعية، و

ف
من تمة أص��بح تحلي��ل ه��ذا العه��د الجدي��د تحليل نظري��ا م��ن الن��واحف المهم��ة الول، ال��تت

ن عل أدائها ، أن يق��دم تحليل. عكف لينيي ن بعد مجهود نظري كبتي و هكذا استطاع لينيي

ف��
يالي��ة بوص��فها نظام��ا م��ن العلق��ات القتص��ادية فن للخص��ائص و المي��ول الساس��ية للمتر

ف النضوج
.الرأسمالية الحديثة، العالية التطور، الناضجة و المفرطة فن

ن تط�����ور الرأس�����مالية القتص�����ادي، كم�����ا وض�����ح مغ�����زى الح�����داث ن����� ق�����وانيي لق�����د كش�����ف لينيي
ف الحركة العمالية

ف و أهميتها، و أسباب النشقاق فن
.السياسية الحقيفت

وليتاري��ا يالي��ة س��محت للتر وليتاري��ا الروس��ية بنظري��ة ثوري��ة ع��ن المتر ن�� التر هك��ذا س��لح لينيي

ف���� ف و تك����تيكف دقي����ق و واض����ح، و برنام����ج حزبر اتيخر ال����دخول إل حلب����ة الث����ورة بخ����ط اس�����تت
يرتك����ز عل أس����اس النظري����ة الماركس����ية ن اللينيني����ة الص����لب، و تص����ور واض����ح ع����ن آف����اق

.التطور الثوري

لقد أنقدت اللينينية النظرية الماركس��ية م��ن البت��ذال و م��ن التحري��ف و بين��ت راهنيته��ا و
ف���� الظ����روف. فعاليته����ا و قوته����ا الحيوي����ة الهائل����ة

لق����د ك����ان تط����وير الماركس����ية و تطبيقه����ا فن
ن�� ء ال��ذي ك��ان م��ن أعظ��م إنج��ازات لينيي ف��

التاريخية الجديدة ختي أسلوب للذود عنها، الشش
.بالنسبة للنظرية الماركسية

ي ذلك؟ فكيف فعل لينيي

ف�� ذل��ك الوض��ع
إن تطبيق النظرية الماركسية، و الطريقة الماركس��ية لتحلي��ل الرأس��مالية فن

ف����� ال�����وقت نفس�����ه تطويرهم�����ا تط�����ويرا خلق�����ا، فالماركس�����ية تنك�����ر
الجدي�����د، ك�����ان يتطل�����ب فن

.الجمود العقائدي و التحجر و القراءة السطحية اللي��ة، و تك��رار الموض��وعات الش��ائخة
ف�� مقال��ة ل��ه تح��ت عن��وان 

ن�� أن ق��ال فن فنحــن ل نعتــبي أبــدا"" برنامجن��ا"و لق��د س��بق للينيي
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نظرية ماركس شيئا كامل ل يجوز المساس به، بل إننـا مقتنعــون، عل العكـس، بأنهــا
ي أن اكييي تب عل الشــبر لم تفعل غبي أن وضعت حجر الزاوية لذلك العلم، الــذي يــبر
ـــ جميـــع التجاهـــات إذا شـــاءوا أل يتـــأخروا عـــن مـــوكب الحيـــاة  

".يـــدفعوه إل البعـــد في
ف (

).449مجلدات، المجلد الول، ص  10المختارات فن

ف����� القتص�����اد السياسف�����
ن����� باب�����ا جدي�����دا فن ف ص�����اغها لينيي

يالي�����ة ال�����تت لق�����د ش�����كلت نظري�����ة المتر

) :م��ن خلل كت��اب الرأس��مال(لق��د وض��ع م��اركس نص��ب عيني��ه اله��دف الت��الف . الماركشف��
كشف القانون القتص��ادي لحرك��ة المجتم��ع البورج��وازي، و بالنتيج��ة، بتن�� نظام��ا مهيب��ا،
ن�� بدراس��ة الوض��ع جاء انعكاسا نظريا للعلقات القتصادية الرأسمالية، و عندما ق��ام لينيي

ف����� الع�����الم، انطل�����ق م�����ن المقدم�����ة العام�����ة القائل�����ة ب�����ان الظ�����اهرات الجدي�����دة هف�����
المتغتي����� فن

يالية تدرس بالتالف استمرار للخصائص الساسية الملزمة للرأسمالية، و أن نظرية المتر
ف��� أن الق���انون الساسف��� ال���ذي

الوض���ع نفس���ه، أي أس���لوب النت���اج الرأس���مالف ، و ه���ذا يعتن
اكتش������فه م������اركس، ق������انون حرك������ة الرأس������مالية، يلزم ك������ذلك مرحلته������ا الجدي������دة، مرحل������ة
ف��� تحدي���د أس���باب الظ���اهرات النوعي���ة

ن��� العلمي���ة فن يالي���ة، و ق���د تلخص���ت مهم���ة لينيي المتر
ف�� تبي��ان نش��اطها و علقته��ا المتبادل��ة

و رغ��م الف��وارق. الجديدة و جوهره��ا و قوانينه��ا، و فن
ة لنظرية ماركس و طريقته ن مواصلة مباشش ، جاء مؤلف لينيي ن ن العلميتيي ن المهمتيي .بيي

يــ و يطــور فيهــا نظريــة مــاركس و   يواصــل فيهــا لينيي
فما ه  التجاهــات الساسـية، الــنر

طريقته؟

ف�� الحي��اة القتص��ادية،- 1
ن�� أس��باب الظ��اهرات الملحوظ��ة فن مثل��ه مث��ل م��اركس، ي��رى لينيي

ن�� الن��اس ف�� العلق��ات القتص��ادية بيي
ف أساسها فن

إن المي��ول. وأسباب الحداث السياسية فن
ف ترتك��ز عل

ن التبعي���ات العميق���ة ال��تت ن�� ت���بيي ف��� نهاي��ة الم��ر حيي
ف�� مي��دان السياس��ة يتض��ح فن

فن
ف و تحدد سلوك الناس

.البناء التحتت

إن الواق���ع الموض���وعف بك���ل تن���وع ج���وانبه، بجمي���ع علق���اته و تف���اعلته، ه���و موض���وع- 2
ف�������� تع�������اليم م��������اركس القتص�������ادية، و المف��������اهيم و

ف������� النظري��������ة اللينيني��������ة، كم��������ا فن
الدراس��������ة فن

ن��� يؤك��د ك��ل م��رة عل أهمي��ة التعميم���ات النظري���ة ج���اءت انعكاس���ا له��ذا التن��وع، و ك���ان لينيي
الممارس��ة و التط��بيق و التجرب��ة الفعلي��ة بوص��فها المع��ايتي النهائي��ة م��ن أج��ل التحق��ق م��ن

.صحة الحكام النظرية
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ا موض���وع- 3 ن��� بمواص���لة و تط���وير طريق���ة م���اركس الديالكتيكي���ة، معت���تر بعمل���ه، ق���ام لينيي
ف حالة تط�ور و تغتي� مس�تمر، و تف�اقم التناقض�ات الداخلي�ة ه�و داف��ع ه�ذا التط�ور

بحثه فن
و ق����وته المحرك����ة، و بفع����ل ذل����ك ت����دخل الرأس����مالية مرحلته����ا العلي����ا، و تص����بح رأس����مالية

ورة الستعانة عنها بنظام اجتماعف جديد
ب من ضن .احتكارية، فتقتت

، باعتباره�����ا نظام�����ا- 4 ن ن����� عل الط�����رح الماركشف����� ح�����ول المف�����اهيم و الق�����وانيي اعتم�����د لينيي
ابط أقس����امها و تتفاع����ل بش����كل متماس����ك إن فه����م طبيع����ة النظ����ام بمجمل����ه،. واح����دا، ت����تت

.يعطف كذلك تصورا عن طبيعة كل ظاهرة بمفردها، باعتبارها جزءا من هذا النظام

ع��ة ثوري��ة واض��حة،- 5 ن ه��ا بتن ن يالية، ه��و تمتي ن من المتر ف موقف لينيي
ة الساسية فن ن إن المتي

أي نق����د النظ����ام البورج����وازي م����ن مواق����ع المس����تقبل، أي م����ن مواق����ع الطبق����ة العامل����ة، و
يالي��ة، و ف�� عص المتر

اكية فن لذلك ش��كلت نظريت��ه م��دخل هام��ا لفه��م نظري��ة الث��ورة الش��تت
ن��  يالي��ة أعل مراح��ل الرأس��مالية"جم��ع كت��اب لينيي ن�� العلمي��ة و الثوري��ة، ذل��ك أن" المتر بيي

.مفهوم الواقع يتضمن تناقضا، فهو الواقع من جهة، و المكان من جهة أخرى

بعض المعطيات التكميلية-3-

ف���� ص����يف 
ف ش����اركت فيه����ا و بش����كل1914انفج����رت فن

يالي����ة الجرامي����ة، ال����تت ، الح����رب المتر
ف  ف ت��وارت 38ت��دريخر

دول��ة، و ق��د أدت ه��ذه الح��رب إل تس��عتي و كش��ف التناقض��ات، ال��تت
زة الخيان���ة المكش���وفة لغالبي���ة ق���ادة الح���زاب اكية العمالي���ة، م���تر ف��� الحرك���ة الش���تت

بعم���ق فن
ن الطبقة العاملة اكية الديموقراطية و الممية الثانية أمام أعيي .الشتت

ف مدينة بورونينو البولونية، و يوم الثامن من
ن يعيش فن عندما انطلقت الحرب، كان لينيي

ن��� م���ن ج���راء وش���اية م���ن ط���رف أح���د الش���خاص، و1914غش���ت  ف��� القب���ي عل لينيي
، ألفت

ف و سيق إل الس��جن و نتيج��ة وض��وح بطلن تل��ك. جرى اعتقاله بتهمة التجسس الحربر
ف�� 
ف�� 19الوش��اية أف��رج عن��ه فن

ف�� سويشا، و ق��دم فن
ن فن ن�� إل مدين��ة بتي�� غش��ت، و انتق��ل لينيي

ة تقري��ره ع��ن وجه��ة نظ��ر البلش��فة ح��ول الح��رب، و ك��ان ذل��ك التقري��ر الي��وم الت��الف مباشش��
ف الحرب الوربية"هو موضوعاته التاريخية 

اكية الديموقراطية الثورية فن ، و"مهام الشتت
ن����� الح�����رب الناش�����بة نام�����ج الول للبلش�����فة من�����ذ نش�����وء الح�����رب، وص�����ف لينيي ف����� ه�����ذا التر

فن
ن���� بوص����مة الع����ار ق����ادة الممي����ة الثاني����ة يالي����ة اغتص����ابية، و وص����م لينيي باعتباره����ا حرب����ا امتر
ن ن� أن أه�م مهم�ة ت�واجه الماركس�ييي بسبب خيانتهم لقضية الطبق�ة العامل�ة، و اعت��تر لينيي
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اكية ف��� ظ���روف الح���رب هف��� الدعاي���ة للث���ورة الش���تت
ف��� تل���ك الموض���وعات، أن. فن

و ق���د ج���اء فن
ن لعام����ة ش����عوب ان����دحار القيصية م����ن وجه����ة نظ����ر الطبق����ة العامل����ة و جم����اهتي الك����ادحيي

ر تص��اب ب��ه الدول��ة ة و. روس��يا، ق��د يك��ون أدبن�� و أق��ل ضن�� ن�� ن�� ه��ذا ركتي و ق��د ك��ان تقري��ر لينيي
ف������� نهاي�������ة ش�������تنتر 

اكية" بعن�������وان  1914دعام�������ة لبي�������انه ال�������ذي كتب�������ه فن الح�������رب و الش�������تت
ن��� إل أن���ه، بغي���ة تحدي���د الموق���ف م���ن الح���رب"الديموقراطي���ة الروس���ية ، و ق���د أش���ار لينيي

ف تشن الحرب، و أية سياسة تمارس��ها الح��رب،
يجب بكل وضوح معرفة تلك الطبقة التت

ف�� تل��ك الح��رب، و م��ن وجه��ة النظ��ر ه��ذه،
و أي��ة غاي��ة سياس��ية ترتجيه��ا الطبق��ة الس��ائدة فن

ف ش��نها
يصنف الماركسيون الحروب إل حروب عادلة و حروب غتي عادلة، فالحرب التت

ي�اليون ك�انت حرب��ا غتي� عادل�ة، و ه�ذا ح�دد موق�ف البلش�فة منه�ا، فق�د ض�م البي�ان المتر
، و ن يالي�ة إل ح�رب أهلي�ة ض�د البورجوازي�ة و القط�اعييي الدعوة إل تحويل الح�رب المتر
ف دخلته�����ا روس�����يا، و اس�����تنادا إل تل�����ك المهم�����ة و

ينطب�����ق م�����وقفهم ه�����ذا عل الح�����رب ال�����تت
، س����واء بالنس����بة الموق����ف منه����ا، ت����م اختب����ار ال����روح الثوري����ة الحقيقي����ة و ال����وعف السياسف����
ف تص��بغ نفس��ها بص��بغة الش��عبية، أو بالنس��بة لق��ادة تل��ك الح��زاب

.لمختل��ف الح��زاب ال��تت
ن��� مق���الته  ف��� ه���اته المهم���ة، كت���ب لينيي

ف���"و لمزي���د م���ن التوض���يح فن
ح���ول هزيم���ة حكومتن���ا فن

يالي��ة ف�� الح��رب غتي�� العادل��ة". الح��رب المتر
ن�� ل يمكنه��ا فن إن الطبق��ة الثوري��ة كم��ا أش��ار لينيي

ف تجابهه�ا تل�ك الحكوم�ة
إل و أن ت�دعو لهزيم��ة حكومته�ا و الس�تفادة م�ن الص�عوبات ال�تت

. و البورجوازية، من أجل القضاء عليها

يالي��ة، و بما أن قادة و زعماء و أحزاب الممية الثانية قد انتقلوا لخدمة حكوماتهم المتر
ن إل تكوين أممية جديدة، هف الممية الشيوعية الثالثة .دعا لينيي

ن����� و ح�����زب البلش�����فة بخيان�����ة اتهم�����ت الح�����زاب البورجوازي�����ة، و ك�����ذلك النته�����ازيون، لينيي
مص����الح ال����وطن و انع����دام ال����روح الوطني����ة و ع����دم الش����عور بالكرام����ة الوطني����ة، و ج����اء رد

ة  ن���� بك����ل س����خط عل تل����ك التهام����ات فكت����ب مق����الته الش����هتي بص����دد كرام����ة ال����روس"لينيي
:، و كتب يقول"الوطنية

ليس هناك أحد مثل البلشفة يعمل من أجل رفع كادح  روســيا إل مســتوى الــوع "

ـــ اك  مـــن أجـــل تحريـــر شـــعوب روســـيا مـــن الظلـــم و الجـــور و التعســـف السياس 
الشـــبر

ي ي القيصييي ي و القطاعييي ي و الرأسمالييي ."للسفاحيي
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ف��� أكت���وبر 
ن��� فن ن���1914تق���دم لينيي وليتاري���ا و الح���رب: "، بتقريري���ن علنييي الح���رب"، ث���م "التر

اكية العلمي����ة ن���� فض����ح نواي����ا تل����ك الح����رب"الوربي����ة و الش�����تت ، و م����ن خللهم����ا أص����ل لينيي
ن���� و ق����د تع���رض موق���ف. باعتباره����ا حرب����ا غتي���� عادل���ة، حرب����ا اغتص���ابية م���ن ج���انب التكتليي

يالي���������ة إل ح���������رب أهلي���������ة ض���������د البورجوازي���������ة و ن��������� ال��������داعف إل تحوي���������ل الح���������رب المتر لينيي

ف���
ن و العناض النتهازي���ة فن ن الش���وفينييي اكييي ن لهج���وم عني���ف م���ن ج���انب الش���تت القط���اعييي

اكية الديموقراطية الروسية و الوربية .الحركة الشتت

ف  ف�������� اجتم��������اع هيئ��������ات التنظي��������م الخ��������ارحر
اكف) خ��������ارج روس��������يا(فن

للح��������زب العم��������الف الش��������تت

ف��� م���ارس )البلش���فة(ال���ديموقراطف الروسف���
ن فن ف��� مدين���ة بتي���

، تق���دم1915، ال���ذي انعق���د فن
ن��� بتقري���ره  ف"الح���رب و واجب���ات الح���زب"لينيي

ف��� قرارات���ه ال���تت
، و ق���د ح���دد ه���ذا الجتم���اع فن

يالي��ة ف يجب اتخاذه��ا بغي��ة تحوي��ل الح��رب المتر
، الجراءات الموضوعية التت ن كتبها لينيي

:إل حرب أهلية

ف�� ال��دول- 
اكية فن التصويت ض��د العتم��ادات العس��كرية و اس��تقالة ممثلف�� الح��زاب الش��تت

.المتحاربة من حكوماتهم البورجوازية

ف"المتناع عن الهدنة مع البورجوازية، و التخلف التام عن سياسة - 
".السلم الوطتن

ف تق��وم فيه��ا الحكوم��ات البورجوازي��ة
ف�� كاف��ة القط��ار، ال��تت

إنش��اء منظم��ات شية للح��زب فن
.بمنع الحريات الدستورية متدرعة بحالة الحرب

ف جنود البلدان المتحاربة- 
.مساندة تآحن

وليتارية-  .مساندة كافة النتفاضات و الحركات الثورية التر

ف�������� أوائ��������ل ش��������هر أكت��������وبر م��������ن س��������نة 
ة  1915و فن ن�������� مق��������الته الش��������هتي بض��������عة"كت��������ب لينيي

وليتاري����ا أن يفعل����ه ل����و أن: ، و ردا عل الس����ؤال"موض����وعات م����ا ال����ذي ك����ان عل ح����زب التر
ن  حنا السلم آنذاكل: الثورة منحت السلطة لهذا الحزب أوان الحرب، كتب لينيي لقبر

يطة تحرير المستعمرات و كافة الشــعوب المقيــدة و عل كافة البلدان المتحاربة، شر
  الحقوق

." المضطهدة و غبي المتساوية في
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ف كتابه 
اكية و الح�رب"و فن ن�� يق��ول" الش��تت ـ  روســيا لـن": كت��ب لينيي

إن الطبقة العاملــة في

توافق عل عقد الهدنة مع البورجوازية، و أن حزبــها قام حنر النهاية بـواجبه المم ــ
وليتاريا العالمية ."تجاه البي

ف�� مواجه��ة الطروح��ة اللينيني��ة ح��ول هزيم��ة الحكوم��ات البورجوازي��ة لل��دول المتحارب��ة،
فن

ف عص الرأس��مالية أن يقف��وا ض��د
ن فن ن بأن عل الشيوعييي ن اليسارييي اكييي زعم بعي الشتت

ن�� له��ذه الطروح��ة  انظ��ر مجموع��ة مؤلف��ات(فك��رة ال��دفاع ع��ن ال��وطن، و ق��د تص��دى لينيي
ن�����  اكف"لينيي

وليتاري�����ا فيم�����ا يخ�����ص ه�����ذه")ال�����دفاع ع�����ن ال�����وطن الش�����تت ن����� للتر ، و ح�����دد لينيي
: المسألة، المعايتي الساسية المحددة للموقف 

ف تكم��ن وراء-
ف ت��دعو إل ال��دفاع ع��ن ال��وطن، و الغاي��ة ال��تت

ن�� العتب��ار الطبق��ة ال��تت الخذ بعيي
، فإن شعار ال��دفاع ع��ن ف

تلك الدعوة، فعندما يتعلق المر بالدفاع عن الستقلل الوطتن
وليتاريا .الوطن، يجب أن يلفت كل تأييد و مساندة من قبل التر

 ـــــــ الحـــــــروب الوطنيـــــــة
اف بقضـــــــية الـــــــدفاع عـــــــن الـــــــوطن في ـــــــ أن العـــــــبر ي ـــــــ لينيي ي لقـــــــد بيي

ياليــــة، اكية ضــــد المبي   تخوضــــها الــــدول الشــــبر
ــــ الحــــروب الــــنر  

التحرريــــة، و كــــذلك في
إن هـــذا ل يتنـــاقض قـــط و تلـــك. يتناســـب قلبـــا و قالبـــا مـــع جـــوهر الماركســـية و روحهـــا

اكية كبنــاء اجتمــاع  تســع قــدر جهــدها مــن أدجــل الحقيقة العامة القائلــة بــأن الشــبر
يــ القضاء عل الحروب، و بناء دعائم سلم وطيد عل ســطح الرض، و قــد كتــب لينيي

ـــ الشـــعوب، الكـــف عـــن أعمـــال النهـــب و : "1915ســـنة  ي إيقـــاف الحـــروب، الســـلم بيي
".الغتصاب، هذه ه  بالذات غايتنا المثل

اكية ف������������ الح������������زاب الش������������تت
ف للنتهازي������������ة فن و فيم������������ا يخ������������ص النش������������وء و التط������������ور الت�����������دريخر

ن����� س�����نة  و" إفلس الممي�����ة الثاني�����ة: "كتاب�����ان، و هم�����ا  1915الديموقراطي�����ة، كت�����ب لينيي
".النتهازية و إفلس الممية الثانية"

، و ن ات الس���نيي ن��� كي���ف نض���جت النتهازي���ة عل م���دى عشش��� ن��� لينيي ، بيي ن ف��� ه���ذين الكت���ابيي
فن

ن�� ، و كيف أخذت تقوض تلك الحزاب و تنخره��ا م��ن ال��داخل، و ق��ام لينيي ف بشكل تدريخر
ف أدت إل

اكية العالمي�����ة، و كش�����ف النق�����اب ع�����ن الس�����باب ال�����تت بفض�����ح الش�����وفينية الش�����تت
ف�� عه��د

فشل الممية الثانية و إفلسها، كما حدد أه��م واجب��ات الحرك��ة العمالي��ة الثوري��ة فن
يالية .المتر
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ن���� أن���ه اكية، ي����رى لينيي و فيم����ا يخ���ص الس���اس القتص���ادي للنتهازي���ة و الش���وفينية الش����تت
ف���� ارش����اء فئ����ة معين����ة م����ن

يالي����ة البورجوازي����ة بش����كل دوري فن يكم����ن وراء م����ا تق����وم ب����ه المتر
ف تجنيه���ا م���ن ج���راء الس���تغلل الف���احش

عم���ال بل���دانها عل حس���اب الرب���اح الطائل���ة، ال���تت
ن بكل لبقية العمال، و نهب ثروات كافة شعوب المستعمرات التابعة لها، و قد أكد لينيي
ف�� المج��ال

ورة دح��ر النتهازي��ة، لي��س عل الص��عيد الفك��ري فحس��ب، ب��ل و فن ع��زم عل ضن��
ف هذا الصدد يقول 

ن فن :التنظيمف كذلك، و كتب لينيي

ـــــ أوربـــــا بشـــــكل عـــــام(إن نضـــــال حزبنـــــا بأشه "  
يجـــــب أن يكـــــون) و الحركـــــة العماليـــــة في

ليســت مجــرد حركــة، و ل محــض اتجــاه، بــل) النتهازيــة(موجهــا ضــد النتهازيــة، إنهــا 
 ــــــ أيــــــدي البورجوازيــــــة داخــــــل صــــــفوف الحركــــــة

إنهــــــا أصــــــبحت الن ســــــلحا منظمــــــا في
."العمالية

ـ المرتبـــط بالنضــال ضـــد النتهازيـــة، مــا هـــو إل مجــرد" ياليــة غبـي إن النضـــال ضــد المبي
."تغبي فارغ أو خداع

إن الفلس السياسف لغالبية أحزاب الممية الثانية خلل سنوات الحرب العالمية↔ 
الول، أدى إل استس������لمهم الفك������ري الت������ام أم������ام البورجوازي������ة، فالتحريفي������ة الفلس������فية
اكية ف���� نظري����ة اقتص����ادية و سياس����ية، فأص����بحت جبه����ة الش����تت

ان����دمجت م����ع النتهازي����ة فن
وليتاري�������ا، ب������ل ض������د الحرك�������ة ن������� للتر الديموقراطي������ة موجه�������ة، لي������س ض�������د الع������داء الطبقييي
اتيجية و التكتي��ك، الل��ذين ن نحو الثورة تحت راية الس��تت ف هبت بالكادحيي

الشيوعية، التت
ن  .وضعهما لينيي

ن نش��وء الرأس��مالية و تطوره��ا و ان��دحارها، فق��د إذا كان ماركس و انجلز قد اكتشف ق��وانيي
ن��������� الج���������وهر يالي���������ة، فبع��������د أن بيي ن��������� و حل���������ل عصا جدي���������دا ه���������و عص المتر اكتش���������ف لينيي
يالي��ة، و بع��د أن ح��دد مكانته��ا التاريخي��ة، باعتباره��ا أعل و القتص��ادي و السياسف�� للمتر
يالي���ة نش����أت و ترعرع����ت، باعتباره����ا تكمل����ة ن���� أن المتر ن���� لينيي آخ����ر مراح����ل الرأس����مالية، بيي
ف�� المرحل��ة الجدي��دة

ف ب��دأت فن
ن�� به��ا الرأس��مالية، و ال��تت ف تتمتي

ة للسمات الرئيسية، ال��تت مباشش
:تتحول إل نقيضها، و هذه العناض هف 

ن النتاج و رأس المال-  .تدعيم و تقوية تركتي
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ن الدول الرأسمالية من أجل السيطرة-  اعات بيي ن .تصاعد الزمات و التن

لق���د دع���ت مص���الح النض���ال الث���وري للطبق���ة العامل���ة، دراس���ة كاف���ة ه���ذه الظ���واهر دراس���ة
ء، م�����ن وجه�����ة نظ�����ر الع�����واقب السياس�����ية و ف�����

عميق�����ة و ش�����املة، و خاص�����ة، و قب�����ل ك�����ل سش
ن و كاف�������ة ف������� حي�������اة الك�������ادحيي

كها تل�������ك الظ�������واهر فن ف س�������تتت
الجتماعي�������ة و القتص�������ادية، ال�������تت

يالي������ة. المض������طهدين ن������ ب������ذلك حي������ث ش������كلت مس������ودة كت������ابه ع������ن المتر و ق������د ق������ام لينيي
مقال���ة كتب���ت بلغ���ات عدي���دة، و تن���اولت القتص���اد و 232كتاب���ا و  148مقتطف���ات م���ن 

ى، و تن��اولت ص��ناعة و تاري����خ و جغرافي��ة و سياس��ة و دبلوماس��ية ال��دول الرأس��مالية الك��تر
ف���� تل����ك القط����ار، و

ك����ذلك الحرك����ة العمالي����ة و مج����الت أخ����رى م����ن الحي����اة الجتماعي����ة فن
تض�����م مس�����ودة الكت�����اب أيض�����ا كمي�����ة هائل�����ة م����ن التعليق�����ات و الملحظ�����ات و المواض�����يع و
الوثائق التاريخية و الحسابات، و كل هذه الم��واد ق��د ص��درت فيم��ا بع��د عل هيئ��ة كت��اب

يالي��ة"بح��د ذات��ه تح��ت عن��وان  ف�� طي��اته م��ا يق��ارب" كراري��س ح��ول المتر
و يض��م الكت��اب فن

.صفحة 800

ف��������� ص���������يف 
ن��������� فن يالي���������ة أعل مراح���������ل"، م���������ن وض���������ع كت���������ابه الك���������بتي 1916انته لينيي المتر
ح مبس��ط" (الرأسمالية ف��)شش��

، و ك��ان م��ن المتوق��ع أن يص��در ه��ذا الكت��اب بص��فة علني��ة فن
، و قد"روسيا قبل و إبان الحرب"روسيا ضمن سلسلة من الكتب صادرة تحت عنوان 

ن��� ح���اول تجن���ب ف��� تحدي���د ص���يغة ه���ذا الكت���اب، ذل���ك أن لينيي
، فن س���اهم ذل���ك بش���كل ك���بتي

ف��
الصيغ الحادة كف ل يعطف هيئات الرقابة حجة لمنع إصدار الكتاب، و ص��در الكت��اب فن

ن�� فل��م يص��در1917أوائل سنة  ، أما الكتاب بهيئته الحقيقي��ة، و بالش��كل ال��ذي كتب��ه لينيي
اكية العظم .إل بعد ثورة أكتوبر الشتت

ف�� كت��ابه 
يالي��ة أعل مراح��ل الرأس��مالية"فن ن�� كع��الم عبق��ري، و كب��احث و"المتر ، يظه��ر لينيي

يالي���ة، و بالفع���ل فاس���تنتاجاته العلمي���ة تجمع���ت مواده���ا أعظ���م مناض���ل ث���وري ض���د المتر
ة نص���ف ق���رن بع���د ص���دور كت���اب  لم���اركس، مم���ا" الرأس���مال"النظري���ة و الموض���وعية لف���تت

ن الموض��وعية ق��د دخل��ت يالية، انطلقا من القوانيي ن قادرا عل إثبات أن المتر جعل لينيي
أعل و آخر مرحلة من مراحل تطورها السياسف و الجتماعف و القتصادي، و ق��د أعط

ن تعريفا رائعا من حيث دقته العلمية وعمقه النظري، فكتب يقول  :لينيي
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  تطورها مرحلة تركزت فيهــا ســيادة"
  بلغت في

يالية ه  تلك الرأسمالية، النر إن المبي
، و احتــل تصــدير رؤوس المــوال أهميــة بالغــة جــدا، و الحتكارات و رأس المال المال 
كات الحتكاريــة العالميــة بتقســيم العــالم فيمــا بينهــا، و تــم خللهــا ـ بــدأت عنــدها الشـر

ى ".النتهاء من تقسيم كافة بقاع الرض من طرف الدول الرأسمالية الكبي

يالية ات للمتر ن ن خمس ممتي :خلصة القول، وضع لينيي

ــــ النتــــاج و رأس-  ي تحــــول المنافســــة الرأســــمالية الحــــرة إل احتكــــار، نتيجــــة نمــــو تركبي
.المال

.اندماج الرأسمال البنك  و الرأسمال الصناع  و نشوء الرأسمال المال - 

.تفوق دور تصدير الرأسمال عل تصدير البضائع- 

ي-  .تقسيم العالم من قبل التحادات العالمية الحتكارية للرأسمالييي

ي الدول الستعمارية من أجل إعادة تقسيم العالم-  .الصاع بيي

يالي��������ة(بالعتم��������اد ، و الس��������تناد عل ه��������ذه الظ��������اهرة  يالي��������ة و)المتر ، خ��������رج مفك��������رو المتر
النته����ازيون و التحريفي����ون اليميني����ون بنتيج����ة تزع����م أن الرأس����مالية الحتكاري����ة أص����بحت
غتي���� رأس����مالية بكاف����ة م����ا تحمل����ه م����ن آث����ار و ع����واقب س����لبية، و أن الرأس����مالية الحتكاري����ة
الحكومي�����ة غ�����دت س�����مة لعص يس�����وده اقتص�����اد رأس�����مالف مخط�����ط خ�����ال م�����ن الزم�����ات و
ن��� الفلس العلمف��� الت���ام له���ذه ن��� لينيي الصاعات الطبقي���ة و اله���زات الجتماعي���ة، و ق���د بيي

رأس���ماليةالمزاع���م، و أثب���ت بش���كل ل يقب���ل الج���دل أن تح���ول الرأس���مالية الحتكاري���ة إل 
يالي��ة ط��ورا جدي��دا ل��م تب��ق)   هن��ا تخت��تر  الرن��ب  (  حكومي��ة احتكاري��ة يش��تي إل دخ��ول المتر

ن�� يع��ود الفض��ل إل الس��تنتاج اكية أية مراحل وس��طية، و إل لينيي ن الشتت عنده بينها و بيي
اكية ف بكون الرأسمالية هف عشية الثورة الشتت

.العبقري، الذي يقضن

عل  محمود
يالية أعل مراحل الرأسمالية: "يتبع بحلقة ثانية( )حمو خالد، "ملخص كتاب المتر
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