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SUMMARY 
 

THE CHOSEN SUBJECT 

  

"THE RUSSIAN REVOLUTION IN 1917, AND ITS IMPACT ON 

THE ARAB AND ISLAMIC ORIENT' 

 

First: 

         The Russian Revolution in 1917 an important event in modern 

history and contemporary, not only within Russia but also on regional 
and international Level. 
          It was not history's greatest event of the Russian Revolution of 1917. 
It was the first popular democratic revolution victorious from the era of 
imperialism. It got the working class to power, and building the 
socialist system. And the revolution painted a new future for the world 
And became the Soviet Russia and its important role in the policy is 
clear the international balance. And to stand against the colonial 
ambitions and sharing peoples by colonial powers. And national 
liberation movements pushed forward. Spreading the spirit of freedom 
and democracy became the ally of the working class and peasants in 
Russia A large force capable of supporting the working class anywhere 

in the world and Denounced and exposed secret treaties. Has changed 
the course of events in the World. 
 

Second: 

         Research consists of five chapters and an introduction and a 
conclusion. The first chapter deals with the political, economic and 
social development in Russia before the Russian Revolution of 1917. 
The feudal system is a despotic regime and the law in his service, and 
depends on agriculture primitive society. 
        And touching the issue of East and their impact in Russian 

politics. And the war of the century, which was an unjust war, It was 
an extortion war. Well as the factors affecting the Russian foreign 
policy until the First World War in 1914. On Bloody Sunday in 1905 
and the beginning of the revolution, Also included the first chapter 
has touched on the First World War and Russia's role in it. And rejected 
by Russia, because they serve the interests of major powers at the expense 
of peoples and persecuting. 
       The second chapter referred to the March Revolution the 
bourgeoisie in 1917, and dual power led Kirnescla. After the arrival of 
Lenin from Germany to Russia's October Revolution began in 1917. 
And revealed the secret treaties of peace and to issue decrees and the 
earth and stop the war and withdrawal of. 
 

 
 
 
 



And extends Treaty of Brest - Litovsk with Germany. 
       The third chapter dealt with the researcher causes of civil war 
and counter-revolution of 1918 -1920 and the position of the colonial 
powers such as Britain, France, and the United States as well as the 
White Army against the Revolution. 
       However, the Red Army force of the Russian Revolution was a 
devoted and achieved victory and defeated the counter-revolution. 

However the war was the Russian people and reconstructing the 
building and continue with the world. 
      The fourth chapter, the researcher has dealt with the impact of 
the Russian revolution at the East of the Arab and Islamic world, 
the national liberation movement and the( Baku) Conference for the 
East peoples which consider the east gate for struggle and the 
beginning of the left and the liberation. And The right of peoples to 
self-determination. 
       The fifth chapter has dealt with the subject of a researcher Iraq, 
Turkey and Persia. And support from Soviet Russia to Arab and 
Islamic with money and arms for independence and freedom. 
 

Third: 
       The researcher adopted a variety of sources that were used, 
including the sources of English and from it: 
       Carr, The Bolshevik Revolution 1917-1923, The three partition 
performed, including: 
       This source dedicated of information for security services 
(checks) and (rabckin) And positive role during the civil war, and their 
role in the pursuit of the negative elements of national and turned into 
a terrorist was abolished by Lenin. Also ponomarev and other, ashort 
of the communist of the soviet union, Has notified us in the history of 

the Russian Revolution and civil war, by form adequate and detailed. 
And Arabic documentary sources which render as the authors of Lenin's 
speeches and statements, it is wide range of information. 
       Lenin's author are ten volumes, four volumes and three volumes, it's 
Must be reliable, But the difficulties faced by the researcher is that the 
literature covers the history of political thought, but more fully address 
the researcher of the Russian Revolution and its achievements. Lenin 
was the first planned and executed it and building a socialist society 
despite the short period of time from 1917 to 1924, where he died. Formed 
the literature that talk about the history of the Soviet Union, including 
(Alexeev) and (Carstov) history of the Soviet Union and(Pisanov) and 
(Fedosov), (Schmidt) and others (brief history of the Soviet Union),.,  
 

 
 
 
 



And Jean Broha, and many other sources. And singled out the author 
and others Bryoussov (Brief history of Soviet Socialist Republics), His 
information about the strikes that have occurred over the period from 
1905 to the success of the Russian Revolution of 1917. He explained to 
us sources of maps, the strike and the number of strikers and their places 
in detail. As well as books of them, Ismail Nuri al-Rubaie (contemporary 
political history of Europe), and Raider Ali Suleiman (the modern history 

of European civilization), and Mohamed Mohamed Saleh and others 
(the history of Europe in the nineteenth century), These sources 
provided us with information on the bourgeois revolutions of 1917 
and the October Revolution of 1917. Researcher also adopted a number 
of messages and treatise university, including, Nizar Hassan Ayoub 
(Iranian relations - Soviet Union from 1839 to 1947), and Mouied 
Shakir Kazem al Tai (Iraqi Communist Party from 1935 to 1949). 
Researcher also adopted a number of journals including the Journal the 
new culture, and the Syrian Socialist magazine. 
 

Fourth: 

           The most important conclusions reached by the researcher 
include the following: 
 

1) The leadership of Lenin, who was the strategic plan of the revolution 
and the Russian economy and believed in his ideas and defend 
them with proven validity. It is the signing of the peace treaty of 
Brest - Litovsk on March 3, 1918, And Lenin stressed that all 
wars are wars extortion designed to share the spoils and the 

persecution of peoples and exhaustion wealth and rights. He also, 
Lenin refused to pay the foreign debt belonging to the major 
capitalist countries and the domestic debt as the debt paid by 
the major powers for kaiserism government, Therefore refused 
to pay them all. It is possible to take advantage of this situation 
for the liquidation of the debts of some countries in the Arab 
Middle East such as Iraq, Lenin also emphasized the 
importance of electric power, which he said ((electricity plus 
Alsovyiat equal Socialist)) and its economy based on industrial 
and agricultural. 
 

2) The Socialist Thought Marxist-Leninist theory, and the slogan 
was adopted by the Bolsheviks, and power of the Soviets and end 

the war and the declaration of peace give the land to the peasants 
and workers to oversee production and prices of agricultural 
settlement. 
while the majority of Russian people, where 80% of whom are 
peasants, freed and handed over the land and equipment, which  
 
 



led to the coherence of the peasants and workers to defend the 
revolution because they were honest with them. And the army a 
major role in the dissemination of socialist thought in the villages 
and rural areas. 
        Karl Marx saw in the working-class social force called upon 
to make the transition to the socialist system and the salvation of the 
capitalist society based on exploitation and lack of humanity, And 

that the Russian working class strata of society of the most 
revolutionary and peasants on their side as a source of strength 
to their side. And that the working class are the makers of history 
and works to abolish the exploitation of man by man and forever. 
       The developing countries, including Arab East and the 
Muslim use of the theory of socialism in order to build its 
economy, according to what fits with their social and economic 
order to shorten the stages (burning stage). This is the only way and 
the scientific away from the economic crisis, caused by the 
economic system and specifically capitalist. 
 

3) Economic and social similarities between Russian society and 
Arab society Both societies Agriculture is the first craft to the 
community, agriculture is backward and primitive and most of 
the residents of the community of peasants in Russia and the 
Levant, and the revolution in Russia, Workers and peasants, 
Peasants and workers are in the original and strong ties to 
agricultural land as is the case in the Arab Middle East and the 
Arab revolutions are the peasants. liberal revolution of 1920 in 
Iraq is the agricultural revolution and the revolution of 1919 in 
Egypt, And the revolution of 1925 in Syria, And others in 
Lebanon, all peasant revolts. 
 

4) Characterized the Russian Revolution from other revolutions it 
has made peace the actual revolution in the history of the 
peace issued a decree, denounced the war and stand up against 
the colonial policy of the "war to end victorious, it Considered 
peace gain to the people , whom they were the firewood of war, 
as it stood against the secret treaties and conventions which 
aimed at divide the wealth of the weak countries. Including the Sykes 
- Picot and withdrew from the territory that was in their possession 
and waived their debt to the State of Turkey and Persia. And 

granted the right to self-determination for all peoples. This is 
alone by the Russian Revolution in 1917, which deregulated the 
rights and land and provided the opportunities for the 
liberation of all peoples. This has not enjoyed by any 
revolution, as the French Revolution and the Industrial 
Revolution 

 



in Britain. The revolution of seeking to limit the arms race by 
calling the Hague Conference, which stood against the colonial 
world powers. 
 

5) History is going forward and cannot for the wheel of development 
that are going in the opposite direction, This happened in 
Russian history when the kaiserism government resorted to 
during time of (catrin), the second to convert the free peasants 
into serfs. that's Mean to bring the history back to an earlier 
stage, had previously skipped the historical development and 
considered it not peaceful case and made the Russians writers 
and intellectuals against this case. Here, serfdom became a 
barrier to economic development of society because of the 
reactionary social relations and the progressive strength of 
production, After the abolition of serfdom, productive relations 
with the reactionary impede economic and social development, 
pushed the productive strength, Strongly capitalist production. 

As the class struggle is the main driving force for economic 
and social progress. I have seen that Russian society is grappling in 
which several economic formations, slavery, feudalism, 
capitalism, and this characteristic to Russia. 
 

6) Stood the force of counter-revolution against the Russian 
Revolution in 1917, and was to the global colonial powers 
(Britain, France, USA) on the side, And the White Army in Russia, 
funded by the major countries To eliminate the Bolshevik 

revolution and the fear of their interests from the other side. But 
they did not succeed in that as long as the Red Army force that 
was the first represent peasants, workers and the Bolsheviks 
whose began joined to them which was fast-growing, Their 
numbers have become a big which made victory. by addition to a 
number of security services like (Checks) and (Rabkin) and they 
were helpful to the revolution during the civil war which 
lasted from 1918-1920, which was canceled after it became a 
source of terrorism people. These events are similar to the opposite 
of the 1920 Revolution in Iraq, which was the signal for the 
success of the colonial powers of Britain (the counter-
revolutionary) in collaboration with the feudal whose they changed 
the path of the revolution to thwart it to reach to many privileges 

as gift to them by Britain. The Red Army after discharged became 
domineering bureaucracy force negatively affected Russian 
society. 
 
 
 
 
 



7) The Russian revolution in 1917, has role in creating balance 
of power in the world, And revealed the role of the criminal 
and exploitation capitalist regime, and stimulated all States to 
get rid of colonialism and the liberation and building its economy 
, the revolution has supported the liberation movements and the 
peace in the world and published the ideas of socialism And 
helped all societies on the revolution and provided moral and 

financial aid, including that provided by the Eastern countries 
through conference (Baku), which we considered the gate of the 
left and freedom in the Arab east and Islamic. And created 
revolutionary force educated and stood by the workers and peasants 
And formed the Socialist parties in the Arab and Islamic world, 
which became the base for the struggle and explain that the 
revolution was not to materialization only success except alliance the 
peasant with workers, And the bourgeois parties, whatever it was 
unable to serve the societies and to achieve justice and equality as it 
seeks to achieve its own interests. 
 
       I thank my teacher Mr. Dr. Nuri Abdul Hameed Khalil, who 
was modest in dealing with us and easy and generous such as 

our country Plains. God bless him and sponsored him. 
 
       I thank all authors who have given us these books that have 
been adopted in this search. God blessed them, And Generous 
God have mercy to who left us. 
 
       In the conclusion, I hope that I have presented what is useful in 
this studying. and God bless. 
 

 

Researcher 
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 المقدمة



  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  المقدمة

 العربي المشرق على رھاوأث الروسية الثورة "موضوع اطروحة         تم اختيار

  - :ا�تية ل�سباب  "واZسJمي

  - :ً◌ أو0

 ليس ، والمعاصر الحديث التاريخ في ٌمھم ٌحدث 1917 عام الروسية الثورة إن        

 َّوثورت الشعوب أيقظت 7نھا ، والدولي ا5قليمي المستوى على بل ، فحسب روسيا داخل

 قوى ضد تقوم أن يجب التي الثورة طريق ورسمت ، العالم أنحاء جميع في العاملة الطبقة

 الشعوب ثروات على والسيطرة الحروب إقامة إلى تھدف التي واKضطھاد اKستغIل

 وأدت ، التحرر أجل من نضالھا في التحرر وحركات الثورية البؤر ودعمت ، وخيراتھا

 الدول خلدا الصراع وخلقت ، والماركسية اليسارية الوطنية ا7حزاب تشكيل إلى

 ھي فالجماھير ، سياستھا في تغيير إلى أدت التي العاملة الطبقة وبين بينھا الرأسمالية

  0 اKجتماعي للتطور الحقيقي المحرك ھو طبقاته بين والصراع ، التاريخ صانعة

 وتميزت وا7ھداف المبادئ حيث من النموذج 1917 عام الروسية الثورة كانت         

 قامتا اللتين بريطانية في الصناعية والثورة الفرنسية كالثورة سبقتھا التي الثورات عن

 قليلة فئة وخدمت الطبقي التفاوت من وزادت والرأسمالية البرجوازية دور بتعزيز

  0 الثروة على استحوذت

 تقع أن يجب الثورة 7ن ، الماركسي المفھوم وفق للثورة مرشحة غير روسيا كانت        

 الفIحية الغالبية ذي الروسي المجتمع في نجحت الثورة أن إK صناعي مجتمع في

 ، القنانة فنظام ، اKجتماعية – اKقتصادية ا7نظمة مختلف فيه تتعايش والذي المتخلف،

 أن بد وK ، ا5نتاجية وعIقاته قواه نظام ولكل ، الرأسمالي والنظام ، ا5قطاعي والنظام

 وعIقاته ا5نتاج قوى تكون أن أي ، ا5نتاجية القوى مع منسجمة ا5نتاجية العIقات تكون

 رجعية ا5نتاجية والعIقات متطورة تقدمية ا5نتاج قوى تكون أن يمكن فI وإK تقدمية

 المجتمع أن الغريب ومن ، الروسية الثورة قبل الروسي المجتمع عليه كان ما ھذا ، متخلفة

 سياسي وبقرار الرأسمالي النظام ثم ا5قطاعي امالنظ إلى القنانة نظام تخطى الذي الروسي

 أجل من أقنان إلى الفIحين من ا�Kف وحولت القنانة نظام كرست الثانية كاترين من

 والذي اKجتماعي اKقتصادي التطور لعملية مغاير وھذا ، ا5قطاعيين ا7سياد إرضاء

  0 هضد والمفكرون المثقفون وقف الذي الروسي المجتمع فيه انفرد



 عقيدة أصبحت الماركسية والعقيدة ً◌ ھاما ً◌ تراثا الروسية اKشتراكية التجربة كانت       

 العالم في التقدمية التجارب من الكثير منه استفادت وقد ، العالم شعوب من لكثير أساسية

 أھداف ، الثورة أھداف أن إK مجتمع لكل الموضوعية الظروف مراعاة مع ، الثالث

  0 صحيحة وديمقراطية حقيقية عدالة وإقامة ا5نسان استغIل على القضاء غيتب إنسانية

 فترة وكانت ، الثورة نجاح في بقوة ساھم الذي ومخططھا الثورة مھندس لينين وكان      

 الثورة أعداء أثارھا التي الداخلية المشكIت تصفية أجل من ضخمة بجھود تمتاز حكمه

 ، التاريخ فيً أثرا لھم َالذين العظماء بين من لينين ُويعد ، مIئمة خارجية سياسة عن وبحثا

 على وأثرھا لينين انجازات ضخامة مع يتناسب بحثا نكتب أن نستطيع K حاولنا ومھما

  0 1924 – 1917 من القصيرة حكمه فترة من الرغم على ، المستقبل

  

  - :ً◌ ثانيا

 الثورة عن شاملة حيادية عربية راسةد تقديم ھو الموضوع ھذا اختيار أسباب إن         

 7سباب ذلك ويعود ، ا7ولى تكون قد وا5سIمي العربي المشرق على وتأثيرھا الروسية

 العرب المؤرخين من الكثير وأن ، للبلد السياسية ا7وضاع مقدمتھا في يأتي عديدة

 الذي وقتال في بالضد منھا البعض ووقف ، اKشتراكي الفكر من يتحفظون والعراقيين

 ، مرفوض والتطرف ، والثورة اKشتراكي الفكر جانب إلى أخرى مجموعة وقفت

 ظروفه مجتمع لكل وأن ، عقائدي جمود بأنھا الحالة تلك ماركس كارل وشخص

  0 الموضوعية

 المشرق وفي العالم في والشيوعية الماركسية ا7حزاب قيام آفاق الروسية الثورة فتحت     

 وثورة مصر في 1919 كثورة الثورات قيام عوامل أحد كانت وكذلك وا5سIمي العربي

 ومن ، الثورات بعصر العصر ھذا وسمي ، سوريا في 1925 وثورة العراق في 1920

 تلك أحداث في الروسية الثورة إلى يشير العرب المؤرخين من ً◌ أحدا نجد أن النادر

  0 1925 –  1919 من الثورات

 فقرة كل وأن ، جدا واسع وانه ، الصعوبات من يخلو K روسيةال الثورة موضوع كان     

 يحدد أن أوصي لذا 00 أطروحة أو لرسالة عنوانا تكون أن يمكن البحث في وردت

 قلة كذلك ، جيد بشكل به يحيط أن أجل من بدقة موضوعه الروسي التاريخ في الباحث

 عن ً◌ فضI عليھا صولالح وصعوبة ، الموضوع بھذا المتعلقة والمصادر الكتب توفر

 ، الطريق بداية في أنه الباحث شعر ا7طروحة نھاية وفي ، الروسية اللغة إتقان عدم

 التوجه الباحث ويوصي ، العلمي البحث طريق في سعادة ليزداد العمر به يطول أن وتمنى



 العلمي البحث طريق في وولوجھم العمر مقتبل في الشباب من جيل لخلق والمخلص الجاد

  0 المطلوب بالمستوى كونوالي

 أسرار ھناك أن تؤكد المصادر من ً◌ عددا أن الباحث انتباه أثارت التي ا7مور من     

 المعرفة كامل إلى الوصول أجل من والتدقيق البحث تتطلب وھي كشفھا يتم لم ومكنونات

 ثورة مثل العربي المشرق ثورات على الروسية الثورة وتأثير ، باكو مؤتمر مثل ، بھا

 تغير لم 7نھا ، انتفاضة ھي بل ، كثورة خطأ تسميتھا جاءت والتي ، العراق في العشرين

 فأصل تاريخي كحدث أھميتھا نتيجة بثورة سميت ولكن ، ا5نتاجية وعIقاته ا5نتاج في

 ا7لمانية بالحكومة لينين بعIقة يتعلق آخر أمر وھناك ، الحدث بضخامة الشعب واعتزاز

 المخابرات ودور ، الثورة مخابرات وجھاز كيرينسكي وموت حياة وتفاصيل ، يالنف أثناء

  0 ا7ھلية الحرب في ا7وروبية والسفارات

 ، والمراجع المصادر وقائمة الخاتمة ثم فصول وخمسة مقدمة من البحث يتكون      

 تناول ، 1917 سنة أكتوبر ثورة قيام قبل روسيا في ا7وضاع تناول ا7ول فالفصل

 والنظام ، المستبد ا5قطاعي بالنظام المتعلقة واKجتماعية واKقتصادية السياسية ا7وضاع

 وقد ، المتخلفة البدائية الزراعة على المجتمع فيه يعتمد ، القيصرية خدمة في والقانون

 قاسية الحياة وكانت ، القنانة إلغاء قرار بعد سريعة بخطوات الرأسمالي اKقتصاد تطور

 ، الروسية السياسة في وأثرھا الشرقية للمسألة الفصل تطرق كذلك ، العاملة للطبقة بالنسبة

 التي الخاصة المصالح لتحقيق مغتصبة عادلة غير ً◌ حربا كانت التي ، القرم وحرب

 السياسة في المؤثرة العوامل وھناك ، والثروات ا7رواح في عاليا ثمنا المتحاربين كلفت

 والعوامل الداخلية والعوامل ، 1914 عام ا7ولى العالمية لحربا حتى الروسية الخارجية

 اKيسكرا صحيفة مقدمتھا وفي العمالية الصحافة الداخلية العوامل ومن ، الخارجية

 ومن ، العاملة للطبقة البلشفي للتنظيم ً◌ منبرا أصبحت التي البرافدا وصحيفة) الشرارة(

 1905 نيسان 5 في أن المھمة ا7مور ومن ، الحزبية والتبليغات المعلومات تصل خIلھا

 30 وفي ، المناشفة من أحد يحضره أن دون البIشفة لحزب التأسيسي المؤتمر انعقد

 انتخابات في السكان جميع بإشراك فيه وعد ً◌ بيانا القيصر أصدر 1905 ا7ول تشرين

  0 الدولة دوما

 النظام لھا ومھد الشعب فيھا شارك ثورة ثم انتفاضة ثم بإضراب 1905 ثورة بدأت      

 ، البلشفية نحو اKلتفاف إلى الشعب ودفع ، الدامي ا7حد جريمة ارتكب عندما القيصري

  0 للثورة المحركة ا7ساسية القوى نضال توحيد عدم الثورة فشل أسباب أھم ومن



 لالدو مصالح تخدم 7نھا الحرب رفضت فقد ا7ولى العالمية الحرب في روسيا أما     

  0 واضطھادھا الشعوب حساب على الكبرى

 يرأسھا برجوازية حكومتھا كانت والتي آذار ثورة إلى تطرق فقد الثاني الفصل أما     

 بدأت ، روسيا إلى ألمانيا من لينين وصل وعندما ، ازدواجية حكومة وكانت ، كيرينسكي

 ھو الذي السIم مرسومي وأصدر ، 1917 أكتوبر في السلطة واستIم المسلحة الثورة

 الدول بين عقدھا تم التي السرية اKتفاقيات ونشر وكشف الحرب من روسيا انسحاب قرار

 اتفاقية في وفرنسا بريطانيا بين العربي الوطن تقسيم إلى تھدف والتي الكبرى اKستعمارية

 كما واKستقIل بالحرية للعرب لوعودھا وتنكرت بريطانيا تنكرت وقد ، بيكو -  سايكس

 تقرير وحق السلمي التعايش سياسة على تأكيد السIم فمرسوم ، معاھدة أية عقدھا أنكرت

 ألمانيا مع ليتوفسك – بريست صلح عقد وتم ، الحروب من والتخلص العالم لدول المصير

 ، الثورة على الحفاظ مقابل واسعة أراضي بموجبھا خسرت لروسيا بالنسبة مذلة وكانت

 الذي للفIح ا7رض بتسليم المتمثلة الثورة أھداف عن ً◌ معبرا جاء الذي ا7رض ومرسوم

 جبھات من الفIحين وعودة القتال إيقاف السIم فمرسوم ، ا7رض مرسوم خIل من تحقق

 ومكاسبھا الثورة على يحافظ وبدأ ، وزراعتھا والعتاد ا7رض على والحصول القتال

  0 ا7ھلية الحرب في المتدخلين دحر أجل من العمال مع وقفت التي القوة الفIحون وأصبح

 عام من المضادة والثورة ا7ھلية الحرب ونتائج أسباب الثالث الفصل وتناول       

 المتحدة والوKيات وفرنسا بريطانيا الكبرى اKستعمارية الدول وموقف 1920–1918

 الروسية ورةالث قوة ا7حمر الجيش أن ، الثورة ضد ا7بيض الجيش جانب إلى ا7مريكية

 الشعب كان الحرب ومع ، المضادة الثورة واندحرت اKنتصار حقق عقائديا جيشا كان

 من ومواقفھا التروتسكية الباحث تناول كذلك ، العالم مع ويتواصل ويعمر يبني الروسي

  0 ولينين اKشتراكي الفكر

 وتأثير  وا5سIمي العربي المشرق على الروسية الثورة تأثير الرابع الفصل ويبحث       

 إلى وقفت قد الروسية الثورة كانت التي الوطنية التحرر حركات على الروسية الثورة

 فارس وبIد وتركيا العربية ا7قطار أغلب في قامت التي الثورات وھي جانبھا

 ا7وسط الشرق في والتحرر الثورة بوابة باكو مؤتمر إلى الباحث وتطرق وأفغانستان،

 ، اKستعمارية الدول من والتخلص بحريتھم المطالبة على مؤكدا سلمينالم خاطب الذي

 اKشتراكية ا7حزاب تشكيل خIل من والتوعية الوطني النھوض بداية المؤتمر ويعتبر

 التحرر أجل من بالنضال وساھمت ، لھا نھجا الماركسية من تتخذ والتي الوطنية

 العربية ا7قطار كافة في الماركسية الحلقات ظھور ذلك بوادر وكانت ، والديمقراطية



 جلسات في المساھم ودورھا المرأة نضال المؤتمر وأظھر . ا7وسط الشرق في وا5سIمية

 البناء في الحقيقي دورھا تلعب وأن الرجل مع والمساواة التحرر أجل من ودعمھا المؤتمر

   ، المجتمع نصف تمثل اعتبارھا على

 وقدمت فارس وبIد وتركيا العراق من كل على الثورة ثرأ الخامس الفصل وتناول       

 وبIد تركيا على المترتبة الديون وإسقاط وا7سلحة المالية المساعدات الروسية الثورة

 والتي لھا التابعة المناطق عن وتنازلت متكافئة معاھدات تركيا مع وعقدت ، فارس

  0 القيصري النظام قبل من استعمرت

 ، نادرة 7نھا بصعوبة عليھا حصل التي المصادر من العديد على ثالباح اعتمد      

 ا�شتراكي الفكر ( موضوعي الباحث استثنى فقد الموضوع واتساع الوقت لضيق ونتيجة

 باللغة المھمة المصادر ومن 0 إعدادھما من بالرغم ، ) والقيادة لينين ( و)  الثورة فكر

 إدوارد لمؤلفه Carr, The Bolshevik Revolution 1917 - 1923 كتاب ھو ا5نكليزية

 على قسم كل ويحتوي أقسام ثIثة ا7ول الجزء يضم ، الثIثة بأجزائه ، كار ھاملت

) ورابكين شيكا (الرقابية ا7جھزة موضوع في الجزء ھذا أفادني الفصول من مجموعة

 الثورة جانب ىإل كانت أن بعد إرھابية إلى ا7جھزة ھذه تحولت وكيف روسيا في ودورھما

 ولذلك فيه مرغوب غير جھاز إلى رابكين وتحولت ايجابيا دورھا وكان ا7ھلية الحرب في

 أما ، ا7ھلية والحرب اKقتصادي للنظام مكرسا فكان الثاني الجزء أما ، بإلغائه لينين أمر

 باكو مؤتمر وعن فارس وبIد تركيا عن واسعة معلومات على يحتوي فكان الثالث الجزء

   :كتاب يليه ثم

 Ponomarev and others, a short history of the communist of Soviet union.     

                                                                                                                                
 الروسية الثورة تاريخ حول كثيرا أفادنا ييتيالسوف الشيوعي الحزب تاريخ موجز       

  0 مفصلة بصورة ا7ھلية الحرب وعن

 ومنھا الوثائقية الكتب مقدمتھا في ويأتي كثيرة فھي والمترجمة العربية المصادر أما      

 ، الثIثة بمجلداته الكاملة والمؤلفات ، ا7ربعة بمجلداته خطب باعتبارھا لينين مؤلفات

 والمخطط الثورة قائد من صادرة 7نھا بھا موثوق معلومات فھي كبير عليھا اKعتماد وكان

 بعض تتشابه وقد الباحث اعتمدھا التي ا7خرى المؤلفات إلى با5ضافة ، لينين الستراتيجي

 ، التاريخ على الغالب ھو السياسي الفكر أن عن ً◌ فضI ، مكان من أكثر في المعلومات

 العالم ھزت أيام عشرة ريد جون ا7مريكي الصحفي بكتا على الباحث اعتمد كذلك

 والتي الثورة أحداث عن حية مشاھدات تمثل معلوماته فكانت والروسية اللبنانية بطبعتيه



 فھي الروسية الطبعة اعتمادنا سبب أما ، الجميع يقرأه أن الكتاب لھذا وتمنى لينين قيمھا

  0 لثورةا وثائق أھم وھما وا7رض السIم لمرسومي نشرھا

 اKتحاد تاريخ ، وكارتسوف ، الكسيف من المتكونة المؤلفين مجموعة كانت       

 موجز ، وآخرون وشميدت ، السوفييتي اKتحاد تاريخ ، وفيدوسوف يبيفانوف ، السوفييتي

 ريتشارد سي وجون ، السوفييتي اKتحاد تاريخ بروھا وجان ، السوفييتي اKتحاد تاريخ

 أكتوبر ثورة تاريخ ، وآخرون وسوبوليف ، السوفييتي الشيوعي حزبال تاريخ ، جويور

 التي المعلومات من متكاملة وحدة تشكل المؤلفات من المجموعة ھذه العظمى اKشتراكية

 في ً◌ أحيانا متشابھة المعلومات ھذه وأن ، معلومات قاعدة تشكل فھي اعتمادھا يمكن

 ، اKشتراكية الجمھوريات تاريخ موجز ، وآخرون بريوسوف مؤلف أما ، المصادر بعض

 تحقق أن إلى واستمرت 1905 الفترة في سلميا نضاK تعد التي ا5ضرابات عن فمعلوماته

 الجغرافي التوزيع لنا تحدد التي الخرائط المصدر لنا وقدم 1917 أكتوبر ثورة في النصر

 تحركات تبين التي الخرائط وكذلك ، مفصل بشكل وأماكنھم المضربين 5عداد ل�ضرابات

  0 1917 أكتوبر ثورة ثم 1907 – 1905 ثورة أثناء الجماھير

 : منھا ونادرة محدودة فھي ا7وروبي التاريخ عن تتحدث التي المؤلفات مجموعة أما    

 بصفحاته الثالث الفصل جاء ، عشر التاسع القرن في أوروبا تاريخ ، محمدصالح محمد

 ا7حداث تنتھي والتي ا7ولى العالمية الحرب وعن مالقر حرب عن معلومات ، العشرين

 عن للحديث فصول ثIثة من أكثر كرس فقد سليمان حيدر علي أما ، 1914 عام إليھا

 الحرب ثم رومانوف آل عائلة وعن 1905 الدامي ا7حد الشرقية بالمسألة بدأ ، روسيا

 كذلك ، موجزة معلوماته وكانت ، 1917 أكتوبر بثورة ختمھا ثم الحرب وشيوعية ا7ھلية

 يتكلم فھو ، المعاصر أوروبا تاريخ ، نعنعي المجيد وعبد نوار سليمان العزيز عبد كتاب

 وقد ، وتروتسكي ستالين بين دار الذي الصراع إلى يشير أنه إK موجز بشكل روسيا عن

 ، منھما كل شخصية بين المقارنة أساس على ليس ، الصراع أسباب الكتاب لنا لخص

 الدعوة في اKستمرار :حينذاك للمرحلة أوفق السياسيتين الفلسفتين أي أساس على نماوإ

 الثورة ثم أوK السوفييتي اKتحاد أجل من العمل أن أم ، الثورة وعالمية العالمية الشيوعية

 كل من تروتسكي وجرد ، خصومه تصفية في وأخذ ، ستالين وانتصر ، ثانيا العالمية

  0 ونفاه مناصبه

 العالم تاريخ ، الطويرش محمد وموسى ، العشرين القرن تاريخ ، بييرونوفن ، كذلك     

 تاريخ ، الربيعي نوري وإسماعيل ، الحديث أوروبا تاريخ ، علي عبد وأكرم ، المعاصر

 وكانت ، الباحث أفادت معلومات قاعدة تكون المصادر ھذه ، المعاصر السياسي أوروبا



 ، 1917 أكتوبر ثورة ثم آذار ثورة وعن ، 1905 وثورة القرم حرب عن موضوعاتھا

 للمسألة كرسه والذي ، القرم وحرب الشرقية المسألة ، التكريتي صالح ھاشم مؤلف أما

  0 ً◌ كثيرا الموضوع وأغنى ً◌ مفصI جاء فقد ، الشرقية

 تأثير ، وآخرون الصافي الرزاق عبد كتاب مثل ا7خرى الكتب بعض أفادتنا كذلك      

 ، التاريخ صوت ، السامر فيصل وكتاب ، باكو مؤتمر وعن وإيران العراق على كتوبرأ

 الباحث اعتمد كما ، أقنان إلى الفIحون تحول وكيف روسيا في القنانة عن بمعلوماته انفرد

 عن بمعلوماته المصدر ھذا ينفرد ، الروسية الثورة من يوم 300 ، صوريا جورج ، على

 وجماعته ھو مغلق قطار ظھر على روسيا إلى ألمانيا من العودة ناءأث ورحلته لينين عودة

  0 1917 عام وانتصرت الروسية الثورة اكتملت وصوله وبعد

 الذي الوحيد المصدر ، ا7ول الجزء ، ا7وسط الشرق ، لنشوفسكي جورج كتاب وكان    

 المؤلف وكان ، فارس وبIد تركيا عن ً◌ فعI وكتب ، وا5سIمي العربي بالمشرق اھتم

 ھذا فكان ، مباشر اطIع على يكون أن إلى أدى الذي ا7مر فارس بIد في ً◌ سفيرا

 ، ومؤلف ، ا7وسط الشرق لمشكIت التاريخية ا7سس ، ويليه فرنان ، مؤلف مع المصدر

 شكلت المصادر ھذه ، ا7وسط الشرق ودور العالمية للسياسة الجديدة ا�فاق ، باولز جسترا

  0 ا7وسط الشرق تاريخ لدراسة علوماتم قاعدة

 دولية قضايا على أضواء ، أحمد مظھر كمال الدكتور العراقي المؤرخ لمؤلفات كانت      

 تميز دراسة فھي ، باكـو مؤتمر عن واسـعة دراسـة فيھا أفرد الذي ، ا7وسط الشرق في

 الماركسية حزابا7 بناء في المؤتمر ودور ، الشرق على المؤتمر تأثير ووضح ، بھا

 ومساواتھا حريتھا أجل من ونضالھا المرأة قضية درس كذلك ، الوطنية التحرر وحركة

 المصدر مع المصدر ھذا ويشكل ، المجتمع بناء في الفعالة ومساھمتھا الرجل مع

 الثالث الجزء ، البلشفية الثورة ، إليه ا5شارة سبقت الذي ، Carr ، للمؤلف اKنكليزي

 أن أحمد مظھر كمال العراقي المؤرخ عنه يقول الذي باكو مؤتمر عن اتمعلوم قاعدة

 كمال وللدكتور ، أسراره كشف إلى التوصل أجل من دراسة إلى بحاجة يزال ما المؤتمر

 المصدر ھذا انفرد ، السوفييتي ا5ستشراق في العشرين ثورة ھو آخر كتاب أحمد مظھر

 بھذه الروس المؤرخين واھتمام العراق في العشرين ثورة عن معلومات من قدمه بما

 ھو ثالث كتاب وللمؤلف العشرين ثورة مجريات في الروسية الثورة تأثير ومدى ، الثورة

  0 والمعاصر الحديث إيران تاريخ في دراسة

 التحرر وحركات العظمى اKشتراكية أكتوبر ثورة غفوروف الروسي المؤلف لنا وقدم      

  0 بحثنا في كثيرا أفادنا ، وا5سIمي ربيالع المشرق في – الوطني



 من مجموعة على الباحث اعتمد فقد العراق على الروسية الثورة تأثير موضوع أما     

 في دورھا لعبت وكيف الماركسية الحلقات تكوين ومنھا مھمة معلومات قدمت المصادر

 ، فياض حسن امرع كتاب ، المصادر ھذه ومن ، العراقي للمجتمع التقدمية الثقافة رسم

 ، العراق في اKشتراكي الفكر بواكير ، ألكاظمي وأرشد ، التقدمي الماركسي الفكر جذور

 صفحات ، الخرسان وصIح ، 1958 – 1908 العراق في الحزبي العمل ، شبر وحسن

 ومصادر ، 1990 – 1920 الماركسية والحركات ، الحديث السياسي العراق تاريخ من

  0 المصادر ةقائم في ذكرت أخرى

 ، الروسية للثورة المھمة الوثائق على الحصول أجل من كبيرة جھود الباحث بذل      

 على الباحث وساعدت الناحية ھذه من البحث أغنت المؤلفات بعض في منشورة فوجدھا

 كما ، جدوى دون روسيا في العلم وطلبة ا7ساتذة بعض مراسلة وتمت ، بحثه في اعتمادھا

 ، إبراھيم جبار محمد ، ومنھا الجامعية وا7طاريح الرسائل من عدد على الباحث اعتمد

 – 1869 ، الحديث العراقي السياسي الفكر في وأثرھا واKقتصادية اKجتماعية البنية

 السوفييتية – ا5يرانية العIقات ، حسن أيوب نزار كذلك ، ماجستير رسالة ، 1914

 في اKجتماعية الحياة ، العبودي نوري تارس كذلك ، ماجستير رسالة ، 1947 - 1939

  0 دكتوراه أطروحة ، 1932 – 1920 ، البريطاني اKنتداب مرحلة في العراق

 ، العراقية الجديدة الثقافة ، منھا ا7طروحة لمعلومات ً◌ معينا المجIت وكانت        

  0 السورية واKشتراكي والطليعة

 الكبير الكم ھذا لنا وقدموا أرفدونا الذين والمؤلفين للمؤرخين العالي وتقديرنا شكرنا      

 وفي لھم ً◌ وإكبارا ً◌ إجKI نقف ، وجھودھم شبابھم فيھا بذلوا التي والمؤلفات الكتب من

 والسادة خليل الحميد عبد نوري الدكتور رسالتنا على المشرف الفاضل ا7ستاذ مقدمتھم

 هللا وفق ، ا7طروحة ھذه إثراء في اتھممIحظ ستسھم الذي المناقشة لجنة وأعضاء رئيس

 وسدد أعمارھم في هللا أمد ، ا7مة ھذه علماء وھم رحمته من بسور وأحاطھم الجميع

  0 وحفظھم خطاھم

 القدير العلي هللا من أتمنى ، العلمي البحث طريق في البداية فإنھا جھد من قدمت مھما     

  0 موفقال وهللا 00 العظيم عراقنا لخدمة يوفقنا أن

  

                                                                                          

 ا�����

       



  

  الفصل ا�ولالفصل ا�ول
  

  1917روسيا قبل ثورة أكتوبر 
  

  

 

 1917 في روسيا قبل ثورة أكتوبر عام  العامةا!وضاع )1

 الموقع الجغرافي والسكان  - أ

 ا�وضاع السياسية   - ب

 اع ا*قتصاديةا�وض  -ج

  ا�وضاع ا*جتماعية  -          د

 

  المسألة الشرقية وأثرھا في السياسة الروسية  )2

  1856 – 1853  ونتائجھا  حرب القرم 

 

 العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الروسية حتى الحرب   )3

 1914ا!ولى العالمية  

 العوامل الداخلية  - أ

 العوامل الخارجية  - ب

 

 1918 - 1914العالمية ا!ولى روسيا في الحرب   )4

  

 
  

  

  

  

  

  



 

 

  1917في روسيا قبل ثورة أكتوبر عام العامة ا�وضاع  )1

  :الموقع الجغرافي والسكان  .أ 

     تمتد اراضي الروسية من أوربا الشرقية عبر القارة اسيوية إلى المحيط الھادي 

بعض اخر من تسكنھا مجموعة من الشعوب ، يبدو بعضھا من اصول اوربية ، وال, 

ًوھي تمثل موقعا وسطا بين أوربا وآسيا ، وھذا ينطبق على . )1(اصول اسيوية ً

وكانت . )2(إذ كانت م?محھا تقترب من الغرب والشرق,  تاريخھا وحياتھا ا=جتماعية 

وكان لھا حدود برية وبحرية . )3(عاشوا في دولة واحدة, ً شعبا 60دولة كبيرة تضم 

ً بحرا تابعا لمحيطات ث?ثة 12لى طويلة ، وتطل ع ھي المحيط الھادي والمحيط , ً

إ= أنھا = تمتلك جبھة بحرية إ= على المحيط . )4(المنجمد الشمالي والمحيط اطلسي

والبحر اسود وھما بحران ,  وعلى بحر البلطيق, وھو بحر جليدي ,  المنجمد الشمالي

وأصبح افتقارھا إلى المنافذ البحرية . )6(وينوفي جنوب روسيا تقع بحيرة قز. )5(مغلقان

  .من أھم مشاكلھا

وتضم حدودھا الكثير من اقليات  ,  مليون نسمة قبل الثورة180,000       كان سكانھا 

وھذا يشكل سدس بر ,  مليون كيلو متر مربع 22,4أما مساحتھا فتبلغ . )7(غير المتجانسة

با وأسيا ، وھذه المساحة ھي أكثر بمرتين من الكرة ارضية وأكثر من خمس قارتي أور

مساحة الو=يات المتحدة امريكية ، وبريطانيا وألمانيا ا=تحادية، وفرنسا ، وإيطاليا ، 

  .وعدد نفوسھا ومساحتھا قوة حققت لھا انتصارات عسكرية. )8(ًواليابان مجتمعة معا

  

  :ا�وضاع السياسية  . ب

                                                             

 .8ص, ت.د, بيروت, دار الشرق الجديد, روسيا كما رأيتھا, ديفيد سون وھوستون. تي. يج) 1(

المؤسسة العربية للدراسات , بيترجمة أكرم ديري والھيثم ا"يو, 1ج, تاريخ الثورة الروسية, ليون تروتسكي) 2(

 . 44ص, 1971, بيروت, والنشر

 .  55ص, ت.د, موسكو, دار التقدم, تاريخ ا"تحاد السوفييتي, وفسترالكسيف وكا) 3(

 . 10ص, ت.د, ب1د السوفييت, موسكو, دار الطبع والنشر باللغات ا-جنبية) 4(

 .7ص, 1980,, الكويت, دار الفكر, 2ط,  حاطومترجمة نور الدين, تاريخ القرن العشرين, بييرونوفن) 5(

 . 16ص, المصدر نفسه) 6(

 . 35ص, المصدر نفسه) 7(

  .5ص, 1971, موسكو, دار التقدم, ا"تحاد السوفيتي اليوم, غيورغييف) 8(



 

 

 نتيجة لتطور الب?د ا=قتصادي والسياسي والثقافي          تكون الشعب الروسي القديم

ًوصار شعبا واحدا إلى ) 1725-1689(وقد قسم تاريخ روسيا بعد حكم بطرس اكبر . )1(ً

ويعود سبب ذلك التقسيم إلى مدى ,  مرحلتين مرحلة ما قبل بطرس اكبر وما بعده

 .)2(كبر لقب المصلحق على بطرس اـيا أطلـإعجاب الناس بشخصيته ، وإن تاريخ روس

 تنفذ منه ا ًوفتح طريق,   وھي اخذ بالثقافة الغربية الث?ثوعمل من أجل تحقيق أھدافه

 وتحطيم كل قوة تعاكسه في الب?د ومن رجال, روسيا إلى البحرين اسود والبلطيق 

فقد شد " واجبي أن أتعلم"وقد حقق ذلك ، وكان شعاره , الدين واشراف والجيش 

. )3(من أجل نھضة روسياللعمل ال إلى أوربا بصحبة مجموعة من الط?ب ثم عادوا حالر

وبقيت رغبته ورغبة خلفائه من , وقد فرض على روسيا القانون السويدي إ= أنه فشل 

 بعده أن يطبعوا روسيا بالطابع الغربي الذي حملھم على اقتباس كثير من انظمة الغربية

  . )4(وخاصة السويدية, 

 باروالذي يخضع له ك, كان الحكم بيد القيصر ، المالك الوحيد للسلطة داخل القصر       

وكان معظم القياصرة مستبدين باستثناء . الم?ك واXقطاعيين وامراء ورجال الدين

والغالبية العظمى منھم كانوا يفتقدون ). Catherine II() 1762-1796(كاترين الثانية 

  .)5(حكم الناس ، وأن معظمھم كانوا جاھلين يؤمنون بالخرافاتإلى المقدرة ال?زمة ل

، اعتق أرقاء ) Alexander II() 1855-1881(خ?ل حكم الكسندر الثاني       

ارض ، ونظم القضاء ، وادخل نظام الحكومة المحلية، وأباح حرية الصحافة ، ومنح 

. )6(ي واجتماعي سليمًالجامعات قسطا من الحرية العلمية ، ووضع أسس نظام سياس
                                                             

) ت.د(,  موسكو-دار التقدم, ترجمة خيري الضامن ونقو" طويل, تاريخ ا"تحاد السوفييتي, يبيفانوف وفيدوسوف) 1(

 .  50ص

 . 3ص, 1990,  موسكو- دار التقدم,الضامن خيري ترجمة , حياة بطرس ا-كبر, يوغانوف) 2(

- 313ص, 2006,  بيروت,  ا-ھلية للنشر والتوزيع, ترجمة علي المرزوقي, تاريخ أوربا الحديث, جفري برون) 3(

314 . 

د الوھاب ا-زرق ومحسن العباس منشورات المجلس ترجمة عب, 2ج, الحقوق السوفيتية, رينيه دافيد وجون ھازارد) 4(

 . 87ص, 1969, دمشق, ا-على لرعاية الفنون وا<داب والعلوم ا"جتماعية

,   يونسقارجامعة ,  ا-سس اCيديولوجية لبناء ا"تحاد السوفيتي السابق وعوامل انھياره,  @ الطاھر مسعود عبد) 5(

 .  56ص, 2001, بنغازي

، تعريب أحمد نجيب ھاشم ووديع الضبع، 5، ط)1950-1789(فشر، تاريخ أوربا في العصر الحديث .  ل . أ . ھـ) 6(

 .218ت، ص.دار المعارف، مصر، د



 

 

قاسي ، وقد أجرى القيصر للشعب وكانت المؤسسات العسكرية قديمة ، ونظام قمعھا 

مجموعة من اXص?حات لتحديث كافة مجا=ت الحياة في روسيا ، وأعظمھا تحرير 

العبيد وبعض التغييرات في مجموعة القوانين وفي اXدارة العسكرية واستحداث نظام 

  .)1(ً بد= من النظام الجائر المعروف بالتجنيد القسريالتجنيد اXلزامي

ًتوقراطيا ًكان حاكما أو) Alexander III() 1881-1894(الكسندر الثالث أما       

ًمتزمتا وقد تبنى سياسة القمع السياسي وعزز سيطرة روسيا على القوميات اخرى 

. )2(1883رسبورغ عام ، وتم تشكيل أول مجموعة ماركسية روسية في بط التابعة لھا

حيث أن الحركة العمالية ا=شتراكية الديمقراطية الجماھيرية موجودة في روسيا منذ أكثر 

  .)3(1896بدأت اXضرابات الكبيرة منذ عام الثورة و  قبلمن عشرين سنة

 = يعرف أمور الحكم وكان رج? ً) 1917-1894(جاء إلى الحكم نيقو= الثاني       

ًن واقعا تحت سيطرة زوجته ، التي كانت أكثر منه قوة وھيبة،  ولكنھا والسياسة وكا

جاھلة ، وكان ا=ثنان واقعين تحت تأثير اXقطاعيين الوصوليين وا=نتھازيين من ط?ب 

 على اتخاذ القرارات الصعبة التي كانت ا ًالحصول على مكاسب ، ولم يكن القيصر قادر

ة ع?قة روحية مقدسة تربطه مع الشعب لكنه لم يكن ًجھه ، وكان مقتنعا بان ھناك ثماتو

وكانت السياسة الخارجية . )4( دكتاتورية قمعية ا ًًمھتما بسعادته وكان يستخدم معھم أساليب

ًوالعسكرية في روسيا تسير وفق خطوط رجعية تماما ، ومع أنه دعا إلى مؤتمر =ھاي 

ًھو شخصيا  من التسلح ، فقد كاناول للس?م ، لكنه لم يتخذ أية خطوة جدية للحد 

ًمخلصا راغبا في الس?م ، لكنه كان مجرد أداة في يد وزرائه وقواده الطامعين الذين =  ً

  .)5(يشعرون بالمسؤولية

 تشكل الجيش النظامي في روسيا أثناء حكم بطرس اكبر ، وكان أفراده من      

ياة الشخص ، ونتيجة ل[ص?ح الف?حين وسكان المدن ، وكانت الخدمة تستمر طوال ح
                                                             

، ترجمة سوسن فيصل السامر ويوسف محمد أمين، دار 1، ج)1945-1789(ا<ن بالمر، موسوعة التاريخ الحديث ) 1(

 . 40، ص1992المأمون للترجمة والنشر، بغداد، 

 . 42، صالمصدر نفسه) 2(

 . 25، ص1969لينين، مسالة ا-رض والنضال في سبيل الحرية، دار التقدم، موسكو، ) 3(

 . 56 السابق ، ص@ الطاھر مسعود، المصدر عبد) 4(

، ترجمة بھاء 6، ط2ج, )1950- 1789(، أوربا في القرن التاسع عشر والعشرين  وھارولد تمبرليجرانت. ج.أ) 5(

 .106، ص1950دار، .  دفھمي،



 

 

العسكري أصبح الجيش واسطول الروسيان من حيث التنظيم والتسليح والقوة العسكرية 

 أول جيش للنب?ء أإذ أنش. )1(في منزلة جيوش بلدان أوربا الغربية ، بل وتفوق عليھا

ًالمتطوعين وكان نظاميا مسلحا تسليحا جيدا ساده انضباط دقيق جمعت له ام ً ً وال من ً

واستعان بطرس اكبر بعدد . )2(السكان ومن الف?حين قبل غيرھم ، كضرائب إضافية

من المستشارين اجانب في تحديث الجيش وتدريبه ، والحصول على قروض مالية 

كبيرة من أوروبا ، وأقام قوة بحرية كبيرة مما أثر على التوازن الدولي للقوى ، 

واسعة إلى أراضيھا في عھد كاترين الثانية بصورة أن تضم مساحات روسيا واستطاعت 

مخاوف فرنسا وبريطانيا من حيث تفوق الجيش الروسي وتزايد العدد وقوته  أثارت

وكان معظم الجنود من الف?حين والعمال الفقراء ، فقد كانوا . )3(الھجومية الضخمة

الحروب المستمرة ًيعيشون في حاله من البؤس والفقر ، فض? عن تعرضھم للموت أثناء 

، وھذا ما دفعھم إلى السخط على النظام وعلى القيصر ، وكان قسم منھم يھربون من 

جبھة القتال ، وھذا دعا إلى انتشار أعمال التخريب والنھب في القرى والمدن القريبة من 

ًلعبت الكنيسة ارثوذكسية في بناء الحكم الفردي القيصري دورا = ينكر ، . )4(العاصمة

. = أنھا لم ترتفع إلى مستوى القوة المسيطرة التي عرفتھا الكنيسة الكاثوليكية في الغربإ

 ، وقد زاد نفوذ الكنيسة في بداية القرن )5(واكتفت بحالة التبعية الروحية للحكام الفرديين

التاسع عشر ، إلى حد أصبحت مسيطرة على معظم أمور الدولة ، وخاصة في مجال 

ٍت ترفض كل تجديد وتطوير في مختلف العلوم ، وكان القيصر يرى في التعليم ، إذ كان ٍ

وكان يلتزم بتعاليم . الكنيسة قوة كبيرة = يجرؤ على مخالفة تعاليمھا أو مقاومتھا

ولھذا قاومھا الشعب واحزاب . وكان الشعب يرفض السيطرة الثقافية للكنيسة. القساوسة

 وكانت مباني الكنائس أعلى من المباني اخرى ، .)6(الديمقراطية والتقدمية ا=شتراكية

امر الذي كان يرمز إلى قوة الدين المسيحي ، وكانت لھا مدارس ، وازداد عدد 

                                                             

 .220يبيفانوف وفيدرسوف، المصدر السابق، ص) 1(

 .31وف، المصدر السابق، صسترالكسييف وكا) 2(

 .57-56عبد@ الطاھر مسعود، المصدر السابق، ص ) 3(

 .46، ص1تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ج) 4(

 .9- 7، ص1958فكر للطباعة والنشر، القاھرة، عبد الغني سعيد، ا"تحاد السوفييتي كما رأيته، دار ال) 5(

 . 46، ص1تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ج) 6(



 

 

وقد تحولت . )1(اشجارالمتعلمين ، وكانت الكتب تكتب باليد على جلد العجول ولحاء 

بيروقراطي خاضع Xدارة الھيئة الدينية المكونة من ممثلي رجال الدين الكبار إلى جھاز 

الذي يخضع له كبار الم?ك اXقطاعيون وامراء ورجال الدين وقادة  الجيش . )2(القيصر

  .)3(، ھؤ=ء ھم المسيطرون على زمام امور ا=قتصادية والسياسية في الب?د وھم اقلية

ن اول  وقد حدثت أول انتفاضة ثورية ضد الحكومة القيصرية في روسيا في كانو     

 وتزعم ھذه ا=نتفاضة الضباط النب?ء من ذوي افكار التقدمية والذين دخلوا 1825

)5(.)4(التاريخ تحت اسم الديسمبريين
  

       لقد أستبد الذعر بنيقو= اول من انتفاضة الديسمبريين ، فكان يرى في كل شيء 

حركة الثورية ، وأعلن لدى طيف الثورة ، لذلك وجه كل طاقته لمحاربة حرية التفكير وال

أن الثورة على أبواب روسيا ولكني اقسم أنھا لن تدخل روسيا ما "جلوسه على العرش 

  . )6("دمت أنا على قيد الحياة

  

  

  

  :ا�وضاع ا+قتصادية  . ج

ًعاش الروس ظروفا صعبة ورزحوا تحت وطأة حكم ا=ستبداد واXقطاع مدة طويلة       

م كانوا مستغلين ويعملون في خدمة اXقطاعيين ، وكانت وا نھءمن الزمن ، لم يھد

ًكانت روسيا بلدا زراعيا يعتمد على غيره من . )7(ل لھاثيع بقسوة = ممانتفاضاتھم تق ً

البلدان في الحصول على نسبة كبيرة من السلع المصنوعة ، وأكثر من نصف السكان في 

                                                             

 .58عبد@ الطاھر مسعود، المصدر السابق، ص) 1(

 .12، المصدر السابق، صوكارتسوفالكسييف ) 2(

 .217السابق ، ص يبيفانوف وفيدوسف، المصدر) 3(

  . قبال تم تغيير اسمھا إلى اتحاد ا"1818وفي عام . 1816 في عام نقاذا"اتحاد (ظھرت أول منظمة ديسمبرية ) 5(

  شميدت وآخرون ، موجز تاريخ ا"تحاد : ، أنظروكان أعضاء ا"تحاد ينادون بإلغاء نظام القنانة وإقرار الدستور     

 80 ، ص1986     السوفييتي ، دار التقدم ، موسكو ، 

 81المصدر نفسه ، ص ) 6(

 .312وف وفيدوسف، المصدر السابق، صيبيفان) 6(

 .68، ص1977عبد الوھاب الزنتاني، ا"تحاد السوفيتي نظرة من الداخل، دار العربي للطباعة والنشر، القاھرة، ) 7(



 

 

، لذلك القيصرية  Xقتصاد روسيا ًوكانت الزراعة عمادا. )1(روسيا يعملون في الزراعة

ًكانت ملكا ، وارض ية ـيربون الماش. )2(تقرةـًكانت متأخرة جدا ، بدائية وغير مس

للقيصر وكبار م?ك ارض ، الذين يستحوذون على اغلب إنتاج الف?ح من الحبوب 

وھذا أدى إلى ھروب بعض الف?حين نحو , واللحوم التي يحصل عليھا بالعمل المضني

 صدر قانون يقضي 1649في عام ، الخير ًالحدود الجنوبية للدولة بحثا عن اXقطاعي 

ًوھكذا فقد ربط الف?حون نھائيا بارض وأصبحوا . بإعادة الف?ح الھارب إلى مالكه

  .)3(ًأقنانا

كانت الزراعة تقوم على رقاع ارض الصغيرة المتناثرة العائدة للقيصر ، تعتمد في      

وھي من نمط الزراعة المتنقلة ، زراعة الحريق التي . )4(على الثيران والجيادحراثتھا 

  .تعتمد على قطع الغابات وحرقھا

ًكان الطقس قاسيا ، والرياح الشديدة التي تحمل الصقيع في الشتاء والجفاف في      

ح والتي تعني إص?. )5(الصيف حتى يومنا ھذا ، وتقوم الزراعة عن طريق التوسع افقي

  .اراضي غير المزروعة والقيام بزراعتھا

 تميزت الدولة الروسية القديمة بالعزلة ا=قتصادية بين المقاطعات ، وھذه العزلة     

م?زمة ل?قتصاد اXقطاعي ، سببھا سيطرة ا=قتصاد الطبيعي الذي تستھلك فيه جميع 

ى مثل ھذا النوع من ويسم. )6(المنتوجات الزراعية والحرفية الزراعية في منطقتھا

ا=قتصاد با=قتصاد المغلق أو اقتصاد ا=كتفاء الذاتي ، الذي ظھر فيه التبادل التجاري 

فيما بعد نتيجة لزيادة اXنتاج وحاجة اXقطاعيات لبعض الحاجات مع فائض في اXنتاج، 

  .ظھرت التجارة والمراكز التجارية والمدن

 ا=قتصاد اXقطاعي ، فقد نمت وتطورت الع?قات  في القرن الثامن عشر بدأ انح?ل    

وكانت الحياة قاسية . )7(الجديدة ، الرأسمالية ، وأخذ العمل المأجور ينتشر أكثر فأكثر
                                                             

 .73ديفيد سون، المصدر السابق، ص. تي. يج) 1(

 .7، ص1960ت ا-جنبية، موسكو، بارانسكي، جغرافية ا"تحاد السوفييتي ا"قتصادية، دار الطبع والنشر باللغا) 2(

 .26-25وف، المصدر السابق، صسالكسييف، وكارت) 3(

 .14، ص1957منشورات دار الفارابي، اتحاد الجمھوريات ا"شتراكية السوفيتية، دار الفارابي، بيروت، ) 4(

 .43ص  ، 1جتروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ) 5(

 .59ق، صعبد@ الطاھر مسعود، المصدر الساب) 6(

 .139يبيفانوف وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 7(



 

 

ً بالمئة منھم يستأجرون سريرا وزاوية لجميع 50بالنسبة للعمال ، ففي بطرسبورغ كان 

يسكنون في أكواخ رطبة 1(نباسأفراد العائلة ، وكان نصف عمال المناجم في منطقة الدو

 كان ثلث السكان في موسكو 1912وقذرة ليس لھا أية أرضية و= نوافذ ، وفي عام 

وكان العمال يتعرضون قسى أنواع ا=ستثمار ال?إنساني ، وكان . )2(يعيشون في اقبية

جائعة واجور = تضمن حياة العامل وعائلته المعدمة ال. ساعة) 16-12(طول يوم العمل 

وكان صحاب المعامل الحق في معاقبة العمال بالضرب بالعصي وإرسالھم لcعمال 

وقد ظھر في روسيا . )3(الشاقة وإلى الجيش ، امر الذي أثار ا=ضطرابات والفتن بينھم

ً معم? ، وكانت أھم فروع الصناعة التعدين وصناعة اسلحة وأقمشة الكتان 200حوالي 

وقد أصبح الشحاذون والصعاليك والسجناء والمنفيون يجبرون . لورقوالجوخ والجلود وا

ًعلى العمل في المعامل بالقوة وكانت أجورھم زھيدة جدا، وانتشر عمل النساء واطفال 

ًانتشارا واسعا وسمح للتجار أصحاب المعامل بامت?ك القرى مع سكانھا بعد شرائھا من . ً

ھم مع المصانع اسم ؤحين الذين تم شراالم?كين العقاريين ، وأطلق على الف?

  . )4(المملوكين

وقد ذاعت شھرة فن حرفيي مدينة كييف في روسيا وخارج حدودھا، واشتھر بوجه      

وكانت الصناعة . )5(خاص صانعوا اسلحة والصاغة وأساتذة النقش والط?ء بالذھب

متطورة كفاية ، وكانت الثقيلة متأخرة عن الصناعة الخفيفة، والتي كانت بدورھا غير 

تفتقر إلى فروع صناعية عديدة كصناعة اd=ت والسيارات، ولم تكن في الب?د سوى 

وفي نھاية القرن الثامن عشر نمت . )6(قاعدة فحمية وتعدينية واحدة ھي قاعدة أوكوردنيا

المصانع وازداد مجموعھا العام إلى ألفين مصنع ٍ ، وتطورت بسرعة كبيرة فروع 

  . )7( العامة لسد حاجات السوق الواسعةالصناعة

                                                             

 .إلى منطقة صناعية مھمةفيما بعد ًالدونباس، حوض الدونباس، مستودعا للفحم والحديد، تحول ) 3(

 .264 ا-جنبية، المصدر السابق، صةدار الطبع والنشر باللغ) 2(

 .21يبيفانون وفيدو سوف، المصدر السابق، ص) 3(

 .210-209فسه، صالمصدر ن) 4(

 .11الكسييف وكارتوف، المصدر السابق، ص) 5(

 .115-104دار الطبع والنشر باللغات ا-جنبية، المصدر السابق، ص) 6(

 .241يبيفانوف وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 7(



 

 

 في نھاية القرن التاسع عشر أصبح ما ينتج في روسيا عدد كبير من السلع المختلفة،     

 ومع  ، وازداد إنتاج الحديد الزھر، لكن حياة العمال لم تتحسن ،وظھرت سكة حديد جديدة

غير أن تقدم الصناعة . )1(تطور الرأسمالية زاد عدد العمال ، ونما عدد سكان المدن

السريع ساعد في اXكثار من أعمال ا=ستكشاف والتنقيب ، وقد أعطى الدليل على أن 

إ= أن . )2(ًباطن ارض الروسية غني جدا بفلزات المعادن ومكامنھا التي = تنضب

روسيا كانت تابعة للبلدان الرأسمالية الكبرى وكانت مدينة لھا ، وتدفع لھا مبالغ طائلة 

  . )3( تذھب إلى الخارجاحًسديدا لھذه الديون وفوائدھا ، فكانت اربت

 لعموم روسيا وازداد تداول ا ً وفي النصف اول من القرن التاسع عشر تكون سوق    

التجارة الخارجية وكانت روسيا تصدر البضائع الزراعية ، الكتان والنيلة والشحم 

ًضائع الصناعية فقط إلى البلدان اكثر تخلفا  وكان التجار الروس يصدرون الب ،والحبوب

وإلى أسيا الوسطى وإيران وتركيا ، وكانوا يستوردون إلى روسيا المنتجات الصناعية ، 

وكانت . )4(الماكينات واقمشة الصوفية والحريرية واصباغ والقطن والسكر والشاي

ضرورية لصناعتي روسيا تستورد من الخارج اd=ت الزراعية و=سيما اd=ت ال

  . )5(ا=ستخراج والتحويل

كانت التجارة الداخلية تعتمد على تبادل البضائع بين المناطق الزراعية الجنوبية      

ويعود ذلك إلى زيادة عدد سكان المدن وتعزز التخصص . والجنوبية الشرقية من الب?د

نيا وسيبيريا وفي ونشأت أسواق ضخمة في مدن أوكرا. اXنتاجي في بعض مناطق الب?د

  . )6(ما وراء القفقاس

 كانت خصائص روسيا ، أن عناصر مواردھا ا=قتصادية في أقصى التوزع والتشتت     

ًفي شتى أنحائه ، ونظرا لھذا تتسم النقليات بأھمية جوھرية ، باXضافة إلى اتساع الب?د ، 

 كل ھذا يؤدي إلى تنقل ومتوسط كثافة السكان وتفاوت توزيعه، واستمرار حركة اعمار،

                                                             

 .56- 55وف، المصدر السابق، صسالكسييف وكارت) 1(

 .35-13لسابق، صدار الطبع والنشر باللغات ا-جنبية، المصدر ا) 2(

 .7بارانسكي، المصدر السابق، ص) 3(

 .319يبيفانون وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 4(

 .8بارانسكي، المصدر السابق، ص) 5(

 .319-318يبيفانون وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 6(



 

 

جماھير غفيرة من السكان غراض التجارة ، التي تبلغ أشدھا بين المناطق البعيدة التي 

ًتتبادل كميات ضخمة من المنتجات ، مث? نقليات الحبوب والخشب على نھر الفولفا ، 

ونقليات الفحم الحجري وفلزات المعادن بين الكوزباس وا=ورال ، وتستخدم خطوط 

?حة الكبرى والسكك الحديد الكبرى ، وانھر الصغيرة ، ولكي تعمل جميع وسائط الم

. )1(النقل بانتظام، ينبغي دمجھا في نظام موحد يمكنھا من التعاون فيما بينھا بشكل نافع

ًولعب بناء السكك الحديد دورا أكثر أھمية في تطور الب?د ا=قتصادي وقد تم بناء السكك 

  .)2(ف?حين وبظروف شاقةالحديد من قبل ال

في نھاية القرن التاسع عشر لم تكن في روسيا ، بسبب الضغط الحديدي للنظام      

، أية نقابات تذكر ، إ= أن اXضرابات كانت تحصل بشكل كبير ، ففي أيار  القيصري

 ألف من عمال 30,000  فيه نشب في مدينة بطرسبورج إضراب واسع شارك1912

  .)3(ساعة) 16-12(على يوم العمل الطويل الذي يستغرق من ًالنسيج احتجاجا 

  :ا�وضاع ا+جتماعية . د

ً كانت روسيا دولة عظيمة ا=تساع تضم بين دفتيھا شعوبا متعددة القوميات ، وكان     

 ا=جتماعي يتصف بالخلل والتعقيد المتمثل في حكم القياصرة المطلق ، وتحكم النظام

 الدولة ، واحتكارھا للتعليم ، كما كان نظام العبودية والقنانة الكنيسة وسيطرتھا على أمور

  .)4(في المزارع اXقطاعية يشل ھذا المجال الحيوي ويعطله

 = ھو بالغربي و= ھو بالشرقي لكنه عالم قائم ًيعتبر الشعب الروسي نسيجا واحدا ً     

ًحتفظا بطابعه الشرقي بذاته  له من المميزات والخصائص ما ينفرد به ، فھو = يزال م

بالرغم مما بذله القياصرة والواضح ، أنھا حقيقة تاريخية ثابتة ، أنه شرقي اصل 

طابع الًالمستغربون ظل سواد الشعب الروسي محتفظا بطابعه الخاص وھو اقرب إلى 

ًإ= أن ھذا ا=رتباط على صعيد الدولة ، أرضا وسكانا ، كان يقابله إھمال . )5(الشرقي ً

                                                             

 .71 -  70بارانسكي، المصدر السابق، ص) 1(

 .320-319يبيفانوف وفيدرسوف، المصدر السابق، ص) 2(

، ترجمة عبد الحميد الصافي، دار 2ج، )1914- 1876(فوستر، موجز تاريخ الحركة النقابية العالمية. وليم ز) 3(

 .95، ص)ت.د0الثورة، بغداد، 

 .66، ص عبد@ الطاھر مسعود، المصدر السابق) 4(

 .9- 7، صالمصدر السابق عبد الغني سعيد، ) 5(



 

 

ًسخرية من ا=رتباط بالشرق عموما وحركته ، اعتقادا من قادة الدولة، أن ذلك سيشدھم و ً

  .)1(ًإلى الخلف بد= من ا=نط?ق إلى امام

ً كان سكان المدن والف?حون الذين يعيشون على امتداد خط الحدود الكبير حدا بين     

ات الشعبية في الب?د أراضي ھذه الشعوب وكانت أنباء احداث والحرب وا=نتفاض

  .)2(تتناقلھا السن بسرعة ، مما قرب بين ھذه الشعوب الشقيقة

ً كان المجتمع الروسي القيصري مجتمعا طبقيا ، تعددت فيه الطبقات ، طبقة       غنيةً

تمتلك كل شيء ، وتتكون من اXقطاعيين والنب?ء وامراء ورجال الدين والبورجوازية، 

مة في الدولة ، وتسيطر على ا=قتصاد وتوجيه السياسة العامة للدولة وھي الطبقات الحاك

 = تمتلك شيء ، وتتكون من الف?حين والعمال ، فقيرةمن أجل خدمة مصالحھا ، وطبقة 

  .)3(تعيش حياة مليئة بالبؤس والفقر والجوع والتعب وامراض ا=جتماعية المختلفة

 ألف من الف?حين إلى رقيق لسد الحاجة 800 حولت قد  كانت كاترين الثانية ،    

العسكرية وإرضاء المقربين إليھا، وحولت مليون ونصف من ف?حي أوكرانيا إلى أقنان 

  .)4(إرضاء للنب?ء

 عدل التزامات اجير الذي 1801 إلى سنة 1796 اعتلى بول اول العرش سنة     

  . )5(ذي يؤديه الف?ح للمالك، كما حدد العمل ال وحد من حق بيع الف?حين دون أرض

 ومع أن بعضھم كانوان بدفع الرسوم والغرامات لخزينة امير، ي كان الف?حون ملزم    

ًيملكون قطعة من ارض وبعض اموال ، غير أن حقھم في التملك كان محدودا، وكان 

م اعلى بإدارة استثماراته ، واXقطاعي ھو الحاك) السراكيل(اXقطاعي يكلف الوك?ء 

في ضيعته والكل ملزمون بطاعته المطلقة ، أما المخالفون فكان يعاقبھم حسب ھواه ، وقد 

وعندما . )6()بالحقيقة الروسية(شكلت القوانين اXقطاعية قانون الدولة الروسية المسماة 

 إلى الغابات ويھربونھم يكان الف?حون يصلون إلى حالة من اليأس يقتلون إقطاعي
                                                             

و دار الكتب 89 فضائھا ا-سيوي، سلسلة دراسات إستراتيجية العدد، حميد حمد السعدون، روسيا ومتغيرات) 1(

 .5، ص2005والوثائق، بغداد، 

 .56يبيفانوف وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 2(

 . 70- 69عبد@ الطاھر مسعود، المصدر السابق، ص) 3(

 .87ص, 1948فيصل السامر، صوت التاريخ، مطبعة ا"عتماد، بغداد، ) 4(

 .88 نفسه، صالمصدر) 5(

 .44-43يبيفانوف وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 6(



 

 

والقانون ھو انعكاس لرغبات بل لمصلحة الطبقة الحاكمة، وإرغام الجميع على . )1(الكثيفة

ا=لتزام به ، وھو يعني المحافظة على حقوق الطبقة الحاكمة وا=لتزام بتنفيذ أوامرھا وإ= 

  . )2(ًفيكون ذلك خروجا عنه واجب العقوبة

ن يي على اXقطاعً كان اشتداد ا=ضطھاد اXقطاعي سببا =نتفاضات الف?حين    

وقد انتقم الثوار من اXقطاعيين واقتسموا أم?كھم ، و=قى . )3(كالحركات المزدكية

ًفقتلوا آ=فا عديدة من الف?حين الفقراء ، . ن صعوبة كبيرة في إخماد ا=نتفاضةواXقطاعي

ا ، وقد أنكر المؤرخون القدامى وجود اXقطاع في روسي. )4(الذين شكلوا نواة ا=نتفاضة

ولكن الدراسات الحديثة تؤكد وجوده ، وأن عناصره اساسية مماثلة للعناصر التي 

عرفھا الغرب ، إ= أن اXقطاع الروسي رأى النور قبل نظيره في الغرب وكان غامض 

وأن منازعات اXقطاعيين المحليين وأعمالھم التعسفية . )5(الشكل فقير بمعالم ثقافته

ومن أقوى الحركات . )6(فقاس واسيا الوسطى في دولة موحدةعرقلت توحيد ما وراء الق

عادية ل[قطاع في تاريخ روسيا تلك الحركة التي قادھا بوغا تشوف الذي أنظم أليه مال

ًھم عدوا مشتركا ھم النب?ء ديالف?حون ، لتدھور حالتھم ا=قتصادية، وشعورھم أن ل ً

 الق?ع والمدن ، ولكن تنظيمھم كان اXقطاعيون ، ونجح الثوار في ا=ستي?ء على بعض

. )7(ًضعيفا ولم يكن لديھم قيادة مشتركة ولم يكن لدى قادة الثورة ، برنامج سياسي واضح

ًوبدأت حم?ت التأديب تنتقم من الثوار انتقاما قاسيا بتكليفھم باعمال الشاقة أو حرق  ً

 تستطع ھذه ا=نتفاضة أن ولم. )8(قراھم وشنقھم ، وكان الف?حون يحاربون بصورة مشتتة

تتحول إلى ثورة بل نجم عنھا تدعيم التسلط البيروقراطي ، حامي مصالح طبقة النب?ء 

                                                             

 .36الكسيييف وكارتوسف، المصدر السابق، ص) 1(

، رسالة ماجستير غير )1933-1920(حسن علوان ياسين، أثر العوامل ا"جتماعية في تطورات العراق السياسية ) 2(

 .25ص, 2007منشورة، مقدمة إلى جامعة سانت كليمنتس، 

  وقد وصفت خطأ بأنھا حركة دينية إباحية ظھرت في . حركة شعبية تھدف إلى إص1ح المجتمع. كيةدلحركة المزا) 6(

 .ب1د فارس في بدايات ا-لف ا-ول للمي1د     

 .69-68وسوف، المصدر السابق، صزيبيفانوف وفي) 4(

 .44، ص1تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ط) 5(

 .69المصدر السابق، صيبيفانوف وفيروسوف، ) 6(

 .37- 36الكسييف وكارتسوف، المصدر السابق، ص) 7(

 .248يبيفانوف وفيروسوف، المصدر السابق، ص) 8(



 

 

التي أثبتت قدرتھا من جديد في الساعة العصيبة ، ويعود ذلك إلى قوتھا ا=قتصادية 

     )1(وھيمنتھا السياسية وا=جتماعية

ًلتعليم ، بعيدا عن المواد الدينية ، وتؤكد على وكانت المدارس تمتاز بالطابع المدني ل     

وفي نھاية القرن التاسع عشر انتشر التعليم ، وتم . )2(الربط بين التدريس والتطبيق

ا=ط?ع على افكار الثقافية ، التي خلقت ثقافة داخل المجتمع الروسي التي أثرت في 

لروايات الثورية التي أدت  انتشار الصحف والجرائد وافض? ً عن ذلكسير احداث ، 

ًدورا أساسيا في رفع الوعي الثقافي داخل الشارع الروسي ً)3(.  

ًنستنتج من خ?ل دراستنا للمجتمع الروسي انه مجتمعا مختلفا عن المجتمعات       ً

 نرى أن مختلف التشكي?ت ا=قتصادية وا=جتماعية متواجدة في إذاوروبية اخرى ، 

في الوقت الذي يوجد صراع . ھو صراع بين القنانة واXقطاعيينالمجتمع الروسي ، و

بين الف?حين واXقطاعيين ، مع وجود نظام رأسمالي وطبقة عاملة ، ھذا التداخل بين 

ًالع?قات التقدمية في الصناعة ، وبين الع?قات المتخلفة جدا والرجعية في الع?قات 

و المجتمع الذي يلغي إنسانية اXنسان ، والذي ا=جتماعية بين اقنان واXقطاعيين ، إذ ھ

رفضھا المجتمع الروسي ووقف ضدھا المفكرون وادباء وقاموا بشن حملة شعواء 

  .ضدھا وطالبوا باXص?ح وإلغاء نظام القنانة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .48، ص1تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ط) 1(

 .230يبيفانوف وفيدوسوف، المصدر السابق، ص) 2(

 .67عبد@ الطاھر مسعود، المصدر السابق، ص) 3(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المسألة الشرقية وأثرھا في السياسة الروسية )2

مصطلح يطلق على ) Eastern Question) (1812-1830( المسألة الشرقية      

المشاكل التي حدثت في جنوب شرقي أوروبا نتيجة لتدھور سلطة الدولة العثمانية 

بل ھي مسالة النزاع القائم بين بعض . )1(والتنافس الذي حدث بعدھا بين القوى المتنافسة

بعبارة أخرى ھي دول أوروبا وبين الدولة العثمانية بشأن الب?د الواقعة تحت سلطانھا ، و

وھذا النزاع الذي استمر على أنه نزاع . )2(مسألة وجود الدولة العثمانية نفسھا في أوروبا

بين المسيحية واXس?م ، أي مسالة حروب صليبية متقطعة بين الدول القائمة بأمر اXس?م 

ع الدولة ًوبين الدول المسيحية ، وھذا ھو تفسير ليس بصحيح تماما ، ن الدول التي تناز

ًالعثمانية وجودھا = تعاديھا باسم الدين فقط ، بل في الغالب تعاديھا طمعا في الحصول 

ًعلى شيء من أم?كھا ، وقد أرانا التاريخ أحوا= كثيرة لم يستعمل الدين فيھا إ= س?حا ،  ً ً

 انحساروقد برزت المسألة الشرقية مع بداية . )3(ًوستارا غراض شتى وأطماع مختلفة

المد التوسعي العثماني عن أوروبا وفقدانھم نفوذھم العسكري بالنسبة لدول أوروبا 

                                                             

 .261ر، المصدر السابق، صن بالما") 1(

 .19، ص2008مصطفى كامل، في المسألة الشرقية، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة، ) 2(

 .20المصدر نفسه، ص) 3(



 

 

 أن وطأت أقدام الترك ثرى ذ ُأي من. )1(وخاصة بالنسبة لجيرانھم الروس والنمساويين

أوروبا ، وأسسوا دولتھم، قام بينھم وبين بعض الدول اوروبية نزاع شديد، ودارت 

لخص المسألة بكونھا عبارة عن المناورات التي أخذت نويمكن أن .  )2(حروب عديدة

الدول اوروبية المختلفة تغلبھا لتمنع روسيا من التجاوز أكثر مما يجب على وحدة الدولة 

إ= أن روسيا حاولت التغلغل في المياه الدافئة وذلك عن  . )3(العثمانية وتماسك أجزائھا

رية كانت تمثل الجانب الروحي للمذھب طريق المضايق التركية، كما أن روسيا القيص

ارثوذكسي في العالم المسيحي ، امر الذي انعكس على الدولة العثمانية التي كانت 

  . )4(تمثل العالم اXس?مي

رت فتوحاتھا وانتصاراتھا في اأرھبت الدولة العثمانية بقوتھا الدول اوروبية ، فأث    

عداوة لدودة ، فكان ذلك السبب اول في الحروب  كامنة وءنفوس امم المقھورة بغضا

العديدة التي وجھت ضدھا ، وكانت الب?د الواقعة تحت سلطة الدولة العثمانية من أجمل 

ب?د العالم وأغناھا، وقد تاقت نفوس أصحاب الدول اوروبية Xخراج العثمانيين من ھذه 

  . )5(الب?د وتقسيمھا بينھم

ر من اھداف اXستراتيجية السوفيتية في منطقة المحيط الھندي  يعتبر البحر احم    

باعتباره الطريق البحري اقصر للوصول إلى المياه الدافئة والخليج العربي وإلى سواحل 

أفريقيا الشرقية ، انه طريق دولي مفتوح لجميع دول العالم ، وأن من يسيطر على ھذه 

. )6(حة الدولية التي تربط العالم الغربي بالشرقالمنطقة يصبح بمقدوره التحكم بطرق الم?

ومما =شك فيه أن مبدأ التوسع في المياه الدافئة يعتبر من المبادئ اساسية التي قامت 

عليھا سياسة روسيا القيصرية معتقدين بأن مسالة السيطرة على المضايق والتحكم في 

ًود تمثل شيئا أساسيا في حماية دور السفن الحربية الراغبة في الدخول إلى البحر اس ً

                                                             

ي، التاريخ المعاصر أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية ععبد العزيز سليمان نوار وعبدالمجيد نعن) 1(
 .231، ص1973ة العربية، بيروت، الثانية، دار النھض

 .20مصطفى كامل، المصدر السابق، ص) 2(

،  ، دار الكشاف للطباعة والنشر ، ترجمة جعفر الخياط1، ط جورج لنشوفسكي، الشرق الوسط في الشؤون العالمية) 3(
 .35، ص1959العراق، 

 .46، ص1981ردن، أحمد نوري النعيمي، تركيا وحلف شمال ا-طلسي، المطبعة الوطنية، ا-) 4(

 .20مصطفى كامل، المصدر السابق، ص) 5(

 .96-95، ص1986ديب البغدادية، محمد جواد علي، الصراع ا-مريكي السوفيتي في المحيط الھندي مطبعة ا-) 6(



 

 

وعندما استولت الدولة العثمانية  . )1(الحدود الروسية في القفقاس وسواحل البحر اسود

على البلقان واتجھت نحو الدانوب فتكاتفت الدول اوروبية ضدھا في تكت?ت بقيادة 

 عشر أن زمن البابوية ، وقد أدركت الدول اوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع

ًالحروب الصليبية قد ولى ولھذا اتخذت المسألة الشرقية طابعا سياسيا نھا تمس النزاع  ً

  . )2("روسيا، فرنسا ، بريطانيا ، النمسا"حول مصالح الدول اوروبية  

ًكان نابليون مدركا أن استي?ء الروس على المضايق التركية سيؤدي إلى اXخ?ل      

ً أوروبا إخ?= خطيرا، بتوازن القوى في توسطه إلى توقف اعمال العدوانية بين وقد آل ً

ًالروس والدولة العثمانية توقفا وقتيا ، إذ أنھا استؤنفت في سنة  ً ، وأخيرا انتھت 1809ً

 بمعاھدات بخارست التي تعتبر خطوة أخرى خطتھا روسيا في 1812الحرب في آذار 

واستولت روسيا بموجبھا على . )3(ولة العثمانيةطريق توسعھا اXقليمي على حساب الد

بساربيا بحيث امتدت حدودھا حتى نھر بيروث والضفة اليسرى من نھر الدانوب وساحل 

وكان القيصر الروسي يعتقد أن تزايد نفوذ فرنسا في الدولة العثمانية . )4(البحر اسود

رية في كل من ألمانيا ّوفي أوروبا عد بمثابة دعم وتأييد النزعات الثورية والتحر

ومنذ نھاية القرن السابع عشر كان العامل الرئيسي في المسألة الشرقية . )5(وإيطاليا

محاولة روسيا مضاعفة نفوذھا على حساب الدولة العثمانية ، أما عن طريق التوسع 

 لھا للتدخل في ا ًالبسفور والدردنيل ، أو يخلق حق-قاXقليمي أو بالسيطرة على المضاي

  . )6(ؤون الدولة العثمانية الداخليةش

إن مصطلح المسألة الشرقية، أستخدم ول مرة في مؤتمر فيرونا الذي عقده المحفل      

 ، وذلك عندما جرت في المؤتمر المذكور مناقشة الوضع الذي نشأ 1822اوروبي سنة 
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 .59، ص1956الرابطة، بغداد، 



 

 

 ، 1821ثمانية عام في البلقان نتيجة ل?نتفاضة التي قام بھا اليونانيون ضد السيطرة الع

ّومنذ ذلك الوقت عم استخدام المصطلح في البحوث والع?قات الديبلوماسية
)1(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1856-1853(حرب القرم ونتائجھا 

 بموجبه تم السماح لھا بحرية مرور 1774إن أول امتياز نالته روسيا كان في عام      

التي . )2(جب معاھدة كوجك قينارجيسفنھا التجارية في داخل المضايق التركية وذلك بمو

، وھي حجر الزاوية في الع?قات الروسية العثمانية ، لذلك 1774أنھت الحرب في عام 

ًيجب أن تعتبر حدثا من اXحداث السياسية الرئيسية في تاريخ الدولة العثمانية وأوربا ، 

العثمانية ًومنحت روسيا منافع وتوسعات إقليمية عظيمة ، فقد وضعت حدا للسيطرة 

ًالمطلقة على البحر اسود ، وخلقت شيئا من التبرير ل?دعاءات التي اخذ يدعيھا الروس 

، بعد ذلك في أن لھم الحق في التكلم باسم المسيحيين ا=رثوذكس الموجودين في جميع 

وبإع?ن استق?ل خانية التتر في القرم ، مھد الطريق لضمھا إلى . أرجاء الدولة العثمانية

وتم تأكيد موافقة العثمانيين بضم القرم إلى روسيا بموجب معاھدة . 1783سيا في رو

  .)3(1792ياسي في سنة 

                                                             

 .22-21ھاشم صالح التكريتي، المصدر السابق، ص) 1(

 .51أحمد نوري النعيمي، المصدر السابق، ص) 2(

 .36ابق، صجورج لنشوفسكي، المصدر الس) 3(



 

 

 ظھرت روسيا للوجود نتيجة ھذه التطورات وھي دولة مھمة من دول البحر اسود    

 وحصل أسطولھا على  واوديسا.)1(فأنشأت قواعد بحرية مھمة وتحصينات في سباستبول

وكانت بريطانيا . )2(ياھه امر الذي أدى إلى شعور البريطانيين بالخطرالسيادة في م

، رأى القيصر الروسي أن يتصل  ترفض العروض بشأن تقسيم الدولة العثمانية

 على السلطان 1853 وقد عرض المندوب الروسي منتشيكوف سنة  ،بالعثمانيين مباشرة

زات للرھبان الكاثوليك في متياا+سحب "العثماني مشروع معاھدة في ث?ث نقاط 

فلسطين وإعطائھا لرھبان أرثوذكس ، وا+عتراف لروسيا بحمايتھم في الدولة العثمانية 

  . )3("وعقد تحالف دفاعي مع روسيا

 رفضت المطالب الروسية ، وأمر القيصر جيوشه بان تجتاح الو=يتين الدانوبيتين    

لسلطان العثماني وأنذر القيصر بضرورة ، أحتج ا) رومانيا الحالية(والبغدان اف?ق 

 تشرين اول 23الج?ء عنھا ، فأجاب الروس بإع?نھم الحرب على الدولة العثمانية في 

  0 1853فردت الدولة العثمانية على ذلك في تشرين اول . )4(1853

 قام الروس بإغراق اسطول العثماني على مقربة من سينوب ، وقد وصف القيصر     

لة العثمانية برجل أوروبا المريض، وقررت بريطانيا وفرنسا إع?ن الحرب ضد الدو

وكانت أھداف بريطانيا وفرنسا من دخول الحرب ھي . 1854 آذار سنة 27روسيا في 

، وكان فيھا  ، وإبقاء سفنھا قريبة في البحر اسود حرمان روسيا من نفوذھا في البلقان

ونھر الدانوب ، أما فرنسا فلم تكن ستجني والبغدان ق نفع للنمسا وتحرير مقاطعتي ا=ف?

  .)5(ئد ضئيلة القيمة وھو تثبيت عرش نابليون الجديد المزحزح اركاناإ= فو

الفرنسي الموانئ الروسية في منطقة بحر البلطيق، والبحر -ھاجم اسطول البريطاني     

 الروس صد ھذه الھجمات  ، والمحيط الھادي ، وقد استطاع الجنود والبحارةالمتوسط

                                                             

  لكن . سباستبول، اكبر الموانئ البحرية في روسيا، وقاعدة -سطول البحر ا-سود الحربي، وھي صعبة المنال) 3(

  انظر ، يبيفانوف وفيروسوف ، المصدر السابق ، . ً      تحصينھا ضعيفا من البحر، ومقاومة الروس كانت عنيفة 

  مطبعة نھضة مصر ، . ل ، ترجمة فؤاد عبد القادر حمزة  ، بوريس فوبتكيوف ، سقوط سباستبو345      ص

 .37-10، ص1956     القاھرة ، 

 .37جورج لنشوفسكي، المصدر السابق، ص) 2(

 .34 وعبد المجيد نعنعي، المصدر السابق، صروانعبد العزيز سليمان ) 3(

 .235عبد العزيز نوار وعبد المجيد نعني ، المصدر السابق ، ص) 4(

 .221، ص) 2950 – 1789(تاريخ أوربا في العصر الحديث فشر، .  ل.أ. ھـ) 5(



 

 

بسھولة ، غير أنه حين وجه الحلفاء ضربتھم الرئيسية إلى القرم غدا وضع القوات 

ًالروسية حرجا ، فلم تستطع روسيا التي لم تكن تملك سكة حديد إلى الجنوب من موسكو 

   .)1(إرسال قوات إضافية إلى القرم ولتأمين إمداد جيوش القرم باسلحة والمواد الغذائية

 في بلغاريا الحالية Varnaتم إنزال جيوش بريطانية وفرنسية بالقرب من مدينة فارنا      

المحاصرة من قبل ودانوب ال الواقعة على )Silistria(وذلك لمساعدة مدينة سيليستريا 

 الكوليرا بين صفوفھم ، أمر القيصر سحب جيوشه من مقاطعتي تالروس، الذين انتشر

 ، وبعدھا تحول القتال إلى شبه جزيرة القرم في البحر 1854 آب فيوالبغدان ا=ف?ق 

 بعد معارك عنيفة استمرت 1855اسود شمال مدينة سباستبول التي سقطت في أيلول 

سنة كاملة ، إ= أن الروس عوضوا عن خسارتھم ھذه باحت?لھم مدينة قارص في أرمينيا 

وبالرغم من التسليح . )2(1855 سنة وانتصارھم على الجيوش العثمانية في كانون اول

الروسي الضعيف ، فقد كانت المعركة ضارية للغاية ودموية وقد أظھرت للبريطانيين 

والفرنسيين أنه من المستحيل توقع انتصار سھل ، وقد أشار أنجلس إلى أن روسيا كانت 

  . )3(تاج عصريًتواجه نضا= = أمل فيه تقوم به أمة بوسائل إنتاج بدائية  ضد أمم ذات إن

 قامت حرب القرم نتيجة نزاع بين رھبان الكنيستين ارثوذكسية والكاثوليكية في     

ًبسيطا أيھما أحق بحراسة اماكن المقدسة المسيحية ببيت المقدس ، وكان النزاع في ذاته 

، ولكنه استمد  أھميته من الحقيقة بأن قيصر روسيا كان يعاضد المطالب ارثوذكسية ، 

. )4(في حين أن نابليون الثالث إمبراطور فرنسا ، كان يؤيد ادعاءات الكنيسة الكاثوليكية

ًإ= أن قضية معنوية كھذه = يمكن أن تشكل سببا أساسيا يقود بالدول الكبرى إلى أتون  ً

حرب أوروبية عامة، ولھذا فانه =بد من البحث عن اسباب العميقة والحقيقة في تطور 

  .)5(ثمانية الروسيةالع?قات الع

وعندما أنقذت القيصرية الروسية الملكية , 1849 وبعد قمع الثورة المجرية في عام    

النمساوية من التفكك ، توصل نيقو= اول إلى نتيجة وھي أنه قد حان الوقت لحل المسألة 
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ثمانية فسعت القيصرية إلى تحطيم الدولة الع, مسألة تقسيم الدولة العثمانية , الشرقية 

ًوتوطيد نفوذ روسيا نھائيا في شبه جزيرة البلقان وفي المضايق مما كان سيؤدي إلى 

وكانت الدولة العثمانية دولة , تقوية القدرة العسكرية لروسيا القيصرية إلى حد بعيد 

إ= أن سياسة بريطانيا التقليدية القاضية , )1(إقطاعية متخلفة ومن السھولة دحرھا

 دون وصول الروس إلى البحر كانت تحول?مة الدولة العثمانية بالمحافظة على س

ثم أن بريطانيا لم تكن تفكر في أن تحدث في , المتوسط حيث للبريطانيين مصالح كثيرة 

أوروبا تغييرات عميقة إلى ھذا الحد مما يؤدي إلى تعكير السلم اوروبي واخت?ل توازن 

  .)2(قتصادية تسير بالشكل المطلوبطالما أن مصالحھا ا=, القوى في القارة 

كان عجز الحكومة العثمانية عن اتخاذ مواقف مستقلة في السياسة الخارجية يزداد     

بمقدار ما كان ضعفھا يتعمق امر الذي أوقعھا في تبعية سياسية واقتصادية للدول 

ية ترى فيھا و=سيما بريطانيا وفرنسا اللتين كانت الحكومة العثمان, اوروبية الكبرى 

  .)3(حليفتين لھا ضد روسيا التي أصبحت منذ عھد بطرس الكبير العدو اول لھا

كما عانى التوسع الروسي في البحر ,  بعث اندحار روسيا في العثمانيين حياة جديدة    

ًاسود وفي اتجاه البحر المتوسط توقفا خطيرا ، وقد ختمت ھذه الحرب فص? مھما من  ً ً

ًفص? من ارجحية الروسية القلقة في القسطنطينية والنفوذ ,  العثماني فصول التاريخ

ًولم يتوقف في استفحاله إ= جزئيا ) إنكار سلكة سي ( ي الذي بدأ بمعاھدة مالروسي المتنا

جل أونتيجة تنافس الدول اوروبية وصراعھا من , )4(1841- 1840في مؤتمر لندن 

زمت المسألة الشرقية من جديد وقضى ذلك إلى نشوب احتكار النفوذ في الشرق ادنى تأ

ثم تحولت إلى , عثمانية - ًحربا روسية , 1856-1853حرب القرم التي دارت في سنوات 

حرب ضد روسيا من جانب بريطانيا وفرنسا والدولة العثمانية وسردينيا مع وقوف النمسا 

الحرب اشتدت حركة الف?حين ضد وأثناء , )5( حيال روسياا ً عدائيا ً حيادا ًوبروسيا موقف
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عندما طلب من الف?حين أن ينتسبوا إلى صفوف , القنانة خاصة في أراضي كييف 

المتطوعين الذين رفضوا الخضوع إلى اسياد اXقطاعيين وتنفيذ عمل السخرة وأعرب 

ًالف?حون عن استعدادھم لمقاومة اعداء دفاعا عن الوطن واعتبارھم أحرارا ً وعتقھم 

  .)1(من حالة القنانة

 ، ھو ضعف الدولة العثمانية في  التوسع ومما شجع روسيا على المضي في سياسة   

فشنت عدة حروب ضدھا وكادت تحسم المسألة , النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  .)2(الشرقية في صالحھا لو= تدخل الدول اوروبية

ً عاليا في ارواح البشرية لضعف ً  كانت حرب القرم قد كلفت المتحاربين ثمنا  

فأدى موت القيصر نيقو= اول وما , الخدمات الصحية وعدم كفاءتھا في الدرجة اولى 

 في أيام اXسكندر 1855أعقبه من سقوط سباستبول ، إلى أن تطلب روسيا الصلح سنة 

, ميع اھداف وقد نال الحلفاء ج  , )3(1856 آذار 30وكانت معاھدة باريس في  , الثاني 

وجعلت الم?حة حرة في نھر , فان مقاطعتي ا=ف?ق والبغدان أعيدتا إلى مركزھما السابق

وتعھد السلطان تنفيذ , وحرم على روسيا إبقاء سفن حربية في البحر اسود , الدانوب 

وضمنت الدول العظمى , بدون  أي تدخل خارجي , اXص?حات لرعاياه المسيحيين 

, كما أكرھت روسيا على ترك قبرص , افأة لھا على حيادھا خ?ل الحرب مك,  لصربيا

وأن تتنازل أيضا عن شطر من إقليم بساربيا ويضم , التي كانت قد استولت عليھا عنوة 

  .)4(إلى مقاطعة البغدان

ً بمعاھدة صلح باريس التي تضمنت شروطا ً قاسية جدا 1856 انتھت الحرب سنة    

, ي حرمت من حقھا من أن يكون لھا أسطول حربي في البحر اسودبالنسبة لروسيا الت

  .)5(ًلكنھا لم تخسر شيئا من أراضيھا باستثناء منطقة صغيرة عند مصب الدانوب
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, )1(1860بدأت مرحلة جديدة في تاريخ روسيا ھي المرحلة الرأسمالية سنة     

, Xص?حات البرجوازيةواضطرت القيصرية بھدف توطيد مكانتھا إلى البدء في إجراء ا

الذي كفل الحرية لـ ,  وقع الكسندر الثاني مرسوم إلغاء نظام القنانة 1861 شباط 19وفي 

كذلك حق امت?كھم العقار وممارسة , مليون ف?ح كانوا تابعين ل[قطاعيين ) 22,5(

 صدر قانون 1864وفي عام , النشاط التجاري والصناعي وممارسة الشؤون القضائية

  .)2( المحلي في ارياف وفي المحافظاتالحكم

وبعد عشرين سنة ,  إن سقوط حق القنانة قد مھد التطور الرأسمالية بصورة أسرع    

وقد مھد , غدا العمل اdلي ھو السائد ، أزداد الطلب على الخامات وعلى المواد الغذائية 

كتسب الصفة وأصبح ا=قتصاد ي, ذلك لتطور الزراعة التجارية وتربية المواشي 

  .)3(التجارية

لكنھا تضاءلت نتيجة حرب القرم ,  ظلت اھداف الروسية تجاه الدولة العثمانية قائمة   

من جھة وانھماك روسيا بشؤون الشرق اقصى من جھة ثانية وانشغالھا بالمشاكل 

فقد برزت مشاكل جديدة في ,  فيھا من جھة ثالثة 1861الداخلية التي نجمت عن إص?ح 

صقاع أخرى من الدولة العثمانية مما يعني حلول مرحلة جديدة في تاريخ المسألة ا

  .)4(الشرقية

بسبب قسوة الضرائب ,  في مناطق البوسنة والھرسك 1875  حدثت اضطرابات عام   

حاولت روسيا ا=ستفادة من ھذه , التي فرضھا العثمانيون وتحولت ا=نتفاضة إلى ثورة 

أت بأجراء مفاوضات بين بريطانيا والنمسا وروسيا وألمانيا ، اوضاع المرتبكة وبد

 ثم  ،وزير خارجية النمسا إلى السلطان العثماني) اندراسي(وأسفرت عن تقديم مذكرة 

المطالبة فيھا بإص?حات معينة في البلقان والقضايا المتعلقة بالرعايا المسيحين في الدولة 

. يق فحوى المذكرة لكن الثوار استمروا في ثورتھمالعثمانية وحاول السلطان العثماني تحق

 إلى استياء وسخط دول تمما أد. مما دفع السلطان العثماني إلى إنزال ضربة قاسية بھم

 وانضمت إليھا 1877وأعلنت روسيا الحرب ضدھا سنة . أوربا ضد الدولة العثمانية

                                                             

 .88-87ص, المصدر السابق, شميدت وآخرون )1(
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بسب .  الدولة العثمانية انھارت1878وفي عام . صربيا ورومانيا والجبل اسود وبلغاريا

  .)1(عدم تدخل أوربا لصالحھا

ومن أھم بنودھا , 1878 آذار 3في ) سان ستيفانو( عقدت الدولة العثمانية معاھدة    

تنازل الدولة العثمانية عن بسارينا وقارص وباطوم وأوردھان إلى روسيا ، وھكذا توسع 

  .)2(النفوذ الروسي في شرق البلقان

اعتبارھا ظاھرة منافية للعقل ، ولم يبرر سوى الحرب بستوي الحرب ،  تولأدان وقد    

الدفاعية تحريرا ً للوطن من الغاصبين المحتلين ، وقد اشترك شخصيا ً في الحروب التي 

دارت رحاھا في شبه جزيرة القرم ومعارك سبا ستبول ، فقد عاش أحداث الحرب 

  .)3(ومآسيھا

وكان العامل , ي زادت من مشاكله ا=قتصادية كان الشعب الروسي رافضا للحرب الت

الديني ذريعة اتخذتھا روسيا Xع?ن الحرب ضد الدولة العثمانية من أجل تحقيق أطماعھا 

 وكان تحرير. ا=قتصادية والتي تحقق لھا ذلك بتوسعھا وحصولھا على مستعمرات

انت عقبة رئيسة أمام ن ، بل كون وادباء والمفكرومھمة وطنية نادى بھا المثقفا=قنان 

تطور ا=قتصاد الروسي الذي انطلق وبسرعة كبيرة بعد تحرير ا=قنان  ، إذ أن اXنتاج 

kالمتقدم والع?قات اXنتاجية المتخلفة ، = ُبد أن يكون منسجما مع ع?قات اXنتاج حتى 

  .يكون ا=قتصاد متقدما ً
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الروسية حتى الحرب العالمية ا�ولى جية الخارالعوامل المؤثرة في السياسة  )3

 م1914

 :العوامل الداخلية   - أ

ة ا=ستقرار داخل روسيا باXضافة إلى عزع كانت للعوامل الداخلية اثر اھم في ز     

الحكم ا=ستبدادي الذي يمارسه القيصر وبطانته، وتعالت اصوات المنادية بالتغيير، 

  .)1(1890الذين أعلنوا ثورتھم عام وكانت الدعوة قد صدرت من الطلبة 

وكان ) اتحاد النضال في سبيل الطبقة العاملة (1895أسس لينين في بطرسبرغ سنة      

 انعقد في 1898وفي آذار . ھذا ا=تحاد النقطة التي انبثق منھا الحزب العمالي الثوري

كن ھذا  الديمقراطي الروسي، ول-مينسك المؤتمر اول لحزب العمال ا=شتراكي 

 الديمقراطية المنفردة في -المؤتمر لم يوفق إلى توحيد الحلقات والجماعات ا=شتراكية 

 – من الحلقات ا=شتراكية ثيروكان ا=قتصاديون قد عززوا مواقعھم في ك. حزب واحد

، وكان ھؤ=ء ا=قتصاديون يقولون بعدم ضرورة النضال السياسي للطبقة  الديمقراطية

  .)2(رورة اضط?عھا بدور القيادة وبعد تأسيسھا لحزب عماليالعاملة وبعدم ض

  كان عھد اXسكندر الثاني الذي جاء بعد وفاة نيقو= اول الذي يعرف بالقيصر     

ًالمحرر ، نه قضى على عبودية ارض وتم تحرير العبيد وأصبحوا أحرارا قانونيا  ً

 ، وكان الف?حون فقراء ويعانون ومھدت الطريق لتحديث الزراعة والصناعة في روسيا

                                                             

 .27، ص2002إسماعيل نوري الربيعي، تاريخ أوروبا السياسي المعاصر، دار الحامد للنشر والتوزيع، ا-ردن، ) 1(
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من الضرائب الفادحة التي كانت تمول بناء السكك الحديد وا=ستثمار ، كما أن اتساع 

التطور ا=قتصادي أدى إلى نشوء أعداد متزايدة من رجال اعمال والمزارعين ذوي 

تندلع افكار التحررية الذين كانوا في حال من الغضب والسخط ، فليس من الغريب أن 

 وسعة أفق من نواح إدراكا ًالثورة في عھد نيقو= الثاني وھو آخر القياصرة وأقلھم 

  . )1(عديدة

إ= أنه لم يكن بالرجل السياسي الفطن المؤھل لقيادة ب?ده بھذه السعة والتنافر       

ً، بل أنه كان من الضعف إلى الحد الذي غدا فيه طعما ھشا حاييل الراھب والتحديات ً 

وكان يميل . )3(صاحب الحظوة الواسعة لدى زوجة القيصر  (Rasputin) )  2(راسبوتين

إلى استشارته ، وھو أفاك جاھل يتظاھر بالتدين في مسائل تتطلب مشورة رجل سياسي 

ًمتزن ، وكان في اختياره نھج ھذا الطريق اليائس متأثرا بآراء قرينته التي يؤلف افتتانھا 

ًمحتال المستبيح النصاب فص? عجيبا من فصول علم النفسبراسبوتين الراھب ال وقد . )4(ً

وصفه تولستوي بأنه ف?ح ذو عينين مجنونتين وقوة رجولية عاتية تسلل إلى القصر وبلغ 

  .)5(ًالعرش اXمبراطوري نفسه وراح يستھتر في روسيا مستھزئا

لون إليه الھدايا الثمينة ،  على الدوام بالزوار الذين يحما ً  كان منزل راسبوتين مكتظ   

منزله بسيط المظھر لكنه مزدان بالطنافس الثمينة واXيقونات والصور ، ھدايا القيصر 

 الدار تخرج جميع التعليمات التي تدير دفة السياسة الروسية هوالقيصرة ، ومن ھذ

 ھو لكن جوھر راسبوتين الحقيقي يكمن في ولعه بالدين ، وھذا. )6(وتوجھھا في كل سبيل

وتقول زوجته أنه وحش، وسارق، وأنه شخص . )7(المنفذ الوحيد للولوج إلى دواخله

استطاع الوصول إلى . مقرب من اسرة الحاكمة الروسية إبان الحرب العالمية اولى
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شبه اتفاق مع ألمانيا بموجبه تتوقف الحرب الدائرة بين المان والروس ، وھذا يعني 

نية، فاستطاعت بريطانيا بما تمتلكه من شبكة تجسس تشويه ضربة إلى الجبھة البريطا

وأنا أستبعد صحة ھذه . )1(صورة الرجل واغتياله بالتعاون مع المخابرات البريطانية

 1916الرواية ، وأتفق مع الرواية التي تؤكد أن مجموعة من النب?ء قررت في عام 

ب بأموال الدولة ويتحكم في التخلص من راسبوتين Xنقاذ روسيا بعد أن شاھدوه يت?ع

ًبعض القرارات السياسية الھامة ، وأحيانا يفرض آراءه على قيصر روسيا الذي كان 

  .  )2(ينصاع له بطريقة عجيبة وكأنه مسلوب اXرادة

 وقد تم التخطيط =غتياله من قبل ف?ديمير بورتيشكيفتش عضو مجلس الدوما     

قصر (لقيصر وأغنى أغنياء روسيا ، ومن قصره  ، وامير يوسيوف نسيب ا)البرلمان(

 ، وبمساعدة امير ليرانا أحد أعضاء اسرة الحاكمة وعناصر أخرى وطنية، )توريد

قرروا وضع حد واستئصال شأفة راسبوتين المعصوم المقرب إلى قلب اXمبراطورة 

ر ولم يتأث. )3(ألكسندر ، مات بالرصاص وصمتت الشرطة عندما سمع دوي الرصاص

  . )4(لقتله سوى عائلة رومانوف

وقد تكون . )5(راج جثة راسبوتين وإحراقھاـ قام الناس بإخ1917باط ـوخ?ل ثورة ش     

 فيھا ، وأضيف عليھا شيء من الخيال ، لكن يبدو أن ھذا الرجل كان ا ًھذه القصص مبالغ

يحملون له الھدايا ًمؤثرا على المجتمع إضافة إلى القصر ، والناس يحاولون التقرب إليه و

أثناء زيارتھم منزله ، وأنه يحل لھم بعض مشاكلھم ، فيده مباركة ، معنى ھذا أن الرجل 

غير الذي يوصف ، وتوجه انظار نحوه بدافع الحقد والكراھية والغيرة من قربه من 

  . القصر والعائلة المالكة والتي أكسبته شھرة واسعة أودت بحياته

 التي صدر العدد اول منھا أواخر عام )6()الشرارة(Xيسكرا ومن أھم الصحف ا     

وكانت صحيفة اXيسكرا التي أسسھا لينين وھي صحيفة سياسية لعامة . )1(1900
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. )3(وھي أول صحيفة غير شرعية للحركة الماركسية سيطر عليھا المنشفيك. )2(روسيا

 الديمقراطيين - شتراكيين  بقسط كبير في توحيد ا=إلى روسيا وأسھمتوكانت ترسل سرا 

الروس في الميدان الفكري ، وفي تحضير اتحاد المنظمات المبعثرة المحلية في حزب 

 1903ماركسي ثوري ، وبعد انقسام الحزب إلى ب?شفة ومناشفة في المؤتمر الثاني عام  

 فسميت منذ ذلك الحين بإيسكرا 52ً، استولى المناشفة على الصحيفة ابتداء من العدد 

وفي مطبعة صغيرة في قرية على مقربة من . )4(القديمة اللينينية) ل[يسكرا(ًالجديدة خ?فا 

كانت تطبع اXيسكرا من قبل صاحب المطبعة غيرمان راد وكان في ألمانيا =يبزج 

 الديمقراطيين -ً ديمقراطيا، وقد تم تقديم المساعدة للروس من قبل ا=شتراكيين - ًاشتراكيا 

   .)5(المان

مدرسة لتربية العمال تربية ثورية ، وكانت تشمل جميع ) اXيسكرا(أصبحت صحيفة      

جوانب الحياة ، وتبث الوعي ا=شتراكي بين الجماھير العمالية وتشجب كل ظاھرة من 

ظواھر ا=ضطھاد والتعسف كالتنكيل بالعمال ، وإھانة الف?حين ، وظلم الشعوب غير 

، وتدعو إلى   وم?حقة ذوي العقائد الدينية غير ارثوذوكسية، الروسية وتحقير المثقفين

، والرد على كل مظھر من مظاھر العنف  القضاء على التنظيم ا=جتماعي الجائر

 وبرز من العمال الذين يعملون  ،وا=ضطھاد ، وتربي شعور التضامن العمالي العالمي

بدور بارز في إنشاء الصحيفة  وقامت  ،ٍبتفان وھمة العامل بايوشكين والمثقف باومن

  .)6(الحزب وتطويره

 – ألف في أيار 30 صار إضراب عمال النسيج في بطرسبورج البالغ عددھم     

اتحاد النضال ( من حيث ابعاد وحسن التنظيم في ذلك الحين قمة نشاط 1896حزيران ، 
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ة بإصدار منشور قبيل ا=نتفاض) اتحاد النضال(، وقام ) من أجل تحرير الطبقة العاملة

 من مصانع بطرسبورج ، وتحول السخط 40أول أيار في ألفي نسخة جرى توزيعھا في 

الذي أثاره المنشور إلى إضراب منظم ، وطالب العمال بتخفيض ساعات العمل إلى عشر 

ساعات ونصف ، واستمر اXضراب قرابة الشھر ، فقد ظل مطلب تخفيض ساعات العمل 

ً في كل روسيا ، إن صدور ھذا القانون كان انتصارا جديا  ساعة ونصف يطبق11حتى  ً

  .)1(للحركة العمالية الجماھيرية

 كانت الحكومة القيصرية المستبدة = تزال قائمة بعد أن تغلبت على ثورة الطلبة سنة    

وكان ھناك العديد من العقبات أمام تحديث المجتمع الروسي ، وكانت سلطة . )2(1899

ً اوتوقراطي وتجاھل مطالب الشعب أدى إلى تأخر اXص?ح فيھا كثيرا القيصر والحكم

وعانت المؤسسات العسكرية وا=قتصادية ومصانع . )3(ووضعھا في عزلة عن العالم

اسلحة من تفشي الفساد ، والقوى البحرية موزعة بين بحرين داخليين ھما اسود 

دھما لmخر ، ھذا ما أوضحته أحداث والبلطيق مما يعني تشتت الجھد وصعوبة إسناد أح

  .)4( والتي انتھت بھزيمة منكرة للروس1905 – 1904الحرب مع اليابان سنة 

 وكان التعبير عن معارضة الحكم ا=ستبدادي من خ?ل حزبين يمث?ن الطبقة     

الوسطى العليا ومن خ?ل احزاب ا=شتراكية ، الحزب الثوري ا=شتراكي ومعظم 

تدلون ، والمناشفة ويمثلون جناح اقلية من الديمقراطيين ا=جتماعيين وإن أعضائه مع

كان ذلك على أساس صوت واحد في اجتماع واحد، والب?شفة وھم جناح اغلبية من 

وكانت أكثر المنافذ إرضاء . ًالديمقراطيين ا=جتماعيين واكثر تشددا في ا=لتزام بالثورة

  .)5( في المجالس الريفية والمجالس البلديةللعمل السياسي العملي تتمثل

 ، نھضة 1901  حدثت نھضة جديدة لحركة الطلبة يعد أحداث شباط وآذار سنة    

ًتظھران عفوية ا=حتجاج على الحكم المطلق تسبق في ھذا الميدان أيضا القيادة الواعية 
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ى الدفاع عن الط?ب للحركة من قبل ا=شتراكية الديمقراطية ، إن نزوع العمال العفوي إل

 - الذين انھالت عليھم عصي الشرطة والقوزاق يسبق نشاط المنظمة ا=شتراكية 

وتنظيم عملية الدفاع في إضراب عمال مصنع أبو خوف في أيار . )1(الديمقراطية الواعي

من نفس العام والذي كان ذروته الصدام بين قوات الجندرمة والجيش في الشوارع، 

 في سورمونو التي رفع العامل بيترزالوموف خ?لھا وفوق 1902 عام ومظاھرة أول أيار

تعيش " ، "يسقط الحكم ا+ستبدادي"رؤوس المتظاھرين راية تحمل الشعارين 

ً وأخيرا اXضراب الذي عم مدينة روستوف على الدون في "الجمھورية الديمقراطية

ة الجماھيرية تحت قيادة  والذي أرسى بداية اللقاءات السياسي1902تشرين الثاني عام 

المنظمات ا=شتراكية الديمقراطية ، وقد جرى التوصل إلى تعميم وتطوير طرق ووسائل 

 ، وشمل 1903وأشكال النضال أثناء اXضراب العام الذي اجتاح جنوب روسيا عام 

  .)2(عشرات المدن والمراكز الصناعية في أوكرانيا والدونياس شمال وما وراء القفقاس

 1902تفض الف?حون في مقاطعتي بولتافا وخاركوف وغيرھا من المقاطعات سنة  ان   

وھاجموا الم?كين العقاريين ، واقتحموا مستودعاتھم واقتسموا ممتلكاتھم، ووزعوا 

الحبوب ، وطالبوا باقتسام ارض ، وقرروا أن من افضل لھم أن يموتوا في غمرة 

وع ، دون النضال ، ولكن أحوال الف?حين لم النضال ضد الطغاة من أن يھلكوا من الج

تتحسن ، استخدمت الحكومة القوة وإط?ق النار ، وقتلت الكثير منھم ، وعذبت وجلدت 

  .)3(الكثيرين بالسوط حتى الموت ، وكان الجنود يغتصبون نساء الف?حين وبناتھم

لدور الحاسم في  ولمؤلفاته اخرى ا1902الصادر سنة ) ما العمل( إن لمؤلف لينين    

وفي النضال لجمع الحلقات ا=شتراكية الديمقراطية المسيطرين على ا=قتصاد تحطيم 

المبعثرة وتوحيدھا في حزب كفاحي عمالي يتصف بوضوح البرنامج الماركسي والخطة 
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ماركسية ) زاريا الفجر ( وصدرت مجلة . )1(الثورية ووحدة اXدارة وبنظام طاعة حديدية

  .)2(1902 – 1901ة بإشراف صحيفة اXيسكرا علمية وسياسي

 ، وتوصل العمال إلى )3( إضرابا ً عاما 1904ً  أعلن عمال باكو في كانون اول عام   

 ساعات وإلى توقيع أول عقد جماعي في تاريخ حركة العمال في ةتحديد يوم العمل بتسع

 تعبئة قوى روسيا مع أصحاب العمل ، وقد كان لھذا اXضراب بعض اھمية في

وكانت اXضرابات تحصل بالرغم من عدم وجود أية نقابات تذكر ، ففي أيار . )4(الثورة

 عامل من 30000 شارك فيه ًا واسعًا جماھيريًا نشب في مدينة بطرسبورغ إضراب1896

 ة وخمس عشرةًعمال النسيج احتجاجا على يوم العمل الطويل الذي يستغرق أربع عشر

 قام إضراب لعمال السكك الحديد وأضرب في 1902لثاني  وفي تشرين ا ،ساعة

 حصلت انتفاضة لعمال النفط في روسيا الجنوبية 1903روستوف على الدون ، وفي عام 

وإضراب جماھيري في أوديسا ، ولقد قمعت جميع تلك اXضرابات ونظمت ضدھا مذابح 

 من ا=تحادات قاسية، ولكن العمال تمكنوا من تنظيم بضعة نقابات سرية ومجموعة

 قامت نقابات علنية ، وقد وصفت الحركة اXضرابية 1905وباند=ع ثورة . ا=جتماعية

 بأنھا أكبر إضراب جماھيري في العالم قادھا لينين وحزب العمال 1905 – 1904لسنتي 

  .)5(ا=شتراكي الديمقراطي

 تم انعقاد 1898     من الصعب تحديد تاريخ معين لقيام الحزب البلشفي ، ففي آذار 

 انعقد المؤتمر الثاني وھو الذي يطلق عليه المؤتمر 1903مؤتمر الحزب ، وفي عام 

التأسيسي للحزب ، إ= أنه من اصح إط?ق المؤتمر التأسيسي اول على المؤتمر 

ويؤكد لينين . )6( كونه لم يحضره أحد من جناح المناشفة1905الثالث المنعقد في نيسان 

ًبوصفھا اتجاھا فكار سياسية ، وبوصفھا حزبا سياسيا موجودا منذ سنة أن البلشفية  ً ً ً
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ويعد ھذا ا=جتماع اساس الحقيقي للحزب ، ولكنه شھد ا=نقسام بين الب?شفة . )1(1903

، وقد حضر المؤتمر  1912ًوالمناشفة الذي اتسع حتى شھد ا=نفصال رسميا بعد عام 

. )2(اطية اجتماعية معترف بھا لكل منھا صوتان وعشرين منظمة ديمقرممثلين لخمس

ً حزبا جماھيريا ثوريا قويا وفي 1905وكانت الطبقة العاملة الروسية قد أسست سنة  ً ً ً

الوقت نفسه بدأ الف?ح الروسي يتحول إلى الديمقراطية بينما يزيح عن أكتافه الكاھن 

توبريون والديمقراطيون وكذلك شھدت ظھور عدة أحزاب منھا اك. )3(والم?ك العقاري

الدستوريون الكادت ، وكان ھذان الحزبان من احزاب المعتدلة التي تميل إلى التطور 

الدستوري التدريجي ، والحزب الديمقراطي ا=شتراكي وحزب الثوريين ا=شتراكي ، 

فكانا يدعوان إلى تخليص الشعب من الرأسمالية واXقطاعية ، ونقل ملكية ارض إلى 

ًوھذا يؤكد أن الفكر ا=شتراكي لعب دورا بارزا في  . )4(ب ملكية عامة = خاصةالشع ً

تھيئة وإعداد المجتمع لعمل مستقبلي ، يفتح فيه أبواب التقدم والتطور والتخلص من النظام 

القيصري ا=ستبدادي ، وأصبحت القاعدة الجماھيرية لحزب الب?شفة واسعة ومؤثرة من 

 بالرغم من أن روسيا كانت مشتبكة في 1905 في كانون الثاني خ?ل ما أكدته الثورة

اجه القيصر وحكومته ھذه الثورة بالقوة فوقعت أحداث احد  ، فقد وحرب مع اليابان

  .1905 كانون الثاني 22الدامي في 

دعا الب?شفة العمال إلى اXطاحة بسلطة القيصر واجتمع عمال بطرسبورغ والتي       

قيصر يوم العيد ، وھو يوم عطلة المصانع ، نفذ الجنود امر القيصري للذھاب إلى ال

، وانھار الو=ء والثقة بالقيصر ، وبدأت  بإط?ق الرصاص ، وقتل أكثر من ألف شخص

الثورة الروسية التي اجتاحت الب?د كلھا، وأضرب العمال وانتفض الف?حون من أجل 

   .)5(انتزاع ارض من الم?كين العقاريين

ھم زوجاتھم إلى القصر الشتوي لغرض تقديم قزحف عشرات الوف من العمال تراف     

استرضاء سلمي لتحديد يوم العمل بثماني ساعات ، وتقدير حد أدنى لcجور ، وتحسين 
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ظروف العمل ووسائل الحماية في المصانع وإقامة جمعية تأسيسية وانتخابات عامة ، 

 درجة واحدة ، وكان الكاھن اب جورج غابون قد ًيكون التصويت فيھا سريا وعلى

لم يصلنا قيصر ، فإن نھر "اشترك مع العمال وكان الناطق بلسانھم ، وقد أعلن غابون 

مع ذلك تبين . )1("من الدم يعزل القيصر عن الشعب ، وليعش الصراع من أجل الحرية

  .)2(أن القس غابون متآمر وعميل للدولة

 وثمانمائة ألف شخص في الحركة السلمية ، والي مليونان ح 1905 عام     اشترك

منح الحريات ، المدنية ا�ساسية ، إيجاد برنامج لCصBح "وكانت أھدافھم واضحة 

، إ= أن الحكومة واجھتھا بقسوة " الزراعي بصورة تدريجية ، إجراء ا+نتخابات العامة

وھو يحيي نھوض العمال ضد كان لينين ينظر إلى غابون بعين العطف ، . )3(متناھية

ًالقيصر مشيرا إلى آ=ف القتلى والجرحى ، واعترف باب غابون زعيما لعمال  ً

، انقض عليه العمال   وقع غابون في الفخ بعد أن ثبتت خيانته1906وفي  . )4(بطرسبرغ

  .)5(وضربوه ثم شنقوه وأخفوا جثته

 الخطر الحقيقي على سلطات  قد مثلت1905 كانت الثورة العمالية الروسية عام     

القيصر ، فطلبة الجامعات والفئة الوسطى وقفوا ضد اوضاع المضطربة وطالبوا بأھمية 

اXع?ن عن الدستور لتنظيم الحياة المدنية ، وطالب الف?حون بتحسين اوضاع ووضع 

ي نظام جديد لcراضي، وضرورة ا=لتفات إلى قضية المنفيين في الصحارى الجليدية ف

سيبيريا، والتجاوزات وا=عتداءات على حقوق المواطنين ومطالبة اقليات القومية 

وتحت تأثير احداث في روسيا شدد العمال . )6(بحقوقھا، ومحاولة تحقيق أمانيھا القومية

في السنتين ضعفي ما حدث من العمال  1905 سنةت اXضرابات بلغو. الصراع الطبقي

ًابات اتخذت طابعا سياسيا، ومعظم اXضر السابقتين ، وانتھى بعضھا إلى صدامات مع  ً
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. )1(1905القوات المسلحة، مثل ما حدث في إضراب ھافي?ند في لوموج في نيسان عام 

  .)2(ًوقد نظمت الحكومة حركة معادية للثورة مستعدة للعمل عسكريا

مم اdخرون جميع وعبدأ اXضراب في موسكو في اليوم التالي ، عقب احد الدامي       

 إلى الشوارع عارضين مطاليبھم السياسية ، وكان شعارھم المدن الروسية وخرج العمال

 ، وأصبح احد الدامي ھو بداية الثورة الروسية "يسقط الحكم المطلق"الرئيسي ھو 

  .)3(اولى

  وعد فيه بإشراك جميع السكان في1905 تشرين اول 30ً أصدر القيصر بيانا في     

انتخابات دوما الدولة ويمنح الدوما حق إصدار القوانين وسوف يمنح الشعب اسس 

الراسخة للحرية اھلية والحصانة الفعلية وحرية العقيدة والكلمة وا=جتماعات 

ًمحاو= امتصاص النقمة الشعبية على نظامه ، وعليه تم اXعداد للدخول . )4(وا=تحادات

ل تأسيس المجالس المحلية التي انتخبت بدورھا اللجنة في الحياة الدستورية من خ?

 ، إ= أن ھذه 1905المركزية ، وھكذا بدأ البرلمان الروسي مجلس الدوما أعماله عام 

الدعوة لم تتجاوز الطابع الصوري ، إذ بقيت أزمة الثقة بين الحكومة والبرلمان حاضرة 

في سلسلة = تنقطع من الفوضى بشكل دائم ليسفر عن ھذا ضياع الجھود ودخول الب?د 

  .)5(العارمة

 الديمقراطية التي برھنت أثناء الثورة – أكد لينين بقوة يقينه الراسخ بأن ا=شتراكية     

أنھا حزب الطبقة العاملة والتي استطاعت أن تجر خلفھا الم?يين إلى اXضراب وإلى 

. )6(ھذه الظروف العصيبة تستطيع أن تساعده على اجتياز 1905ا=نتفاض المسلح سنة 

 الديمقراطية في روسيا إلى الوجود عشية الثورة البرجوازية –وقد ظھرت ا=شتراكية 

التي سنتكلم عنھا في  .)7( وتوطدت في عصر الثورة والثورة المضادة 1905الديمقراطية 
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 ، في ذات 1905 عامفي  عقد مؤتمر بلشفي بقيادة لينين في لندن، الصفحات القادمة 

لوقت عقد مؤتمر المناشفة في جنيف وقد ثار بينھما نزاع حول قضايا أساسية في الثورة ا

 –الروسية ، فالمناشفة تمسكوا بالتتابع الماركسي اصلي الخاص بالثورة البرجوازية 

 ا=شتراكية ولم يقبلوا نظرية لينين التي عرضھا عام –الديمقراطية ، بالثورة العمالية 

  .)1(ًة تربطھما معا عن وجود حلق1898

 من 1905  كانت ھناك انتفاضة في سباستبول تتنامى وھي ليست بمعزل عن ثورة   

باب الصدفة ، إذ اشتدت مطالب الجنود في اسطول والجيش وھي تحسين المأكل 

والبسة والمساكن وزيادة الراتب ، وأن ھذه المطالب تبين أن الجيش متضامن بأغلبيته 

وبدأت ا=نتفاضة المسلحة في تشرين . ولين المنتفض من أجل الحريةتباسالساحقة مع السب

 أيام مطالبين بعقد الجمعية التأسيسية ، وإقامة الجمھورية 5 واستمرت 1905الثاني 

الديمقراطية وحرية الك?م وا=جتماعات وكذلك تطبيق يوم العمل من ثماني ساعات 

وجھوا ا=نتفاضة في طريق الكفاح المسلح، وتحسين شروط الحياة ، وحاول الب?شفة أن ي

لكن المناشفة عارضوا ا=نتفاضة المسلحة ، امر الذي أدى إلى التنافر في صفوف 

  .)2( من قبل السلطةالثوار وقمعت ا=نتفاضة

 تعبر عن عمق ومشاركة القوميات الروسية وشعوبھا ، ولم تكن 1905  كانت ثورة   

 ذلك وقوف اوكرانيين وال?تيفيين والجورجيين وشعوب الثورة قومية ، ومما يعبر عن

 حدثت أكبر انتفاضة 1905روسيا اخرى مع الشعب الروسي ، وفي كانون اول 

موسكو ) سوفييت(ًمسلحة في موسكو ، وبدأ عمال موسكو اXضراب بناء على دعوة 

 وتجمعوا وحملوا لنواب العمال الذي كان الب?شفة يقودونه ، وخرج العمال إلى الشوارع

. )3(رايات الثورة الحمراء وتحول اXضراب إلى انتفاضة مسلحة ضد القوات القيصرية

وقد طالبت جماھير الف?حين عبر نوابھا في الدوما اولى والدوما الثانية بانتزاع 

 –، وقد دعا حزب العمال ا=شتراكي  اراضي من الم?كين العقاريين دون أي تعويض

 قد 1905وكانت ثورة . )4( الف?حين إلى النضال الثوري الموحد مع العمالالديمقراطي

                                                             

(1) Carr, OP. cit. vol,1. p. 32. 
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واجھت مھام إسقاط الحكم المطلق والقضاء على عھد القنانة التي كانت تتخلل جميع 

، وتولد أفظع أشكال استثمار الطبقة العاملة  ميادين ا=قتصاد والحياة ا=جتماعية

 أكثرية السكان في روسيا إلى العوز الدائم ن الذي يؤلفونوالرأسمالي وتعرض الف?ح

وقد ناضل الف?حون من أجل تصفية الملك اXقطاعي لcرض وھي . والخراب والبؤس

إن انتفاضة موسكو المسلحة التي قام بھا العمال ھي جزء . )1(القضية الرئيسية في الثورة

 بلغت الحركة اXضرابية ًففي بلد من أكثر البلدان رأسمالية تأخرا ، .)2(من أحداث الثورة

ول مرة في العالم من السعة والقوة ما لم يشاھد له مثيل ، كان عدد المضربين يربو 

، ) 1904 – 1895(عشرة أضعاف على المعدل السنوي للسنوات العشر السابقة 

تصاعدت اXضرابات باستمرار وبلغت مقاييس ضخمة ، وكانت روسيا المتأخرة أول و

 تصاعد انط?ق الجماھير المظلومة ، وتحولت اXضرابات إلى انتفاضة بلد أظھر للعالم

، كانت شعاراتھا يجب حمل الس?ح بمزيد من الحزم ، وبروح ھجومي أشد ، )3(مسلحة

=بد من نضال مسلح وعدم كفاية اXضرابات السياسية السلمية ، يجب السعي من أجل 

واشتدت . )4(صفھا الھدف المباشرا=نتفاضة المسلحة ، خوض حرب ضارية ، دامية بو

 1906 – 1904حركة المطالبة باXص?ح وكانت قد ظھرت في سانت بطرسبورغ في 

  .)5()حياتنا(صحيفة يومية ذات طابع حر أطلق عليھا اسم شاشازمر 

 .)6()البرلمان( كان التغير قد بدأ في مجال الحياة الدستورية وتأسيس مجلس الدوما     

بقدر ما كان , ا امر لم يكن وليد التبدل الصميم في الحياة السياسية فان ھذ1906عام 

محاولة ل?تفاق على اوضاع وكسب الوقت ، وھكذا بقيت المسألة الداخلية تشير إلى 

واستمرار حالة ازمات وا=ضطراب والخلل الذي عم , معالم التأخر وعدم ا=ستقرار 
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واقع بعيدا عن توجس  رجال اXدارة والسياسة مفاصل الحياة العامة ، ولم يكن ھذا ال

حالة التوثب التي تعيشھا العناصر الثورية داخل الوسط , الذين أحسوا وبعمق , العليا 

واستمرت المعارضة بحمل الس?ح ونمت الحركة الثورية من جديد بدءا من . )1(الروسي

، وأخذت صحيفتھم  اثر مذبحة في صفوف مناجم الذھب في لينا في سيبيريا 1912عام 

وقد اضطلعت . )2( تلقى نجاحا متزايدا1912 أيار 5البرافدا التي صدر أول عدد منھا في 

بدور , ين ن العمالية العلنية اليومية التي تأسست بمبادرة من لي)3()الحقيقة(صحيفة البرافدا 

وقد , كبير في تنظيم الحزب للجماھير وغدا تاريخ صدورھا يوم عيد الصحافة العالمية 

وتحسين شروط العمل المعيشة ، وبين , كانت تدافع عن مطالب العمال ، تحسين اجور 

 وكانت التقارير اليومية في الصحيفة  ،مصلحة الشعب المشتركة أي إسقاط الحكم المطلق

عن ا=ضرابات ومطالب المضربين ، وربت الصحيفة شعور التضامن الطبقي في 

وكانت تلقى رسائل , بصور جماعية على شكل حلقات جماھير العمال ، وكانت تقرأ 

 ألفا، وقد حاولت السلطات 40العمال وتنشر أفكارھم ، وبلغ عدد النسخ الصادرة يوميا 

ولكنھا كانت تصدر باسم آخر ، وكانت , القيصرية أن توقف إصدارھا وإغ?قھا 

ال كانوا يھبون إلى الغرامات النقدية ترھق الجريدة كثيرا ، على أمل خنقھا، ولكن العم

وحكم عليھم ,   قضية أمام المحاكم 36ورفعت ضد محرريھا . )4(تقديم المساعدات المالية

فقد قامت ,  مرات ومع أن صحيفة البرافدا كانت مصرح لھا بالصدور 8بالسجن وأغلقت 

ري كبير ، فقد كانت اللجان الحزبية المحلية تتلقى عن طريقھا ـه بعمل سـفي الوقت نفس

      .)5(ين واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسينعليمات ليت

 مندوبا 550يضم حوالي )  يتروغرادوسوفييت ميتر( ھو تكان أول السوفيتيا      

 ألف عامل وكان ابرز الديمقراطيين ا=شتراكيين بين صفوفه ھو 25,000يمثلون 

نشفيا ، فقد كان دور الب?شفة تروتسكي الذي كان في النزاع داخل الحزب أما محايدا أو م

 ضئي? وقد حافظ على مظھر الوحدة الروسية في الحزب خ?ل 1905 عام تفي سوفيتيا
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 المنعقدة في باريس والتي تم فيھا التوفيق بين الب?شفة 1910, 1908اجتماعاته 

والمناشفة ، وكانت تكمن وراء مظاھر وحدة الحزب التي استمرت رغم الصعوبات 

 ، خ?فات تزداد عمقا مع مرور الوقت واXحساس 1911-1906ن عام الكثيرة م

باXخفاق والھزيمة ، فقد ظل المناشفة جماعة كبيرة ولكنھا غير متماسكة وكان الب?شفة 

وكان تروتسكي من بين , أكثر تماسكا وسياسة أكثر تھديدا بسبب سيطرة زعيمھم لينين 

اكسبه تفوقه الفكري مركزا ً في ميدان النظرية الذين لم ينتموا إلى أي من الفريقين فقد 

كان  , وھذا موقف انتھازي. )1(من كل من الب?شفة والمناشفة ، وان لم يكن له أنصار

  . يراقب المنتصر لينضوي تحت لوائه

  

 :العوامل الخارجية  - ب

فية  محاولتھا قيادة العناصر الس?ھو, كان الطموح الروسي اھم في المجال اوربي     

من خ?ل خلق حالة من التواصل بين ھذه العناصر المنتشرة في البلقان وفي , 

إمبراطورية النمسا والمجر ، وتولدت فكرة ا=تحاد الس?في تحت الزعامة الروسية منذ 

من اجل تيسير مرور ,  ، وقد حاول الروس التأثير على الدولة العثمانية 1817عام 

وقد شھدت برلين اجتماع عصبة . )2(ور والدردنيلالسفن الروسية في مضيق البسف

وأسفر عن ذلك إع?ن توطيد  , 1872اباطرة الث?ثة روسيا والنمسا والمانيا في عام 

ومواجھة التيار الفكري المتمثل ,  لمسألة البلقان مقنعأواصر الع?قات السياسية وحل 

 وبند ،لكيانات السياسية التقليديةبا=شتراكية الذي بدأ ينمو في أوربا  بشكل يثير القلق ل

  .)3(أساسي في مقررات العصبة لمواجھة ھذا التيار

وأحرز الروس تقدما ً ووصلوا إلى  , 1877نشبت الحرب الروسية العثمانية في سنة     

 اسطانبول ، اثر العثمانيون الصلح ووقعوا معاھدة سان ستيفانو التي أنھت فمشار

عثمانية عن بعض اقاليم الواقعة شرق البحر اسود لروسيا، الحرب ، وتنازلت الدولة ال

 لم ترض عنه بريطانيا فھددت بالتدخل  ماالتي فازت بنصيب اسد في البلقان ، وھو

عسكريا ً ضد روسيا وطالبت بتعديل معاھدة سان ستيفانو ، وإزاء توتر اوضاع ، دعا 
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 للوصول إلى تسوية 1878رلين بسمارك لعقد مؤتمر دولي في بالمستشار الماني 

إذا أدى ,  على منطقة البلقان 1885خيم التوتر ثانية عام . )1(ترضي اطراف اوربية

قدرة كانت تصاعد النفوذ النمساوي في بلغاريا إلى تدھور الع?قات الروسية البلغارية ، و

  .)2(ندعمھا لبلغاريا سيحد من التطلعات الروسية للبلقافي النمسا وبريطانيا 

وعقد ,  انھارت عصبة اباطرة الث?ثة بسبب الخ?فات الروسية النمساوية حول البلقان   

التزمت ألمانيا , 1887بسمارك سرا معاھدة مع روسيا سميت  بمعاھدة الضمان عام 

والتزام روسيا الحياد إذا , بالوقوف على الحياد إذا دخلت روسيا حربا دفاعيا ضد النمسا 

وأحكام ھذه ا=تفاقية تلغي إذا قام إي طرف فيھا , ا حربا ً دفاعيا ً ضد فرنسا دخلت ألماني

  .)3(البدء بالعدوان

 كانت الظروف تدفع روسيا نحو التحالف مع فرنسا ، سياسيا ً واقتصاديا ً ، وكانت    

, روسيا تعاني من التخلف الصناعي ، وھي تتطلع إلى التوسع ا=ستعماري نحو الشرق

وكانت ,  ال والخبرة ينتقصانھا ، وكانت ألمانيا وبريطانيا تكرھان تقوية روسياوكان الم

كذلك أصبح التحالف الروسي الفرنسي . فرنسا ھي الدولة القادرة على سد العجز الروسي

وقد كان التحالف .  قوة رادعة للتحالف الث?ثي الماني النمساوي ا=يطالي1891عام 

)4(لثنائي من الناحية العسكريةالث?ثي أقوى من التحالف ا
  

 كانت اوضاع السياسية في أوروبا تشير إلى حالة قلقلة وعدم ا=ستقرار والبغضاء    

ر الحرب كانت بادية للعيان ، مما حدا بقيصر روسيا انذإبين القوى الدولية ، حتى إن 

لتوازن  إلى عقد مؤتمر دولي في =ھاي ، من اجل مناقشة قضايا ا1899الدعوة عام 

  .)5(، إ= إن المؤتمر لم يخرج بنتائج ملموسة الدولي في أوروبا

ظھرت اليابان والو=يات المتحدة امريكية كدول استعمارية جديدة تطمح بالحصول     

على المستعمرات ، وكان ميدان الصراع بشكل خاص في الشرق ا=قصى حول تقسيم 
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. )1(يطانيا واليابان والو=يات المتحدة وروسياالصين فأشتد الصراع في ھذا الميدان بين بر

 ، 1898 الروس إلى السيطرة على شبه جزيرة لياوتونج من الصين عام  مدوقد ع

ًوحرصوا على مد سكة الحديد داخل سيبيريا وصو= إلى بورت آرثر ، واحت?ل منشوريا 

  . )2(1900عام 

طاقتھا البشرية واسعة  ، 1900كانت روسيا من بين القوى العظمى في عام      

ومواردھا الطبيعية ھائلة توحي بأنه من المحتم أن تھيمن على شؤون أوروبا الشرقية ، 

بل ربما على شؤون قسم كبير من آسيا أيضا ً ، وكانت متأخرة عن أوروبا الغربية من 

نواح عديدة ، فھي غير صناعية ، وسكانھا من أھل الريف والمدن الصغيرة ، وھي فريدة 

  . )3(ن حيث حجمھا وموقعھا الجغرافيم

ً حسنة ، ومتردية جدا مع روسيا 1902 الفرنسية عام - كانت الع?قات البريطانية      

ًوألمانيا ، وظلت روسيا تشكل خطرا على المصالح البريطانية ، فاتجه البريطانيون إلى 

لودي الياباني وتوص? إلى الوفاق ا. التفاھم مع اليابان على مواجھة الخطر الروسي

تضمن وقوف بريطانيا على الحياد إذا وقعت الحرب بين اليابان ي 1902البريطاني في 

. وروسيا ، وإذا تدخلت فرنسا لمساعدة روسيا تقدم بريطانيا المساعدة العسكرية لليابان

وھذا أعطى لليابان الثقة الكبيرة ، كذلك عدم التفريط من جانب فرنسا بع?قاتھا الطيبة مع 

 إذ== 1902وكان التحالف البريطاني الياباني في عام . )4(1899بريطانيا منذ عام 

  . )5(لروسيا

 من الصين على امتيازات لبناء مشاريع السكك الحديد 1903حصلت روسيا في سنة     

في المناطق الشرقية من الصين ، واستأجرت القسم الجنوبي من شبه جزيرة لياونونغ مع 

 سنة ، وأصبح بورت آرثر القاعدة البحرية الحربية الرئيسية التابعة 25 بورت آرثر لمدة

لروسيا في الشرق اقصى ، وكانت طموحاتھم ا=ستي?ء على بورت آرثر وضم 

 وبدأت اليابان تستعد للحرب ضد روسيا مدعومة من قبل الو=يات المتحدة  ،منشوريا
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 والتي اعتبرت 1902 البريطانية سنة ًوبريطانيا خصوصا بعد توقيع المعاھدة اليابانية

  . )1(الخطوة اولى في طريق الحرب ضد روسيا

 حتى وجد الروس واليابان إنھما 1900سنة .  )2( البوكسرز الصينيةة لم تخمد ثور     

في اصطدام =ن روسيا رفضت إخ?ء منشوريا ، وأصرت على ا=حتفاظ بمركز لھا في 

 ليشيدوا فيھا الحصون ، فاعترضت اليابان وأعلنت كوريا حتى أنھا أرسلت القوقاز

 2وقد مني الروس بھزائم وخسائر فادحة ، وفي . )3(1904الحرب على روسيا في عام 

لم ميناء بورت آرثر الذي كانت القوات اليابانية تحاصره من س است1905كانون الثاني 

شوريا وأرسلت البحر وعلى الرغم من ذلك فقد واصلت روسيا تعزيز قواتھا في من

ًقطعات بحرية من بحر البلطيق تم تدميرھا حا= وفي الوقت الذي بدأ فيه اليابانيون 

يستنفذون قواتھم ا=حتياطية المدربة ظل قادة الميدان الروسي واثقين من تحقيق النصر 

 وانتشار حركات التمرد 1905النھائي لكن الثورة الروسية التي بدأت في كانون الثاني 

ًطا على الجبھة الخارجية مما حدا بالقيصر نيقو= إلى قبول وساطة الرئيس شكل ضغ

امريكي ثيودور روزفلت في حزيران بعد أن أنھكت الحرب قوى الطرفين وبعد أن 

تصاعدت قوة ألمانيا في أوروبا بشكل صار يھدد كل من فرنسا وروسيا فتم توقيع معاھدة 

وفي ھذه . )4(امريكية في الخامس من أيلولبورتسموث في نيوھامبشاير على اراضي 

المعاھدة اعترفت روسيا بنفوذ اليابان على كوريا ، وتخلي اليابان وروسيا عن منشوريا ، 

وھذا ا=نتصار أدى إلى توقف اطماع .  )5(وتخلي الروس عن بورت آرثر لليابان

 لحربھا مع الصين سنة وأكسبت اليابان، نتيجة.  )6(الروسية في اتجاه الصين وأفغانستان

 وكانت على وشك أن 1895 ، إدارة كوريا وضمتھا إلى ممتلكاتھا في 1895 -1894
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ًتستقطع شطرا كبيرا من منشوريا أيضا ً لو لم تكبحھا با=حتجاج روسيا وألمانيا  ً

  . )1(وفرنسا

وقفت  كانت لھذه الحرب نتائج خطيرة فأنھا رفعت اليابان إلى مقام الدول الكبرى وأ    

ا=عتداء اوربي في الشرق عند حده ، وأيدت مبدأ السيادة القومية آسـيا لmسيويين ومن 

نتائجھا أيضا ً عودة الروس إلى إثارة المسـألة الشرقية بعد أن خابت آمالھم في الشرق 

عارضة الحكومية الروسية ، كما إن خسارة روسيا أمام مرار الإص قوة تاقصى ، وزاد

دت من ثقة ألمانيا بنفسھا وباعتقادھا أنھا تستطيع التغلب على خصومھا بسھولة اليابان زا

  .)2(مما شجعھا على دخول الحرب العظمى

 ، تم 1907 توصلت كل من بريطانيا وروسيا إلى عقد حلف ثنائي بينھما عام     

يطاني وجعل النفوذ البر. )3(بمقتضاه إنھاء الخ?فات بينھما حول مناطق النفوذ في آسيا

ًشام? كل من أفغانستان والتبت وجنوب إيران وجعل منطقة النفوذ الروسي تشمل كل من 

  .)4(منغوليا ومنشوريا وشمال إيران

 صاحبة الكلمة العليا في إيران ، وقد 1907 ظلت الحكومة القيصرية إلى سنة    

الخليج العربي رفضت تقسيم المملكة بينھا وبين بريطانيا ، كما رفضت ا=عتراف بمنطقة 

وخاصة الساحل اXيراني منطقة نفوذ بريطانيا ، وقد زاد النفوذ الروسي في طھران نتيجة 

للقروض التي قدمتھا روسيا Xيران ، وتقوى مركزھا أيضا Xنشغال بريطانيا في حرب 

 وكان بإمكان روسيا في تلك 1902 -1900البوبر في جنوب أفريقيا في فترة ما بين 

  . )5(ًع جميع إيران عسكريا لو أرادت ذلكالفترة إخضا
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 للمرة الثانية ، اخذ القيصر الروسي المبادرة 1907 اجتمع مؤتمر =ھاي للس?م عام    

للتحكيم في الخ?فات التي قد تنشأ بين دولتين،  لقيام الدول بعرض نزاعاتھا على محكمة

  .)1(س?ح أوروباومع ذلك فشل ھذا المؤتمر وتبين انه = يمكن عمل شيء لنزع 

ت العمال وصلبتھم في وحد با=ندحار لكنھا 1907 انتھت الثورة في روسيا عام   

  .  )2(ً أن يكون نضالھم موحدا علىنو العمال والف?حاتفق، وقد  النضال

 على تحديد مناطق نفوذھا في كل من 1910 و 1907 اتفقت روسيا مع اليابان في   

ع مضاعفات جديدة في المنطقة ، ولھذا ھدأت حدة المنافسات ًمنشوريا ومنغوليا منعا لوقو

  .)3(ا=ستعمارية في الشرق اقصى

 المان على روسيا صر ع?قات طيبة مع ألمانيا وبريطانيا ، وقد أةفضل الروس أقام   

بالتحالف معھم وبذل المان مساعدة روسيا في بناء قوتھا الصناعية ولم يكن للروس 

ً سببا معقو= لدخول الحرب ضد ألمانيا ، أما بالنسبة لبريطانيا فقد أنھت حتى ذلك الوقت ً

وأنھى تقسيم إيران بين روسيا . الحرب الروسية اليابانية أي منافسة بين بريطانيا وروسيا

 - وبريطانيا أي خ?ف بينھما وھكذا أصبح المان = يعتمدون على حرب بريطانية

  .)4(روسية

 ، وبدت الدولة العثمانية على 1912 في عام العثمانيةلق المضايق انھارت سياسة غ     

ًوشك ا=نھيار ، وأرادت روسيا أن تنال تأكيدا لمرور السفن التجارية عبر المضايق أكثر 

 تقدر روسيا على توفيره ، عندما أغلق العثمانيون المضايق لمدة أسبوعيين في  أنمن

تجت عن ذلك أزمة اقتصادية خانقة في  ضد ھجوم ايطالي متوقع ، ون1912نيسان 

روسيا ، مما اضطرھا إلى أن ترسل كميات كبيرة من الحبوب عن طريق أوديا لدفع ما 

عليھا من ديون ولدعم الثورة الصناعية الھائلة في أوكرانيا ، وكان الروس = يعارضون 

  .)5(السيطرة العثمانية على المضايق
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لى عدم إمكان توحيد نضال القوى اساسية المحركة  أما أسباب فشل الثورة فيعود إ    

للثورة ، نضال العمال والف?حين والجنود في سبيل ثوري واحد ، قد كان السبب اساسي 

إن بعض الفصائل العمالية قد أنظمت إلى الثورة متأخرة، وكان . 1905لھزيمة ثورة 

ًنضال الف?حين مبعثرا عفويا غير منظم امات داخل صفوف المعارضة وھناك ا=نقس. )1(ً

وموقف الجيش المؤيد للحكم القيصري وكـان تحالف الطبقة العاملة والف?حين لم يتوطد 

ًبما فيه الكفاية ، فض? عن المساعدات اجنبية المادية والمعنوية من ألمانيا والنمسا 

زعماء الثورة وفرنسا للنظام القيصري ، إذ قام اXمبراطور الماني وليم الثاني بتسليم 

  .)2(إلى الحكومة القيصرية

 باحتفاظ كبار 1906 بعد انتھاء الثورة قضت القوانين الزراعية الصادرة في عام    

 فقد قسمت بالقوة ، وكان الكو=ك يحصلون ةراضي المشاعاالم?ك بأراضيھم ، أما 

رين لبيع على القروض من البنوك لشراء أراضي بسعر بخس من فقراء الف?حين المضط

ونظمت الحكومة كذلك وبھدف تيسير . ًأراضيھم والرحيل إلى المدينة سعيا وراء الرزق

تطبيق اXص?ح الزراعي عملية الھجرة الجماعية للف?حين المعدمين إلى أراضي سيبيريا 

واسيا الوسطى ذات الكثافة السكانية القليلة ، وھكذا تحطمت المشاعية الف?حية وقد عمت 

ية التباين الفئوي ا=جتماعي للف?حين ، وتنامت بسرعة البورجوازية الريفية بحدة عمل

  . )3(التي رأت الحكومة القيصرية حليفھا لتطويق الحركة الثورية

  نستنتج من ذلك إن الصراع الدولي بين الدول الكبرى ھو محاولة التوسع وضم    

صادية وتحقيق أطماعھا أراضي ومستعمرات جديدة من اجل استغ?ل مواردھا ا=قت

  . السياسية والعسكرية وتمثل سياسة الھيمنة

 احد الدامي حول الشعب الروسي المسالم الذي خرج يطالب القيصر بالعفو العام    

ويدعو                                                    والحريات ا=جتماعية ، واجور العادلة ومنح ارض للف?حين ، 

 الشعب يطالب ، أما الحرية جعل. لمساعدة الشعب وتنفيذ مطاليبھم ، من اجل روسيا

ن  وكانت المسيرة سلمية وفيھا النساء واطفال وھم يحملو0والسعادة أو الموت 

 يحملون العرائض = اسلحة ، وكانوا مؤمنين ومبتھلين ، إ=  ،ا=يقونات والھدايا للقيصر
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وتحول .  ثقة الشعب بالقيصرامر الذي أعدمإن القيصر ورجاله استقبلوھم بالرصاص ، 

الف?حون الفقراء اميون إلى شعب ثوري، صمم على إسقاط النظام القيصري ا=ستبدادي 

رة التي سلكت طريق اXضرابات التي تعتبر صورة من صور الصراع من خ?ل الثو

 عدد المضربين الم?يين من تجاوزالطبقي يلجأ إليه الشعب من أجل تحقيق مطاليبه ، وقد 

نه لنيذھبوا إلى القيصر = العمال بأن قد نصحوا  الب?شفة كانالعمال والف?حين ، و 

  . ينصت إلى شكواھم 

 في روسيا الثورة البورجوازية الديمقراطية اولى التي 1907 -1905 كانت ثورة    

ساھمت فيھا الطبقة العاملة بوصفھا قوة سياسية قائدة للجماھير المقھورة ، وأصبحت 

الطبقة العاملة الروسية طليعة الطبقة العاملة العالمية التي أثارت اھتمام العمال في البلدان 

ًالمختلفة اھتماما شديدا بالن ضال الثوري في روسيا ، وتمتعت الطبقة العاملة الروسية ً

بتأييد عمال جميع البلدان وحفزت الثورة الروسية الصراع الطبقي في العالم ، وأدت إلى 

د منظمات العمال في العديد من بلدان العالم ، وأدت إلى تطور حركة التحرر ينمو وتوط

 ، وأكدت الثورة ضرورة تحالف الوطني في العالم بشكل عام وفي الشرق بشكل خاص

الف?حين مع الطبقة العاملة من اجل تحقيق الثورة الديمقراطية ثم بناء ا=شتراكية ، كل 

ذلك يمكن تحقيقه مع وجود الحزب الطليعي الثوري المؤمن بأھداف الطبقة العاملة القادر 

 -1905 على حشدھا نحو الثورة ، وھذا ما كان قد تحقق في روسيا من خ?ل ثورة

 0 كما سنرى 1917 التي كانت الطريق لثورة أكتوبر 1907



 

 

  

 .1918 -1914روسيا في الحرب العالمية ا�ولى  )4

  

إلى نظام عالمي ل?ضطھاد لcغلبية الھائلة من سكان الكرة الرأسمالية  تحولت     

ابعة ارضية، وكانت شعوب آسيا وأفريقيا مستعبدة ، وأصبحت بلدان أمريكا ال?تينية ت

للدول ا=مبريالية ، وكان المستعمرون يعاملون الشعوب المظلومة بقسوة ويبددون ثرواتھا 

فقامت الحرب . )2(، اقتسام المستعمرات ًحربا من اجل تقسيم العالم. )1(ويقمعون الثوار

العالمية اولى التي جاءت نتيجة صراع عام بين دول القرن التاسع عشر القومية الرفيعة 

م ، القديرة على التصرف في طاقات كل مواطنيھا ، ورعاياھا وعلى تعبئة القدرة التنظي

 اXنتاجية لصناعتھا الثقيلة ، واXفادة من كل ما لديھا من علوم فنية حديثة في إيجاد طرق

  .)3( للتدمير ، وھي أول حرب واسعة النطاقمستحدثة

 يرفع شعار الدفاع عن إن من"عبر لينين عن موقف روسيا من الحرب بالقول      

في ھذه الحرب إنما يخدم مأرب برجوازية ويخون قضية الطبقة العاملة ، " الوطن

والشعار الوحيد في ھذه الحرب = يمكن أن يكون غير شعار تحويل الحرب غير العادلة 

إلى حرب عادلة ، تحويل الحرب ا=مبريالية إلى حرب أھلية ، إلى حرب الطبقات 

كذلك أصبحت الحرب أساسا ً بين الدول . )4(ظالمين ، أي إلى ثورةالمظلومة ضد ال

ًالغربية البحرية التي كانت دو= استعمارية وديمقراطية ، وبين دول الوسط الوراثية 

إن البورجوازية تخدع "وقال لينين . )5(ًالشرقية التي كانت دو= معادية للمثل الديمقراطية

ي سبيل حرية الشعوب ، بينما ھي في الواقع الشعب حين تزعم أنھا تخوض الحرب ف

ًتخوض الحرب حفاظا على المستعمرات التي تجاوزت في سرقتھا كل حد ، أنھا حرب 

استعباد للمستعمرات عن طريق اقتسامھا واستثمارھا واضطھادھا والسعي لOثراء من 

  ،مالية النعرات القومية ، واستخدام وسائل العنف ، وسحق الحركة العةالحرب وأثار

                                                             

(1) Ponomarev and others, OP. Cit, P. 34. 
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ًففي النمسا وروسيا مثB تقوم السياسة في زمن السلم كما في زمن الحرب على استعباد 

  .  )1("ا�مم + على تحريرھا

كان الموقف الروسي من الحرب العالمية اولى يعبر عن ص?بة وقوة من خ?ل      

لھا لمحاولة وقف الدعوة إلى التجنيد واستدعاء قوات ا=حتياط ، الذي أثار ألمانيا وتدخ

التوسع في مجال التجنيد الذي اتخذته روسيا ، إن إع?ن روسيا التجنيد دون استشاره 

إ= أن ضعف الصناعة الروسية . )2( الروسية-حليفتھا فرنسا عكر صفو الع?قات الفرنسية

ًانعكس بدوره سلبا على الجيش الروسي الذي لم يتمكن من بلوغ الجيوش اوروبية 

  .)3(داثة في التسلحاخرى ح

ً كان الموقع الجغرافي لروسيا عام? قويا دفعھا لدخول الحرب العالمية اولى عام      ً

، فكانت محاطة بجيران أقوياء ، ألمانيا ، النمسا ، الدولة العثمانية، حالوا دون 1914

سطول بحري بلوغھا المياه الدافئة واتصالھا بالعالم الخارجي ، وبالتالي دون امت?كھا 

قوي ، وعندما فكرت بالتوغل في اراضي اdسيوية ، وبلوغھا المياه الدافئة من جھة 

 ، وبالنسبة للتقدم العلمي 1905الشرق ، واجھتھا القوة اليابانية وحالة دون ذلك في عام 

والتكنولوجي فأن روسيا لم تستطع مجاراة الدول اوروبية اخرى وعلى تصدير المواد 

وقد تمكنت روسيا من بناء بعض الصناعات بمساعدة فرنسا . )4(ة والمواد المصنعةاولي

الراغبة في قيام دولة قوية وصديقة لھا على الحدود الشرقية لمانيا ، وإذا ما أضفنا إلى 

ذلك ضعف الجبھة الداخلية حيث إن الشعب الروسي كان غير متجاوب مع حكامه ، 

 عن وجود بعض القوميات التي تطمح إلى ا=ستق?ل ، ًويتحين الفرص لتغييرھم ، فض?

kكل ذلك بين لنا مدى ضعف روسيا ، التي تتميز بضعف في التكنولوجيا ، تفكك في 

الجبھة الداخلية ، عدم اكتفاء في اXنتاج ، صعوبة في ا=تصال ، محكوم عليھا بعدم 

لرغم من اتساع القدرة على خوض غمار حرب قومية وطويلة امد ، وذلك على ا
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مع إن اتساع أراضي روسيا الممتدة على أجزاء كبيرة من . )1(أراضيھا وكثرة سكانھا

ًآسيا وأوروبا وتنوع التضاريس والمناخ كان عام? من عوامل القوة لھا أثناء الحرب 

 مليون قد دفعا بريطانيا 180ر بحوالي قدباXضافة إلى القوة البشرية الھائلة التي ت

ى دخولھا الحرب إلى جانب روسيا كونھم يمتلكون الس?ح وأدوات الحرب وفرنسا إل

  .ولكنھم أرادوا ضمان القوة البشرية التي وجدوھا عند روسيا

 ، ھو 1914تجمع المصادر إن السبب المباشر لقيام الحرب العالمية اولى عام      

 أثناء 1914ران  حزي28 في المجر -مقتل ا=رشيدوق فرديناند الوارث لعرش النمسا

 ، وكان ھذا المجرًزيارته لمدينة سيراييفو ، وكان القتلة شبابا من البوسنة أي من رعايا 

الحادث نقطة انط?ق ازمة والخ?ف بين النمسا وروسيا ، وقد أعلمت الحكومة الروسية 

 إذا أرادت سحق صربيا فأن روسيا تقاوم ذلك وأعلمت المجر- تموز إن النمسا25في 

كومة المانية الحكومة الروسية بأنھا = تسمح باستمرار التدابير العسكرية الروسية ، الح

ً تموز مساء بمرسوم النفير العام ، لكن ألمانيا لم تكتف 30غير إن روسيا أجابت في 

بتوجيه اXنذار إلى روسيا بل اتجھت نحو فرنسا لتحديد موقفھا في حالة حرب تقع بين 

 2، وفي مساء ) تعمل ما تمليه عليھا مصالحھا(أجابت فرنسا بأنھا ألمانيا وروسيا ، و

 آب أعلنت ألمانيا الحرب على فرنسا ، 3آب أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا ، وفي 

  . )2( آب عزمت بريطانيا على الدخول في الحرب إلى جانب فرنسا وروسيا4وفي 

لمانيا والنمسا والمجر ، ومن جھة  انقسمت أوروبا إلى معسكرين متعاديين ، من جھة أ   

أخرى بريطانيا وفرنسا وروسيا ، وبقيت الو=يات المتحدة كأنما في معزل ، فقد كانت 

ا=حتكارات امريكية تأمل في ابتزاز ارباح من التدريبات العسكرية ، وفي كسب 

  .)3( قواھاالوقت جل تعزيز جيشھا والدخول في الحرب عندما تستنفذ البلدان المتحاربة
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 الذي أصدرته اممية الثانية ، وبين ا=شتراكيين ).∗( تقيد الب?شفة بكل دقة ببيان بال    

في شتى البلدان كيف ينبغي على الثوريين دوما أن يؤدوا واجبھم أممي ، ودعا الطبقة 

العاملة إلى تعزيز النضال الثوري الذي يقوض دعائم القيصرية ، وفضح خطط القيصرية 

 اضرب في روسيا زھاء مليون ونصف مليون من 1914للفتح وا=ستي?ء ، وفي عام 

العمال وأخذت اXضرابات تنشب ب? انقطاع ، وبدأت ع?مات الثورة بكل وضوح ، وبدأ 

إضراب العمال في جميع المدن ، وأطلقت الشرطة الرصاص عليھم ، ولكن الوضع 

 دون ذلك الحرب العالمية اولى الثوري لم يتحول إلى ثورة بعد ، فقد حالت

التي عبر فيھا " الحرب والثورة "لمقاله وقد وضع لينين الخطوط العريضة ).1(1914عام

، ويتحتم على " الثورة ھي أفضل حرب على الحرب: "بإيجاز عن الموقف من الحرب

  د أيضان تستغ? ھذه ازمة لتأمين انتصار الثورة ا=شتراكية ، وقد أكأالطبقة العاملة 

إن جوھر النضال ليس فقط في إحBل السBم محل الحرب، وإنما في إحBل ا+شتراكية "

  .)2("محل الرأسمالية

 في اليوم الثاني Xع?ن النمسا الحرب 1914 آب 7     قامت الشرطة النمساوية في 

لكن و. kعلى روسيا بإلقاء القبض على لينين وزج به في السجن معتقدة انه جاسوس روسي

النائب النمساوي ا=شتراكي فكتور أدار قام بزيارة وزير الداخلية ، وأكد له عداوة لينين 

وبعد أيام أطلق سراحه، كما . للقيصرية واستعداده لعمل أي شيء = ضعافھا وتحطيمھا

 ،  وأعضاء اللجنة المركزية1914لشفيك في تشرين الثاني وقبض على كافة النواب الب

يفة البرافدا الناطقة باسم الب?شفة ختمت بالشمع احمر بأمر حتى إن مكاتب صح

وقد سلطت القيصرية على الب?شفة إرھابا ً شديدا ً وخنقت كل الصحافة .  )3(القيصرية

البلشفية ، وزجت بآ=ف النشطاء الحزبيين في السجون ، واعتقلت النواب الب?شفة في 

                                                             

ر البيان إلى أھداف السلب أشا) سويسرا(، في 1912بيان عن الحرب، الذي اقر باCجماع في بال عام .بيان بال) ∗(

ن يھيئون لھا ودعا العمال من جميع البلدان الى النضال الحازم ضد الحرب ووالنھب عن الحرب التي كان ا"مبريالي

وإن الحرب خطر على الحكومات جميعھا دون استثناء وھو يشير إلى خوف .  بالذات1914والحرب العالمية ا-ولى 

، دار التقدم، موسكو، 2، ج3، المجلد)المختارات في ث1ث مجلدات( انظر، لينين، ليةالعماھذه الحكومات من الثورة 

 . 504، ص1967
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ين دوى في العالم كله نداؤھم على تحويل دوما الدولة وإحالتھم إلى المحاكمة ، والذ

).1(الحرب ا=مبريالية إلى حرب أھلية
  

ًجل إع?ن الحرب رسميا من جانبھا أ    أخذت ألمانيا تضغط على الحكومة العثمانية من 

من اجل فتح جبھة على الروس في منطقة البحر اسود وعلى البريطانيين في قناة 

ن على بقاء الدولة العثمانية على ي وروسيا حريصتالسويس ، وكانت كل من بريطانيا

 مليار قرش للحكومة العثمانية إذا 2الحياد ، وقام السفير الماني في استانبول بتقديم مبلغ 

 تشرين 21ًدخلت الحرب بجانب معسكر الوسط وقد تسلمت الحكومة المبلغ فع? في 

ت روسيا الحرب على الدولة  تشرين الثاني وأعلن2اول وأغرقت عدة سفن روسية في 

وضمت بريطانيا قبرص وأعلنت الحماية على مصر . العثمانية وتبعتھا فرنسا وبريطانيا

  . )2(1914 كانون اول 18في 

ًشن اسطول العثماني مع الطرادين المانيين غيبين وبرس?و ھجوما على السفن      

 ، وقصفت مدفعية 1914سنة  تشرين اول 30 و 29الروسية في البحر اسود في 

 من ھذا التاريخ دخلت الدولة ًاءا وغيرھا من الموانئ والقواعد ، وابتدسالمھاجمين =ودي

إن أعظم فائدة لدخول الدولة العثمانية في الحرب ھي . )3(العثمانية الحرب ضد روسيا

وفرنسا في إغ?ق الدردنيل والبوسفور أمام كل م?حة متجھة نحو روسيا وإعاقة بريطانيا 

أمدادھا لروسيا بعتاد الحرب الموجھة إليھا ، فكان على قوافل العتاد أن تمر من المحيط 

وكان الفساد . )4(المنجمد الشمالي وت?قي صعوبات جسيمة حتى تصل إلى داخل روسيا

ازمة التموينية قسوة اXداري على أشده ، والذي أفصح بشكل = يرقى إليه الشك من 

واطنين المدنيين الذين شارفوا على المجاعة بسبب نقص امتعة واغذية ، بالنسبة للم

وكان لعجز الحكومة في مواجھة أزمة النقل اثر اھم في خروج السيطرة من يد 

وكنتيجة لھزائم . )5(الحكومة ، لتتصاعد اصوات المعارضة المنادية بضرورة التغيير

 تكبدتھا على الجبھات وللخراب والمجاعات ، الجيوش الروسية وللخسائر الفادحة التي
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ارتفع الوعي الطبقي وتعاظمت الحركة الثورية بين العمال والجنود والف?حين وصغار 

البرجوازيين، في المدن ، وكانت ھذه الحركة موجھه ضد القيصرية والحرب 

ًا، من حيث وقد أفرزت الحرب بواقعھا الجديد الذي لم تشھده أوروبا سابق. )1(ا=ستعمارية

طول أمد القتال واتساعه وشموله ، عن بروز العديد من الظواھر المرتبطة بأھمية توجيه 

أقصى الجھود من اجل إدامة زخم المعركة ، حتى كان المجھود الحربي حالة عامة شاملة 

  . )2(، اضطلعت بھا جميع الفئات والطبقات في مختلف البلدان المتحاربة

ن على الجبھة الشرقية ، فتم تعزيز الجيوش النمساوية ضد الجيش كان تركيز الما     

الروسي الذي كان ضعيف التدريب والتسليح ، حتى البنادق العادية غير متوفرة للجميع، 

وھذا سھل على المان أن يشطروا الجيش الروسي إلى قوتين يبعد الواحد منھا عن 

حيدة التي يمكن اعتبار ا=نتصار فيھا ، وھذه ھي العملية الحربية الو ً مي?28اdخر 

ً ومھما كان ھذا النصر حاسما فقد ساعدت طبيعة ارض ).3(ًحاسما لصالح المان

 فأنسحب الروس على طريقة ارض المحروقة ، واقتربوا  ،ًالروسية أن = تجعله نھائيا

فشل . ينھممن خطوط تموينھم والمان والنمساويون يتعقبونھم فيبتعدون عن خطوط تمو

إ= انه لم يوقف الزحف الماني سوى صمود القوات الروسية في  .)4(المان في حملتھم

ًت لھا مبررا د خاصة وإن حرب القيصر وج).5(1914الشمال والجنوب من شھر أيلول 

    ، وما أعمق شعور"إن روسيا ا�م تستصرخكم: "ه شعب ب?ده فھو يقول لھمبلتقي

).6(ه بأرضه انه يكاد يعبدھاالشعب الروسي بع?قت
  

 ، ا=ستفادة من الباب "روسيا ، وفرنسا " ھا يًقدمت بريطانيا اقتراحا إلى حليفت     

ن أًالخلفي لمانيا ، واختيرت س?نيك منطلقا للھجوم من اجل اختراق اليونان بحجة 

 ويضمونھا اليونانيين قد يصلون إلى استانبول وتسقط في أيديھم، وحينذاك يحتفظون بھا

لدولتھم، وليس ھذا في مصلحة روسيا ، ھكذا كانت ستراتيجية روسيا المتعلقة بالمضايق 
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. )1(تتحكم في خطط حلفائھا، وكانت المصالح الخاصة ھي التي تسير وتحدد الخطوات

وكان حلفاء روسيا فرنسا وبريطانيا غير مخلصين لھا فكانوا يخشون من توسعھا المحتمل 

بعد ا=نتشار السريع لcفكار ا=شتراكية بين صفوف الطبقة العاملة في الشرق خاصة 

  . )2(وإيمانھا بالثورة ضد البورجوازية أدى إلى أن تبدأ إستراتيجية جديدة ضد روسيا

يجب أن نضغط على البورجوازية بشدة حتى ينفجروا ، عند ذلك تنتھي " :  وأكد لينين

).3 ("على البورجوازية بشدة اكبر، ولكن ستسوء ا�مور إن لم نضغط  الحرب
  

 1914ًكان تأثير الحرب على الوضع الداخلي لروسيا كبيرا فمنذ بداية الحرب عام      

 ارتفع عدد اXضرابات 1915 ألف شخص ، وفي عام 35 إضرابا ً اشترك فيھا 70وقع 

 ألف شخص وفي الشھر اول من العام الثالث من 500 اإلى ألف إضراب اشترك فيھ

 ألف شخص ، وقد دل ھذا على 500 إضراب اشترك فيه مليون و 1500الحرب، حدث 

  . )4(سرعة اقتراب الثورة

ً نموا متصاعدا لحركة المعارضة السياسية والتي بدأت واضحة في 1915شھد عام        ً

قلة اXصرار التي طالبت بأھمية فسح المجال أمام الدوما لممارسة سيما مجلس الدوما ، =

ه السياسي من اجل تشكيل الوزارة فيما ظھر تيار معارض آخر تبنى وجھة النظر دور

ا=شتراكية ، وقد تألف من ث?ثة اتجاھات، من بينھا اتجاه ا=شتراكية الثورية الذي تزعمه 

  . )5(نسكي، باXضافة إلى اتجاھين آخرين ھما البولشفيك والمنشفيكيكير

سياسية في غاية اصالة أبان الثورة، و= سبيل إلى كانت اXضرابات ا=قتصادية وال     

الريب في أن الصلة الوثقى بين ھذين الشكلين من اXضراب ھي وحدھا التي كانت تؤمن 

  .)6(. للحركة قوة كبيرة

 ظلت كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا تختلف فيما بينھا وأحيانا ً تتحارب ، على     

انية طوال قرن كامل ، والمان يودون اdن أن يثيروا مطامعھا في أم?ك الدولة العثم
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ا=خت?فات بين ھذه الدول ف? تطمئن أحداھا لcخرى ، ويفتر نشاط الجميع للحرب ، 

وا لھذا امر من قبل ، فحين عرضت فكرة القيام بحملة الدردنيل في طفالروس قد احتا

ولم .  والمضايق من نصيبھم ، اشترطوا أن تكون استانبول1915الربع اول من سنة 

تمانع في ذلك بريطانيا ما دام = يؤثر على بقاء سيطرتھما على مصر ، أما فرنسا فقد 

ولكن روسيا لم ترضخ لcلمان ، . )1(عارضت ، لكنھا اضطرت إلى اXذعان آخر امر

 استطاعت أن تحول اXنتاج في بلدھا بكامله لصالح المجھود الحربي ، 1916ففي عام 

ًلديھا من الرجال معين = ينضب ، كما إن تسليح جيشھا قد تقدم كثيرا عما قبل ومصانع و

 . )2(الذخيرة أصبحت نشطة تكفي حاجة جيوشھا ، ولكنھا ظلت تعاني الجوع من قلة القمح

     تمكن الجيش الروسي من تنظيم صفوفه بشكل جيد، وعمد القائد برسيلوف خذ .

 1916 حزيران 4ھجوم ضد القوات النمساوية في غاليسيا في ، وقاد ال زمام المبادرة

وكان من نتائج المعركة التي استمرت عشرة أسابيع تحقيق النصر الظافر ، واسر ما 

يقرب من أربعمائة وخمسين ألف جندي نمساوي ، أدى ھذا إلى ھز رومانيا ، والتي 

قوات النمساوية ، اكتسحت ال1916 آب 27عمدت إلى إع?ن الحرب ضد النمسا في 

وبالتالي إخضاع ھذه . 1916 كانون اول 6والمانية أراضي العاصمة بوخارست في 

  .)3(الدولة الغنية بموارد الحبوب والنفط ذات اھمية ا=ستثنائية في إدارة زخم المعركة

k، عندما عمت المظاھرات مدينة 1917    بلغت احداث أوجھا في الثامن من آذار 

ًد من قبل العمال والوطنيين لسوء اوضاع التي بلغت حدا = يطاق ، والھزائم يتروغرا

العسكرية للجيش الروسي الذي رفض تنفيذ أوامر الحكومة بقمع المتظاھرين ، ليعمد 

مجلس الدوما خذ زمام المبادرة من اجل تشكيل الوزارة التي تألفت من احرار 

 وھكذا وجد القيصر نفسه  ، آذار14 والجنود في ومجلس السوفييت الذي تكون من العمال

خيه الدوق ميخائيل الذي تنازل 1917 آذار 16ًمضطرا Xع?ن تنازله عن العرش في  

بدوره عن اللقب في اليوم التالي لتأخذ الوزارة ا=ئت?فية دورھا في قيادة الب?د وفق نظام 

  .)4(الحكم الجمھوري الذي بدأ خطواته ول مرة في روسيا
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  1917) شباط(ثورة فبراير  )1

 ة ٌ كانت ممھدي والت1917 ثورة أكتوبر لو= ثورة شباط قيق  ما كان باXمكان تح        

، وكانت اXطاحة بالقيصرية مرحلة تاريخية ) تشرين اول( للنصر في أكتوبر  ٌوفاتحة

ضرورية من أجل الثورة ا=شتراكية ، والتي خاضتھا الطبقة العاملة الروسية خ?ل 

 ، ولو لم تبذل طاقتھا الثورية لكان من المستحيل أن تتم الثورة 1907 - 1905اعوام 

 أيقظت العمال والف?حين إلى إنجاح 1905 فالثورة اولى عام ،مثل ھذه السرعة ب

 أدى إلى ظھور تيارات 1914 وھذا التراكم الذي تواصل إلى عام ،النضال السياسي 

مختلفة ومصالح طبقية متباينة واتجاھات سياسية واجتماعية متعارضة ، وحددت موقفھا 

 تضغط بأفكارھا الرجعية وتقوم بتعيين أشخاص من  كانت التي )1( .من الملكية القيصرية 

أعداء الديمقراطية المتشددين في مراكز رئيسية ، إلى جانب اساليب الزراعية 

الرأسمالية المتقدمة ، وتحويل جزء كبير من اراضي إلى ملكية فردية ، ونما التذمر في 

دة المتزايدة بإجراءات قمع عنيفة المدن بين العمال الصناعيين ، وقوبلت اXضرابات العدي

 وقعت سلسلة متتالية من 1914 – 1912ي ت فبين سن،وألقي اللوم عليھا فيما يحدث 

 باXضافة ،اXضرابات في سان بطرسبورج وموسكو وبعض المراكز الصناعية اخرى 

صل إلى الفضائح الخطيرة الناجمة عن الفساد في الدوائر الرسمية العليا وخاصة فيما يت

 لم تكن وليدة الصدفة أو رد فعل 1917  فالثورة الروسية في شباط )2(.باXدارة الحربية 

لتطورات سياسية أو عسكرية آنية وإنما ھي وليدة عھود طويلة من ا=ضطھاد والتخلف 

ُ حيث كانت سلطة )3(.وا=ستبداد الذي تميزت به الحكومة القيصرية وعلى مدى قرون

 بيد طبقة النب?ء والم?كين واXقطاعيين أنصار نظام الرق اXقطاعيالدولة قبل الثورة ، 

  .ورة أصبحت بيد الطبقة البرجوازيةوبعد الث، 

   )4(.إن انتقال السلطة من طبقة إلى أخرى ھو الدليل الرئيسي على الثورة       
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 Domaُ ، تم تأسيس نظام دستوري وبرلمان دوما 1905ُمنذ عام       

 ، غير أن )1(

 عدة 1904 و1900الع?قات بين الحكومة والبرلمان كانت سيئة ، وقد حصل بين سنتي 

أزمات سياسية وكانت في بعض احيان شديدة ، حتى أن اوساط الحكومية ، قبيل 

ًالحرب ، كانت قلقة جدا من ظھور العناصر الثورية من جديد ، ونضوج الشعب الروسي 

 ، وإجراء 1907 – 1905لمھمات التي لم تحققھا ثورة  لتحقيق ا)2(.، والقيام بالثورة 

تحو=ت ديمقراطية في نظام الدولة ، وتوسيع الحقوق السياسية للشعب ، وإقامة الحريات 

 وكانت الطبقة ،وحل المسألة الزراعية ،  ويوم عمل من ثماني ساعات  ،الديمقراطية

 ويعود ھذا إلى )3(.بسرعة فائقةالعاملة المھيمنة على الثورة امر الذي ضمن انتصارھا 

 ووحدة مصالحھا وأھدافھا وصدق اندفاعھا ، و= تمتلك ما تخاف  ،تجانسھا وتماسكھا

 توصف  ، وكانت بعض اdراء،كون اندفاعھا بقوة إلى امام ومثمرة كذلك يفقدانه ، ف

وكانت ، لذلك لم يرسم أحد لھا خطة ، أو ينظمھا ،  بأنھا لم تكن مدبرة 1917الثورة 

وھذا يلغي النضال الذي بذله  ،مفاجئا ً كام? ًلنظام ملكي قديم فقد صلته بالشعب انھيارا 

  .الشعب الروسي 

فقدت الثقة باحزاب البرجوازية ، وكانت سوفيتيات أ 1905 إن أحداث ثورة      

= يزالون  كلھا اشتراكية إ= أنھا لم تكن خاضعة للبلشفية في البداية ، إذ كانوا يتروغراد

    )4(.أقلية بين احزاب 

  

املة منظمة من خ?ل النقابات التي ظھرت ول مرة في السنوات عوكانت الطبقة ال      

 متطورة من لجان اXضراب ومن مندوبي السوفيتيات ومندوبي 1907 – 1905ما بين 

 بدور فعال المصانع ولجانھا ، ومن المنظمات التي أقامھا العمال ، واستطاعت أن تقوم

                                                             

 عام في الثورية ل[حداث نتيجة القيصرية الحكومة ا"نعقاد إلى دعتھا ، نيابية تمثيلية مؤسسة : الدولة دوما )2(

 الثالث الدولة دوما أنتخب ، سلطة كل من مجردة ً◌ فع1 كانت ولكنھا ، تشريعية ھيئة ً◌ شك1 كانت ، 1905

 الدوما في السيطرة القانون ھذا ضمن . 1907 حزيران 3 في الصادر الجديد ا"نتخابي القانون أساس على

 ، شاھين الياس ترجمة ، الثورية الجملة بصدد ، لينين : أنظر . الرأسماليين وكبار نييقارعال الم1كين لكتلة

  .210 – 209 ص ، ) ت. د ( ، موسكو ، التقدم دار

  .            80 ص ، السابق المصدر ، نوفنوبيير )3(

 العربية المؤسسة ، ا-يوبي والھيثم ديري أكرم ترجمة ، 2ط ، 1ج ، الروسية الثورة تاريخ ، ترتسكي ليون )4(

  . 198 ص ، 1971 ، بيروت ، والنشر للدراسات

  . 10–9ص ،النشر دار ، د . ت . د ،شفيق عادل ترجمة ، الحرب عن تخلىت اروسي ، كينان . ف جورج )5(



 

 

 ، مما أدى إلى اضطھادھا من جانب ب?شفةفي الثورة الروسية اولى تحت قيادة ال

 ا=نضمام بشكل علني إلى النقابات ، الذي أصبح التي دفعتھا إلىالسلطات القيصرية ، 

. عام? ً 000,638,2عددھم في نھاية ذلك العام 
  0 وھي قوة منظمة ومؤثرة )1(

 بتظاھرات شعبية مطالبة باXص?حات 1917روسية من شباط بدأت الثورة ال      

والغذاء ، وكانت الحكومة القيصرية تترقب ذلك من أجل ضرب المعارضة ، وتحولت 

، م ، فتم احت?ل محطات سكك الحديدھذه التظاھرات إلى أعمال عنف موجھة ضد النظا

َك أن الفرق العسكرية  وأطلقوا سراح المعتقلين من دون مقاومة تذكر ، وذلعثم الق? ِ

   )2(.الحكومية رفضت اوامر بالتصدي للحركة الشعبية وقمعھا بالقوة 

وغادر العمال المعامل  . 1917 شباط في بتروغراد ا=ضرابات في تواصلتو      

وأطلق سراح السجناء السياسيين . وتظاھروا على فساد اXدارة وتصادموا مع الشرطة 

وكان عدد المتظاھرين نحو  )3(.قديس بطرس والقديس بولص الذين كانوا في حصن ال

 ألف عامل ، وأدت محاولة النظام الفاشلة استخدام الجنود إلى اتساع عدد اXضرابات 90

وأھدافھا ، وكانت ا=حتجاجات على الحرب وعلى الحكم ا=ستبدادي تطالب بالخبز ، 

يون شخص ووقف الجيش  حيث أضرب ربع مليتروغراد آذار شلت مدينة 10وبحلول 

وعندما أمر  )4(.موقفا ً حاسما ً إلى جانب العمال الذين استولوا على مخازن اسلحة 

و= الثاني قواته بقمع الثورة ، رفضت تنفيذ اوامر وانظموا إلى المتظاھرين ، قالقيصر ني

 النار   إن رفض الجند إط?ق)5( .1917من عام شباط امر الذي أدى إلى استقالته في 

على الشعب الثائر ، كان ذلك رفضا ً للقيصر الذي أجبرته الحكومة المؤقتة على التنازل 

وسجن موظفوه الكبار في نفس الحصون التي ، عن عرشه وتنازل أقاربه عن حقوقھم 

كان قد سجن فيھا رجال الثورة بامس ، وأطلق سراح كل السجناء السياسيين في روسيا 

رة شباط ما حدث بأنه شغب قامت به النساء وعززته فتنة قام بھا  ووصف أعداء ثو)6(.

الجنود ، في الوقت الذي قاد الثورة عمال وأعوان ، ولكن ھذه القيادة حتى ولو كانت 

                                                             

   .5ص ، 1985 ، القاھرة ، الصحافة مكتبة ، السوفيتية النقابات ، تيجانوف .ف )1(

  .59 – 58 ص ، العشرين القرن في الدولية الع1قات ، الصمد رياض )2(

  .79 – 78 ص ، السابق المصدر ، بييدرونوفن )3(

 . 64ص ، السابق المصدر ، مارويك آرثر )4(

  .376ص  ، السابق المصدر ، سليمان حيدر علي )5(

  .376ص ، السابق المصدر ، سليمان حيدر علي )1(



 

 

 لتأمين ا=نتصار ، فإنھا لم تكن قادرة على وضع إدارة الثورة منذ البداية بين أيدي ةكافي

   )1(. العمال 

 ل[مبريالية الغربية ، فشراء تھامرحلة خطيرة في تشديد بيعمر بروسيا ت   كانت      

اسلحة من الخارج والقروض الجديدة والرقابة البريطانية على الصفقات الحربية التي 

ھا مكانت تعقدھا الحكومة القيصرية وتنفيذ المقتضيات الحربية اXستراتيجية التي كان يقد

ية السياسية بعلقديمة وكل ھذا كبل روسية بالتالحلفاء ، ودفع الفوائد عن الديون ا

وا=قتصادية الھائلة لبريطانية وفرنسا والو=يات المتحدة امريكية ، وقد كشفت الحرب 

العالمية عن الحالة التي = تطاق ل?ستبداد اجنبي في روسيا ، وقضت ثورة شباط 

ه الحيوية بسبب الھزائم  ميزات آخر  الذي فقد)2(. على الحكم المطلق للقيصرية 1917

المتوالية أمام الجيش الماني ، فا=نتفاضات كانت تتوسع داخل المعامل وبين الف?حين 

الذين أنھكتھم الحرب ، والجنود والبحارة رفضوا إطاعة ضباطھم ، وأعلنوا تمردھم 

ي المنظم ، وكان الب?شفة يلحون على إيجاد اضطرابات أخرى وخلق حالة من ا=نح?ل ف

 ارض ، ،صفوف الشعب وطرح الشعارات البلشفية التي استأسرتھم  ببساطتھا وقوتھا 

) 3(.الخبز ، الس?م 
  

 وتنحى القيصر عن العرش ، ن الحكومة 1917      رحب حلفاء روسيا بثورة شباط 

الجديدة وعدت أنھا سوف تتابع محاربتھا للقوات المركزية ، وبدأ أنھا حليف أفضل من 

م القيصري ، ولكن الشعب الروسي كان يريد الس?م والتخلص من المظالم السابقة ، النظا

إلى ا=ستق?ل وكان العمال فكان الف?حون يطمعون بارض ، وكانت القوميات تسعى 

 )4(. في المدن يناضلون ضد الملكية الخاصة للمصانع ، وكان للب?شفة نفوذا ً قويا ً

مال ورجال الشرطة ، وكان العمال يھاجمون الشرطة وازدادت حدة الصراع بين الع

جعل التفوق لصالح الشرطة التي تويقتلوھم ، إ= أن نقص اسلحة بين أيدي المتظاھرين 

                                                             

  .200 ص ، 2ج ، الروسية الثورة تاريخ ، تروتسكي ليون )2(

   مإبراھي ترجمة ، ) 1940 – 1917 ( ا"قتصادي ا"ستق1ل السوفييتي ا"تحاد أحرز كيف ، كاسيانينكو) 3     (

  .21ص ، 1976 ، موسكو ، التقدم دار ، قندور          

   الرحمن عبد إبراھيم ترجمة ، ا-وسط الشرق ودور العالمية ياسةـللس الجديدة اقـا<ف ، ولزبا جسترا) 4     (

  .80 ص ، 1963 بغداد ، والنشر للطباعة فرانكلين مؤسسة ، الخال         

  .836 – 835 ص ، قالساب المصدر ، روبرتس . م . ج )1(



 

 

المؤثر في و وقد كان للمرأة العاملة دورھا الفعال )1(.بقيت متحمسة مخلصة للقيصر 

 يتروغرادمصانع إلى شوارع  تدفقت أعداد غفيرة من العام?ت من مناطق ال، إذالثورة 

يطالبن بالخبز ، واختلط الجنود من الحامية العسكرية مع أفراد الجمھور وبدا أنھم 

وبدأ جنود الحامية الذين لم ، يتعاطفون معھم ، وقد فشلت اXجراءات لقمع اXضرابات 

احت يرغبوا في الذھاب إلى جبھة القتال بالتردد ، وفي اليوم التالي نشب أول تمرد ور

افواج الشھيرة في الجيش اXمبراطوري تغادر الثكنات لتنظم إلى الجماھير وليس لتطلق 

   )2(.النار عليھا 

 ثورة منظمة لھا جذورھا وجماھيرھا التي قامت بھا 1917 شباط        نستنتج أن ثورة

وھي ذات قاعدة فكرية وبرنامج مرسوم وواضح ، فالقوة المحركة للثورة ھي الطبقة 

لعاملة صاحبة المصلحة الحقيقية في الثورة ، وأن للنضال الجماھيري جذور عميقة ا

، له  1914 إلى 1907 - 1905من خ?ل التأريخ الممتد بين ، وتجربة ثورية راسخة 

دوره الكبير ، وكان للنقابات التي حشدت العمال ونظمتھم ، وحصلت الثورة منظمة ولھا 

  .ھا بعض المؤرخين أنھا مفاجئة بو=دتھابرنامجھا ، فھي ليست كما يتصور

  

  

  

  

  

  

  

 الحكومة البرجوازية المؤقتة  )2

)  Lvov (برئاسة برنس لفوف  1917ثورة شباط           تألفت الحكومة المؤقتة بعد 

 آذار 2 وزارة الخارجية في وكانت تمثل أت?ف احزاب البرجوازية المعتدلة ، وتولى

يمقراطي الدستوري ، وتولى يوتشكوف زعيم ميليوكوف زعيم الحزب الد 1917
                                                             

 العامة المصرية الھيئة ، ا-يوبي والھيثم ديري أكرم ترجمة ، الروسية الثورة من يوم 300 ، صوريا جورج )2(

 ، 32 – 31 ص ، 1972 ، للكتاب

   ص ، 2009 ، بيروت ، الفارابي دار ، الحلبي سمير ترجمة ، الثورة تشريح ، برينتن كرين )3(

         112 – 113.  



 

 

 وزير كيرينسكي وأصبح 1917 وزارة الحربية ، عزله لفوف في نيسان )1(اكتوبريين

وبھذا أصبحت الوزارة تمثل العناصر البرجوازية ، ففيھا ممثلو كبار م?ك للعدل ، 

 دولة والرأسماليين وأصحاب اعمال وأرباب المھن ، ومھمتھما تأسيساراضي ، 

نه ظھرت في شديدة عجلة في الوزارة ھذه تألفت )2(.دستورية ديمقراطية برلمانية  

ًنفس اليوم ھيئة جديدة خشي أن تتحدى سلطة الدوما وتزيد الثورة اشتعا= بد= من توقفھا  ً

عند المرحلة التي بلغتھا ، وكانت الھيئة الجديد ھي سوفييت مندوبي العمال والجنود في 

 الذي يتألف من أعضاء اختارھم مباشرة الجنود والعمال في ثكناتھم ومصانعھم يتروغراد

 وكان القيصر )3(.ً، وللجماعات التي انتخبتھم أن تعزلھم وتعين بد= منھم في أي وقت

ًبعيدا عن العاصمة بطرسبورغ عندما بدأت ا=ضطرابات ، فقد كان في مركز القيادة 

ك مع المان وحلفائھم النمساويين ، وعندما بلغته العسكرية يشرف على تطورات المعار

 منه بأن حكومته قادرة على فرض ظنا ًأخبار التظاھرات لم يكترث لھا بادئ امر ، 

ورة واضطرار الحكومة إلى امن وضرب المتمردين ، ولكن عندما بلغته أخبار الث

على الحكومة المؤقتة ، للقضاء لة فكر بتوجيه بعض فرقه العسكرية إلى العاصمة ا=ستقا

ولكن كبار قواد جيشه نصحوه بصرف النظر عن الحملة العسكرية وتقديم استقالته ، 

وقد  . 1917 آذار 16فاستجاب القيصر للنصيحة وتنازل عن العرش لولده ميشال في 

د ، وھكذا أصبحت اعتذر ميشال عن قبول العرش بعد أن =حظ خطورة الموقف في الب?

 آذار ذات نظام حكومي = ھو بملكي و= ھو جمھوري بانتظار 17من  ًروسيا ابتداء

 التي آلت Xقامة جمھورية برجوازية ديمقراطية تتمتع فيھا بحرية )4(.تبلور اوضاع 

الك?م والنشر وا=جتماع والدين والعمل السياسي، وخرجت إلى النشاط العلني كافة 

لطة السياسية من آذار إلى تشرين الثاني احزاب التي كانت غير مشروعة ، وظلت الس

بين الحكومة المؤقتة وسوفيتيات العمال والجنود الثورية ، و= شك أن ھذه ا=زدواجية في 

وكان ھدفھا وقف الثورة ، السلطة التي حملت الطابع ا=نتقالي تعد حالة لم يسبق لھا مثيل 
                                                             

 وكان 1917 تشرين ا-ول 17الذي تشكل في روسيا في "  أكتوبر17اتحاد " أعضاء حزب : ن ا"كتوبريو )1(

يمثل مصالح البرجوازية الكبيرة والم1كين العقاريين ، دعم ا"كتوبريون سياسة الحكومة القيصرية ، أنظر، 

  .660 ، ص 1973لياس شاھين ، دار التقدم ، موسكو ، إلينين ، عن النقابات ، ترجمة 

 ، 1997 ، الھيئة المصرية العامة لكتاب ، القاھرة ، 2عبد العظيم رمضان ، تاريخ أوروبا والعالم ، ج )2(

  .265 – 264ص

  .81 ، ص 4 ، مجلد1ل ، تاريخ الفكر ا"شتراكي ، جھـ ، كو. ج  )3(

  .265 – 264 ص المصدر السابق ،عبد العظيم رمضان ،  )1(



 

 

ن يجب أن تبقى طوي? ًطة البرجوازية ا=شتراكية ، ومواصلة الحرب ، وأن السل ، 

الظروف ال?زمة للثورة ا=شتراكية لم تتوفر في روسيا ، ون العمال ليسوا على استعداد 

لتسلم الحكم وتصريف أمور الب?د ، وخرج الحزب البلشفي من السرية ، وعادت جريدة 

لب?شفة  ، وقد قام ا1917 آذار 5البرفدا إلى الصدور ، وكان العدد اول قد صدر في 

 خاصة بعد إع?ن العفو العام الذي أعلنته الحكومة المؤقتة )1(.بنشاط كبير بين الجماھير 

، وفتحت أبواب السجون ، واستطاع الب?شفة أن يضاعفوا أعدادھم عشر مرات أي من 

 آذار مزدوجة ، 18ا في  وكانت نتائج الثورة بعد انتصارھ)2(. ألف 240 ألف إلى 24

لشعب مع حرية تشكيل الجمعيات ، وسيادة الشعب ، ومن جھة أخرى تسلح افمن جھة 

تعاد الملكية ، أي حكومة ممثلي البرجوازية الكبيرة ، وھكذا أسفرت الثورة عن نتيجتين ، 

فانتصار الشعب والظفر بحرياته ذات الطابع الديمقراطي الصريح، ولكن السيادة الفعلية 

فازدواج السلطة يعني أنه   )3(.ي البرجوازية الكبيرة لم تنتقل إليه ، إنما انتقلت إلى أيد

إلى جانب الحكومة المؤقتة البرجوازية ، تألفت حكومة أخرى ما تزال ضعيفة ، وھي 

   )4(.سوفيتيات نواب العمال والجنود والف?حين ممن يرتدون لباس الجنود 

  

بينما آلت ھم من الف?حين ، إن الذي قام بالثورة ھم العمال والجنود الذين كان غالبيت       

، وأن الب?شفة ھم الذين قادوا الجماھير في المعارك على حين السلطة إلى البرجوازية 

 على رأس السوفيتيات بوصفھا أجھزة ) 6( والمناشفة)5(ا ا=شتراكيون الثوريوندغ

   )1(.الشعب

                                                             

  .266 – 265ص ، نفسه المصدر )2(

 وزارة ، حمصي أنطوان ترجمة ، الثاني القسم ،1ج ، ) 1991 – 1815 ( بين روسيا ، سكولوف جورج )3(

  .317 – 316ص ، 1999 ، قمشد ، الثقافة

  .124 – 223 ص ، 1968 ، موسكو ، التقدم دار ، 1ج ) أجزاء أربعة ( المختارات ، لينين )4(

  .361 ص ، 6 المجلد ) مجلدات 10 ( المختارات ، لينين )5(

 سنة أوائل – 1901 سنة أواخر في انبثق ، روسيا في صغير برجوازي حزب ، الثوريون – ا"شتراكيون )1(

 والمالكين العمال بين الطبقية الفروق يروا لم ، الشعبية والحلقات الجماعات مختلف توحيد نتيجة 1902

 في القيادي العاملة الطبقة دور وأنكروا الف1حين داخل في والتناقضات الطبقي التمايز وطمسوا الضعفاء

 تصرف تحت ا-رض ويوضع ل[رض الخاصة الملكية على بالقضاء يقوم الزراعي برنامجھم وكان ، الثورة

 عن ، لينين : أنظر ، اجتماعية ملكية ا-رض وجعل التعاونيات وتطوير ، العمل مبادئ وتطبيق المشاعات

  .657ص ، النقابات

 ا"سم ھذا عليھم أطلق ، الروسية الديمقراطية – ا"شتراكية في الصغير البرجوازي التيار أنصار : المناشفة )2(

 أنفسھم وجدوا إذ ، 1903 آب في المنعقد الروسي الديمقراطي – ا"شتراكي العمال لحزب الثاني المؤتمر في



 

 

وريين الذين  الث– سياسة المناشفة وا=شتراكيين خطروعمل الب?شفة على فضح      

 إن ازدواج )2(.كانوا يرون أن التحالف مع البرجوازية ھو الطريق الوحيد Xنقاذ الوطن 

السلطة يعكس عدم التوازن السياسي ، بل يعبر عن حالة من الصراع الفكري ، التي = 

يمكن لھا با=ستمرار بالدوام وإنما ھي أمر = بد من حسمه لصالح اغلبية المتحمسة 

  .ًوالتغير وھذا ما حدث فع? للثورة 

إن ازدواج السلطة ھذا يتجلى بوجود حكومتين ، الحكومة الرئيسية ، الحقيقية ،      

حكومة لفوف وشركاؤه ، التي تتسلم جميع ) المؤقتة ( حكومة البرجوازية ، والالفعلية ، 

عمال ھيئات السلطة ، وحكومة إضافية ثانية حكومة رقابية يمثلھا سوفييت نواب ال

حكومة = تسلم ھيئات سلطة الدولة ، بل تستند   ،يتروغرادوالجنود والف?حون في 

 وما تزال السلطة القيصرية )3(مباشرة إلى أغلبية الشعب وسائر السوفيتيات المحلية

القديمة تقود كل آلة الدولة والجيش والشرطة وسلك الموظفين ، ولم يجھز عليھا ، وأن 

 سلطة الدولة فقد انتقلت إلى أيدي طبقة جديدة ھي البرجوازية التي ا ً ،الملكية لم تلغ قانون

 رومانوف حول آلتحالفت مع العناصر الملكية ، وقد حاولت حكومة لفوف أن تفاوض 

 وسعت الحكومة المؤقتة أن توقف التطور ال?حق للثورة )4(.عودة الملكية في روسيا 

 –ت تتابع الحرب ، وإلى جانبھا ا=شتراكيون وإلى أن تستغل مكتسباتھا لصالحھا ، وكان

   )5( .يتروغرادالثوريون والمناشفة الذين ترأسوا سوفييت 

 ضد الحكومة المؤقتة ، 1917 نيسان 20       اندلعت تظاھرات للجنود والعمال يوم 

 بين الحكومة المؤقتة 1917منذ شباط الب?د وكانت ھذه ازمة اكبر التي شھدتھا 

وتشكوف وزير بف وزير الخارجية ، وكوالعام ، انتھت باستقالة كل من ميليووالرأي 

 ، التي شارك فيھا المناشفة 1917 أيار 5الحربية ، وشكل لفوف أول حكومة ائت?فية في 

                                                                                                                                                                              

 الديمقراطيين – ا"شتراكيين حين في ، للحزب المركزية الھيئة انتخابات عند المؤتمر نھاية في أقلية

 وتعني ، منشينستفو كلمة من الب1شفة اسما كان ھذا ومن ، با-غلبية فازوا ، لينين رأسھم وعلى الثوريين

 ، السوفييتية ا"شتراكية الديمقراطية حول ، لينين:أنظر ، المؤقتة الحكومة في اشتركوا وقد ، ا-قلية

  .245 – 244ص

 ، 38 – 37ص ، 1987 ، وسكوم ، نوفوستي وكالة نشر دار ، أكتوبر ثورة حدثت كيف ، آمينتس )3(

  .24ص ، السابق المصدر ، كاسيانينكو )4(

  .27 ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )5(

  .367 – 366ص ، 6 المجلد ، جلداتم 10 في المختارات ، لينين )1(

 575ص ، السابق المصدر ، وفيدوسوف بييفانوف )2(



 

 

سكي وزارة الحربية ، إ= أن الب?شفة طرحوا ين الثوريون ، وتولى كير–وا=شتراكيون 

نھا كانت حكومة مواصلة الحرب ، والتحالف مع  )1(.شعار سقوط الحكومة المؤقتة 

بريطانيا ، وفرنسا ، قصد اقتسام العالم ، وخنق الشعوب الصغيرة والضعيفة ، إن ھذه 

الحكومة ، رغم اماني التي أعرب عنھا سوفييت نواب العمال والجنود ، لم تقم بأي 

 الرأسمالية ، حتى خطوة ملموسة من أجل وضع حد للحرب التي تصب في مصلحة الدول

أنھا لم تنشر المعاھدات السرية حول اقتسام ب?د فارس ونھب الصين وتركيا واقتسام 

النمسا واغتصاب بروسيا الشرقية والمستعمرات المانية ، وقد أكدت الحكومة الجديدة 

 فالحكومة البرجوازية لم تقدم شيئا )2(.ھذه المعاھدات التي عقدتھا الحكومة القيصرية 

لشعب ، واحزاب البرجوازية لن تنظر إ= لمصلحتھا ، إ= أننا يجب أن نذكر أن الثورة ل

البرجوازية خطوة جادة في التغيير الذي أحدثته من الناحية السياسية ، فالعفو العام عن 

السجناء ، وحرية تشكيل جمعيات الصحافة وسيادة الشعب وإط?ق حرية احزاب التي 

منھا الحزب البلشفي الذي بدأ ينشط بين الجماھير ، ھذه كلھا تعبر خرجت من السرية ، و

   0عن المكاسب الديمقراطية التي حصل عليھا الشعب 

        

 قد وجه مذكرة إلى الحلفاء بتاريخ )3(      كان وزير الخارجية ميليوكوف رئيس الكاديت

 قدمتھا إلى حلفائھا ،  نيسان ، أكد فيھا أن الحكومة مستعدة للتمسك بالتعھدات التي18

وأنھا قررت متابعة الحرب حتى النصر النھائي ، مما خلق أزمة حادة ، إذ كان معنى ذلك 

أن الثورة لم تبدل شيئا ، وإن أھداف روسيا في الحرب = تزال كما كانت في عھد 

القيصرية ، ووجد اليسار أن ھذا العمل تصفية كاملة للمحتوى الثوري للسياسة الخارجية 

   )4(.، وضربة مسددة للسلم ، لذا طالب باستقالة ميليوكوف 

                                                             

 ، 278 – 277ص ، السابق المصدر ، رمضان العظيم عبد )3(

  .318ص ، 6 المجلد ، مجلدات 10 في تاراتالمخ لينين )4(

 عام روسيا في ا-ول تشرين في أنشئ ، البرجوازي ، الديمقراطي – الدستوري الحزب أعضاء : الكاديت )1(

 الحكومة نشاط الكاديت دعم ، الشعب حرية اسم أنفسھم على وأطلقوا الدستورية بالملكية طالبوا ، 1905

 أثناء الملكية إنقاذ الكاديت حاول 1917 شباط في الديمقراطية – جوازيةالبر الثورة مرحلة وفي ، القيصرية

 . المتدخلين مع للثورة المعادية المسلحة العسكرية العمليات جميع في اشتركوا فيھا، قيادية مناصب ھماست1م

  .553ص ، 6 المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين : أنظر

  .278 – 277ص ، بقالسا ردمصال ، رمضان العظيم عبد )2(



 

 

      كانت اسلحة الثورية التي لجأت إليھا الجماھير من أجل الوصول إلى التغيير 

والثورة ھي اXضرابات العمالية المتكررة والتظاھرات الجماھيرية ، وكانت الطبقة 

، وكان الشعب يريد السـ?م ، نه العاملة قوة كبيرة منظمة وثورية ومستعدة للتضحية 

سئم القتال والحرب ، ويريد الخبز نه عانى الجوع ، ويريد ارض التي يحلم بھا ، 

وكانت الثورة البرجوازية قد حملت في بدايتھا الحرية والديمقراطية التي وقفت ضدھا 

  .فيما بعد عندما أصبحت تھدد مصالحھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1917 شباط ثورة  منالدوليموقف ال )3

وقف فم البرجوازية الصدى الطيب لدى الدول الديمقراطية ، شباطكانت لثورة         

بريطانيا وفرنسا المؤيد للثورة يعود إلى أسباب عدة منھا رغبتھا في رؤية راية 

 عن النظام  ًالديمقراطية ترفرف فوق روسيا ، وإن التعاون مع نظام ديمقراطي عوضا

ي سيزيد من قوة الجبھة الشرقية في مقاومة الدكتاتورية ، ومن خ?ل القيصري الدكتاتور

 ، بين روسيا وألمانيا ، وبروز د=ئل 1916إط?عھا على مفاوضات جرت في صيف 

القيصر الروسي بدأ يميل نحو التفاھم مع ألمانيا ، وأخذت ترجح لديه فكرة أن تشير إلى 

رجية في الحكومة المؤقتة ، منذ اليوم عقد صلح منفرد معھا ، كذلك إع?ن وزير الخا

 ، إن ب?ده ستستمر في الحرب إلى جانب حلفائھا 1917 آذار 17اول لتشكيلھا ، في 



 

 

وقد طلب السفير امريكي ) 1(.وفاءا منھا ل?تفاقيات المؤقتة الموقعة مع حكومة القيصر 

ات المتحدة أول فرنسيس واشنجون ا=عتراف بالحكومة المؤقتة وعلى أن تكون الو=ي

دولة تقدم ھذا ا=عتراف ،ن الشعب الروسي انظم للديمقراطيات القوية التي تناضل ضد 

الحكم المطلق ، وعرضت الحكومة امريكية تقديم قروضا للحكومة الروسية الجديدة ، 

 في م على أمل أن يفيد وجودھ1917 من امريكيين إلى روسيا عام  ًوأرسلت أعدادا

حكومة المؤقتة في ع?ج المشاكل والتشاور والتعاون الفعال بين الحكومتين مساعدة ال

 امريكية التي كان لھا مصلحة في انتصار بريطانيا اتكما أن الفئ)2(.للمضي في الحرب 

المتحدة وفرنسا وجدت في الثورة الروسية عام? إيجابيا يساعدھا في حمل الو=يات 

، روسيا ،   فرنسا ، بريطانيا(انب دول التفاھم وھي امريكية على دخول الحرب إلى ج

وقد رفعت شعار ضرورة توحيد جميع القوى الديمقراطية في ) صربيا ، بلجيكا ، إيطاليا

 وكان الموقف الماني من الثورة )3(.معسكر واحد من أجل التصدي للقوى الدكتاتورية

 إنھاء الحرب في الجبھة  بمدى تجاوب الحكومة المؤقتة مع مطلب ًالروسية مرتبطا

الشرقية ، وحاولت ألمانيا أن تتفاھم مع الحكومة المؤقتة حول ھذا الموضوع بواسطة 

سبب عدم استجابة الحكومة المؤقتة ب ولكن )Grim(النائب ا=شتراكي السويسري غريم 

ع للمبعوث الماني وإصرارھا على متابعة الحرب ضد ألمانيا التي دفعھا إلى اللجوء لجمي

 2 وبعد إع?ن الو=يات المتحدة الحرب على ألمانيا في )4(.الوسائل من أجل إسقاطھا 

 ، ازدادت الرغبة المانية في إنھاء القتال على الجبھة الشرقية ، 1917نيسان من 

ونشطت في مساعيھا من أجل إسقاط الحكومة البرجوازية المصممة على ا=ستمرار في 

ق ، وكانت ألمانيا ترمي إلى إنھاء الحرب مع روسيا ، وتنفيذ الحرب إلى جانب دول الوفا

 من الجبھة الشرقية وجمعھا مع جيوش حليفتھا ةخطتھا القاضية بنقل الجيوش الماني

النمسا ، في الجبھة الغربية ليتسنى لھا القضاء على المقاومة البريطانية وفرض الصلح 

ت المتحدة امريكية من استكمال على خصومھا اوروبيين قبل أن تتمكن الو=يا

استعداداتھا الحربية وإيصال جنودھا إلى ساحة المعركة في أوروبا ، وبعد أن فشلت 

                                                             

 ، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ، العشرين القرن في الدولية ا-حداث تطور ، الصمد رياض )1(

  .57- 56ص ، 1999 ، بيروت

  .19 – 17ص ، السابق المصدر ، كينان – ف جورج )2(

  .57ص ، العشرين القرن في الدولية ا-حداث تطورات ، الصمد رياض )3(

  .60ص , 1ج ، العشرين القرن في الدولية الع1قات ، الصمد رياض )1(



 

 

ألمانيا في إقناع الحكومة المؤقتة في توقيع اتفاقية صلح منفرد ، لذلك وجھت أنظارھا نحو 

، وإنھاء الحرب الحزب البلشفي الذي كان من أھدافه إسقاط الحكومة البرجوازية من جھة 

)1(.من جھة ثانية 
  

       كانت افكار البلشفية قد وجدت لھا مساحة واسعة بين الشعب من خ?ل الشعارات 

  .التي رفعوھا والتي تنسجم مع التطلعات الجماھيرية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للحكومة المؤقتة كيرينسكيرئاسة  )4

وزيرا للعدل بعد الثورة البرجوازية         كان الكسندر كيرينسكي اشتراكيا ثوريا ، كان 

 ، ووزيرا للحربية والبحرية ، ثم رئيسا للحكومة 1917الديمقراطية في شباط عام 

البرجوازية المؤقتة ، وبعد ثورة أكتوبر ا=شتراكية ، ناضل نضا= نشيطا ضد السلطة 

 )2(.حدة  ، وقضى مدة طويلة في الو=يات المت1918السوفيتية ، وھرب إلى الخارج عام 

ومنذ بداية الثورة كان يھتم بسياسة التوازن بين ممثلي البرجوازية وممثلي 

 وقد شن الكاديت الروسي وكيرينسكي حم?ت ھوجاء ضد الب?شفة منذ )3(.الديمقراطية

                                                             

  .58 – 57ص ، العشرين القرن في الدولية ا-حداث تطور ، الصمد رياض )2(

  .24ص ، السابق المصدر ، كاسيانينكو )1(

  .75ص ، 2ج ، الروسية الثورة تاريخ ، تروتسكي ليون )2(



 

 

 ، وكذلك في حزيران وتموز من خ?ل الصحف ، وبذلك ساعدت الجماھير 1917نيسان 

لينين خارجا ً على القانون ، وألقى زعماء الب?شفة في  واعتبر )1(.في تقييم البلشفية

  وعندما كان وزيرا للعدل وممثل ا=شـتراكيين ومرشح مجلس العمال )2(.السجون

والجنود قررت ھذه الوزارة إجراء اXص?حات مثل حرية الك?م والنشر ، وحق 

وإشراك المرأة فيھا، اXضراب واستبدال الشرطة القديمة بالجند ، وإدخال التصويت العام 

+ "ولكن المتطرفين لن يرضوا بذلك وطلبوا عقد الصلح حا= على اسـس التـالية 

 فشلت الحكومة في "مكاسب إقليمية ، و+ تعويضات حربية ، إعطاء حق تقرير المصير

تنفيذ مطالبھا ، قامت اضطرابات في يتروغراد وعم ا=خت?ل بيـن الجند ، وأخذ 

لعبون دورا مھما بفضل ممثلي العمال والجنود ، حتى إذا ما جاء تموز ا=شتراكيون ي

 أصبح أعضاء الحكومة المؤقتة جميعا بيد ا=شتراكيين ، وحدث أن فشلت 1917

الجيوش الروسية في حملة ضد النمسا فش? ً كليا ً فأثار ذلك سخط الرديكاليين 

   )3(.وحملھم على القيام باضطرابات جديدة ) المتطرفين(

        بعدما استولت البرجوازية على كامل السلطة في البلد ، قررت أن تنكل بالب?شفة ، 

وأن تحل السوفيتيات ، وخنق الثورة ، وإعادة كل شيء إلى ما كان عليه سابقا ، وإغ?ق 

المصانع والمعامل ، وإلى الزج بالعمال في الشوارع ، وفقد مئات اd=ف من العمال 

ف تحطيم البروليتاريا وقمعھا ، وقررت البرجوازية أن تعھد بالسلطة إلى أعمالھم ، بھد

ديكتاتور عسكري وتكلفه بتصفية جميع منجزات الثورة وبإعادة النظام الملكي في روسيا 

 الذي حاول القيام بانق?ب في )4(.، وتم ترشيح الجنرال كورنيلوف ، القائد اعلى للجيش 

السلطة ، وقد تم الزحف على العاصمة وتجريد الوحدات  وا=ستي?ء على 1917 آب 27

من س?حھا ، وحل مجالس السوفيتيات ، وإع?ن احكام العرفية حينما يتم الدخول إلى 

لذلك قبلوا ا=نضمام . المدينة ، وطلب كيرينسكي من الب?شفة الدفاع عن الثورة المھددة 

تسليح الشعب ، وإخ?ء سبيل : ين إلى لجنة الكفاح الشعبي ضد الثورة المضادة بشرط

السجناء السياسيين ، وبعد تحقيق ھذين الشرطين اندفعوا فورا إلى المعركة ، وتم تسليح 

                                                             

  .599ص ، 1971 ، 1ج ، 3 المجلد ، مجلدات ث1ث في ، المختارات ، لينين )3(

 ، والنشر للطباعة الطليعة دار ، ا-يوبي يثمھوال ديري أكرم ترجمة ، المغدورة الثورة ، تسكيوتر ليون )4(

  .94ص ، 1968 ، بيروت

  .377ص ، السابق المصدر ، سليمان حيدر علي )5(

(1) Ponemarev, and others, op. cit. P. 113 .   



 

 

 ألف عامل ، وقطعت الطرق المؤدية إلى العاصمة ، وأخذ الب?شفة بتوعية جنود 40

وا  توقفت القوات المتمردة بعد أن أدرك1917 آب 29كورنيلوف في مواقعھم ، وفي 

خداع قادتھم الذين صوروا لھم أنھم ذاھبون للقضاء على عصيان بلشفي ، وسحقت 

 وكان كيرينسكي على علم بالمؤامرة أسھم فيھا عمليا ولم يتخذ أي )1(.مؤامرة كورنيلوف 

تدبير جل درئھا ، وعندما فھموا أن المؤامرة لن تحارب الب?شفة فقط بل سيبيدون أيضا 

والمناشفة ، فخاف كيرينسكي بالغ الخوف، وعندما اقتنع بأن  يين الثور–ا=شتراكيين 

 بعد أن تعرض =نتقاد )2(.الجماھير أخذت تھب دفاعا عن الثورة، شرع يدعو إلى النجدة 

شديد من اليمين وأدرك الف?حون والجنود والمواطنون ، الذين شاركوا في الجھد الحربي 

أفشلوا معا مغامرة كورنيلوف ، وسنحت وفي احداث الثورية منذ شباط، قوتھم و

)3(.الفرصة للب?شفة على ا=ستي?ء على السلطة والقيام بالثورة ا=شتراكية 
  

ديمقراطية ول مرة ، وتكون جمعية تضم جميع  عقد ندوة كيرينسكي         اقترح 

 تشكلت حكومة 1917 أيلول 15عناصر امة ، فرفض السوفييت ذلك ، وفي 

 ، ولدت من إدارة جميع طبقات الشعب ، وھي قاعدة النظام البرلماني الليبرالي ديمقراطية

 والتي ستحل جميع المسائل القانونية )4(.المقبل ، على أن تعقد الجمعية التأسيسية قريبا ً

كان الھدف من الندوة الديمقراطية تكوين حكومة : " اساسية ، ويقول تروتسكي

ب ، وتضمن انعقاد الجمعية التأسيسية في الموعد مسؤولة تستطيع أن تنھي الحر

المحدد ، لكننا تلقينا نتيجة ھي عكس الھدف المعلن رسميا ، وذلك بواسطة الخداع 

 الثوريين التي عقدت –والتحالفات بين كيرينسكي والكاديت والمناشفة وا+شتراكيين 

                                                             

  .286 – 285ص ، السابق المصدر ، رمضان العظيم عبد )2(

(3) Ponemarev, and others, OP. Cit, P. 113. 

  .66ص ، السابق المصدر ، مارويك آرثر )4(

 أصدرت ، الديمقراطية البرجوازية شباط ثورة بعد ، روسيا لسكان تمثيلية مؤسسة ھي : التأسيسية الجمعية )1(

 وكانت ، تأسيسية جمعية دعوة فيه أعلنت آذار 2 في تصريحا ، الجماھير ضغط تحت ، المؤقتة الحكومة

 وعلى بسيطرتھا ا"حتفاظ على حريصة المؤقتة الحكومة كانت ولما أيلول 17 بتاريخ حددت قد ا"نتخابات

 ثورة بعد إ" التأسيسية الجمعية تجتمع ولم ، الدعوة تسوف أخذت فقد الثورة، تطور أمام العراقيل وضع

 يمارسھا السلطة كانت يوم ، الب1د تھااجتاز التطور من مرحلة يعكس تركيبھا وكان ، ا"شتراكية أكتوبر

 الھيئة حلت 1918 كانون 7 وفي ، الكاديت حزب وكذلك الثوريين – وا"شتراكيين المناشفة حزب ممثلوا

 حول لينين : أنظر .  الحقيقي الشغيل الشعب مصالح نحو عداءھا بوضوح تظھر كانت التي التأسيسية

  .240ص ، السوفيتية ا"شتراكية الديمقراطية



 

 

رة والجمعية وراء ظھور الندوة الديمقراطية والتي تھدف إلى القضاء على الثو

)1(" .التأسيسية 
  

 60ين العام الروسي ، البالغ  ، كشفا بالد1917 أيلول 17      وضعت الحكومة في 

 مليار دين خارجي ، وكان أكبر دين ، 16 منھا للمكتتبين الروس ، و33مليار روبل ، 

ة وكانت القروض فاحشة ، وغير قابل) مليارات 5,5(وفرنسا )  مليارات5,7(لبريطانيا 

 بصورة = 1917للسداد ، وأن كل القروض الخارجية والداخلية تعد ملغاة اعتبارا من 

 لسحق الثورة 1906رجوع عنھا ودون استثناء ن حلفاء النظام القيصري قدموھا عام 

 بالرغم من 1917 أيلول 23 قام عمال السكك الحديد بإضراب في ) 2(.الروسية اولى 

سكان بالحاجات الضرورية خ?ل اXضراب واتھمتھم الصحافة جھودھم لتزويد الجبھة وال

 قام عمال باكو بإضراب عام التحق بھم 1917 أيلول 27وفي . البرجوازية بالخيانة 

 ألف من عمال النفط وقد تم دعمھم من قبل المؤسسات وجنود الحامية في 30أكثر من 

 8مالية اXضراب وفي باكو ورجال البحرية حيث تبرعوا بأجورھم ليوم واحد لدعم 

 بدأت اXضرابات ودعت لھا نقابة عمال المعادن حيث توقف العمل 1917تشرين اول 

في المصانع بالورش ومحطات القوة توقفت مـن تزويدھم بالطاقة الكھربائية ، وبلغ 

 قام مفوضون من 1917 تشرين اول 9 ألف تقريبا ، وفي 40مجموع المتظـاھرين 

يج من لجان إدارة المصانع وقد بلغ عددھم ألف مفوض في موسكو وقد نقابة عمال النس

 21 في )3( .1917 تشرين اول 18ھيئوا التحضيرات ل[ضراب العام الذي سيقام في 

 ألف من عمال النسيج في إضرابات في مدن أفانوف ، 300 قام 1917تشرين اول 

 وقد حاول البرجوازيون كسر شويا ، كوستروما ، كوخروف ، كينشما والمدن اخرى ،

اXضراب لكنھم فشلوا أمام ص?بة العمال ووحدتھم ، ولكن أصحاب المصانع والتجار 

وأصحاب المقاطعات أرسلوا البرقيات للحكومة المحلية يطلبون سحق اXضراب ، وفي 

 سيطرت القوات المعادية للسوفييت على موسكو ، وشكل 1917 تشرين اول 21

 لجنة الثورة العسكرية ، وكان الھجوم المضاد حيث استطاع الحرس الحزب البلشفي

احمر السيطرة على محطات سكك الحديد ، واستطاع العمال والجنود والثوريون 

                                                             

  .98 – 94ص ، 1966 الطليعة دار منشورات ، 2ط ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون عن ً◌ اقتباسا )2(

   .326- 325ص السابق المصدر ، سكولوف جورج )3(

(1) Sobolev, and other, History, of the October Revolution, Progress Publishers, 

Moscow, 1966, PP. 100-103   



 

 

 ونظم الب?شفة إضرابا في ليلة )1(.السيطرة على دوائر البريد ، وجميع المواقع اخرى 

سكريا ، وبعدھا بساعات ق?ئل  ، وجرى احت?ل العاصمة ع1917 تشرين اول 24

غادر كيرنسكي روسيا ھاربا ، بعد ذلك سيطر لينين بواسطة النواة البولشفية على 

السوفييت ، وكان البولشفيك يعتمدون على عمال المصانع والجيش ، وإن تنظيماتھم لم 

 وقد )2(.من الشعب الروسي % 80تكن قد تغلغلت بين جموع الف?حين الذين يكونون 

 لينين إلى مدينة نوملي منتصف الليل واستلم زمام قيادة الثورة ، وانتشر خبر وصل

 ، 1917 تشرين اول 25وصوله إلى عدة مدن مما وسع أجنحة الثورة ، وفي صباح 

أصبحت كافة المرافق المھمة بأيدي الثوار من محطات سكك الحديد والطاقة ، ودائر 

وق على الحكومة المحلية التي كانت مسيطرة على البريد ، وبنك الدولة ، وتم إحكام الط

مناطق صغيرة في مركز المدينة ، مثل القصر الشتوي وقصر مالنكي ، وبعض البنايات 

اخرى ، وقد خطب لينين خطابه الشھير إلى مواطني روسيا معلنا أن الحكومة المحلية 

   )3(.قد تم اندحارھا 

  

 عودة لينين من منفاه )5

ومة المؤقتة تشارك الحلفاء الغربيين معظم مثلھم العليا السياسية وتأمل         كانت الحك

إنشاء نظام دستوري ديمقراطي في روسيا ، فواصلت الحرب ضد ألمانيا ، لذلك لما 

عرفت الحكومة المانية أن الزعماء البلشفين كانوا يؤيدون الصلح مع ألمانيا أمنت 

 وكان السفر عبر ألمانيا )4(. في قطار مغلق سفرھم من سويسرا إلى روسيا عبر ألمانيا

دون انتظار موافقة السوفييت في يتروغراد وأثيرت ضجة بين ا=شتراكيين في سويسرا 

وفرنسا ، وقد شجب المھاجرون الروس في اجتماعاتھم موقف لينين وأتباعه ، وبعد 

والعمال يومين توافدت إلى محطة السكك الحديد حشود ھائلة من المھاجرين الروس 

السويسريين واXيطاليين لوداع لينين ورفاقه ، وكان برفقة زينوفييت ، راديك ، 

                                                             

(2) Ibid, pp. 103-106 

 82ص ، السابق المصدر ، باولز جسترا )3(

(4) D.K  Sobolev, and others, a  short history of the USSR, Part 2, Translated by: Devid 

Skuirsky, and Vic Schneerson  Progress Publishers, Moscow, 1965, P.53 

 المصرية النھضة مكتبة ، سيف أبو كامل حسين ترجمة ، 1950 – 1914 من العالم تاريخ ، دافدتومسن )1(

  .105ص ، 1956،



 

 

كرويسكايا كارنبكي وعدد آخر من البولشفيك ، وكان بين العائدين عشرين رج? ً من 

غير البولشفيك ، وقد أصر لينين على سفرھم معه من أجل تغيير ا=نطباع العدائي الذي 

 سيبخ?س في 14 وكان لينين مقيما في المبنى رقم )1(.ية المان تركته رحلته تحت رعا

مدينة زويريخ ، وكان تشوقه للعودة إلى روسيا كبير جدا ، وكان يعلم أن البريطانيين 

والفرنسيين سيعتقلونه إذا مر عبر بلديھما ، لذلك لم يكن وصوله إلى يتروغراد بمثابة 

ة فحسب بل نتجت عنھا أيضا تھمة العمالة إلى ھزة قوية مجددة لنشاط المنظمة البلشفي

ألمانيا بدليل حصوله على اXذن بالمرور عبر أراضيھا ، كذلك تھمة أن الب?شفة يتلقون 

 وأن الحكومة المؤقتة لم تعترض على عودة ألد أعدائھا ، بينما تردد )2(.المال من ألمانيا 

?ت للسفر ، ولم يمكث في البريطانيون والفرنسيون في منحه تأشيرة مرور وتسھي

سويسرا فترة طويلة ولو لم يساعده الحلفاء على العودة إلى روسيا من أجل اXطاحة 

 وعندما وقعت )3(.بالحكومة المؤقتة وإبرام الس?م مع ألمانيا لساعدته برلين على العودة 

طريق احداث الثورية في روسيا ، طالب الب?شفة عودة لينين إلى الب?د فورا وعن 

ً =جئا روسيا شيوعيا مقابل الوعد بالسعي 32ألمانيا ، التي وافقت على السماح بسفر  ً

لتسليم عدد من اسرى المان والنمساويين الموجودين في روسيا ، وتعرض لينين 

   )4(.وجماعته للتشھير ، نظرا ن ألمانيا كانت في حالة حرب مع روسيا 

 الحديدية بتروغراد ، كانت محطة 1917 نيسان 16ء         وفي ساعة متأخرة من مسا

التي وصل إليھا القطار الذي كان يحمل لينين ، مزدحمة بآ=ف الناس الذين جاءوا 

=ستقباله ، وجاء العمال والحرس احمر ، وأمام المحطة اصطفت صفوف الجنود 

عاشت "اف والبحارة بانتظام ، ووصلت السيارات المصفحة ، وختم لينين خطابه بھت

 إن سفر لينين إلى روسيا عبر اراضي المانية دون تفتيش )5(" .الثورة ا+شتراكية

 ، وبوصول لينين إلى روسيا بدأ العمل للمرحلة الثانية 1917 نيسان 16حقائبھم وذلك في 

                                                             

 ، 1972 ، بيروت ، والنشر للدراسات العربية المؤسسة ، الخليل فاطمة ترجمة ، لينين ، شوب ديديف )2(

  .137 – 136ص

  .105 – 100ص ، السابق المصدر ، جونيور ريشيتار ، س جون )3(

  .135 – 134ص ، السابق المصدر ، شوب ديفيد )4(

  .270 – 268ص ، السابق لمصدرا ، رمضان العظيم عبد )1(

(2) Ponomarev, and others, OP. Cit, PP. 102-104 



 

 

 وبناءا على طلب لينين وزينوفييت ، طرحت على الوزير )1(.من الثورة الروسية البلشفية 

ني رومبيرغ الشروط التي يطلب ال?جئون تحقيقھا لتأمين السفر ، وھذه الشروط الما

  - :)2(التي تم ا=تفاق عليھا ھي

يتم مرور عربة القطار التي يستقلھا ال?جئون السياسيون وجميع اشخاص  )1(

ليتي الشخصية ة على مسؤوالراغبين بالعودة إلى روسيا ، عبر اراضي الماني

 .الكاملة 

 .ع العربة التي يسافر بھا ال?جئون بحصانة كاملة تتمت )2(

ينبغي أ= يخضع المسافرون إلى تفتيش جوازاتھم ، والتحقق من شخصياتھم عند  )3(

 .الدخول إلى ألمانيا أو الخروج منھا 

يسمح ل?جئين بالسفر دون النظر إلى معتقداتھم السياسية ، أو آرائھم حول الحرب  )4(

 .والسلم 

 .اقات السفر بالتعريفة العادية سيحصل ب?تن على بط )5(

يتم السفر بقطار مباشر ، وبدون أدنى توقف إذا كان ذلك ممكنا ، و= يحق ي  )6(

مسافر أن يترك العربة ويعطي امر بذلك لmخرين ، و= ينبغي أن يتخلل 

 .الرحلة عبر اراضي المانية ، أي توقف = تفرضه الضرورات التقنية 

مقابل الوعد بالسعي لتسليم عدد من اسرى المان والنمسا يتم السماح بالعبور  )7(

وبين الموجودين في روسيا ، ويتعھد الوسيط والمسافرون ببذل كل ما في وسعھم 

 0بين صفوف العمال عند الوصول إلى روسيا كيما يتم ھذا التبادل 

دود يتم تحديد أقصر محطة ممكنة لتأمين العبور من الحدود السويسرية ، حتى الح )8(

 4(  زوريخ –بيرن ( السويدية ، كما يتم ا=تفاق على التفاصيل التقنية فورا ً ، 

4 ()3(آذار التوقيع فريتزب?تن- مارس2 / 1917نيسان 
 

ولم يكن لينين يجھل أن ھذه الرحلة عبر ألمانيا ستخلق كثيرا من الصعوبات بين ال?جئين 

 بعض البلدان أن ينشروا بيانا يكون ، وفي روسيا نفسھا ، لذا فقد طلب من اشتراكييي

                                                             

  .62 - 61ص ، 1ج ، العشرين القرن في الدولية الع1قات ، الصمد رياض )3(

  .85 – 84ص ، السابق المصدر ، يارصو جورج )4(

 السويسري ا�شتراكي للحزب العام مينا� ، ب�تن فريتزن )1(

  .86 – 85ص ، السابق المصدر ، صوريا جورج )2(



 

 

بمثابة رد سياسي مسبق على جميع الھجمات التي يمكن أن يتعرض لھا لينين بسبب 

   )1(.اختيار ھذا الطريق للوصول إلى روسيا 

  :نص البيان 

إن الموقعين أدناه بعد اط$عھم على العراقيل التي تضعھا حكومات الحلفاء أمام سفر       "
س وبعد معرفتھم للشروط التي وضعتھا الحكومة ا,لمانية قبل سماحھا بسفرھم، ا,ممين الرو

وبعد اقتناعھم التام بأن الحكومة ا,لمانية لم تسمح بسفر ا,ممين الروس إ5 لرغبتھا بتقوية 
  :الميول المعادية للحرب في روسيا ، يعلنون ما يلي 

بكل قواھم ضد جميع ا;مبرياليات        إن ا,ممين الروس الذين ناضلوا طوال الحرب 
وخاصة ضد ا;مبريالية ا,لمانية ، 5 يودون العودة إلى روسيا إ5 للعمل من أجل الثورة ، 
وسيساعد عملھم ھذا البروليتاريا في جميع الب$د ، وبخاصة في ألمانيا والنمسا على بدأ 

روليتاريا الروسية البطولي نضالھا الثوري ضد حكوماتھا ، وإن المثال الذي يقدمه نضال الب
يمثل في ھذا الصدد خير حافز على العمل الثوري ، ولكل ھذه ا,سباب يرى الموقعون 
ا,مميون من سويسرا ، وفرنسا وألمانيا ، وبولونيا، والسويد ، والنرويج ، أن من حق رفاقنا 

ھم ، ونحن الروس بل من واجبھم أن يستفيدوا من ھذه الفرصة السانحة للعودة إلى ب$د
نتمنى لھم أفضل التمنيات بالنجاح في صراعھم ضد السياسة ا;مبريالية التي تنتھجھا 
البرجوازية الروسية ، فليس صراعھم ھذا سوى جزء من صراع الطبقة العمالية المشترك في 

  "سبيل الثورة ا5جتماعية 
  
  
  

  التوقيع
 ، فريتزب3تن) ھولندا(، برونسكي ) فرنسا(لوريو فا، ) فرنسا(، ھنري غيلبو ) ألمانيا(بول ھار تشتارين 

 ، نائب كارليسون) السويد( سترويم نائب وأمين سر الحزب ا5شتراكي ، )السويد( نجليندھا ، )سويسرا(
، ) السويد (كلوكنم ورصحيفة ستفي ، تشيليوم ، محرر ) السويد(ورئيس صندوق التأمين لحوادث العمل 

  ) السويد ( ، محرر في صحيفة بوليتيكن ، توفيرمان ) النرويج(ھانش 

 شخصا ، كان منھم 32ين العائدين إلى روسيا وعلى رأسھم لينين         كان عدد ال?جئ

 من المجموعات السياسية اخرى ، 7 من البوند العصبة اليھودية ، و6 بلشفيا ، و19

وادث تذكر، واستقل  آذار ، وتم اجتياز ألمانيا دون ح27وحدد تاريخ ابتداء الرحلة في 

المسافرون ناقلة بحرية أقلتھم إلى السويد ، وفي العاصمة السويدية جاء محافظ المدينة 

وعدد كبير من المھاجرين الروس والسويديين =ستقبالھم ، وانتقل المسافرون من السويد 

ھير  وقوبل وصول لينين باستقبال حافل من الجما)2(.إلى فنلندا ، وبعدھا إلى يتروغراد 

والجنود ومن رجال الحكومة المؤقتة ومن معاونيه ورفاقه، ومنذ وصوله بدأ يھاجم 

الحكومة المؤقتة ويطلب إسقاط وتولي العمال والجنود والف?حين الحكم ، وأن يستولي 

الف?حون على ارض فورا وأن يتولى العمال المسلحون إدارة المصانع والقضاء على 

                                                             

  .نفسه المصدر )3(

  .85ص ، السابق المصدر ، صوريا جورج )1(

  1917) نيسان (أبريل 7 بيرن

 القديم الروسي التقويم حسب) آذار (مارس 25



 

 

دنة بين البلشفيك واحزاب اخرى وأنه يجب تنحية جميع البرجوازية وإنھاء كل مھا

   )1(.أعضاء اللجنة التنفيذية فورا نھم ليسوا با=شتراكيين 

      انتھت الثورة البرجوازية وإن من الضروري ا=ستعداد لنقل ھذه الثورة من السلطة 

سير قدما إلى امام ، البرجوازية إلى سلطة العمال والف?حين ، وعلى الثورة إذا أرادت ال

أن ترفض تقديم أي دعم للحكومة المؤقتة ، وأن تستعد ا=نتقال من المرحلة اولى 

 ولم يكن )2(.السلطة البرجوازية الديمقراطية إلى المرحلة الثانية سلطة العمال والف?حين 

ب أن من الممكن إسقاط الحكومة المؤقتة نھا كانت تحظى بتأييد السوفيتيات الذي يج

تقطع صلتھا بالحكومة البرجوازية وتأخذ السلطة كلھا ، ففي السوفيتيات تتمثل أغلبية 

الشعب والجيش إلى جانبھا ، وإذا أعلنت السوفيتيات أنھا ھي السلطة ، فلن يتمكن أحد من 

)3(.مقاومتھا
  

  

  

  

  

  

 1917 )يتشرين الثان( نوفمبر 7 - )تشرين اCول( أكتوبر 25: ثورة أكتوبر ا.شتراكية  )6

        ليست الثورة ا=شتراكية عم? واحدا ، وليست معركة واحدة في جبھة واحدة ، 

إنما ھي مرحلة كاملة من الصراعات الطبقية الحادة ، سلسلة طويلة من المعارك في 

جميع الجبھات ، أي في جميع مسائل ا=قتصاد والسياسة ، معارك = تنتھي إ= بمصادرة 

 ويستحيل انتصار الثورة ا=شتراكية إذا لم تحقق الديمقراطية الكاملة ، ملكية البرجوازية

 حاول لينين والب?شفة بذل كل ما في وسعھم لتحقيق الثورة )4(.حسبما كان يرى لينين 

  0 1917سلميا وذلك بعد ثورة شباط 

                                                             

  .77ص ، 2010 ، القاھرة - دمشق ، العربي الكتاب دار ، لينين ، ديعم نييالحس يالحسين )2(

  .276 - 271عبد العظيم رمضان ، المصدر السابق ، ص )3(

(4) Ponamarev and others, op, cit, P.104. 

 دار ، شاھين إلياس ترجمة ، مصيرھا تقرير في ا-مم حق ، القومية المسألة لحو انتقادية م1حظات ، لينين )1(

  .70ص ، ت.د ، موسكو ، التقدم



 

 

ضت         لقد كان من المتصور أن باXمكان حدوث انتقال سلمي إلى ا=شتراكية إذا قب

السوفيتيات على السلطة كاملة وفاز الب?شفة باغلبية ، في كل ھذه المجالس ، ولكنھم لم 

يلجئوا إلى النضال المسلح إ= بعد أن استنفذوا كل فرص التطور السلمي للثورة 

 وأصبح مجلس نواب العمال والجنود السوفييت في يتروغراد أھم ھيئة )1(.ا=شتراكية 

د اعترف بسلطة الحكومة المؤقتة ، التي طالبت بعدة توصيات رسمية في روسيا ، وق

منھا عفو عام شام? وفوريا عن جميع السجناء والمنفيين السياسيين ، وحرية الرأي 

والصحافة وا=جتماع واXضرابات وإلغاء الطبقية وجميع القيود الدينية باXضافة إلى 

 الحكومة ووضع دستور لروسيا انتخاب مجلس تأسيس باستفتاء سري شامل لتحديد نوع

كما أقر المجلس إبدال الشرطة بميليشيا وطنية تخضع للسلطة المحلية ، وتعيين 

المسؤولين عن البلديات والمدن بانتخابات ديمقراطية ، باXضافة إلى توسيع نطاق 

 )2(.الحريات المدنية بحيث تشمل الجنود الخاضعين للنظام العسكري أثناء أدائھم واجبھم 

وفي تلك اثناء كانت القوى الثورية في روسيا تستعد للمعركة الحاسمة ، وكانت 

الحكومة المؤقتة في حيرة شديدة وأخذت تجمع القوى بصورة محمومة جل تحطيم 

)3(.الثورة ، ولم ينقذ الثورة غير العمال والف?حين وذلك بأخذ السلطة بأيديھم 
  

جوازية لم تحل المھام التي واجھت الب?د ، وقادته إلى        كانت الثورة الديمقراطية البر

الحرب والدمار والجوع والكارثة الوطنية التي = مفر منھا ، لذلك تحركت الجماھير 

الشعبية على طول الب?د وعرضھا ، وتعاظمت في كل مكان ، في المراكز الصناعية 

 قامت 1917، وفي أيار وفي ارياف النائية ، وفي العاصمة وفي اطراف البعيدة 

اXضرابات في كافة أرجاء الب?د ، فقد طالب العمال بتحسين حالتھم ا=قتصادية وظروف 

 ألف في مصنع سورموفو 20عملھم ، وازداد عدد اXضرابات في حزيران ، فأضرب 

 حزيران 18على الفولغا ، وعلى إثرھم أعلن إضراب عمال المعادن في موسكو ، وفي 

ت كبيرة في يتروغراد للعمال والجنود ، وشارك فيھا حوالي خمسمائة ألف قامت تظاھرا

شخص ، إن مساھمة ھذا العدد الغفير في مظاھرة أمر لم يسبق له مثيل واعترفت صحيفة 

                                                             

 دار ، ج1ل شوقي ، ترجمة ، ماركسية نظرة ، الثورة بوسيلوجيا ، الثورة اجتماع علم ، كرازين يوري )2(

  .48ص ، 1974 ، الجديدة الثقافة

 128ص ، السابق المصدر ، شوب ديفيد )3(

(4) Ponomorev, and others, OP. Cit, PP. 119-120  



 

 

 وسارت الغالبية )1(.بأن المظاھرة كشفت عن انتصار الب?شفة ) نوفاياجيزن(المناشفة 

 ، وقد قام )2("كل السلطة للسوفييت"البلشفية العظمى من المتظاھرين تحت الشعارات 

عمال يتروغراد بتشكيل سوفيتيات نواب العمال كھيئات للسلطة الثورية ، وبمبادرة من 

 ، 1905العمال أنفسھم ، أن فكرة السوفيتيات كانت تعيش في ذاكرة الشعب منذ ثورة 

ة لنواب العمال والجنود وأيد الب?شفة مبادرة العمال ، فتشكلت منھم السوفيتيات الموحد

 وتھيأت لسوفييت يتروغراد إمكانية كاملة آنذاك =ست?م السلطة إ= أن قواد السوفييت )3(.

 الثوريين رفضوا ھذه اXمكانية وأرسلوا ممثليھم إلى الحكومة –المناشفة وا=شتراكيين 

ل على  وتميزت اXضرابات بعدد المشتركين ، وسيطرة العما)4(.لدعمھا وتأييدھا 

المصانع والمعامل وشرع الف?حون يطردون الم?كين العقاريين وينزعون أراضيھم 

واعتدتھم الزراعية ومواشيھم ويحرقون دورھم Xرغامھم على النزوح ، وامتنع الجنود 

عن الخضوع للحكومة المؤقتة ، التي دعمت إلى توحيد جبھة التكتل مع الثورة المضادة 

د قوة ا=نتفاضات في أوكرانيا وبيلوروسيا وآسيا الوسطى وما في عامة روسيا مع ازديا

وراء القفقاس وفي طشقند وفي آسيا الوسـطى نشبت انتفاضة ضد الحكومة المؤقتة 

 عقد بصورة شبه سرية في )5(.البرجوازية اشـتركت فيھا جماھير اdزبك والروس

طي الروسي البلشفي  الديمقرا–يتروغراد المؤتمر السادس لحزب العمال ا=شتراكي 

 آب وقدم المؤتمر تقييما واضحا للوضع في الب?د وحدد 3 تموز إلى 26للفترة من 

مھمات الحزب في الظروف القائمة ، وأكد المؤتمر أن الثورة تتنامى وتسير لcمام ولن 

 وكان الحزب البلشفي قد تضاعف )6(.يوقف زحفھا الحثيث الراسخ أي إرھاب برجوازي 

 الحرب بسبب القمع وا=عتقا=ت والنفي ، أما لجنة يتروغراد البلشفية خ?ل سنوات

 الثورييون لم –فانتقلت عشية ا=نتخابات إلى السوفييت ، أما المناشفة وا=شتراكيون 

يتعرضوا للتنكي?ت من جانب القيصرية ، فكانت لھم مراكز ارتكاز شرعية ، مثل الكتل 

استطاعوا بواسطتھا أن يؤثروا على العمال ، وأن المنشفية في مجلس الدوما ، والتي 

                                                             

  .26 – 21ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )1(

  .65ص ، السابق المصدر ، آمنيتس )2(

  .571ص ، السابق المصدر ، وفيروسوف بيفانوف )3(

  .25ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )4(

(1) Ponomorev, and others, OP. Cit, PP. 118 

 33ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )2(



 

 

يتمتعوا بنفوذ قوي بين الجنود، وأن يستولوا على قيادة سوفييت يتروغراد في المرحلة 

اولى من الثورة ، وكان عدد الب?شفة في سوفييت يتروغراد قلي? ، ولكنھم وقفوا 

ن الحا=ت والقرارات مدافعين عن مكتسبات الثورة ، وتحت تأثيرھم تم اتخاذ عدد م

الثورية ، وأيد السوفييت مبادرة العمل بتشكيل ميليشيا عمالية في المعامل والمصانع 

 كما وضع السوفييت تحت إشراف بنك الدولة )1(.أصبحت فيما بعد جنين الحرس احمر 

 ، وأنشأت لجنة التموين لتوزيع الخبز والمواد) أزفيستا(ودار سك النقود ، وأصدر جريدة 

   )2(.الغذائية في المدينة ، وأخذ السوفييت يمارس الرقابة على صرف أموال الدولة 

ثورة أكتوبر ا=شتراكية = يمكن فھمھا بوجه عام إ= باعتبارھا حلقة من حلقات        إن 

مسلسل الثورات العالمية ا=شتراكية ، وأن موقفھا من الدولة = يكتسب أھمية سياسية 

مسألة ملحة من مسائل الساعة ، باعتبارھا مسألة تبيان ما  ينبغي وحسب ، بل تغدو 

 وأن الطبقة العاملة تخوض الحروب الثورية من )3(.للجماھير أن تفعله =نتصار الثورة 

  :أجل أھداف ثورية ھي 

        انتقال السلطة إليھا وللف?حين ، والتخلي فع? عن جميع ا=لحاقات وأن تكون 

   )4(.ة بيد الشعب الملكية الفعلي

      نود أن نبين أن الفBحين قوة لھا حضورھا ، ودورھا الفعال في ثورة أكتوبر 

 ، كقوة عسكرية من جھة وصانعة الغذاء من جھة أخرى ، إ+ أنھا ليست بطبقة 1917

، فھي غير متجانسة من الناحية ا+قتصادية ، وغير متطابقة بوجھات النظر ، فھناك 

والفBحون الفقراء ، إ+ أنھم القوة الكبيرة التي قامت ) ا�غنياء(و+ك الفBحون الك

  .بالثورة إلى جانب الطبقة العاملة 

      كان لعودة لينين إلى روسيا وتزعمه الحركة الشعبية المطالبة بوقف الحرب ، أثره 

ومة في زيادة قوة الدعوة للس?م ، وأخذ الب?شفة يديرون التظاھرات ضد موقف الحك

المؤقتة الرامي إلى استمرار القتال وبھدف التخفيف من حدة النغمة الشعبية عمدت 
                                                             

 قمع مرحلة وفي روسيا في 1917 أكتوبر ثورة أثناء العمالية المسلحة القوات ھي : ا-حمر الحرس )3(

 وحدات لتشكيل أساسا ا-حمر الحرس فصائل وكانت ، الفتية السوفيتية الجمھورية ضد المسلحة تمرداتال

 ، وفيدوسوف يبيفانوف : أنظر : حمرا- الجيش في كلھا اندمجت 1918 نيسان وفي ، ا-حمر الجيش

 . 572ص ، السابق المصدر

  .573 – 571ص ، نفسه المصدر )4(

  .177 – 176ص ،  2المجلد) مجلدات بث1ث (المختارات ، لينين )1(

  .333ص ، 6المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )2(



 

 

 1917الحكومة المؤقتة إلى إقالة وزير الخارجية ميليوكوف ، والذي كان قد أعلن سنة 

بأن ب?ده ستفي بجميع التعھدات الدولية التي التزمت بھا حكومة القيصر ، ولكن تدبير 

 لم يحسم النزاع ، ن الوزير الجديد وإن تراجع في أيار من نفس الحكومة المؤقتة ھذا

العام وأعلن بأن ب?ده لن تعترف با=تفاقيات السرية التي كانت قد وقعتھا حكومة القيصر 

 إ= أن الطلب اساسي للب?شفة ھو تغيير السياسة الخارجية وإنھاء القتال وھذا )1(.

ھروب : ت انق?بية فاشلة في حزيران كان نتائجھامطلب الشعب ، وقد قامت عدة محاو=

لينين إلى فنلندة وإح?ل كيرينسكي مكان امير ليفوف في رئاسة الحكومة المؤقتة الذي 

حسم الموقف ووضع ل?ضطرابات التي عمت الب?د ، وجعلت الوضع سيئا و= ھيبة 

 الموقف فاتخذ قراره  وبلغت الفوضى ذروتھا عندما أراد كيرينسكي أن يحسم)2(.للسلطة 

القاضي بتحديد كانون اول موعد =نتخابات المجلس التأسيسي الذي سيضع دستورا 

للب?د على أساس جمھوري ، وما أن بلغ الخبر لينين حتى قرر العودة سرا إلى روسيا 

   )3(.ليحول دون ا=نتخابات وسيطرة البرجوازية وا=شتراكيين على المجلس التأسيسي 

عقدت اللجنة المركزية اجتماعا ) تشرين اول(جاء لينين إلى العاصمة سرا وفي        

القي لينين تقريرا عن ضرورة البدء بالثورة ، وصادقت اللجنة المركزية على مشروع 

 وكان " إن ا+نتفاضة محتمة وأنھا قد نضجت تماما": القرار الذي كتبه لينين والقائل

 القرار فقد كانا = يؤمنان بانتصار الثورة ا=شتراكية ، كامينيف وزينوفييت ، قد عارضا

ويعتبران أن روسيا لم تنضج جل ا=شتراكية ، وأنشئت لدى سوفييت يتروغراد ھيئة 

جل تنظيم ا=نتفاضة عمليا ھي اللجنة الثورية العسكرية التي كانت تضم ب?شفة 

د ھيأت اللجنة الثورية العسكرية  ثوريين يساريين وثوريين = حزبيين ، وق–واشتراكيين 

قوات الثورة وفصائل الحرس احمر ، وكان أسطول البلطيق إلى جانب الثورة كليا 

وكانت أفواج حامية يتروغراد مستعدة للقتال استجابة لدعوة من اللجنة الثورية العسكرية 

ء الطبقة  كان حلفا)4(.، وتم وضع خطة ل?نتفاضة على أساس إشارات لينين وتوجيھاته 

                                                             

 وفرنسا بريطانيا بين العربية الب-د تقسيم يھاف تم ، 1916 عام أيار 16 في بيكو سايكس اتفاقية ، السرية ا تفاقيات )3(

 حر ميناء ا سكندرية وإع-ن ، فلسطين وتدويل ، بريطانيا إلى والعراق ، فرنسا إلى ولبنان فسوريا ، القيصرية وروسيا

  .تركيا من أجزاء روسيا وإعطاء

  .62 ص ، 2ط ، العشرين القرن في الدولية الع-قات ، الصمد رياض )4(

  .59 – 58ص ، العشرين القرن في الدولية ا;حداث تطورات ، الصمد رياض )1(

(2) Ponomorev, and others, OP. Cit, P. 120-121  



 

 

العاملة في الثورة جمھورا ً ھائ? ً من الف?حين وعشرات الم?يين من سكان روسيا 

)1(.وعمال البلدان المتحاربة وجميع بلدان العالم عموما 
  

       خطب لينين خطابه إلى كافة مواطني روسيا معلنا أن الحكومة المحلية تم 

)3(.د سريعا  ، وانتشر الخبر في جميع أرجاء الب?2اندحارھا
  

        اجتمعت الحكومة المؤقتة في قصر الشتاء مساءا Xعداد وسائل التصفية الحاسمة 

   )4( .والنھائية للب?شفة ، وأصدرت توجيھاتھا ل[سراع بعملية القضاء على الب?شفة 

وكادت تصريحات تروتسكي أن تحبط الثورة المسلحة ، فقد تكلم في اجتماع لسوفييت 

د وطالب بتأجيل الثورة حتى افتتاح مؤتمر السوفيتيات الثاني المقرر عقده في يتروغرا

، وبتصريحه ھذا كشف للحكومة المؤقتة أن الثورة قد تقع في ) تشرين اول( أكتوبر 25

 أكتوبر ، فقررت أن تسبق الب?شفة وتحشد القوى جل الھجوم ، وقام كل من 25

 عدم موافقتھما الحزب على الثورة في صحيفة غير كامينيف وزينوفييت اللذين نشرا نبأ

بلشفية وذلك بعدما انھزما من اللجنة المركزية وھكذا عرف العدو با=ستعداد السري 

ل?نتفاضة ، وقد كتب لينين إلى اللجنة المركزية أنه ينبغي تطھير صفوف الب?شفة من 

، وعزلتھم اللجنة الخونة وطالب بطرد كامينيف وزينوفييت من الحزب على الفور 

)5(.المركزية ومنعتھم من اXد=ء بأي تصريح باسم الحزب 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .277 – 276ص ، 6المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )3(

 )3 (رقم الملحق أنظر )4(

(5) Shelestov, and others, a  short history of the USSR, Part 2, P. 35 

  .347ص ، 2ج ، الروسية الثورة تاريخ ، تروتسكي ليون )6(

(1) Ponomorev, and others, OP. Cit, P.120 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ا.ستي2ء على قصر الشتاء )7

 )1( أكتوبر أصدر لينين تعليماته با=ستي?ء فورا على قصر الشتاء25        وفي يوم 

) اورورا(ع الطراد الذي كان مقرا للحكومة المؤقتة ، وكانت الطلقة التأريخية من مدف

 وتم )2(.إشارة بدء الھجوم على القصر ، واستولت القطعات الثورية على القصر عنوة 

اعتقال الوزراء السابقين وسجنھم في قلعة بطرس وبولص حيث كان القيصر يسجن 

 من قصر الشتاء وذھب إلى غاتشينا كيرينسكيوقد فر ) 3(.المناضلين من أجل الحرية 

(Gatchina) كيلومتر عن يتروغراد ، ليحشد الجنود ويأخذ المدينة ، لكنه 45 تبعد التي 

                                                             

 وعرض متر200 طوله ويبلغ ، لنيفا نھر على واجھاته إحدى تطل ، واسع مبنى من الشتاء قصر يتألف )1(

 الصغير والمسرح منه القريب الدير إلى باCضافة الشتاء قصر ويشكل ، مترا22 وارتفاعه ، متر160

 واسع موقع وسط العظيمة القصر أعمدة وتنصب ، تقريبا ھكتارات 9 تعادل مساحة تغطي ھندسية عةمجمو

 ا-دميرالية مبنى ، ا-ركان مبنى: وھما رائعة بصورة المنسقة ا-بنية من مجموعتان جانبيه من يحاذي

 ، عشر الثامن لقرنا في راستريللي اCيطالي الرائعة الھندسية المجموعة ھذه مخطط وضع وقد ، البحرية

 ، الثالث بطرس زوجة يتروفنا إليزابيث اCمبراطورة ، جدا فخما القصر وكان ،) روسيا كل لمجد (وكرسھا

  .324 – 323ص ، السابق المصدر ، صوريا جورج: أنظر

  .291عبد العظيم رمضان ، المصدر السابق ، ص )2(

(3) Ponomorev, and others, OP. Cit, P.133 



 

 

 وعندما غادر )1(.فشل بسبب إضراب عمال السكك الحديد الذي عطل حركة التجارة 

كيرينسكي بطرسبورغ ، كان يرفع على سيارته علما أمريكيا قاصدا اقاليم Xثارة الجيش 

ن قطعات الجيش في اقاليم طردته حين رأت فيھا ضد السلطة الجديدة في العاصمة ، لك

 )2(.العلم اجنبي فوق سيارته ، وصاحت في وجھه أنت خائن ، وھنا ضاع كيرينسكي 

   )3(.ھاربا لوحده متنكرا بزي بحار 

 مقر الحكومة المؤقتة ، وغيره من النقاط الحساسة في –       أحتل الب?شفة قصر الشتاء 

وبفضل تكتيك تروتسكي وتخطيطه ، وكان مجلس السوفييت العاصمة من دون سفك دماء 

 ورغبته في عدم إراقة الدماء )4(.تحت سيطرتھم وھو مكون من مجالس العمال والجنود 

اقترحت اللجنة العسكرية الثورية على الحكومة المؤقتة ا=ستس?م ، وكررت ھذا ا=قتراح 

حين ، فأصدرت اللجنة أمرا ببدء بعد ساعتين ولكن اللجنة لم تستسلم ردا على ا=قترا

 6 ولم يلحق بأعضاء الحكومة أذى ، أما أفـراد الحرس احمر فقتل منھم )5(.الھجوم 

 جرت أعمال سلب )6(.أشخاص ، اثنان منھم قتلھم رفاق دون قصد ، ھكذا تمت الثورة 

لفنية ونھب قبل سقوط القصر وبعده وسرقت أشياء ثمينة وقيمة ، كانت أھم كنوز القصر ا

، من لوحات وتماثيل وسجاد وأواني صينية نادرة وأسلحة ، قد نقلت إلى موسكو خ?ل 

شھر أيلول ، وكانت ما تزال في حالة جيدة في قبو القصر اXمبراطوري بعد عشرة أيام 

من استي?ء القوات البلشفية على الكرملين نھا أصبحت ملكا للشعب الروسي ، وقد غير 

وفي داخل القصر كان المحاصرون يفوقون ) 7(.لى متحف الشعباسم قصر الشتاء إ

المدافعين عددا وكان بينھم اشتراكيون ومحافظون ووحدة كتيبة نسائية وعمال من 

المحاربين القدامى ورجال أثرياء ، كان المدافعون العسكريون في معظمھم من الشبان 

حف أنھا قذيفة حية ، وزعم  ووجدت في القصر طلقة فارغة فأشيع في الص)8(.المدربون 

 أكتوبر 27أن قصر الشتاء أصيب نتيجة ذلك ، وقد رد البحارة على ذلك في البرافدا في 

إلى جميع مواطني مدينة يتروغراد الشرفاء من (( برسالة جاء فيھا 1917تشرين اول 
                                                             

  .85در السابق ، ص، المص ونوفبيير )4(

  .435 – 434ص ،المصدر السابق  ، الديراوي عمر )5(

  .368ص ، بيروت الطليعة دار ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون )6(

  .841ص ،المصدر السابق  ، روبرتس . م . ج )7(

  .44ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )1(

 439ص ،المصدر السابق  ، الديراوي عمر )2(

  .2002 – 200ص ، بيروت ، الطليعة دار ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون )3(

  .173ص ، السابق المصدر ، شوب ديفيد )4(



 

 

ة + الذين يعبرون عن احتجاجھم الشديد على ا+تھامات الموجھ) افرورا(بحارة الطرادة 

سيما وانھا اتھامات غير مؤكدة ، ولكنھا لطخة عار على بحارة الطرادة ، إننا نعلن أننا 

لم نتحرك لھدم قصر الشتاء ، و+ لقتل الناس اUمنين ، بل للدفاع ، وإذا اقتضت الحاجة 

، للموت في سبيل الحرية والثورة ضد أعداء الثورة ، تكتب الصحافة أن أرورا فتحت 

صر الشتاء ، ولكن ھل يعرف السادة المخبرون أن النار التي أطلقناھا من النار على ق

المدافع ، كان لھا أن يترك حجارة قائمة + في قصر الشتاء وحده بل وفي الشوارع 

وھل لذلك وجود في الواقع ؟ إننا نتوجه إليكم بأعمال يتروغراد وجنودھا . المحيطة به 

 ومستبيحون ، وتأكدوا من الشائعات بأنفسكم ، أما + تصدقوا بھم إن قالوا أننا خونة! 

عن طلقات الطرادة فلم نطلق إ+ طلقة خلبة واحدة من مدفع عيار ست بوصات كانت 

   )1()) .إشارة لجميع البواخر الواقفة على النيفا ندعوھا إلى اليقضة وا+ستعداد

تروبول في يوم الثورة كما أطلق بسرعة سراح الحكومة المؤقتة الذين اعتقلوا في قلعة بي

  )2(.وخضعوا لرقابة اسمية فقط لم تمنعھم من التآمر بنشاط ضد النظام الجديد 

     وأفتتح في سمولني المؤتمر الثاني لعموم روسيا لسوفيتيات نواب العمال والجنود ، 

 ، وكانت 650 عضو من بين أعضاء المؤتمر الـ 400وكان الب?شفة يشكلون حوالي 

 الثوريين اليساريين ، وكان عدد المناشفة –رة نسبيا تمثل ا=شتراكيين مجموعة كبي

 شخصا 80 – 70 الثوريين اليمينين الذين فقدوا نفوذھم في السوفيتيات –وا=شتراكيين 

وقد حاول ھؤ=ء نسف أعمال المؤتمر ، إ= أن اغلبية الساحقة من المندوبين لم يؤيدوھم 

 51 الثوريين والمناشفة وعددھم –زعماء ا=شتراكيين ، وعندما غادر قاعة المؤتمر 

إلى : شخصا ، وحسم لوماتشارسكي المؤتمر وھو يتلو الوثيقة المكتوبة بخط لينين

الفBحين والجنود استنادا إلى إرادة ا�غلبية الھائلة من العمال والجنود والفBحين 

ت في يتروغراد بأخذ المؤتمر واستنادا إلى انتفاضة العمال والحاميات المظفرة التي قام

زمام السلطة بيديه ، فقد أسقطت الحكومة المؤقتة وانتقال السلطة المحلية ، بالكامل إلى 

 السلطة السوفيتية في صوت الجميع وأعلنت" سوفيتيات نواب العمال والجنود والفBحين

                                                             

  .88 – 87ص ، 1970 ، موسكو ، التقدم دار ، ا"شتراكية ، الديمقراطية ، الس1م ، شيتينين )5(

(1) Carr. The Bolshevik Revelation, 1917-1923, vol 111, penguin Books, London, 1953, 

p.161 



 

 

لعمال والف?حين روسيا وھكذا تعزز انتصار الثورة ا=شتراكية وبناء أول دولة في العالم ل

.)1(   

 تشرين اول مناوشات طاحنة سرعان 27 من )2(      بدأت في شوارع موسكو اعتبارا

ما تحولت إلى معركة حقيقية ، وحاربت فصائل الحرس احمر با=شتراك مع الجنود 

الثوريين ضد قوات الثورة المضادة التي استولت على الكريملين والمواقع الھامة في 

، وأسرع لنجدة سكان موسكو المحتاجين أشد الحاجة إلى الس?ح عمال تو= المدينة 

وف?ديمير وغيرھا من المدن ، وترأس فرونزه الفصيلة المؤلفة من عمال مدينتي إيفانوفو 

وشوما ، ووصلت من يتروغراد وفصائل البحارة ، واضطر الثوار وأفراد الحرس 

 إلى خوض معارك الشوارع الطاحنة ، احمر عند الھجوم على نقاط ارتكاز العدو

 وسرت شائعات في المدينة تقول أن )3(.وتكللت بالنصر الجھود التي بذلھا المحاربون 

العمال والجنود سيخرجون في تظاھرات مسلحة ، وتنبأت الصحافة البرجوازية والرجعية 

على اقل بمحاولة ثورية ، وطالبت الحكومة بأن تعتقل أعضاء سوفييت يتروغراد ، أو 

إلى ) روسيا الجديدة(أن تحول دون اجتماع المؤتمر ، ودعت بعض ، الوريقات مثل 

مجزرة عامة يقتل فيھا الب?شفة ، وأن الرجعيين يحاولون تخريب الثورة ، وبأنه من 

الضروري مقاومتھم بقوة الس?ح ، وان تلتقي جميع احزاب الديمقراطية الثورية في 

 القوى المعادية إلى العنف ، يتوجب على الديمقراطية الثورية أن جبھة موحدة وأن لجأت

 وقد كتب لينين في مقالته )4(.تخوض معركة است?م السلطة وسوف يدعمھا الشعب 

ورسائله قبيل أكتوبر بأن المصير السياسي للشعب ومصير الب?د كلھا يتحرر مبدئيا 

مسلحة في يتروغراد وموسكو سوف بالنصر للثورة في يتروغراد وموسكو ، إن الثورة ال

 "تقرر إلى درجة كبيرة نتيجة النضال في الب?د كلھا ، وكتب لينين في إحدى مقا=ته 

نحن نمتلك ا�كثرية في البBد، وبناء على ذلك قررت  ": ما يلي " ا�زمة قد نضجت

لمرحلة ا(اللجنة المركزية للحزب البلشفي اعتبار ھذه الفترة ھي بداية لمرحلة جديدة 

                                                             

   .47 – 45 ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك )2(

  )4 ( رقم الملحق: أنظر )3(

  .22ص ، ت . د ، موسكو ، التقدم دار ، الضامن خيري ترجمة ، لسوفييتي الجيش ، وآخرون تسكيلولو )4(

 85 – 84ص ، الطليعة دار ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون )1(



 

 

وكانت مھمة ) 1(" .في تاريخ ا+ستعدادات لثورة أكتوبر ا+شتراكية العظيمة) الثالثة

النظام الجديد اولى إنھاء الحرب مع ألمانيا والنمسا التي أثارت السخط الذي أوصل ھذا 

وكانت المھمة الثانية ا=عتراف باستي?ء الف?حين على , النظام إلى الحكم في النھاية 

ضي الذي كان أمرا ً واقعا ً ، وضمن دعم الف?حين الحيوي الذين أصبحوا واثقين ارا

 أما الجيش فقد نمت قوته واكتسب تجاربا ً في )2(.بأنفسھم ثقة كافية للعمل وفق مصالحھم 

 1918معركته مع الحرس ابيض ، وقررت أن يكون تعدداه مليون رجل خ?ل ربيع 

 نيسان 29?ثة م?يين وباXمكان تحقيق ذلك ، وفي على الرغم من الحاجة ستكون لث

 صدر قانون الخدمة العسكرية اXلزامية ، وكان في موسكو خ?ل حزيران وتموز 1918

أول تشكيل تضمن انخراط متطوعي في الخدمة اXلزامية وتم تنفيذ القانون بھدوء وراحة 

دان مع القوات المحلية رغم وجود المعوقات ، وتم زج فرقة مسلحة ضمن العمل في المي

   )3(.، وفيما بعد شكلت ھذه الفرقة وغيرھا القوات الرئيسية وا=حتياطي اXستراتيجي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

(2) Alexanderov, and others, the history of the civil, war in the USSR, vol. 11, 

Lawrence and wish art limited, London, 1947, pp.53-54. 

  .67 – 66ص ، السابق المصدر ، مارويك آرثر )3(

(1) Bonch-Brvyevich, from tsarist General Army Commander, progress Publishers, 

Moscow, 1966, pp. 274-277. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نھاية عائلة آل رومانوف )8

كان من أھم امور التي يتحتم النظر فيھا ھو أمر القيصر نيقو=ي الثاني وأسرته ،        

مدينة كاترينبرج ، حيث أسكنوا في منزل متواضع جدا، لقد كان لقد تم نقلھم جميعا إلى 

قرار رجال الثورة النھائي ھو التخلص من القيصر وزوجته وأبنه المريض، وبنات 

القيصر اربع ، وأخذ يتلو قرار المجلس التنفيذي لحكم إقليم أورال بإعدام القيصر 

اطور وعائلته إلى بلدة صغيرة في  عندما نقل اXمبر1918 في نيسان كان ذلك )1(.وأسرته

جبال اورال وأودعوا منز= تحت الحراسة ومعھم أفراد العائلة اXمبراطورية السابقة ، 

 بادر رئيس الحرس من فوره بإط?ق الرصاص على القيصر 1918 حزيران 12وفي 

سرة فأرداه قتي? ثم أخذ كافة الرجال المسلحين يطلقون النار دفعة واحدة على كل ا

فأردوھم قتلى ، وقد لوحظ أن القيصر = يزال حيا فتقدم رئيس الحرس وأفرغ مسدسه في 

رأسه ، كما لوحظ بأن انستاسيا إحدى بنات القيصر = تزال على قيد الحياة فتقدم أحد 

الحراس وأجھز عليھا بحربة كان يحملھا ، ونقلت الجثث على سيارة إلى أحد المناجم 

عليھا بترول واحترقت حتى تحولت إلى رماد ، وأعدم معھم خارج البلدة حيث صب 

 تموز كان قد تبقى من عائلة رومانوف 17أيضا طبيب العائلة والطباخ والخادمة ، في 

                                                             

 93 -92ص ، 2008 ، القاھرة ، الثقافية ل1ستشارات فاروقال دار ، لينين ديميرف1 ، الدين ص1ح محمد )1(



 

 

 ويصف لينين آل )1(.امير الجراندوق سرجيفوس وزوجته فقت? رميا بالرصاص

لكون م?يين الھكتارات من قتلوا العمال الثوريين ، ويم) قتلة ، ودمويين(رومانوف بأنھم 

اراضي ، ھم وأعوانھم ، ويقومون باعمال الوحشية ومختلف الجرائم ، من أجل 

ا=حتفاظ بھذه الملكية المقدسة ، و= بد من انعطافات في ھذا التاريخ حادة للغاية ، 

 1917للتخلص من ھذه العائلة الملطخة بالدم ، وقد بدأ ھذا التحول مع ثورة شباط آذار 

.)2(   

     ت?شت أسرة رومانوف فجأة كما ظھرت فجأة وسط عواصف الحرب والثورة بعد 

وكان نيقو=ي أطيب القياصرة وأضعفھم وأكثرھم إنسانية ، بل . سلطان دام ث?ثمائة عام 

   )3(.ھو في قائمة حكام روسيا منذ القرن التاسع 

ء على تمثال أبيه اXسكندر الثالث ،  سقوط نيقو=ي الثاني قرر الب?شفة اXبقا      وبعد

قائما في الساحة المقابلة لمحطة السكك الحديد في لينيغراد على أن يكتب على قاعدته 

  كانت النھاية مأساوية ، قمة في الوحشية ، أساليب )4(.) خراعة الحقل(كتابة جديدة ھي 

ريخ ، وھي مرفوضة ، تاريخية متوارثة ، قد تلتقي حوله جميع الثورات على امتداد التا

خاصة مع ھذه العائلة ، التي كان تنحيھا عن السلطة بسھولة ودون مقاومة، ف? تستحق 

مثل ھذه النھاية ومعھا أناس = ع?قة لھم بالحكم ، كالطبيب والخادم والطباخ ، فالتاريخ 

  .يخاف من ھؤ=ء ويسعى إلى مسح آثارھم مرة واحدة 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .109 – 108ص ، السابق المصدر ، ديعم نييالحس الحسيني )2(

  .268 – 264ص ، 6 المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )3(

 ، 3ط ، الفرنسية رةالثو إلى ا-وروبية النھضة من الحديث بيورا- التاريخ أصول ، يشرف ھربت ھـ. أ )4(

  .363ص ، 1970 ، مصر ، المعارف دار ، مصطفى الرحيم عبد وأحمد راشد عصمت زينب ترجمة

  .61ص ، السابق المصدر ، باولز جسترا )1(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ح الثورةعوامل نجا )9

أولھا أنھا كانت تملك إدارة فريدة :         نجحت ثورة أكتوبر ا=شتراكية سباب كثيرة 

 ألف عضوا في الحزب الشيوعي الشديد التنظيم 600في قوتھا في بناء الدولة تتمثل في 

والمركزية ، وثانيھا أنه كان من الواضح أن الحكومة القادرة والراغبة في إبقاء روسيا 

ة كدولة ، وتمتعت بتأييد كبير من جانب الوطنيين الروس المعادين سياسيا مثل موحد

الضباط الذين ما كان من الممكن بدونھم بناء الجيش احمر الجديد ، لقد حافظت الثورة 

البلشفية على معظم وحدة اراضي الجغرافية متعددة القوميات ، والسبب الثالث، أن 

عوا أيديھم على ارض ، وعندما رأى السواد اعظم من الثورة سمحت للف?حين أن يض

الف?حين الروس قوام الدولة شأنھم في ذلك شأن جيشھا الجديد ، إن فرصھم في المحافظة 

 وإن تحول نشاط الحزب الشيوعي من )1(.على ارض ھي أفضل في ظل النظام الجديد 

رفع شعار الس?م للجيش ا=حتجاج والتظاھرات إلى حمل الس?ح واست?م السلطة و

وارض للف?حين والمصانع للعمال ھو الشعار الذي وجد قبو= واسعا لدى الشعب كافة ، 

كذلك انتشار الفوضى وا=نتفاضات في العاصمة بطرسبورغ وفي موسكو رفض الجيش 

                                                             

 ھشام ترجمة ، ط ، 1991 – 1914 ، العشرين القرن وجيز ، القصوى النھايات عصر ، ومياھوبز كإيري )1(

  .90 – 89،ص 1977 ، دمشق ، الثقافة وزارة ، الدجيلي



 

 

 )1(.ا=نصياع وامر الحكومة المؤقتة لقمع تلك ا=نتفاضات ، وارتفعت اع?م الحمراء 

 وكان Xصرار ألمانيا )2(.كذلك أن عزيمة لينين الصلبة كانت محور نجاح الثورة البلشفية

ورغبتھا الملحة على استغ?ل اوضاع في روسيا لعقد الصلح معھا ومن وثم التفرغ 

 ، 1917للجبھة الغربية =سيما بعد دخول الو=يات المتحدة امريكية الحرب في نيسان 

ريق دعم الب?شفة وتسھيل دخولھم إلى روسيا ودعمھم ماديا حسبما وجاء تنفيذ ذلك عن ط

تذكر بعض المصادر ، إذ أن ألمانيا سھلت دخول لينين ومن معه إلى روسيا من ألمانيا 

 لكنني لم أجد للدعم المادي من قبل ألمانيا للب?شفة ذكر في أي مصدر من المصادر )3(.

 الثورة القيادة والفكر ، فكان لينين قوي اXرادة التي اطلعت عليھا ، وكان من أسباب نجاح

واXيمان واXصرار على تطبيق أوامره ، واحترام الب?شفة dرائه ، وكان يخطط ويكتب 

من أجل انتصار الثورة ، كذلك الفكر الذي اعتمد ليكون طريق الثورة ، وھي النظرية 

السوفييتي ، وأطلق عليھا الماركسية التي استفاد منھا ووظفھا بما ي?ئم المجتمع 

الماركسية اللينية التي أصبحت منھجا لبناء المجتمع ، كذلك العامل ا=قتصادي الذي وحد 

جميع الطبقات ا=جتماعية من أجل ا=ستي?ء على السلطة ، فكان العمال والجنود 

ة ولقد أدرك الجميع أن أھداف الثور. والف?حون أصحاب المصلحة الحقيقية في الثورة 

والمبادئ التي رفعتھا أصبحت واقعا على ارض وعليھم المحافظة عليھا ، فالس?م 

  .وارض ، والخبز ، فرض على الشعب المحافظة على الثورة والدفاع عنھا 

      كان النمو السريع للقوى الثورية في أعقاب المؤتمر السادس للحزب ، في نھاية 

لب?شفة العمال والف?حين والجيش وجميع  ، عندما ناشد ا1917تموز وبداية آب 

المقھورين أن يحتشدوا للمشاركة بالثورة ، ولم يقرر الب?شفة القيام بالثورة إ= عندما 

تأكدوا بوضوح من أن اغلبية كانت إلى جانبھم وكانت ھذه اغلبية الثورية ھي التي 

)4(.ضمنت نجاح ثورة أكتوبر 
  

  

                                                             

  .57 – 56ص ، السابق المصدر ، الطويرش محمد موسى )2(

 القاھرة ، النديم دار ، زھيري وكامل غنيم محمد أحمد ترجمة ، والتطبيق النظرية في الدولة ، ھارولد"سكي )3(

  68ص ، 1958 ،

  .57ص ، السابق المصدر ، الطويرش محمد موسى )4(

 أيار ، 73 العدد ، العراق ، الجديدة الثقافة مجلة ، الثورة انتصار وتوطيد ةنيالليني ، زرادوف كونستانتين )1(

  .16ص ، 1975



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على الصعيد الداخلي نتائج ثورة أكتوبر )10

زت ثورة أكتوبر نتائج وتحو=ت مھمة على المستويين الداخلي والخارجي ، ففي أفر      

الداخل أحدثت تغييرا جذريا للواقع ا=قتصادي وا=جتماعي والسياسي فانتقل المجتمع من 

قاط النظام العبودي اXقطاعي الرأسمالي المتخلف إلى النظام ا=شتراكي بعد أن تم إس

  .القيصرية الروسية وتحرير شعوبھا المضطھدة 

      اھتز العالم أجمع لنبأ قيام الثورة التي أعلنت أن الطبقة العاملة بقيادة البولشفيك 

)1(.خلعت حكومة كيرينسكي البرجوازية وأخذت السلطة بأيديھا 
  

 خاضته       وجاءت الثورة من خ?ل التطور السابق الطويل للنضال التحرري الذي

الطبقة العاملة في روسيا التي كانت أضعف حلقات النظام ا=مبريالي وأكثرھا بوجه عام 

 واستطاعت الثورة إقامة أول دولة اشتراكية في العالم )2(.نضجا ً للتحول ا=شتراكي 

 اجتماعيا ً وسياسيا ً جديد خال من ا=ستغ?ل وا=ضطھاد –وأقامت نظاما ً اقتصاديا ً 

واستطاعت وضع كامل الثروة القومية تحت تصرف الدولة والمجتمع واستخدام القومي ، 

التخطيط المركزي والشامل المتطور ، باعتباره اداة الحاسمة والرئيسية بيد الدولة في 

                                                             

 ، بيروت ، الفارابي دار ، المھدي سالم كامل ترجمة ، أمميون مناضلون ، وآخرون بيلويانيس نيكوس )1(

 .35ص ، 1974

  .150ص ، 1974 ، السابق المصدر ، سيابوف )2(



 

 

بناء المجتمع ا=شتراكي الجديد كما سعت إلى وضع وتطبيق أسس جديدة في الع?قات 

 فالثورة قد قامت ضد القيصرية )1(. الدول المتعاملة ا=قتصادية الدولية تضمن مصالح كل

المستبدة وضد اXقطاعية الطاغية ، وضد البرجوازية المستثمرة وكانت ثورة شعبية 

   )2(.حقيقية اتفقت أھدافھا مع مصلحة الوطن ولتقدم اXنسانية 

وإنما ن      كانت ثورة أكتوبر اولى من نوعھا = نھا أتت بالشيوعيين إلى الحكم 

وتنفيذا ً لبرنامج العمل . الحزب الشيوعي أتى إلى الحكم وبيديه برنامج عمل على تطبيقه 

 تشرين اول 26 في )3(.ھذا اتخذت الحكومة الثورية مقررات على الصعيد الداخلي 

 والذي أصبح واحدا مرسوم السBم للسلطة السوفييتية ھو )4( ، كان أول مرسوم1917

 تشرين الثاني 9ق في تاريخ البشرية ، أما المرسوم الثاني فقد صدر في من أھم الوثائ

 كما شرعت بتمكين العمال من السيطرة على المصانع )6(.)5( ، ھو مرسوم ارض1917

 ورفع شعار الرقابة العمالية وتدخل العمال )7(.إنتاجا وتوزيعا وأممت المصارف اھلية 

من ت?في الكارثة ا=قتصادية ، وتعد الرقابة المباشر في شؤون المؤسسات يتمكنان 

ًالعمالية إجراء اشتراكيا ً ، و=نتقال وسائل اXنتاج إلى ملكية عامة وXدارة اXنتاج 

العمالية ، ونص المشروع الرقابي على تدخل ھيئات الرقابة العمالية تدخ? نشيطا في 

 كذلك أعلن مؤتمر )8(.جميع نواحي اXنتاج وفي توزيع المنتجات والمواد الخام 

 والذي أكد على ، )9(السوفيتيات الثاني المنعقد في تشرين اول بيان حقوق شعوب روسيا

حق المساواة والسيادة لشعوب روسيا وحق تقرير مصيرھا ، وإلغاء مختلف أنواع 

ا=متيازات والتغييرات القومية والدينية ، وحرية تطور اقليات القومية والفئات 

 وكان للثورة سلبياتھا فعلى الرغم من أنھا شجعت )10(.ية القاطنة في روسيا العنصر
                                                             

 1976 ، بغداد ، النامية البلدان على وأثرھا الجديدة الدولية قتصاديةا" الع1قات تطور اتجاھات ، حبيب كاظم )3(

  .42 – 41ص ،

  .30ص ، 1974 ، بيروت ، الفارابي دار ، مختارة كتابات ، الحلو @ فرج )4(

  .60ص ، العشرين القرن في الدولية ا-حداث تطورات ، الصمد رياض )5(

 )5 (رقم الملحق أنظر )1(

 )6 (رقم الملحق أنظر )2(

  .60ص ، السابق المصدر ، وآخرون تيلتشوك )3(

  .58ص ، السابق المصدر ، الطويرش محمد موسى )4(

 ، ت. د موسكو، ، التقدم دار ، بكناش مجيد ترجمة ، والبنوك للصناعة ا"شتراكي التأميم ، فينوغرادوف )5(

  .23ص

  ) .7 ( رقم الملحق أنظر )6(

  .344ص ، الطليعة دار ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون )7(



 

 

حرية المناقشة وإع?نھا إلى حد نادرا ما بلغه أي حزب فيما يتعلق بالقضايا الحيوية 

للسياسة العامة ، ولكن قوى أخرى بدأت تعمل في ا=تجاه المضاد ، فقد تبخرت الحماسة 

 كانت المصاعب ا=قتصادية 1918ة أكتوبر ، وفي ربيع غير المحدودة التي ولدتھا ثور

قد بدأت تشتد فع? ً ، وبدأت المعارضة تأتي من الجماعات اليسارية داخل الحزب التي 

اتھمت زعامة الحزب بالميول ا=نتھازية وا=نحراف عن المبادئ البلشفية ، وھي أكبر 

   )1(.ين ازمات التي تعرضت لھا الثورة الروسية ، وسياسة لين

مرسوم  تشرين الثاني ھو 9       كان المرسوم الثاني الذي أقره مؤتمر السوفيتيات ، في 

 الذي تم بموجبه إلغاء الملكية اXقطاعية لcرض فورا وبدون أي تعويض ، ا�رض

ولجميع أراضي اXقطاعيين واراضي الخاصة بالقيصر وأراضي اديرة والكنائس ، 

اشية والعدة الزراعية والضيعات اXقطاعية إلى أيدي الف?حين وتمت وانتقلت ارض والم

تصفية الطبقة ا=ستغ?لية اXقطاعية والكو=ك عن طريق الثورة ، واختفى الف?حون 

الفقراء والبؤساء واجراء ، وارتقى قسم كبير منھم إلى مرتبة الف?حين المتوسطين بعد 

رض كلھا ملك الشعب، وخ?ل سنوات قليلة  وأعلن أن ا)2(.الحصول على ارض 

 مليون ھكتار إلى الف?حين الفقراء ، وألغيت أم?ك أصحاب اراضي 200انتقلت ملكية 

السابقين والعائلة المالكة ، وھكذا صار كثرية ھائلة من الروس حصة في النظام الجديد 

 بين الطبقة العاملة  ومرسوم ارض أدى إلى تحالف متين)3(.ومصلحة في الحفاظ عليه 

وجماھير الف?حين ، وقد تطورت الحركة الزراعية والتفاعل الوثيق مع الطبقة العاملة ، 

امر الذي أسھم في إنشاء جبھة طبقية واحدة موحدة ضد القوى المعادية للثورة داخل 

ظيم الب?د ، وھذه الظاھرة الجديدة في الحركة الزراعية رفعتھا إلى درجة أعلى من التن

والت?حم ، لما لھا من سمات مميزة اتخذت طابعا ً سياسيا ً واضحا ً ، من خ?ل رفض 

أداء الفرائض العسكرية ودفع الضرائب ، وطرد موظفي الحكومة ، وتطالب بحل المسألة 

الزراعية ، وتطورت الحركة الزراعية ، وقد تحولت تدريجيا من تمردات عفوية متفرقة 

                                                             

(8) Corr, OP. Cit, Vol. III, P. 185 

  .68 – 47ص ، السابق المصدر ، وآخرون تشوكلين )1(

  .842ص ، السابق المصدر ، روبرتس . م . ج )2(



 

 

ظمة ، وكانت اراضي المصادرة تمنح للف?حين الذين = أرض إلى حركة جماھيرية من

   )1(.عندھم أو الذين عندھم حصص قليلة من ارض 

       كان تأميم جميع اراضي ، وانتقالھا إلى ملكية سلطة الدولة المركزية ، ومنع كل 

 توسط بين الدولة وبين مستأجر ارض ، أي المزراع ، وأن السوفيتيات ھي التي

ستتصرف بارض تمام التصرف ، فمرسوم ارض حل المسألة الزراعية في روسيا ، 

وكان بمثابة وسيلة موثوقة =جتذاب الم?يين من الف?حين إلى جانب الثورة ا=شتراكية 

ّالتي قضت على اXقطاع وحققت انق?با في ميدان ا=نتفاع بارض ، وقوت نشاط 

مھدت للتطور نحو ا=شتراكية ، إن كفاح الطبقة العاملة الف?حين السياسي وا=قتصادي و

 التي كانت في ظروف )2(.من أجل السلطة قد دعمته حركة ف?حية من أجل ارض 

الملكية الخاصة تستخدم أداة =ستغ?ل اXنسان ل[نسان ، ينتفع بھا لتطوير القوى المنتجة 

، وتصفية الفوارق بين المدينة للب?د لصالح الشعب كله وتامين انتصار ا=شتراكية 

   )3(.والقرية وحماية اراضي وخصوبة التربة بجميع الوسائل ، تعتبر مھمة الشعب كله 

       كان مرسوم ارض قد استأصل بقايا القنانة في الزراعة ، وألغي تقسيم السكان إلى 

 جميع سكان الب?د فئات ومراتب ، النب?ء ، التجار ، كما ألغيت الرتب والقاب ، وصار

يسمون بمواطني جمھورية روسيا السوفيتية ، وأعلنت حرية ا=عتقاد الديني ، وفصلت 

الدين عن الدولة ، ونالت النساء حقوقا ً مساوية لحقوق الرجال ، وصدرت قوانين عن 

العائلة والزواج وعن امومة والطفولة ، ومساواة أجور النساء والرجال ، وأقرت 

ساء في الحقوق فيما يتعلق بالتعليم والقيام بالنشاط ا=جتماعي والسياسي مساواة الن

وبالعمل في ھيئات الدولة وأجھزتھا وبحيازة اموال المنقولة وغير المنقولة، ونال 

الشغيلة الحرية الفعلية للقول والطبع والنشر وا=جتماع ، والحق في إنشاء المنظمات 

 أدى ذلك إلى تحسين الزراعة من الناحية )4(.جتماعية النقابية وغيرھا من المنظمات ا=

النوعية ، ولكن مكاسب الف?حين الكادحين الھائلة لم تتجسد فقط في الحصول على 

                                                             

 إلياس ترجمة ، 2ج ، 1 المجلد ، مجلدين في ، الف1حية الزراعية والمسألة ةنيالليني ، ترابيزنيكوف سرغي )3(

 . 76 – 52ص ، 1977 ، موسكو ، التقدم دار ، شاھين

  .384ص ، 6 المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )4(

 ثروت ترجمة ، المتحدة والجمھوريات السوفييتية ا"شتراكية الجمھوريات Cتحاد التشريع أسس ، التقدم دار )1(

  .5 – 4ص ، 1974 ، موسكو ، التقدم دار ، ا-سيوطي أنيس

(2) Ponomorev, and others, OP. Cit, P.136 



 

 

منھا باXجمال في عموم الب?د ، فقد أنتقل إليھم أيضا ً % 97اراضي التي حصلوا على 

 250وازم الزراعية بما قيمته من الماشية من العدد والل% 90من كبار مالكي اراضي 

مليون روبل ذھب ، إن نظاما زراعيا جديدا قد تكون في الريف ، لقد أصبحت 

، وأن ھؤ=ء % 90ا=سـتثمارات الف?حية الصغيرة تسود في الزراعة ، وشكلت 

 إن طبيعة الف?ح متعلقة بارض ، وھو في )1(.الف?حين وقفوا ضد الثورة المضادة 

يكره التجديد ، شأنه شأن أرضه الثابتة في محلھا ومواسمھا ، فكيف يضمن عقليته مستقر 

 وھذا "ا�رض لزارعيھا"؟  لقد أصدر مرسوم ارض وفيه يقول !لينين تأييد ھؤ=ء 

يعني أن على الف?حين العاملين في أراضي اXقطاعيين وكبار الم?ك أن يستولوا على 

 أن يستجيب الف?حون الروس لھذه النعمة ، أراضيھم ويوزعوھا فيما بينھم ، وطبيعي

)2(.لذلك نجدھم يسـندون الثورة بكل قواھم في الحرب اھلية التي تلت 
  

       فالعامل ا=قتصادي ھو اساسي خ?ل صراع الطبقات ا=قتصادية ل?ستي?ء على 

ول على السلطة ، والف?حون مستعدون ليعاونوا أي حكومة تعدھم بتحقيق الس?م والحص

    )3(.ارض 

       كانت ارض والخبز والس?م ، شعار لينين الذي يستميل به الب?شفة والناس ، أما 

في تلك اللحظات الحرجة ، فقد أصبحت الثورة ھي الشعار الذي تدفع الناس إلى غمرة 

إن و(( ثم قال ))إن الحرب جزء من كل((الصراع المسلح ، ونيل النصر ، ولقد قال لينين 

 وكان الف?حون جزءا ً خطيرا ً من ذلك الكل ، بينما كان عمال المدن ))الكل ھو السياسة

يجھدون أنفسھم لتحقيق امن بواسطة الملكية الجماعية للمصانع ، كان الف?حون قد 

 التي حلموا بھا وھبوا عدة )4(.وجدوا أمنھم واطمئنانھم في الملكية الخاصة رضھم 

حاملين الس?ح ضد اXقطاع ، ولكنھم كانوا كل مرة يمنون بالھزيمة مرات في التاريخ 

نه لم تكن ثمة طبقة بوسعھا أن تنظم جماھير الف?حين المشتتة المتفرقة وتقودھا إلى 

النصر ، وقد حاولت البرجوازية جرھا وراءھا ، ولكنھا لم تفلح ن انتزاع اراضي من 

 الب?شفة وحدھم 00 ضربة إلى الملكية البرجوازية الم?كين العقاريين كان يعني تسديد

                                                             

  .76ص ، السابق المصدر ، وفترابيزنيك سرغي )3(

 84ص السابق، المصدر ، باولز جسترا ؛ /  441 – 440ص ، السابق المصدر ، الديراوي عمر )1(

  .268ص ، السابق المصدر ، ھارولد"سكي )2(

  .84ص ، السابق المصدر ، باولز جسترا )3(



 

 

نفذوا وعودھم للف?حين وحصلوا على ارض من يد الطبقة العاملة والثورة ا=شتراكية 

.)1(   

       إن فقر الف?حين الذي = يصدق ، وبؤسھم وخرابھم وسعيھم إلى التخلص من ھذا 

حطيم الع?قات الزراعية القديمة في الوضع البائس ، كل ھذا كان يدفعھم ب? مرد إلى ت

روسيا بصورة حاسمة ، وتغييرھا بصورة جذرية ، ينبغي الذود عن مصالح الف?حين 

المعدمين والفقراء والعمال الزراعيين وتنظيمھا في قوة طبقية مستقلة قادرة ، بقيادة 

قدم لھم أي الطبقة العاملة ، إذ أن الفقراء معزولون بعضھم عن بعض ، فإن أحدا ً = ي

تأييد ، فما من دولة تساعد اجير الزراعي ، الف?ح الفقير ، إذ لم يساعد نفسه ، وأول 

 )2(. إنما ھو تنظيم الطبقة العاملة الريفية تنظيما طبقيا ًمستق? 00ًخطوة في ھذا السبيل 

لذلك وقفت جماھير الف?حين ضد البرجوازية واحزاب التوفيقية ، وذلك للسياسة 

عسكرية التي انتھجتھا البرجوازية وفي مقدمتھا النفقات اليومية على الحرب التي ال

 ، وكل ھذا 1914 بالمئة عما كانت عليه في عام 400 أكثر من 1917ازدادت في عام 

) 3(.كان ينبغي أن يتحمله الف?حون الذين يؤلفون اغلبية الساحقة من سكان روسيا
  

وأعدل حل للمسألة الزراعية ، ينبغي ((بصدد ارض        تضمنت الوصية الف?حية 

  : أن يكون الحل اUتي

يلغى إلى ا�بد حق الملكية الخاصة لOرض ، و+ يمكن بيع ا�رض أو شرائھا،  )1

و+ تأجيرھا أو رھنھا ، و+ التنازل عنھا للغير بأي شكل آخر ، تؤخذ جميع 

لقيصرية والتاج ، ا�ديرة  أراضي الدولة ، العائلة ا–ا�راضي دون أي تعويض 

والكنائس ، والمخصصات ، وأوقاف النبBء ، وا�مBك الخاصة ، والمشاعات 

 إلخ ، وتصبح ملكا ً وطنيا ً وتعطى من أجل التمتع بھا للجميع الذين 00

 0يحرثونھا 

 

جميع ثروات باطن ا�رض ، من فلزات معدنية ، وبترول ، وفحم ، وملح ،  )2

غابات والمياه ذات ا�ھمية الوطنية ، تنتقل إلى حوزة وغير ذلك ، وكذلك ال

 .الدولة ، وتغدو تحت تصرفھا وحدھا بB منازع 

                                                             

(4) Ponomorev, and others, OP. Cit, P.127 

 33 – 32ص السابق، المصدر ، ترابيزنيكوف سرغي )1(

  .74 – 73ص ، نفسه المصدر )2(



 

 

 

+ توزع ا�راضي التي تشتمل على استثمارات عالية المستوى من بساتين ،  )3

ومزارع ، ومشاتل وتبعا لمساحتھا وأھميتھا ، توضع تحت تصرف الدولة أو 

ا بB منازع ، ا�راضي المBصقة للبيوت ، في تحت تصرف المشاعات للتمتع بھ

المدن وا�رياف مع بساتينھا ومنابت خضرواتھا ، تترك لواضعي أيديھم عليھا 

 .الحاليين للتمتع بھا 

 

مصادر مرابض تجويد نسل الخيل ومؤسسات تربية الماشية ا�صلية والطيور  )4

 إلى ملكية وطنية ، الداجنة ، وغير ذلك التي تملكھا الدولة وا�فراد ، وتحول

 .تسلم إلى الدولة وإما إلى المشاعات ، من أجل التمتع بھا بB منازع 

تنتقل كل الماشية في ا�راضي المصادرة ، دون أي تعويض ، وتبعا لحجمھا  )5

+ . وأھميتھا ، إما إلى الدولة وإما إلى المشاعات من أجل التمتع بھا بB منازع 

لزراع من ماشية ، يحق لجميع مواطني يخضع للمصادرة ما يخص صغار ا

الدولة الروسية دون تمييز في الجنس ممن يرغبون في حراثة ا�رض بأنفسھم 

، مع عائBتھم أو متجمعين في جمعيات ، لھم الحق في التمتع با�رض ، ولكن 

فقط طالما ھم قادرون على زراعتھا ، العمل المأجور ممنوع، تتعھد المشاعة ، 

ة �ي فرد في المشاعة يتعرض للحجز ، المزارعون الذين فقدوا بإسداء المعون

نھائيا القدرة على حراثة ا�رض ، بسبب الشيخوخة أو العجز ، فإنھم يفقدون 

حق التمتع با�رض ، ولكنھم عوضا عن ذلك ، يتلقون معاشا تقاعديا من 

ه الدولة ، تحول جميع ا�رضي بعد مصادرتھا إلى صندوق أراضي الشعب بأسر

 وا\دارات الذاتية المحلية والمركزية ابتداء من مشاعات القرى والمدن )1(.

المنظمة بصورة ديمقراطية ، دون أي تقسيم إلى مراتب اجتماعية ، حتى 

المؤسسات المنطقية المركزية ، ھي التشرف على توزيع ا�رض على الشغيلة 

. 

 

در إلى توزيع ا�راضي ينبغي أن يكون ا+نتفاع با�رض متساويا ، أي أن يصا )6

بين الشغيلة على أساس ا�وضاع المحلية ، وتبعا لمعد+ت العمل ومعد+ت 

                                                             

 لينين، ؛ . 64 – 62ص ، 1969 ، موسكو التقدم دار ، الحرية سبيل في والنضال ا-رض مسألة ، لينين )1(

  .91ص ، 1972 ،موسكو التقدم، دار شاھين، إلياس ترجمة ،الوطني ل1قتصاد ا"شتراكي تنظيمال حول



 

 

ا+ستھBك ، وينبغي أن تكون أشكال ا+نتفاع با�رض حرة تماما ، كما تقرر 

 .ذلك الضيع والقرى 

 

يعلن كل إتBف في ا�مBك المصادر التي غدت من اUن ملكا للشعب بأسره ،  )7

حة تعاقب عليھا المحكمة الثورية ، تتخذ سوفيتيات نواب الفBحين جريمة فاد

في ا�قضية جميع التدابير الضرورية من أجل التقيد بنظام صارم لدى مصادرة 

أمBك المBكين العقاريين ، من أجل تحديد مساحة ا�راضي الواجب مصادرتھا 

صادرة وتأمين وتعيينھا بدقة ، من أجل وضع جردة دقيقة لجميع ا�مBك الم

الحراسة الثورية الصارمة على جميع ما ينتقل إلى الشعب من استثمارات 

 + تصادر أراضي )1(.زراعية ، وأبنية وعتاد ، وماشية ، ومؤن ، وغيرھا 

)2(.الفBحين والعوام البسطاء 
 

توضع ھذه ا�راضي تحت إشراف اللجان الفBحية ذاتھا مع موجودات  )8

راعية وماشية بغية تقديمھا للفBحين الفقراء في المقام ا\قطاعيين من أدوات ز

ا�ول �جل ا+نتفاع بھا ، ولن تكون الحكومة حكومة الشعب بأسره إ+ بتحقيق 

     )))3(.ھذه التدابير 

 ، ثم أن دستور 1918 كانون الثاني 19حكومة حل الجمعيات التأسيسية في       قررت ال

 مؤتمر السوفييت وحصر حق ا=نتخاب بالمواطنين  حول السلطات إلى1918 تموز 10

الذين يعملون بأنفسھم ، وبالتالي أخرج من حق التصويت من يستثمرون عمل اdخرين 

 بعمل ضخم في 1918أي الطبقة البرجوازية ، وكانت السوفيتيات قد قامت أساسا عام 

ات في تنفيذ مصادرة أراضي الم?كين وتوزيعھا بين الف?حين ، وقد عمل السوفيتي

)4(.مرسوم ارض 
  

     كان مرسوم ارض قد وفر الخبز للجميع ، وأدى إلى استقرار وتماسك الدولة 

والدفاع عنھا ، التف العمال الف?حون ، وھم الغالبية العظمى من الشعب ، مع ثورة 

                                                             

  .397 – 394ص ، 7 المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )1(

  .199ص ، بيروت ، الطليعة دار ، العالم ھزت أيام عشرة ، ريد جون )2(

  .241ص ، 7 المجلد ، مجلدات 10 في المختارات ، لينين )3(

  .43 – 42ص ، السابق المصدر ، تشخيكفادزه )4(



 

 

ّ ، فمرسوم ارض وحد الجبھة الداخلية بشكل فعال وحقيقي وقوي، نه 1917أكتوبر 

   .ّجسد المبادئ وحولھا إلى واقع ملموس من قبل الشعب 

  

  

  

  

  

  

  

  على الصعيد الخارجينتائج ثورة أكتوبر  )11

حدثا ً مھما ً في تاريخ البشرية ، كانت منعطفا ً تاريخيا ً في تطور العالم سجلت الثورة 

لة والحركة الثورية العالمية ، وھي أول ثورة ظافرة للشغيلة قلبت حياة المجتمع والدو

القديمة وتنظيمھا على أسس جديدة تختلف عن جميع الثورات البرجوازية التي شھدھا 

عصر ا=نتقال إلى الرأسـمالية ، وأسفرت عن إقامة الدولة ا=شـتراكية اولى في العالم 

  وأصبح تاريخ الحركة الثورية العالمية بعد ثورة أكتوبر ، مرتبطا ً بشكل عضوي )1(.

 وقد فتحت الثورة )2(. تحولت إلى قاعـدة فعلية جبارة للحركة الثورية بھذه الثورة التي

أبواب التاريخ أمام عصر جديد ، ھو عصر ا=شتراكية ، وانتصارا ً فكار الطبقة العاملة 

 وأدت إلى تنامي الروح الثورية لدى الجماھير الشعبية في كافة أنحاء العالم ، كذلك )3 (.

اXمبريالية والرأسمالية من أجل سحق الثورة في جھدھا من أدت إلى إتحاد جميع قوى 

خ?ل الحروب التي شنتھا الدولة على الدول الفتية التي كانت عونا ً وسندا ً لكل الشعوب 

 إذ بدأت مرحلة ا=نتقال من الرأسمالية إلى )4(.التي تسعى لحريتھا واستق?لھا وسيادتھا 

دت إلى نشوء احزاب والحركات الثورية في ا=شتراكية على المستوى العالمي ، وأ
                                                             

 مجلة ، أكتوبر ثورة عن الجديدة الثقافة كتبته مما مقتطفات ، أكتوبر لثورة والستين الحادية للذكرى تحية )1(
  .43 – 42ص ، 1978 الثاني تشرين 11 العدد ، العراق

 د ، نوفوستي أنباء وكالة منشورات ، لبنانيون يراه كما السوفيتي ا"تحاد ، معنا أكتوبر ثورة ، كروبد محمد )2(
 .68ص ، ت. 

 أنباء كالةو منشورات ، لبنانيون يراه كما السوفيتي ا"تحاد ، للتحرر ونموذج للثورة نموذج ، كشلي محمد )3(
  .123ص ، ت . د ، نوفوستي

 – الثاني تشرين ، 170 العدد ، اشتراكية دراسات مجلة ، الثمانين ذكراھا في أكتوبر ثورة ، غريبة مشھور )4(
  . 8 – 7ص ، دمشق ، 1970 ا-ول كانون



 

 

العالم ، وانتشار تفاقم ازمة العامة الدائمة للرأسمالية وإلى ازدياد التناقض بين المصالح 

 وإن )1(.ا=ستغ?لية والغازية للقوى ا=ستعمارية ، وبين المستعمرات وشبه المستعمرات 

بية لھو تأثير بالغ اھمية، فباXضافة إلى تأثير الثورة الروسية على الطبقة العاملة اورو

تحطيم الحكم المطلق في روسيا ، حققت الثورة الشـروط اولية الضرورية =نبثـاق 

 وأصبحت نموذجا ً للتقدم ا=جتماعي ، )2(.الوعي الثـوري لـدى الطبقة العاملة اوروبية 

=شتراكي ، وتحويل الحركة فبناء المجتمع ا=شتراكي المتقدم ، وقيام ورسوخ النظام ا

ا=شتراكية الدولية إلى أكثر قوى العصر السياسي نفوذا ، وانھيار ا=ستعمار وقيام 

عشرات من الدول الوطنية المستقلة ، إن منجزات الثورة قد غيرت الصورة ا=جتماعية 

دفعت أشعلت الشرارات في جميع بلدان العالم ، و. )3(السياسية للعالم تغييرا ً جذريا ً

ا=مبريالية إلى حافة الھاوية أكثر من السابق ، وبينت للبرجوازية أنھا تقترب من نھايتھا 

وتحولت . )4( ، أصبح شعار الطبقة العاملة في العالم)) السير على سبيل الروس ((و

ا=شتراكية إلى منظومة عالمية ، وتفجرت الثورات التحريرية الوطنية ، تحت شعار تأثير 

=شتراكية والدعم أممي الفعال الذي قدمه الروس ، أن تحرز نجاحات عديدة افكار ا

في كفاحھا من أجل ا=ستق?ل الوطني ، وقد وضعت ھذه التطورات حدا لھيمنة 

وقد احتلت الحركات العمالية . )5(ا=مبريالية على العالم وتحكمھا بمصائر الشعوب

جديدة ھامة في المجا=ت السياسية وا=قتصادية والديمقراطية في البلدان الرأسمالية مواقع 

   )6(.وا=جتمـاعية

  

                                                             

 دار ، خليل سليم ترجمة ، وأفريقيا آسيا في ونضالھا الشيوعية الحركة تطور ، وآخرون ، دومر إيفون )5(
  .13ص ، 1968 ، دمشق ، والتوزيع والنشر للطباعة ا-ھالي

 ، الطليعة دار منشورات ، سمرا أبو بشار ترجمة ، 2ج ، الدائمة والثورة وتوقعات نتائج ، سكيتترو ليون )6(

  . 129،ص 1968 ، بيروت

 ، موسكو ، نباءلj نوفوستي وكالة نشر دار ، والشعب الحزب منجزات في تعيش اكتوبر قضية ، كيريلينكو )1(

  .5ص ،1974

 التقدم دار ، الراھنة الظروف في ا"شتراكية إلى الرأسمالية من ا"نتقال وقضايا اللينية ، زارودوف قسطنطين )2(

  . 236 – 235ص ، 1975 موسكو، ،

 اCيمان مركز عن تصدر مجلة ، النھج ، الديمقراطي البديل برنامج ، البحراني التقدمي الشعب حزب )3(

  .267 – 266ص ، 1990 ، 30 العدد ، سوريا ، العربي العالم في ا"شتراكية توالدراسا

 ، نوفوسكي وكالة نشر دار ، العالمية الثورية والعملية الوطني التحرر حركة ، نوفوسكي وكالة نشر دار )4(

  .23ص ، 1972 ، موسكو



 

 

  

  

  

  

  

  

  

   مرسوم الس2م

 ، أي في اليوم الثاني بعد 1917 تشرين الثاني 8 – تشرين اول – أكتوبر 26      في 

انتقال السلطة في روسيا إلى العمال والف?حين ، صادق مؤتمر السوفيتيات الثاني لعامة 

رسوم الس?م ، الذي توجه إلى شعوب وحكومات جميع البلدان المتحاربة روسيا على م

بعرض عقد ھدنة على الفور وبالشروع بمفاوضات الصلح ، وكانت الحرب العالمية 

اولى في عامھا الرابع ، وقد استحوذت على جميع الشعوب المتحاربة ، رغبة جامحة 

إرادة الشعوب التي أفصح عنھا واحدة ، ھي وضع حد للحرب وإقرار الس?م ، وھذه 

 )2(. وكان أول مرسوم أصبح من الوثائق المھمة في تاريخ البشرية)1(.مرسوم الس?م 

ويجب على الحكومة السوفيتية أن تعرض فورا على جميع الشعوب المتحاربة في آن 

واحد عقد صلح عام في الحال بشروط ديمقراطية ، وكذلك عقد ھدنة في الحال لث?ثة 

 إن أول مھمة ينبغي أن نقوم بھا ، ھي اتخاذ خطوات ":  وقال لينين)3(. في اقل أشھر

عملية لتحقيق السBم ، نقترح على شعوب جميع البلدان المتحاربة سلما قائما على 

 ، وبدون تعويضات ، على أساس حرية )4(أساس الشروط السوفيتية ، بدون الحاقات

وقت نفسه ، وبناء على وعدنا نحن ملزمون الشعوب في تقريرھا مصيرھا ، وفي ال

بنشر المعاھدات السرية وا+متناع عن التقيد بھا ، إن مسألة الحرب والسBم ھي من 
                                                             

  .5 – 4ص ، ت . د ، موسكو ، التقدم دار ، شاھين الياس ترجمة ، السلمي التعايش في ، لينين )1(

  .68 – 47ص ، السابق المصدر ، وآخرون تشوكنيل )2(

؛ 842م روبرتس ، المصدر السابق ، ص.ج ؛ ، 239 ، ص7 مجلدات ، المجلد 10لينين ، المختارات في  )3(
  .227 – 219 ، صعشرة أيام ھزت العالم ، دار الطليعةجون ريد ، 

 ھذه تعبر أن دون ، كيانھا إلى قوية أو كبيرة دولة ابھ تقوم ضعيفة أو صغيرة لقومية ضم كل ھي: ا"لحاق )4(
 أو المضمومة ا-مة وتأخر تطور درجة عن النظر بغض حرا جليا دقيقا تعبيرا ورغبتھا موافقتھا عن القومية

: أنظر ، ا-مة تلك فيه تقيم الذي المكان عن النظر بغض وأخيرا المعينة الدولة حدود في بالقوة حجوزةمال
  .484 ، ص7 مجلدات ، المجلد 10ختارات في  ، الملينين



 

 

الوضوح بحيث استطيع بدون أي مقدمات تBوة مشروع النداء إلى شعوب جميع البلدان 

 أرھقتھا المتحاربة ، حيث أن الغالبية العظمى من العمال والطبقات الكادحة التي

 الصلح الذي يقوم على الفور من –وانتھكتھا الحرب تطالب بصلح عادل وديمقراطي 

غير الحاقات واغتصاب لOراضي وضم للقوميات إلى كيان دول أخرى بالقوة ومن غير 

غرامات ، وھي تعلن استعدادھا وبدون أي مماطلة بكل الخطوات الحازمة إلى أن يتم 

وط الصلح من قبل المجالس ذات الصBحية لممثلي الشعب التصديق النھائي على كل شر

في جميع البلدان وجميع ا�مم ، وتعتبر الحكومة أن استمرار ھذه الحرب �جل معرفة 

كيفية تقاسم القوميات الضعيفة المغتصبة بين ا�مم القوية والغنية ، إنما ھي أعظم 

   )1(".جريمة تقترف في حق ا\نسانية

لروسي يطمح للس?م لكنه يرغم على حمل الس?ح ، السلم للعالم ، أكثر       كان الشعب ا

الشعارات شعبية في روسيا في ايام اولى التي أعقبت انتصار ثورة أكتوبر ، والمطالبة 

بنزع الس?ح وا=نتقال السـلمي للسلطة في الب?د إلى أيدي الشعب الثائر متمث? ً بشخص 

د عن حمل الس?ح ، ومرسوم الس?م الذي تضمن سردا ً مجالس السوفيتيات وا=بتعا

لمبادئ التعايش السلمي بين الدول ذات انظمة ا=جتماعية المختلفة التي ما تزال تشكل 

أساس السياسة الخارجية ل?تحاد السوفيتي ، ووقفت بحزم وإصرار إلى جانب ا=عتراف 

تطور السياسي المستقل ، دون قيد أو شرط بحق جميع الشعوب لتقرير المصير وال

وألغيت المعاھدات الجائرة التي عقدتھا القيصرية والحكومة المؤقتة مع جملة من البلدان 

ومن العوامل التي عززت مرسوم الس?م الوقوف ضد سياسة اXلحاق والتأكيد على  )2(.

ن أن تحرير امم المضطھدة المظلومة يفترض في الميدا. حق امم في تقرير مصيرھا

ًالسياسي تحوي? مزدوجا  المساواة التامة في الحقوق بين ا�مم، وھذا أمر +  :ً◌ أو+ " ً

حرية ا+نفصال : ً◌ ، ثانيا ، و + يتعلق إ+ بما يجري في داخل الدولة جدال فيه

 وا\لحاق يعني اغتصاب الدول  ، وھذا أمر يتعلق بتعيين حدود الدولة ،السياسي

،  مصير وھذا يتطلب استعمال العنف وا+ضطھاد القوميوالوقوف ضد حق تقرير ال

، �نه شكل من أشكال ا+ضطھاد  وھي سياسة استعمارية تتنافى مع حق تقرير مصيرھا

                                                             

  .384 – 383 ، ص7 مجلدات ، المجلد 10لينين ، المختارات في  )1(

 لينتشوك؛ 10 – 7ص ، 1975 ، موسكو ، التقدم دار ، السوفييتي ا"تحاد في المسلحة القوات ، ريابوف )2(

  .48ص ، السابق المصدر ، وآخرون



 

 

 دون ا+ستيBء على أراضي الغير وابتزاز التعويضات الحربية من المغلوبين )1(.القومي

صيرھا أن مرسوم الس?م لم ً ويعني أيضا منح جميع امم والشعوب الحق في تقرير م،

، بل دافع  ، و= عن مصالح شعوب البلدان المتحاربة يدافع عن مصالح شعوب روسيا

، وتعبر من  بلوماسية السريةي وإلغاء الد)2(ًأيضا عن مصالح جميع الشعوب في العالم

ًجانبھا عزما على إجراء المفاوضات كلھا بشكل مكشوف كليا أمام الشعب بأسره منذ  ً

 وتعلن أنھا تلغي على الفور ودون قيد و= شرط كل 1917 تشرين اول 25ط حتى شبا

، إلى تأمين مغانم وامتيازات للم?كين العقاريين  مضمون ھذه المعاھدات السرية الھادفة

  . )3(، وإلى المحافظة على اراضي التي اغتصبھا الروس والرأسماليين الروس

، ولذا  في كل مكان على خBفوالشعوب حكومات أن ال " :وجاء في المرسوم       

ب ذ ومحاربة ك ،ينبغي لنا أن نساعد الشعوب على التدخل في قضايا الحرب والسلم

ًالحكومات التي تقول جميعا أنھا مع قضية السلم والعدالة باللسان بينما ھي بالفعل تقوم 

ا + نرفض ھدنة أقل ، غير أنن  لثBثة أشھردنة فنحن نقترح ھ ،بحروب الغزو والسلب

، ومن جھة أخرى  ً◌  ليستطيع الجيش المرھق أن يستريح ولو قليB ،مدة من ذلك

وفي تشرين . )4(يجب عقد مجالس شعبية في جميع البلدان المتمدنة تناقش فيھا الشروط

 أثبت  ،"إعBن حقوق شعوب روسيا :وفيتية ـلطة السـ، أصدرت الس 1917الثاني 

 وحلت نھاية ،اواة التامة في الحقوق بين جميع القوميات في روسيا بصورة تشريعية المس

 الحق في تقرير المصير وحق وتؤمن لجميع القوميات  ،اضطھاد القوميات غير الروسية

 ولكن ھذا لم يكن يعني أن حزب الب?شفة قد دعا إلى  ، وتشكيل دول مستقلة ،ا=نفصال

، فقد كان يعتبر أن من اسھل   بل بالعكس ً ،دولة الروسية التي تشكلت تاريخياتقسيم ال

 ولكن توحيد  ،على الشغيلة أن يبنوا الحياة الجديدة ضمن عائلة واحدة متعددة القوميات

  . )5(ًالشعوب في دولة واحدة يجب أن يكون اختياريا ومن صنع الشعوب نفسھا

  

                                                             

 .106 - 89، ص6 مجلدات، المجلد10لينين، المختارات في  )3(

(2) Ponomarev, and others, op. cit, pp. 125- 126. 

 .193 ص دار الطليعة ،،عشرة أيام ھزت العالم جون ريد، )3(

 .5 لينين، في التعايش السلمي، ص)4(

(5) Ponomarev, and others, op. cit, pp. 136- 137. 

.7ت، ص.ر التقدم، موسكو، د ميكويان، ا"تحاد السوفيتي، أسرة موحدة من الشعوب، دا؛  



 

 

  

  

  

  

  

  :أن برنامج السBم ھذا يتضمن اUتي

، = بمعاھدات الملكية القيصرية و= بمعاھدات  دةعدم ا=لتزام بأية معاھ )1

 . الحكومات البورجوازية

ينشر في الحال جميع ھذه المعاھدات لكي يصم بالخزي والعار أمام اھداف  )2

 . اللصوصية للملكية القيصرية وجميع الحكومات البورجوازية ب? استثناء

ة عقد ھدنة في بارحتميقترح على الفور وعلى المكشوف على جميع الدول ال )3

 . الحال

:  العمالية والف?حية للصلح ،، شروطنا ينشر على الفور =ط?ع الشعب بأسره )4

 تحرير الشعوب التابعة والمضطھدة المنتقصة الحقوق: تحرير جميع المستعمرات

.  

ًيعلن أنه = يتوقع خيرا من الحكومات البورجوازية ويقترح على جميع البلدان  )5

 . ت نواب العمالتيالطة في الدولة إلى سوفيإسقاطھا وإحالة الس

يعلن أن الديون بالمليارات التي عقدتھا الحكومة البورجوازية لخوض ھذه الحرب  )6

وأن العمال .  ، اللصوصية إنما يجب أن يسددھا الرأسماليون أنفسھم اXجرامية

ني والف?حين = يعترفون بھذه الديون، وأن دفع فوائد سنوية عن ھذه القروض يع

دفع ضريبة للرأسماليين خ?ل سنوات طويلة نھم تلطفوا وسمحوا للعمال بأن 

 .)1(يقتلوا بعضھم من أجل تقاسم الغنيمة بين الرأسماليين

وبعد أن اصدر القائد العام للجيش الروسي أمره بوقف العمليات الحربية ضد ألمانيا وتم 

سية حلفاءھا لوقف الحرب والبدء ، دعت الحكومة الرو1917توقيع ھدنة في كانون اول 

 روسيا رفضوا ھذا النداء امر الذي دعا حلفاءبمفاوضات الصلح مع ألمانيا، إ= أن 

                                                             

 .316 -315، ص6 مجلدات، المجلد 10 لينين، المختارات في )1(



 

 

 ومرسوم الس?م حدد )1(لعقد الصلح ، لدخول في مفاوضات منفردة مع ألمانيالروسيا 

 في أساسھا الم?مح اساسية السياسية الخارجية للدولة ا=شتراكية السوفيتية التي رسخت

 قطارمبادئ الس?م والمساواة وتقرير الشعوب لمصيرھا واحترام استق?ل وسيادة كافة ا

 وأكدت رغبتھا في العيش بس?م مع جميع الديبلوماسية، وكذلك اساليب اXنسانية 

وتقترح عقد ھدنة على الفور . )2(الشعوب وفي توجيه جميع قواھا نحو البناء الداخلي

 إ= أن موقف الدول )3(، وألمانيا بالدعوة للسلم عمال بريطانيا وفرنساوتتوجه إلى 

لم ترد بشيء على نداء الحكومة الروسية مواصلة الحرب وما كانوا يرغبون  ، المتحاربة

،  فاء أن روسيا واحدة من أعضاء التحالف الث?ثيل اعتبر الح.)4(في الحديث عن الس?م

ھذا اXجراء تھديد بالتنكر ل?لتزام الرسمي الذي قبلته ، واعتبار  ولم تعلن تخليھا عنه

 ومن  ،والقاضي  بعدم إبرام صلح منفرد،  مع دول التحالف اخرى 1914روسيا عام 

، حينما بلغت الحرب ذروتھا كان 1917ثم فإن تھديد روسيا المفاجئ با=نسحاب عام 

ًير من الشعوب الغربية عم? بمثابة ضربة خطيرة لمبادئ التحالف، ولكنه كان في نظر كث

، أو   ولم يلق مرسوم الس?م أية استجابة من الدول العظمى ،ينطوي على الغدر والخيانة

 إلى تشديد ضغطھم 1917 وعمد الزعماء الروس في تشرين الثاني الحلفاءمن حكومات 

ت بقوة وعزم Xخراج روسيا من الحرب وإبرام ھدنة مدتھا ث?ثة شھور Xجراء مفاوضا

  .)5(الصلح من قبل الجنرال دوخونين نائب القائد العام

 ه وفي أواخر،1917اعترفت الحكومة الروسية باستق?ل أوكرانيا في كانون اول        

 كذلك نودي بالجمھوريات السوفيتية في استونيا  ،ًوقع لينين مرسوما بمنح فنلندا ا=ستق?ل

ما أظھرت جمھوريات بورجوازية مستقلة فيما وسرعان ، و=تفيا وليتوانيا وبي?روسيا 

 وأعلنت بط?ن جميع المعاھدات غير .ا وراء القفقاس في أذربيجان وأرمينيا وجورجي

المتكافئة التي فرضتھا الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة على الصين وأفغانستان 

، وسادت  يً◌ إلى ا=ستعمار العالم ، وبذلك سددت ضربة قوية جدا وإيران وتركيا

، سياسة  سياسة جديدة للع?قات بين الشعوب ھي سياسة احترام سيادة الشعوب كافة

                                                             

 .58 ، صالمصدر السابق موسى محمد الطويرش، )1(

 .35ت، ص.  تشخيكفادزه، السوفيات ھيئات السلطة الشعبية في ا"تحاد السوفيتي، دار التقدم موسكو، د)2(

 .5 لينين، في التعايش السلمي، ص)3(

 .6 المصدر نفسه، ص)4(

 .78 - 68كينان، المصدر السابق، ص.  جورج ف)5(



 

 

 دعا 1918 آذار 24وفي . )1(، وعدم التدخل في شؤونھا الداخلية المساواة التامة فيما بينھا

، نشر جميع ا=تفاقيات السرية الحلفاء لينين إلى إلغاء جميع المعاھدات الروسية مع 

روط جديدة للس?م تشتمل تحرير جميع المستعمرات ودعوة جميع عمال العالم وإع?ن ش

 فمرسوم الس?م حمل .)2(لعزل حكوماتھم وتحويل السلطة كلھا إلى مجلس نواب العمال

ً، ولقي ترحيبا من كثير من الدول  ، وليس للشعب الروسي فقط الس?م لجميع الشعوب

في سبيل حروب = فائدة منھا غير إشباع ومن قبل الشعوب التي تدفع ضرائب الدم 

  .طموحات مالكي اXنتاج في العالم من الرأسماليين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

(1) Ponomarev, and others, op. cit,P. 180. 

 .134 ديفيد شوب، المصدر السابق، ص)2(



 

 

  

  

  

  

  صلح بريست ليتوفسك ونتائجه

ً◌  ح?) سلطة العمال والف?حين(، عرضت سلطة السوفيتيات 1917في تشرين اول 

وق بين جميع امم، وھذا الصلح ً، ح? يحترم المساواة في الحق ب? إلحاقات و= غرامات

  فرنسية-ا+نجلوعرضته على جميع البلدان المتحاربة، وقد رفضت البورجوازية 

 الدخول في مفاوضات من أجل الصلح رغبة في جر روسيا من جديد إلى وا�مريكية

وكان لدى الوفد السوفيتي . )1(وا على صلح بريست ليتوفسكأصرالحرب لكن المان 

، إذ لم يكن ھناك حل آخر وبعد مرسوم الس?م  بول أية شروط يقدمھا المانإرشادات لق

 وكان بين وفد الس?م  ، مع المان أصبح = مبرر لوجود الجيش الروسيالتآخيوأمر 

، باXضافة إلى عامل وبحار وم?ح  الخبراء العسكريينمن ، ھيئة  اول برئاسة جوفي

وقد سعت روسيا بحزم إلى خروج الب?د من الحرب . )2(وامرأة ذاھبون من أجل الدعاية

 روسيا السابقين في الحرب بريطانيا وفرنسا والو=يات حلفاءن إمقابل صلح مع ألمانيا و

  ،المتحدة رفضوا ا=شتراك في محادثات سلم وأعلنوا شعار الحرب حتى النھاية الظافرة

واستغلت ،  بين ألمانيا وروسيا ك ليتوفس تم عقد اتفاقية في مدينة بريست1918وفي آذار 

الحكومة المانية الضعف العسكري وا=قتصادي الذي كانت تعاني منه الدولة الروسية 

وكان الصلح يسعى . )3( تتعلق باراضي واموالبشعةً◌  الفتية وفرضت عليھا شروطا

ت ًإلى تمزيق روسيا اقتصاديا وظروف خارقة القساوة  من جراء معاھدة قاسية ظھر

إمكانية ا=عتماد على فترة استراحة تؤمن الظروف والشروط جل استئناف النشاط 

 الجبھة غ?ق فإ ،وفيتياتـوكان المان سعداء باستقبال المبعوثين الس. )4(ا=قتصادي

، يمثل بالنسبة إليھم ھدية تزيد على مليون ونصف مليون من الرجال وكل ما  الشرقية

                                                             

 .29ص) ت.د(, طشقند, دار التقدم, ترجمة عن الطبعة الروسية الخامسة, تقرير عن الس1م,  لينين)1(

 .180ص, السابقالمصدر ,  ديفيد شوب)2(

 .10ص, المصدر السابق,  ريابوف)3(

 .105ص, 1967, 2ج, 3المجلد , )في ث1ثة مجلدات(, المختارات,  لينين)4(



 

 

قد أملوا، أن المساعدات القليلة التي قدموھا إلى لينين  ستكون ولم يكونوا .  يأتي معھا

روا الجنود المان ط أم ليتوفسك- بريستفمنذ وصولھم إلى محطة . مجزية إلى ھذا الحد

 وفضلت ا ًورفلكن المفاوضات لم تبدأ . )1(بالمناشير,  كانوا يحرسون الخط الحديديالذين 

 3باحثات في موبدأت ال. ً وضوحا أكثرمة الثوريةالمانيا التريث ريثما يصبح وضع الحكو

 وانتھت في الخامس عشر من الشھر نفسه با=تفاق على وقف إط?ق 1917كانون اول 

وخ?ل فترة الھدنة يمنع . النار وباحتفاظ كل من الطرفين بموقعھما طوال فترة الھدنة

  .)2(بھة الغربيةالقيادة المانية من نقل جيوشھا من الجبھة الشرقية إلى الج

وليس بإمكانھا أن ,  كانت ألمانيا تعلم أنھا قادمة على حرب قاسية في الجبھة الغربية

تنتصر في ھذه الحرب إذ كانت مخازنھا خاوية ومصانعھا متوقفة فكان الحل برأيھا ھو 

من اجل ضمان تامين ,  وتوسيع رقعتھا إذا أمكن, البقاء في اراضي الروسية المحتلة

. كما أنھا من جھة ثانية. وتدفق المواد اولية على مصانعھا, د الغذائية لجيوشھاالموا

كانت تشعر بضغط الدول الديمقراطية على الحكومة البلشفية من اجل منعھا عن توقيع 

 فھي كانت تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى نقض الحكومة البلشفية =تفاقية  ،صلح منفرد

إ= . )3(قت الذي تكون قد نقلت كامل قواتھا إلى الجبھة الغربيةالھدنة فتعاود القتال في الو

 سبابأن القيادة المانية العليا لم تقرر نقل الجيش من الجبھة الشرقية إلى الغربية لعدة 

  :عديدة

ولم توقع الصلح , 1917 كانون اول 15وقعت الحكومة السوفيتية الھدنة في  )1

وما دام الصلح غير ,  1918 آذار 3 إ= في وفسك ليت- بريستالمنفرد مع ألمانيا في

 . موقع فالقيادة المانية = تستطيع إخ?ء الجبھة

 تقلب الحكومة السوفيتية وأرادوا اتخاذ 1918ب راحتى إض,  لقد تصور المان )2

 . ا=حتياطات ضد دخول روسيا الحرب مرة ثانية

أن تحافظ على الجبھة ن الحكومة المانية خافت عدوى البولشفيك وأرادت  )3

 .  لتحول دون نفوذھا إليھايةالشرق

                                                             

 .328ص, 1999 ، وزارة الثقافة ، سوريا ، 2القسم, 1ط, )1991 -1815(روسيا بين , لوفو جورج سك)1(

 .65-64ص, تطور ا-حداث الدولية في القرن العشرين,  رياض الصمد)2(

  .71المصدر نفسه ، ص )3(



 

 

 وقد فكرت بان تجدھا في  ،ن ألمانيا كانت بحاجة إلى مواد غذائية ومواد أولية )4

 إ= أن الفوضى التي كانت تتخبط  ،ّ◌ منفرداصلحا ً أوكرانيا بعد أن عقدت معھا 

 ھاأرضوالمواد اولية في جعلت اجانب يبحثون عن المواد الغذائية ,  بھا أوكرانيا

،ان احت?ل أوكرانيا وھذا ا=حت?ل وحده أخطرھا إلى استعمال رك ولذا قررت ا

 .)1( فرقة20

 إ= أن الشعب الروسي حافظ على السلطة  ، للغايةمرھقا ًكان صلح بريست       

لطة وبناء وتعزيز الس,  سھا في الظروف السليمةانفأ وتھيأت إمكانية التقاط  ،السوفيتية

 وكان لينين  ،المجتمع الجديد وتشكيل جيش قادر على صد الھجمات والدفاع عن الوطن

 إن شروط الصلح  ،+ يجوز الوقوع فريسة للقنوط اكثر من أي شيء أخر ":يقول

,  فإلى العمل من اجل التنظيم فالتنظيم ، ومع ذلك فالتاريخ سيأخذ حقه ،مرھقة + تطاق

 وكانت شروط الصلح .)2(" ستقبل لنا بالرغم من المحن أية كانت إن الم ،ثم التنظيم

  ،إ= أن الدولة السوفيتية اضطرت إلى الموافقة على ھذه الشروط ،  سافرةةاغتصابي

ًه الحرب تواقا ومتعطشا للس?مت أرھق الذيوكان الشعب  لذلك طالب لينين بكل حزم  ،ً

الحزب لم تكن متفقة على وجھة نظر قيادة  إ= أن  ،بعقد الصلح على أسرع ما يمكن

 فالشيوعيون اليساريون الذين تزعمھم بوخاريين كانت تؤيد  ،واحدة بشأن ھذه المسألة

Xلمانيةطاحمتابعة الحرب معلنة بان تلك حرب ثورية من اجل ا، ة باXمبريالية ا

كذلك عارض ا=شتراكيون الثوريون . )3(ين وتروتسكي عقد الصلحيوعارض بوخار

ات الرابع فوق العادة تيابرم مؤتمر السوفي, 1918 وفي آذار  ،ليساريون صلح بريستا

وا اتفاقھم مع ففسخ,  ولكنھم لم يوافقوا على قرار المؤتمر ،لعامة روسيا معاھدة الصلح

ن اقترحوا إوسبق و. )4(وانسحبوا من مجلس مفوضي الشعب,  الب?شفة بصدد التعاون

 فكرة كوبنيكوفوس وقد أيد تروتسكي و ،ل مقاومة المانقبول مساعدة الحلفاء من اج

بينما تغيب لينين عن ا=جتماع ولكنه بعث بالرسالة التالية إلى اللجنة ,  حيازة الس?ح

 والسBح من اللصوص اًالرجاء أن تضيفوا صوتي مؤيدا تسلم البطاط"  ،المركزية

أن سياسة التلھي بالتعابير الثورية "ً صرح قائ? ."ياليين البريطانيين والفرنسيينا+مبر
                                                             

 .92ص, المصدر السابق, نورفنو بيير)1(

 .60-59ص, المصدر السابق, ً اقتباسا عن تيلتشوك وآخرون)2(

 .56ص, نفسهالمصدر )3(

(4) Ponomarev, and other, OP. Cit, P. 141. 



 

 

 وإذا استمرت سوف أستقيل من الحكومة ومن اللجنة المركزية وابدأ  ،يجب أن تنتھي

وليس ,   إذ أن شن أية حرب ثورية يقتضي تنظيم الجيش. بحملة تحريض ضد ا+ثنين

 صـرا ً،ن التي اعتبرھا الب?شفة .)1(" لذلك علينا أن نقبل شروط السBم ،لدينا أي جيش

ولم يكلف ا=عتراف به , ً◌ واقعا ً فقد كان احت?ل الجيوش المانية لcقاليم الروسية أمرا

إن ((ًاتفاقية الھدنة شيئا وكل ما حدث ستلغيه الثورة المانية الوشيكة وقال لينين في 

إيقاف أو+ ً   :السلطة السوفيتية جعلت لنفسھا مھمة مزدوجة في مفاوضات الصلح

ًوثانيا مساعدة  ، ة التي تدمر أوروبا بأسرع طريقة ممكنةينة ا\جرامية المھالمذبح

تناول أيدينا على قلب سيطرة رأس المال مالطبقة العاملة في جميع البBد بكل وسيلة في 

وا+ستيBء على سلطة الدولة لمصلحة السBم الديمقراطي والتحول ا+شتراكي �وروبا 

وقد حصلت الحكومة على ما تريد في اتفاقية الھدنة حيث ،  )2())وللجنس البشري كله

أصبح بإمكانھا أن تسحب ما تريد من فرقھا العسكرية =ستعمالھا في قمع حركة العصيان 

 على المماطلة في  لن تسكت طوي? ً فكانت تعرف بان الحكومة المانيةةالداخلي

صلح وانتزاع اعتراف المفاوضات وأنھا قد تلجأ إلى القوة من اجل فرض شروط ال

لتتمكن مع ,  الحكومة الثورية بشرعية ضم المناطق الروسية المحتلة إليھا بأسرع ما يمكن

حليفاتھا من تنظيم حملة كبيرة على الجبھة الغربية وإنھاء القتال فيھا قبل أن تصل 

نيا  وقد أنذرت ألما ،اXمدادات امريكية إلى أوروبا وتصبح المبادرة بيد دول الوفاق

بدأت القوات ,   فلما لم تلق الجواب المطلوب .ً◌ روسيا بضرورة توقيع الصلح فورا

يتروغراد زوھا لcراضي الروسية وتقدمھا نحو العاصمة غ 1918شباط  18المانية في 

 تحت ضغط الغزو 1918 آذار 3 توقيع المعاھدة في عزمه على أعلن تروتسكي ،

  .  )3(الماني لب?ده

ي المؤتمر السوفيتي الثالث في ـبلت اللجنة المركزية البولشفية نواب البولشفيك فاـق       

 وتكلم لينين لصالح توقيع معاھدة  ، لمناقشة الشروط المانية1918 كانون الثاني 21

وفي .  بينما أوصى تروتسكي بإع?ن انتھاء الحرب دون توقيع معاھدة الس?م ،الس?م

رب فمن المحتمل أن تثور الجيوش المانية والنمساوية نتيجة حالة عدم الس?م وعدم الح

                                                             

 .199ص, المصدر السابق, ًاقتباسا من ديفيد شوب )1(

(2) Carr, III, OP. Cit, vol III, PP. 40-41.  

 .65ص, تطور ا-حداث الدولية في القرن العشرين, رياض الصمد )3(



 

 

وكان ا=قتراح الثالث ھو شن حرب ثورية ضد ألمانيا . الركود والتحريض الثوري

 إلى جانب 16ً شخصا إلى جانب اقتراحات لينين بينما صوت 15 وقد صوت  ،وحلفائھا

معاھدة قاسية وجشعة ومذلة فال. )1(الحرب الثوريةشخصا ً  32اقتراحات تروتسكي وأيد 

 ولم تلق المعاھدة أي  ،وضجر الشعب البالغ من الحرب. على ضوء عدم وجود جيش

  ،وعن طريق القوة,  تأييد من البرجوازية والشروط المانية فرضت في شكل إنذار

إلى مھمة ,  كل الجماھير العاملة والمضطھدة, وطلب المؤتمر من جميع الجنود والف?حين

وخلق تنظيمات قوية في الب?د تغطي على أوسع ,  ا=نضباط الذاتي للشعب العاملتحسين

نطاق تمكن كل اXنتاج والتوزيع والنضال ضد مظاھر الفوضى وسوء التنظيم والخراب 

لذلك أعلنت . )2(مفجعه للغايةحرب ا=قتصادي التي تعد حتمية تاريخية بوصفھا تركة 

 تشرين 9 وأن قرار  ،خلي عن الحرب ضد ألمانياشفية عزمھا على التلالحكومة البو

  ، دون ضم = غرامة ، يصرح بان الحكومة ستعلن الصلح مباشرة ، 1917الثاني 

 ا=شتراك في ھذه المساعي لدى  إليھاوطلبت,  وأخبرت الحكومة البولشفية دول الوفاق

وكانت ،  1917 كانون اول15 وأدت المفاوضات إلى الھدنة التي عقدت في  ،ألمانيا

على الس?م مؤكدا ً والقائم على أساس مرسوم . )3(مقدمة لصلح بريست ليتوفسك المنفرد

   : للمفاوضة ًالتقاط التالية لتكون أساسا

عدم السماح بأي ضم إجباري لOراضي التي احتلت أثناء الحرب وسحب القوات التي  )1

 .تحتل ھذه ا�راضي في اقصر وقت مستطاع

 . السياسي الكامل للشعوب التي جردت من استقBلھا أثناء الحربإعادة ا+ستقBل )2

منح الجماعات الوطنية التي تتمتع با+ستقBل السياسي قبل الحرب فرصة لتقرر  )3

بحرية عن طريق ا+ستفتاء العام وإذا كانت تتمسك بأية دولة معنية أو تشكل دولة 

ة التصويت الكاملة لجميع على أن تنظم ھذا ا+ستفتاء بطريقة تضمن حري, مستقلة 

 .سكان المنطقة المذكورة بشرط إ+ يستثني من ھذا الحق المھاجرون والBجئون 

حماية حقوق ا�قليات بقوانين خاصة , بالنسبة لOراضي التي تسكنھا عدة جنسيات )4

ًضمن لھم استقB+ ثقافيا وطنيا ً وحكما ًت  .تسمح به الظروف ما  إداريا ً بقدر ً

                                                             

 .198-197ص, المصدر السابق,  ديفيد شوب)1(

-71ص, 1972مكتبة دار الشرق للنشر، , ترجمة احمد فؤاد بليغ , في السياسة الخارجية للدولة السوفيتية, نني لي)2(

72. 

 .87ص, المصدر السابق,  بييررونوفن)3(



 

 

بة بأن تدفع للدول ا�خرى ما يطلق عليه رط أية دولة من الدول المتحا عدم ارتبا )5

 وتعويض ا�فراد الذين  ،تكاليف الحرب وإعادة التعويضات التي سبق أن دفعت

تعرضوا للخسائر بسبب الحرب من صندوق خاص ينشأ من مبالغ متناسبة تفرض 

 .على جميع الدول المتحاربة 

، 1،4,3,2مدى الخطوط التي ورد ذكرھا السابقة يبت في مسائل المستعمرات على  )6

وأعقبت النقاط الست اقتراح باستنكار مختلف وسائل الضغط الدولي غير الحرب 

,  وجد مبدأ + ضم أو تعويضات المألوف ،كالمقاطعة والحصار والعقوبات ا+قتصادية

رط أن واشت, واقتراح ا+ستقBل الكامل للشعوب التي حرمت منه منذ بداية الحرب

تحدد الجماعات الوطنية التي لم تكن تتمتع با+ستقBل السياسي قبل الحرب بما فيھا 

 .)1("الشعوب المستعمرة مصيرھا عن طريق ا+ستثناء

 الحكومة الثورية فتوقع بإحراج السلطات المانية با=تفاق مع حليفھا النمسا        قامت

 تشرين 2منذ ) (Kiev كيفانت قد شكلت في اتفاقية صلح مع الحكومة اوكرانية التي ك

 ولكن المفاجئ في  ،والتي كانت مخاصمة للحكومة البلشفية وتأثره عليھا،  1917الثاني 

أي ,  1918 شباط 9 في  واحتلت كيفامر ھو أن القوات البلشفية زحفت على أوكرانيا

 لح مع الدول الوسطىفي نفس اليوم الذي وقعت فيه الحكومة اوكرانية على اتفاقية الص

.  طلبت الحكومة اوكرانية المساعدة من الدولة الوسطى في مواجھة القوات البلشفية،

راج الحكومة الثورية من جھة وفي الحصول على خيرات حوالتي كانت راغبة في إ

بارھا على الج?ء من جفسعت في التصدي للقوات البلشفية وإ,  أوكرانيا من جھة ثانية

  ، احتجاجا على صلح أوكرانيا ، أعلن تروتسكي انسحاب ب?دة من المفاوضات ،أوكرانيا

  . )2(وتم تسريح الجيش الروسي

  ، وتحقيق الس?م مھما كان الثمن فورا ً ،أصر لينين على قبول الشروط المانية      

م ًولكنه كان مقتنعا أيضا بأن الثورة في ألمانيا أصبحت وشيكة حتى انه لم يرھب الس?

ويرينسكي ولوموف ويورينسكي ن بوخارين وتروتسكي  ، أعلالمفروض من ألمانيا

لشفيكي وودزرزھنسكي أن القبول بشروط الس?م المانية معناه ا=ستس?م للبرنامج الب

                                                             

, تاريخ ثورة أكتوبر ا"شتراكية العظمى, وآخرون ,  سوبوليف؛ .198-197ص, المصدر السابق, كينان. ف. جورج) 1(

 .420ص, 1977/ ,موسكو, دار التقدم, ترجمة سامي عمارة

 .69-63ص, تطورات ا-حداث الدولية في القرن العشرين, رياض الصمد) 2(



 

 

ص على تن صيغة تروتسكي التي ، وأقرت 9 إلى 7، جاءت نتيجة التصويت  بكامله

 1917 شباط 16 وفي  ،، وتسريح الجيش ة س?متوقف الحرب باXحجام عن توقيع معاھد

 واستعد الجيش الماني  ، إلى الحكومة السوفيتيةا ًإنذارھوفمان   المانيأرسل الجنرال

، دعت اللجنة المركزية إلى عقد اجتماع   وعند تسلم اXنذار الماني،=ستئناف الھجوم 

،  ، سفروولوف  ستالين ،ن شباط وأيد جماعة مؤلفة من خمسة أعضاء ھم ليني17في 

ستة  بينما عارض الشروط  ،ً◌ سوكولينوف وسميلغا قبول الشروط المانية فورا

  ،، وكربستنكي يف، جو ، اورينسكي ، تروتسكي ، لوموف بوخارين: ھم، أعضاء

وعندما طرحت قضية الس?م الفوري أو انتظار الھجوم الماني على التصويت النھائي 

  . )1(، فقد يرفض الجنود والمان أن يحاربوا ئج الھجوم المانيتقرر انتظار نتا

، كما لم  وكان لينين يرى انه = يمكن تثبيت سلطة الحكومة ما دامت الحرب قائمة      

 فالجنود أخذوا يتركون الجبھة ويعودون إلى  ،يعد ھناك من يرغب في استمرار الحرب

مفاوضات لتحقيق صلح ديمقراطي ھال مإا دون وأ لذلك عرض على الحلفاء أن يبد.بيوتھم

 ھو نصو ، وزير خارجية فرنساوكان كليماولكن الحلفاء لم يردوا على اقتراحه أبدا 

مجلس مفوضي (ًالوحيد الذي رد عليه معلقا أن فرنسا = تعترف بسلطة السوفيتيات 

رفض امر  بأجراء مفاوضات لعقد الھدنة ولما لدوخونينمر ا أعطى ٍعندئذ) الشعب

قد ھدنة في لع لبا ًعزل وقد قتل بعد ذلك بيد الجنود وعين مكانه كرب?نكو الذي وجه ط

وجاء ھذا القرار في الوقت الذي كانت . )2(ت ألمانيا والنمسا طلبهبلفق،  تشرين الثاني 26

اھر التآخي الفعلية الجماعية بين كل من الجنود المان ظفيه الجبھة المانية تشھد م

، وھذا امر اجبر المان على الجلوس للتفاوض مع الروس Xنھاء القتال  الروسو

نھاية تمكنا من ، فأن الجانبين في ال  وبالرغم من تعثر المفاوضات لعدة مرات ،ووقفه

X وكانت مفاوضات الصلح )3(ح?ل الس?م والصلح في بريست ليتوفسكتوقيع اتفاقية 

فض? ً   ،النظر حول اراضي الروسية المحتلةتواجھھا صعوبات وتضارب وجھات 

 فقد استمرت مفاوضات الصلح فترة تقارب الث?ثة أشھر طول فترة المفاوضات ، عن

حول كيفية تطبيق مبدأ حق الشعوب في تقرير . تخللھا انقطاع =خت?ف وجھات النظر

                                                             

 . 198- 197 ديفيد شوب، المصدر السابق، ص )1(

 .38، ص المصدر السابق، جان بروھا ) 2(

 .153-152 ص المصدر السابق، عبد @ الطاھر مسعود،) 3(



 

 

 = يمكن أن ھذه الحريةتروتسكي  وكان رأي المفاوض الروسي  ،مصيرھم بحرية تامة

 أما كيف يمكن لسكان تلك المناطق أن يقرروا  ،أن تتحقق إ= بعد خروج القوات المحتلة

كانت وجھة ف. ا=نضمام إلى روسيا في ظل قوات ا=حت?ل التي تضغط على إرادتھم

النظر المانية والنمساوية = تعارض حق شعوب تلك المناطق في تقرير مصيرھا، إ= 

إذن الخ?ف الفعلي . رة إجراء ا=ستفتاء في ظل ا=حت?ل العسكريأنھا كانت ترى ضرو

ھو على مصير اراضي الروسية وليس على تطبيق مبدأ حق تقرير المصير على سكان 

ولتوانيا، على ) =تيفيا(ولكن ألمانيا رفضت الج?ء عن بولندا وكور=ند . )1(ھذه اراضي

واشترطت فصل بولندا وفنلندا ودول .  يريدونهأن يستفتى أھل ھذه الب?د في الحكم الذي

  .)2(، وأن تنفصل عنھا مناطق زراعة القمح في أوكرانيا البلطيق عن روسيا

 بان يعود تروتسكي إلى بربست 1917اتخذ قرار في نھاية شھر كانون اول        

المجر وھو ويحاول إطالة أمد المفاوضات لعل التذمر الداخلي في كل من ألمانيا والنمسا و

،  ويشرح مثل الثورة الروسية، التذمر الذي حاولت الدعاية البلشفية زيادة حدته برعايتھا 

 أما إلى قلب حكومات ھذه الدول أو إرغامھا على التراجع ه ،يزداد إلى الدرجة التي تؤدي

، أعيد 1918 كانون الثاني 18 في يوم  ،عن ذلك الموقف الصارم الذي تتخذه في بريست

يم الشروط المانية لتروتسكي وقدمت له خريطة توضح له الخط الذي يصر المان تقد

، وقيل له أنه بالنسبة للمناطق الواقعة جنوب بريست  على ا=حتفاظ به في شمال بريست

 وعندئذ تم ا=تفاق  ،فأن موضوعھا سيعالج في المفاوضات التي ستدور مع اوكرانيين

عشرة أيام أخرى لتمكين تروتسكي من مشاورة أعضاء على إرجاء المحادثات لمدة 

ن اليساريين الرامي إلى إحباط صلح يوعيو نھج الشكان. )3(كومة السوفيتية اdخرينحال

 1918 فقد صادق مؤتمر الحزب السابع فوق العادة في آذار  ،مني باXخفاق بريست قد

الحزب الشيوعي اسم  تغيير  كذلك تم ،بضرورة إبرام معاھدة الصلح المعقودة مع ألمانيا

الذي كان يسمى بحزب العمال ا=شتراكي الديمقراطي الروسي إلى الحزب الشيوعي 

،  وقد علل لينين ضرورة تغيير اسم الحزب وأشار إلى أن الحزب،  )4()البلشفي(الروسي 

 وفي العام نفسه.  بدأ بتحقيق التحوي?ت ا=شتراكية، يستھدف بناء المجتمع الشيوعياإذ
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اعترف الشيوعيون اليساريون في أغلبيتھم الساحقة بأخطائھم على المكشوف وعادوا إلى 

  .)1(العمل النشيط في الحزب والدولة

لقد أدى صلح بريست ليتوفسك إلى الوقوع في العديد من المشك?ت ھو ا=نشقاق         

ا الحكومة وكذلك الھجمة التي واجھتھ,  الخطير الذي حدث في صفوف الحزب البلشفي

وقد أدت في ,  المناشفة,  من قبل احزاب اخرى المعادية وخاصة احزاب الثورية

ًوالب?شفة كانوا غير مرتاحين تماما . )2(النھاية إلى نشوب الحروب اھلية داخل روسيا

لعقد صلح منفرد يحرر جيوش المان في الجبھة الشرقية ويقوي مركز النظام القائم في 

,  وليس الحزب البلشفي ككل,   لقد كان لينين ،ًبد= من أن يساعد الثورة المانيةألمانيا 

 شروط الصلح تستطيع ألمانيا أن تفرضھا نه رأى اوسعلى استعداد لقبول حتى أس

الة المطلقة في استمرار الحرب دون أن يكون في ذلك ضمان =نتصار الثورة حا=ست

مساوئ عقد صلح منفرد مع ألمانيا بأي شروط وكان يدرك  ، المضادة داخل روسيا

 ثم دعوة ،تفرضھا ألمانيا فأنه مع ذلك رأى امل الوحيد في الموافقة على ھذا الصلح

 وفي  ،إ= أن المان تابعوا ھجومھم. )3(الجماھير في ألمانيا إلى أفكار الثورة ضد حكامھا

الوطن ا+شتراكي في "ان  نداء بعنو ، اقر مجلس مفوضي الشعب مرسوما ً ، شباط21

ولم تستطع بقايا الجيش . )4( كرست كافة قوى وإمكانيات الب?د لتنظيم ردع العدو"خطر

وزحفت الفرق المانية نحو . القديم أن تقاوم قوات العدو المتفوقة فشرعت با=نسحاب

. )5( إ= أن الجيش احمر سجل مأثرة الكفاحية ضد المان ، وموسكو وكييفيتروغراد

 التي ستلجأ إلى  ،تقضي بضرورة قبول الشروط المانية,  وكانت وجھة نظر لينين

أن خسارة الروس يرى وكان ,  وقد يؤدي ذلك إلى خنق الثورة في مھدھا ،فرضھا بالقوة

ومة الشروط ا=ستمرار في مقا ف ،لبعض المناطق سيكون أقل بكثير من خسارتھم لثورتھم

,  أما وجھة نظر العسكريين. )6 ( ًارة الثورة وارض معا سيؤدي إلى خس ،المانية

 وعدم التسليم باقتطاع  ،تقضي بضرورة ا=ستمرار في رفض الشروط المانية للصلحف

 وكان برأيھم  ،أي جزء من اراضي الروسية حتى أدى ذلك إلى معاودة المان للقتال

ومة الثورية بضم ألمانيا أن النكبة العسكرية ستكون أخف وطأة من اعتراف الحك
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 إ= أن وجھة نظر تروتسكي وتقضي بالجمع بين النظريتين  ،لcراضي الروسية المحتلة

 عن طريق  ،و= حرب,  أي = سلم عن طريق رفضھا للشروط المانية,  المتعارضتين

 الذي سيمكن روسيا من ا=ستمرار في  ،تمسكھا بالھدنة وتسريحھا للجيش الروسي

ن ھذا الموقف سيسمح لمانيا بأن ،شروط المانية دون أن يغضب ألمانيارفضھا لل 

 كأنه سيسمح لھا بسحب جيوشھا من الجبھة  ،ًتبقى عمليا في اراضي الروسية المحتلة

اودة  التي ستتيح لروسيا معاXدارة لعدم وجود مطمئنةالشرقية إلى الجبھة الغربية وھي 

الجيوش المانية القتال من أجل انتزاع ا=عتراف من  أما إذا حصل وعاودت. القتال

الحكومة الثورية بشرعية ا=حت?ل للمناطق المحتلة تكون الحكومة الثورية عند ذلك 

أي بالتخلي عن ارض حماية ,  ملزمة بقبول الشروط المانية وبتوقيع اتفاقية الصلح

  . )1(للثورة

فھي الطبقات ا=ستغ?لية ،   الروسيشعبت ضد الوقفأما القوى اخرى التي       

 وبالتعاون مع القوى  ،1917الرأسماليين وم?ك اراضي التي أطيح بھا في أكتوبر 

 أكرھواأن المان . )2(الرجعية الخارجية أشعلت نيران حرب أھلية ضد شعبھا نفسه

سيا أول لذلك كانت رو. )3( ليتوفسك- في بريستمھينا=تحاد السوفيتي على عقد صلح 

ًوذلك بسبب تدھور جيوشھا معنويا وفنيا وإصابتھا النكبات ,  ًالدول خروجا من الحرب ً

تاجرة في تزويد الجيش موالمذابح المتتالية بسبب جھل القيادة ونقص الذخيرة المريع وال

 ولكن ثورة أكتوبر التي  الجيش ،وانتشار المجاعة في الريف ونقص تموينات,  باسلحة

 والتي 1918 آذار -3 ليتوسفك في -قد الصلح مع ألمانيا في معاھدة بريستسعت إلى ع

  :  تضمنت ما يلي

 .التخلي عن دوي?ت البلطيق وفنلندا وبولندا )1

 .الج?ء عن أوكرانيا وا=عتراف بمعاھدتھا مع ألمانيا )2

 .ارس وباطومقالتنازل لتركيا عن اردھان و )3

 . )4(ضي التي تسيطر عليھا دول الوسط عن نشر الدعاية البلشفية في اراا=متناع )4
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وليفونيا من كل قوة عسكرية ولكن من دون أن تتخلى عن ، =ستونيا ، إخ?ء روسيا  )5

 .سيادتھا على ھاتين المنطقتين

حق ألمانيا الكامل بھذه بمع ا=عتراف ,  تنازل روسيا عن ليتوانيا وكور=ند )6

 . )1(المناطق

 . )2(ع للسيادة الروسيةضاطق التي تخإيجاد منطقة منزوعة الس?ح في المن )7

, ال سكالون جنروعندما سمع الوفد السوفيتي الشروط المانية انتحر على الفور ال      

كيف + يمكن  ",  دوبين السوفيتنحد المأأحد الخبراء السوفييت بينما صرح بركر نسكي 

ساوي مساحتھا تكلم عن السBم بدون ملحقات إذ كانت روسيا قد فقدت مناطق تنأن 

ن يوخاريوبوقد عارض منظم الوفد البولشفيكي برئاسة تروتسكي . "مقاطعة تقريبا ً) 18(

ً?م المانية وأصبح ھذا ا=نقسام حادا حتى كاد يؤدي إلى انشقاق رئيسي في ـشروط الس

وھكذا خرجت روسيا من الحرب بعد أن فقدت مساحات شاسعة من . )3(الحكومة السوفيتية

ھا في المواد اولية كالنفط  القمح وأغنا التي تخلت عن أھم مناطقھا في إنتاجأراضيھا

يا تعھدت بعدم رفع التعرفة الجمركية على ـ باXضافة إلى ذلك فأن روس ،والنحاس

البضاعة المانية ، لذلك فأن من أھم نتائج الثورة البلشفية كانت انسحاب روسيا من 

وكانت . )4( وإنھاء القتال على الجبھة الشرقية ،لمانيةروط الصلح اـالحرب وقبولھا بش

إذ فقدت ربع أراضيھا اوربية وخمس سكانھا وث?ثة ، خسائر روسيا المباشرة ضخمة 

فاراضي التي انتزعت منھا تبلغ مساحتھا مساحة النمسا . )5(أرباع الحديد والفحم فيھا

من % 75,  من سكانھا% 26أي , ة مليون نسم66 ويسكنھا حوالي  ،والمجر وتركيا معا

 وقد وصف  ، إلف مصنع ومؤسسة صناعية75وأكثر من . من حديدھا% 73و,  فحمھا

ويقول لينين . )6()إذ+ل + مثيل له في التاريخ الحديث(  ،مؤرخ بريطاني ھذا الصلح بأنه

ًونظرا +نعدام الجيش والحد ,  المفروض بالعنف,  ذا الصلح المرھق المذلأن ھ"

قصى من استنفاذ الحرب لقوى الشعب الذي لم تدعمه البرجوازية والمثقفون ا�
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 وأن وفد الصلح الذي  ،بل استغلوھا بروح أنانية طبقية, البورجوازيون في مصائبه

رفض الدخول في بحث مفصل لشروط الصلح التي عرضھا ا�لمان إذ أن ھذه الشروط 

ه لكبير نصب تنازل تروتسكي عن م.)1("فرضت علينا بإنذار سافر وعنف غير مستور

 لتوقيع الشروط الجديدة بعد  ليتوفسك-بريست ووصل الوفد السوفيتي إلى  ،المفاوضين

تعادة ـ وكانت ھناك مطالب جديدة قدمھا اتراك في آخر لحظة =س1918باط ش 27

وبعد أن قبلت ھذه المطالب ,  1878المناطق التي أعطاھا مؤتمر برلين لروسيا عام 

وقد حرصت الو=يات . 1918 آذار 3معاھدة الصلح في النھاية  مساء احد عت وق

بل أنھا لم ترد على النداءات الكثيرة ،  = تقوم بأي دور في الموضوع نالمتحدة على أ

 بل أبدى الرئيس ويلسون عدم ارتياحه إلى محادثات  ،التي وجھھا الزعماء الب?شفة إليھا

.  تھا الثنائية التي لم تكن تت?ئم مع حلمه بتسوية سليمة عامة ليتوفسك بسبب طبيع-بريست

 . )2( ً وإبرام صلح عام في آسيا وأوروبا معا

. اتسم عقد صلح بريست بأھمية دولية ھائلة وكان ذلك أول انتصار لقضية الس?م     

لى احتجت الدول المتحالفة لدى الحكومة الروسية ع. )3(وازداد النظام السوفيتي رسوخا

 إ= أن خروج روسيا من الحرب  ،نقض روسيا =لتزاماتھا وعقد صلح منفرد مع ألمانيا

لم يكن له تأثير حاسم إذ أن الو=يات المتحدة قد عوضت عن ذلك برفدھا جبھات القتال 

 عن معدات حديثة واقتصاد قوي امر الذي أدى إلى  ًبأكثر من مليون جندي فض?

فقد أرسلت ,   الدول الغربية من محاولة إفشال الثورة البلشفيةينھزيمة المان وھذا لن يث

معظم الدول بقواتھا إلى داخل روسيا في محاولة منھا لتحقيق أطماع إقليمية كما حصل 

  ًأو بھدف إنھاء التجربة الشيوعية خوفا. 1919مع تدخل القوات اليابانية ابتدأ من نيسان 

ا وجدت لھا صدى داخل ايطاليا وألمانيا وفرنسا بعد سيما أنھ =من امتدادھا داخل أوربا

 إ= أن التدخل الخارجي في دعم الحرس ابيض المناوئ للب?شفة قد باء  ،انتھاء الحرب

 وقوف ن ع ًبالفشل وذلك لحسن تنظيم القوات البلشفية واندفاعھا للدفاع عن الثورة فض?

علق برغبتھم بالحفاظ على المكاسب التي العمال والف?حين مع الحكومة البلشفية سباب تت

 عن  ا=نقسام الذي حصل بين الدول  ً وفض? ،أو =عتبارات قوميةعليھا حصلوا 
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كذلك إن الثورة البلشفية وعقد . )1(واعتراف ألمانيا وتركيا بالنظام الجديد، المتدخلة 

 فقدت واحد )2(اق الوففدول. الصلح مع ألمانيا قد احدث تبدي?ت جدية في الوضع الدولي

من حلفائھا كان في تبعية مالية واقتصادية تامة لھا وانشغلت بجبھة أكثر من نصف قوات 

 واتخذت كل التدابير إلى  ،خشى انتقال الثورة من روسيا إلى بلدانھايوكان الغرب . ألمانيا

ام لكي تقضي على منجزات الثورة ا=شتراكية وتعيد النظ, حد التدخل العسكري المباشر

 اتخذ التدخل 1918 وبعد ا=ندحار العسكري لمانيا وحلفائھا سنة  ،القديم في روسيا

 فكان الجنود  ، أوسع من ذي قبل ًالعسكري لدول الوفاق ضد روسيا السوفيتية طابعا

 وكانوا يدوسون ارض  ،يوجھون نيران أسلحتھم إلى الروس أينما =ح لھم ھؤ=ء

واغرقوا , داء الب?د السوفيتية وأقاموا الحصار على موانئھاوسلحوا أع,  الروسية كغزاة

وابرق السفير امريكي في روسيا إلى . )3(ووضعوا الخطط لسحقھا, سفنھا العسكرية

ألح بكل جدية على ضرورة وضع ":  يقوليتروغراد من امريكي الخارجيةوزير 

حت سيطرة ، وعلى وضع مورمانسك وارخانجسك ت فBديفوستوك تحت سيطرتنا

 حدد مؤتمر  ،4" بالنسبة للحلفاءاUن لقد حان وقت العمل  ،بريطانيا العظمى وفرنسا

 جوھر ھذه اعمال 1918رؤساء حكومات بريطانيا وفرنسا وايطاليا الذي عقد في آذار 

واتخذوا قرارا نھائيا بالتدخل العسكري ضد روسيا وعدم السماح بان تقف على قدمھا وان 

 وقد حدد وزير الحربية البريطاني آنذاك ونستون تشرشل مھمة ، تضمد جراحھا

  .)5("بخنق الوليد البلشفي في مھده"المتدخلين الرئيسية 

لقد أدرك الجنرا=ت المان أنھم لم يستطيعوا اXطاحة بالسلطة البلشفية بضربة       

مامية م?يين  ورأوا أن وراء فصائل الجيش احمر ا ،واحدة كما كانوا يأملون سابقا

العمال والف?حين المستعدين للقتال حتى النھاية دفاعا عن السلطة ولذلك وافقت الحكومة 

 لخلق تكت?ت إقليمية محاولةووجد الروس في عصبة امم . )6(المانية على عقد الصلح

                                                             

  60 -59ص,  المصدر السابق, موسى محمد الطويرش )1(

روسيا، وغيرھا من البلدان تشكل حتى , فرنسا, بريطانيا, حلف عسكري بين الدول ا-وروبية, ول الوفاقد )2(

    10ص,  ، المصدر السابق ريابوف, انظر.  ثم أنظمت إليه الو"يات المتحدة ا-مريكية1907سنة 

  12-11المصدر نفسه، ص )3(

  .40ص, المصدر السابق, وتسكي واخرونلولاقتباسا عن  )4(

 . در نفسه المص )5(

 .58المصدر السابق، ص, نيلتشوك واخرون) 6(



 

 

  ليتوفسك ألمانيا السيطرة على-حت معاھدة بريستمنوقد . )1(لمواجھة النظام ا=شتراكي

 ولكن خ?ل ستة أو سبعة أشھر كانت القوات امريكية والفرنسية  ،موارد أوكرانيا

 برخ واجبر ألمانيا على طلب الھدنةنوالبريطانية على الجانب الھجومي الذي حطم خط ھد

 وقد اضطر المان بعد انتصار الحلفاء إلى التخلي عن المناطق التي استولوا عليھا ،

  ،فقد وضعت الحرب العالمية اولى أوزارھا. )2(لتي وقعھا لينينبموجب معاھدة الس?م ا

 توقيع الھدنة بين 1918  تشرين الثاني11 وتم في يوم  ،يت ألمانيا وحلفاؤھا بالھزيمةمنو

 وقامت ثورة في ألمانيا والنمسا والمجر سقط على أثرھا النظامان  ،ألمانيا ودول الوفاق

 وكل ذلك عزز وضع روسيا  في النمسا ، وھابسبورغا في ألمانيالملكيان ھوينتسوليرن

  . )3(السوفيتية

 ليتوفسك كليا وبكافة بنودھا - تم إلغاء معاھدة بريست1918 تشرين الثاني 13في        

     كانت ھزيمة ألمانيا قد اتسمت بعواقب سلبية بالنسبة .)4(من قبل الحكومة الروسية

 وقد دخلت  ،اق إمكانية تشديد تدخلھا ضد تلك الب?دلب?د السوفييت فقد تھيأت لدول الوف

 وتلتھا  ،فرنسية البحر اسود  ا=نكلو1918 تشرين الثاني 15/16السفن الحربية في ليلة 

 ونزلت  ،يل والبسفور ناق?ت تحمل القوات واسلحة والذخيرةدنر الدرعبالسفن الحربية 

استوبول وعدد آخر من مدن ي=ستي?ء على سي وتم ا ،القوات الفرنسية واليونانية في أوربا

ولعب  ، ومط باكو وتبيليسي وبا-والمراكز الھامة في ما وراء القفقاس,  البحر اسود

ما لعب البريطانيون ھذا الدور في ما وراء ـبين,  ياـي في أوكرانـالفرنسيون الدور الرئيس

وش الثورة ـ ونمت جي ،لذخيرة?ح واـ وازداد تموين أفراد الحرس ابيض بالس ،القفقاس

 وتحولت إلى قوة  ًريعاـ س ًنموا, يبيريا وشمال القفقاسـ في س ًوخصوصا,  المضادة

 ھذا العداء يوبرزت إحدى أھم بن . )5(ھاد أمتوترا ً وطالرة وازدادت الحرب اھلية ـكبي

للحجر ن اوربيون وا على شكل خطة وضعھا المنتصرـفي الس?م الذي عقد مع ألماني

 خلقت خمس 1919 ومع معاھدة فرنسا عام  على النظام البلشفي واحتواء الثورة البلشفية

فيا وليتوانيا فنلندا واستونيا و+ت: ي وھدول من أجزاء اXمبراطورية الروسية القديمة 

 واعتبرت القوى الغربية إن ھذه الدول مع الدول اخرى الواقعة على قوس  ،وبولندا
                                                             

 .87ص, المصدر السابق, إسماعيل نوري الربيعي) 1(

 .200ص, ديفيد شوب، المصدر السابق) 2(

 .87ص, المصدر السابق, اسماعيل نوري الربيعي) 3(

 .10ص, 1985, شقدم, دار ابن الوليد, ا"ستعمار أعلى مراحل الرأسمالية, لينين, فارغا ومندلسن) 4(

 .95-94المصدر السابق، ص, نيلتشوك وآخرون) 5(



 

 

 يحول  ً واقياحزامادا إلى رومانيا بما فيھا تشيكو سلوفاكيا ويوغس?فيا تشكل واحد من فنلن

  .)1(  البلشفية الثورةدون توسع

 فقد تراءى لھم أن صلح بريست  ، بخطئھم1918ين في سنة يارحوباعترف رادك و      

  ، ومضرة بحزب الطبقة العاملة الثورية ًھو مساومة مع ا=مبرياليين غير جائز مبدئيا

وكانت حجة المعارضة . )2(اص منھا= منلكنھا كانت في ذلك الظرف بالذات مساومة 

 وانه  ًلذلك إن ا=تفاقيات بين الدولة العمالية وبين الدول البورجوازية غير جائزة مبدئيا

 وقد أكد ،يجب حمل راية الثورة ا=شتراكية على رؤوس الحراب إلى أوروبا الغربية

بات الشيوعيين ا�ممية ھو واجب الحفاظ على الجمھورية لينين أن أسمى واج"

وبالرغم . )3(" فھي تخدم تطور الثورة العالمية ،على ھذه البؤرة ا+شتراكية,  السوفيتية

,  من الشروط المرھقة للغاية اتسمت معاھدة صلح بريست بأھمية ايجابية بالنسبة للب?د

 كانت تشارك فيھا إلى جانب دول وذلك =ن روسيا خرجت من الحرب العالمية التي

 إلى موسكو وكان من نتائج ھذا يتروغرادثم نقلت العاصمة بعد ذلك من ،  )4(الوفاق

  . )5(الصلح أن انسحبت روسيا من ساحة القتال

لقد مكن توقيع معاھدة صلح بريست للسلطة السوفيتنية من الحصول على  فترة        

تأسيس الجيش احمر، وتأمين ,   والخارجيراحة ضرورية لتعزيز وضعھا الداخلي

ين من مالناج,   وتنظيم النضال ضد الفوضى والخراب ،النظام الثوري في الب?د

  .)6(الحرب
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   )1920 -1918(الحرب ا�ھلية  )1

جھزة ومؤسسات الطبقات المالكة تستعد للقيام ا كانت كافة 1917في نھاية آب  

واتحاد الم?كين الصناعيين ,  والبنوك,  وعملت دبلوماسية الحلفاء,  بانق?ب مضاد للثورة

وھيئات اركان والضباط والصحافة الكبرى على ,  وحزب الكاديت,  مزارعينالو

وتعرض ,  )التوفيقيين(حھم بمساعدة وقد جردت السلطات العمال من س?,  تحقيق ذلك

وبعد انتصار . )1()موسكو(ثورية عن الوأبعدت أكثر افواج ,  الب?شفة لضربة أخرى

 حصلت عملية احتواء مضاد للثورة عندما انضمت 1917ثورة أكتوبر ا=شتراكية عام 

رئيس  وكان ال- الو=يات المتحدة امريكية إلى دول التحالف في تدخلھا في روسيا

بان ,  ه ھو ومستشاروهرالذي بر,  امريكي ويلسون وھو مسؤول عن قرار التدخل

 ولذا فالعدوان امريكي والغربي لم يكن في رأيھم تدخ?  ،القادة الب?شفة عم?ء لمانيا

 لكن التدخل نفسه سرعان ما  ،مضادا للثورة بل خطوة ضرورية =حتواء التوسع الماني

 طرح ويلسون خطة 1918وفي عام . )2( لسحق الثورة في روسياكشف عن محاو=ت

 لكل منھا حياتھا ا=قتصادية  ،تقسيم روسيا السوفيتية إلى خمسة أقسام صغيرة مستقلة

  . )3( وعدم السماح بتكوين دولة قوية ،الخاصة المميزة

رباح الھائلة  إذ فقدوا ا ، يھددھا ًلقد وجد الغرب في وجود الدولة السوفيتية خطرا      

 وأثار غضبھم صلح  ،التي كانوا يجنونھا لقاء استغ?ل شعوب روسيا وسرقة ثرواتھا

 ليتوفسك الذي وطد وضع الجمھورية السوفيتية ودعم النزوع نحو الس?م في –بريست 

يم العون إلى الثورة المضادة قد وقرروا الھجوم على الجمھورية السوفيتية وت ،كل الب?د

 وإعادة سيادة الم?كين العقاريين والرأسماليين وإجبار روسيا على مواصلة  ،الداخلية

  ،إ= أن الب?شفة استطاعوا ا=ستي?ء على السلطة بالقوة. )4(الحرب في صف دول الوفاق

 بتشكيل الشرطة ن لذا قام ليني ،للقضاء على المعارضين وإخضاع الشعب لسيطرتھم

 وقد خلق ھذا رد فعل قوي  ،ارھم على قبول النظاموإجب,  السرية =غتيال المعارضين

 حملة من ا=غتيا=ت أولئكشن إذ ,  من جانب احزاب والتنظيمات المعارضة للب?شفة

                                                             

 . 256ص, 2ج, ، تاريخ الثورة الروسية ليون تروتسكي) 1(

  .50ص, 1973,  بيروت-ترجمة خليل سليم، دار الطليعة, ا"مبريالية والثورة, يتز دافيد ھورو) 2(
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وأصبحت معاداة الشيوعية الس?ح ، )1(المضادة ضد الب?شفة وأنصارھم في داخل روسيا

 عن طرح أفكار من شأنھا بعد أن أصبحوا عاجزين,   السياسي الرئيسي بأيديھم–الفكري 

 وكانوا يرون أن انتصار النظام ا=شتراكي  ،تلبي أھدافھاو,  أن تجتذب الجماھير الشعبية

  .)2(يعني احتضار النظام الرأسمالي الذي ينتمي إليه الغرب

 وسط ضروسوقد فرض على الدولة الفتية الجديدة أن تخوض غمار حرب أھلية      

 ولم يكن في روسيا آنذاك غير اقتصاد مدمر وصناعة  ،صعوبات ھائلة فاقت التصور

 وبالرغم من ذلك جرى ا=نتصار في  ،وخراب واسع النطاق في كل الميادين,  متأخرة

في تلك الظروف . )3(وأمكن السير التدريجي لبلوغ تحقيق أھداف الثورة,  كل الميادين

 آب 30ن إلى لينين في  قانيا كاب?ن رصاصتين مسمومتي الثورية-ا+شتراكيةأطلقت 

 كان يخطب في اجتماع عمالي وأصابت إحداھا إذ, غادرته معمل ميشلون  أثناء م1918

ولكن حياته كانت ,   لم يمت لينين ،صدر لينين نحو القلب واخرى قرب شريان رقبته

 تروغراديفي ) شيكا(، رئيس اللجنة ا=ستثنائية  وفي اليوم نفسه قتل اورينسكي. )4(خطرة

ً وكان ھذا النشاط يجري بناءا على تعليمات يتلقونھا من الموظفين في سفارات  ، غيلة,

 وتشھد  ،وبعثات بريطانيا والو=يات المتحدة امريكية وفرنسا وعدد من البلدان اخرى

 ضد السلطة السوفيتية من 1918 المؤامرة الكبرى المكتشفة في آب سنة  ًعلى ذلك مث?

 ورجل ،) ھيل( والملحق العسكري البريطاني )5(ھوكارتطانية رئيس البعثة البري

 والديبلوماسي الفرنسي لورانس والقنصل العام الفرنسي العقيد )سيدني ريلي(المخابرات 

 وكان القضاء على الفتن الداخلية  ،والقنصل العام امريكي بول وغيرھم، جرينار 

                                                             

 150، صالمصدر السابق,  عبد @ الطاھر المسعود)1(
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 التي أصبحت سفاراتھا مراكز  ،اجنبية تأييد ودعم الدول لو=  ًالمعادية للثورة سھ?

  . )1(ومنظمات لcعمال التخريبية والتجسس,  لتجمع قوى الثورة المضادة

غتيال الدور الكبير في ازدياد حدة القمع واXرھاب من ا=كان تعرض لينين لمحاولة       

 مما  ،ةقبل الب?شفة وجھازھم البوليسي السري ضد كافة التنظيمات واحزاب المعارض

وإقامة تحالف بين أحزابھم وتنظيماتھم محاولة ,   في تنظيم صفوفھماعداءدفع بھؤ=ء 

بل ,   وشكلوا جيشھم في محاولة Xسقاط حكم الب?شفة ،للرد على إرھاب الشرطة السرية

 مع الدول الديمقراطية الغربية من اجل إسقاط النظام  ًأنھم حاولوا أن يعقدوا أح?فا

وظھرت العصبة الديمقراطية Xعادة بناء روسيا التي , لبلشفي في روسياالشيوعي ا

التي ,  نوات ضد القوات الحكومية البلشفيةـخاضت حربا استمرت ما يقرب ث?ث س

كانت  ووتعاني الحرب اھلية، ة من اجل السلطة حتعاني من الصراعات الداخلية المسل

تنزل باراضي الروسية في محاولة ,  فرنسيةالقوات اجنبية اليابانية والبريطانية وال

بلغ عدد الجنود اجانب الذين انزلوا ، 1918للقضاء على الدولة الشيوعية ومع بداية عام 

 الذين حاولوا ،)2(على اراضي الروسية حوالي مائة ألف جندي معظمھم من اليابانيين

ة المسلحة التي قامت في أجزاء ا=نتقام من النظام البلشفي من خ?ل تقديم الدعم للمعارض

الذي نال ) الجيش ابيض(دن لوكانت المقاومة اھم قد برزت من . واسعة من روسيا

ية والقوات الفرنسية واليابانية التي ھمت إلى حد يكساندة من قبل القوات التشوالمالدعم 

 انظمة وأھمية مواجھة الفكر الشيوعي الذي يھدد  ،بعيد في تأجيج الحرب اھلية

 أن النظام البلشفي كان قد أشار إلى أھمية تطبيق شعار دكتاتورية الديمقراطية على اعتبار

 ولم يجد ا=شتراكيون في الغرب سوى إع?ن قطيعتھم للنموذج  ،الطبقة العاملة

 والتأكيد على أھمية النظام الديمقراطي في إنضاج التجربة  ،ا=شتراكي الروسي

في شباط ) برن(ذا القرار قد تم في المؤتمر الذي انعقد في مدينة  وكان ھ ،ا=شتراكية

1919
)3( 0  

كانت ھذه ردود فعل =نتصار ا=شتراكية وتوطيدھا وتنفيذ التدابير ا=قتصادية       

الثورية التي أثارت حفيظة البرجوازية اجنبية واختفت طبقات المستثمرين التي حرى 
                                                             

 .547ص, المصدر السابق, وآخرون سوبوليف ) 1(
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المعادية للثورة في روسيا التي جعلت ھدفھا القضاء كما أضعفت احزاب ، إسقاطھا 

 1918 ومنذ عام  ،على السلطة السوفيتية وبعث اوضاع اXقطاعية البورجوازية القديمة

ا=ستعماريين اجانب وأعداء الثورة في  وى المعادية للنظام السوفيتيقجرى توحيد ال

يطانية والفرنسية والمانية واليابانية  لقد بدأت اوساط الحاكمة امريكية والبر ،الداخل

 فخاض الشعب  ،التدخل الحربي رغبة منھا في مساعدة الحرس ابيض بكل وسيلة

 وقد اضطلع 1السوفيتي حربا وطنية ضد عدد كبير من اعداء الخارجيين والداخليين

حطيم أعداء الحزب البلشفي ولجنته المركزية لقيادة الدفاع عن الجمھورية وتعبئة القوى لت

  . )2(السلطة السوفيتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 0الدعم الخارجي وموقف الشعوب الغربية  )2

كانت الحرب اھلية في روسيا قد بدأتھا القوى الداخلية المضادة للثورة لكنھا 

 عندما ھب المتداخلون اجانب لنجدة الطبقات ا=ستغ?لية  ً واسعا ًاكتسبت نطاقا
                                                             

 ) .9 (رقم الملحق أنظر )1(

 . 285, المصدر السابق, بريوسوف وآخرون  )2(



 

 

دان الرأسمالية قد مولت أفراد الحرس ابيض بسخاء وزودتھم  وكانت البل ،المخلوعة

 وكان  ،كما أنزلت القوات المسلحة على أراضي الجمھورية السوفيتية,  بالس?ح والبسة

جعل كل الحم?ت الموجه ضد روسيا مما  ً◌ٌ حاسمٌثرألموقف الطبقة العاملة العالمية 

 إلى خنق سلطة العمال والف?حين وبعث  وكان ا=مبرياليون يسعون فقط ،تنتھي بالفشل

بل إلى حرمان روسيا من ا=ستغ?ل والسيادة وتجزئة أراضيھا ,  النظام البورجوازي

 لذلك ينبغي اعتبار الحرب اھلية حرب القوى الوطنية ضد التدخل  ،اد شعوبھابعتواس

ت ثورة أكتوبر  الطبقة العاملة مع الف?حين عن مكتسبادافعت وفي ھذه الحرب  ،اجنبي

إن السلطات ا=مبريالية بتشجيعھا للحرس ابيض في . )1(سيادة الوطنو?ل قوعن است

ثورته المضادة وبتدخلھا العسكري المباشر تتحمل المسؤولية اساسية للعديد من الخسائر 

  . )2(البشرية الجسيمة وتدمير الكثير من مصادر الثورة

فقد ظھر التضامن . 1917ل والف?حين عام كان التضامن اخوي يشد أزر العما

 الطبقة العاملة العالمية توتحرك,  الثوري لعمال البلدان اخرى مع إخوتھم السوفييت

 ظھرت بين أسرى الحرب اجانب 1917 وفي نھاية  عام  ،لمناصرة الثورة الروسية

مع بدء الحرب  و ،حركة  من اجل تقديم المساعدة العسكرية للعمال الف?حين في روسيا

 الرجاء الروسي قوبل وقد  ،اھلية ازداد اXقبال على التطوع في الفصائل اجنبية

 تعبر عن الحرص  اسرى من قوات التدخل اجنبي وكانت قرارات ،باستجابة حارة

 تكون في موسكو اتحاد 1917 وفي كانون اول عام  ،العميق على مستقبل ثورة أكتوبر

 اجتمع المؤتمر العام سرى الحرب في عموم 1918كانون الثاني أسرى الحرب وفي 

 وقد أعلن المؤتمر عن تضامنه مع  ، مندوب400اتحاد روسيا وحضره أكثر من 

 خاصة  ،وتضامن العمال في بلدان العالم مع المناضلين الروس. الجمھورية السوفيتية

 انتشرت ھذه الحركة في  وقد ،العمال البريطانيون لھم فضل السبق في ھذا المضمار

 على الدفاع م لقد اجمع عمال العالم كلھ ،ألمانيا وفرنسا وأمريكا وايطاليا والبلدان اخرى

عن ھذه الجمھورية وكانت حركة التضامن مع روسيا تظھر بج?ء في توقف العمال عن 

                                                             

 .  124- 123ص, المصدر السابق, بيلي وآخرون) 1(

   .48ص, 1974, المصدر السابق, يوري كرازين) 2(



 

 

  ،ب وترويج الدعاية المضادة للحر ، اسلحة إلى قوى الثورة المضادة في روسياحنش

  .  )1(ورفض العمال أوامر القتال ضد الجمھورية السوفيتية

وظھرت بين أسرى الحرب اجانب حركة من اجل تقديم المساعدات العسكرية 

ومع الحرب اھلية ازداد اXقبال على . 1918للعمال والف?حين في روسيا في عام 

ا=شتراكيين في مدينة وكان لمنظمة اسرى المجريين  ، التطوع في الفصائل اجنبية

 ية السوفييت،اومسك فضل السبق في التقدم برجاء ل?شتراك في الدفاع عن جمھور

 تضم المتطوعين المجريين والرومانيين والمان  ،وأطلق عليھا فصيلة اومسك العمالية

  ، وكانت قراراتھم تعبر عن حرصھم على مستقبل ثورة أكتوبر ،والتشيك والسلوفاك

إننا  " -: ًر أسرى الحرب المجتمعون في كنشما قرارا جاء فيهد أص1918وفي آذار 

ونعلن بان الثورة ,  نحن أسرى الحرب نبعث بتمنياتنا إلى سوفييت مفوضي الشعب

ومن ھنا نعلن ,  الروسية ھي ثورة دولية تدافع عن وحدات الكادحين في العالم كله

 إلى جنب مع العمال والفBحين  ولسوف نناضل جنبا ،عزمنا عن تأييدھا بكل قوانا

 كذلك تم تكوين كتيبة موسكو اممية الشيوعية . " الروس للقضاء على الثورة المضادة

 وتكونت فصائل أممية في كييف وكورسك وفورونيج  ،اولى من بين أسرى الحرب

  . )2( وبلتافا وموروم وبتروغراد

ة متزايدة ويرفضون صار الجنود المان يتشربون بالروح الثورية بصور 

 وقاد وك?ء دول الوفاق  ،فراد الجيش احمر والعمالأ ويتآخون مع  ،ا=نصياع للضباط

وب بقتل حلب احيان ممثلين دبلوماسيين رسميي النشاط المصأغالذين كانوا في 

 فقد قتل في باروس?فك رئيس اللجنة التنفيذية في  ،يننقابيالشيوعيين والمسؤولين ال

 وكان من بين  ،يموس ومئات من الشيوعيين والمستخدمين والعمالخة تاالمحافظ

المنظمين المباشرين لمستوى الثورة المضادة السفير امريكي فرنسيس والسفير الفرنسي 

  ،تو=نس والقنصل امريكي في موسكو بول والممثل الدبلوماسي البريطاني لوكارت

 الثوريين في -  أفادت زعماء ا=شتراكيينوأثبتت مشاركتھم وثائق تلك الفترة وكذلك

حد زعماء الحرس ابيض السرية وھو أوأفاد ،  1922المحاكمة التي جرت عام 

                                                             

 .174-173ص, المصدر السابق, سليبوف) 1(

   .173-171ص, نفسه المصدر )2(



 

 

 وكذلك مذكرات ھؤ=ء اشخاص 1924سافيتكوف في المحاكمة التي جرت عام 

  . )1(نفسھم

اج إلى ن العمل العسكري الذي قامت به الدول الكبرى ضد ا=تحاد السوفيتي يحت     كا

كانت الثورة ،  والديبلوماسية من اجل تحقيق النصر ستخباراتيةافر كل الجھود ا=ظت

 إلى 1918ا=شتراكية تقف ضد سيادة اXرھاب وا=غتيال إ= أنھم اضطروا بعد عام 

 وقد كانت اللجنة ا=ستثنائية لروسيا  ،استخدام الس?ح ضد احزاب ا=شتراكية اخرى

 التابعة )اللجنة العسكرية الثورية( وقد انبثقت من  ،د أظھرت إلى الوجودق) تشيكا ( ،كلھا

 وبعد أن انتصرت الثورة تحولت إلى  ،التي نظمت ثورة أكتوبر، لسوفييت بتروغراد 

 جرائمو,  لجنة تابعة للجنة التنفيذية المركزية وظلت تشرف على مقاومة الثورة المضادة

 لھا مھمة استجواب تنيطأ وكذلك  ،يل شحنھاواد التموين وتعطمالتخريب إخفاء 

 وكانت تحت أمر دزيرزتسكي الذي  ،الشيوعيين المعتقلين بتھمة النشاط المضاد للثورة

ن أھم عمل قامت به اك، و*)لسمولني(كان مسؤو= عن امن بوصفه القائد العسكري 

  ،يھم من أسلحةضد الفوضويين والعصابات المنظمة ھو إجبارھم على تسليم ما لد) شيكا(

 600 وقبض على حوالي  ،وحدثت مقاومة في بعض الجھات ولكنھا سحقت بعنف

 قررت "إن الوطن ا+شتراكي في خطر"  شباط الذي أعلن 22 وعقب بيان  ،شخصا

 وعلى الرغم من الص?حيات الواسعة  ،قتل كل من يقف أو يحرض ضد الثورة) شيكا(

 ما تسامحت مع المخلصين من ٌ كثيرإ= أنھا. )2 ( خاصلھا سجُن داحتى ك) لشيكا(

المناشفة والثوريين  ما دامت الحرب اھلية مستمرة حتى أن ھذا التوجه  أدين من قبل 

 مكاتب للحزب وناد في 1920 وظل للمناشفة طوال ،1919 سنةالمؤتمر الثامن للحزب 

لكن ذلك لم يخفف  و ،واعتقلت المجتمعين فيھا)  شيكا ( تم مھاجمتھا من قبل  ،موسكو

أصدرت اللجنة التنفيذية المركزية ،  1922من حالة السخط عليھا وفي الثامن من شباط 

  ،)G.P.U( وتم إنشاء الجھاز السياسي للدولة  ،ولجانھا المحلية) تشيكا( بإلغاء  ًقرارا

.  ومھمتھا محاربة الجريمة في الجيش ، من الجيش ً خاصةا ًووضعت تحت تصرفه فرق

                                                             

 .   93- 87ص, نيلتشوك و اخرون، المصدر السابق) 1(

عن , نليني. انظر. 1918  موسكو فيمعھد في بتروغراد، كان مقرا للحكومة السوفيتية حتى انتقالھا إلى,  سمولني*

     .190ص, 1973, موسكو, دار التقدم, ترجمة الياس شاھين, النقابات

(
2
)  Carr, OP, Cit , vol. 1, PP 164-176. 



 

 

إما إخ?ء سبيله ,   في غضون شھرين ،موقف أي شخص يعتقل بواسطة الجھازوحسم 

  .)1(أو تقديمه للمحاكمة بواسطة اجھزة القضائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أثناء الحرب ا�ھليةالعمليات العسكرية )3

   .ظھر العصيان في أول امر على الحكومة البولشفية في أربعة مراكز

                                                             

(1) Carr, OP. Cit, vol. 1, PP 182-188. 



 

 

 قبل الجنرال الكسيف القائد اعلى للجيش الروسي في في روسيا الجنوبية من )1

وكان يساعده الجنرال كورنيلوف الذي حاول أن يقوم بانق?ب , زمن القياصرة

ثم الجنرال دينيكين الذي أصبح قائد الجيوش البيضاء , كيرينسكي على حكومة 

 . في روسيا الجنوبية

 ا=شتراكي Lobedevديف ولفا حيث تشكلت حكومة تحت إدارة لوبينفي منطقة ال )2

 .الديمقراطي

 فيھا على السلطة  وزير الحربية السابقKoltchakفي سيبيريا استولى كولتشاك  )3

 . وريا دكتات وطرد زم?ءه وأصبح1918في تشرين الثاني 

وقد تشكل العصيان في مناطق البلطيق بالقرب من لينغراد وكان الجنرال  )4

 . )1( على رأسهYoudenitchيودينتيش 

وكان ھناك عائق جدي آخر في وجه الحكومة البلشفية في أوكرانيا يقوده    

 شكلوا بعد ثورة شباط منظمتھم المعادية نالقوميون اوكرانيون البورجوازيون الذي

)مجلس الرادا المركزي(للثورة والتي أطلق عليھا اسم 
وأعلن سلطته على أوكرانيا كلھا . *

  .)2(تيةوعدم خضوعه لحكومة روسيا السوفي

وأنزلت القوات , 1917واحتلت الجيوش الرومانية بيسارابيا في كانون اول 

المتداخلة البريطانية واليابانية وامريكية في الشمال السوفيتي محور مانسك واخاتجسك 

 1918 وبدأ تمرد الفيلق التشيكوسلوفاكي في أواخر أيار  ،والشرق اقصى ف?ديفوستوك

 وكان ھذا الفيلق المكون من التشيكيين والسلوفاكيين  ،ولفا وسيبيريافي منطقة أواسط الف

 قد توجه  ،الذين خدموا في الجيش النمساوي وأسرھم الروس أثناء الحرب العالمية اولى

 إ= أن  ،بسماح من الحكومة السوفيتية عبر سيبيريا والشرق اقصى نحو أوروبا

تستخدمه ضد لتطاعت عمل طريق قيادة الفيلق المخابرات ا=نكلو فرنسية امريكية اس

 ألف من جنود الفيلق المدججين بالس?ح والممتدة 60 استولى فقد  ،الجمھورية السوفيتية

                                                             

 .133-132ص, المصدر السابق, بيبروفن) 1(

لمان على احت1لھا وحاولوا تحويلھا الى والذي ساعد ا-. المجلس ا"وكراني المضاد للثورة,  مجلس الرادا المركزي*

, شافيز: انظر, وبمساعدة الشعب الروسي والجيش ا-حمر طرد الشعب ا-وكراني الثائر الغزاة. مستعمرة المانية

 .        24ص, ت.موسكو، د, دار التقدم, محمد الجندي, ترجمة, ا"تحاد الراسخ بين الجمھوريات

  .المصدر نفسه) 2(



 

 

فصائلھم على طول سكة الحديد الكبرى على عدد من مدن منطقة الفولفا وسيبيريا 

يا الوسطى  واجتاح المتدخلون كذلك أراضي آس ،وأطاحوا بالسلطة السوفيتية ھناك

. )1(واحتلت القوات البريطانية التي وصلت من إيران منطقة ما وراء قزوين,  السوفيتية

 إلى 40 يتراوح بين م وأصبح عددھ ،لقد انظم إلى الفيلق عدد كبير من الحرس ابيض

مبيرسك يسمارا وكازان وس)  آب-أيار( خ?ل فترة قصيرة وا وقد احتل ، ألف شخص50

تشييابينسك وغيرھا من النقاط الواقعة بمحاذاة سكة حديد سيبيريا بما في وبيكاتيرينبور و

  ، وقد نشط ھذا العصيان قوى أعداء الثورة الداخليين ، حزيران29ذلك ف?ديفوستوك 

رال وسيبيريا تمردات اشترك فيھا جزء من الف?حين وفنظم الكو=ك على الفولفا وفي ا=

أعداء السلطة السوفيتية مساحات شاسعة تضم  ووقعت في أيدي  ،المتوسطي الحال

 وتشكلت في سمارا  ،الم?يين من السكان ومناطق ھامة غنية بالصناعة والمؤن والخامات

  ،أطلق عليھا اسم كوموتش,  الثوريون_حكومة قوامھا الحرس ابيض وا=شتراكيون

وغ الحكومة ينبريكاتيبوتشكلت في ,  وفي اومسك شكل الحرس ابيض حكومة سيبيريا

الى العاملين في الجبھة الشرقية يحثھم على 1918 وكتب لينين في آب )2(يةاورال

: إن مصير الثورة كله متعلق اUن بورقة واحدة " :الصمود بوجه أعداء الثورة قائ?

بھا  والتي شكلت "  سامارا-رالو ا+-ا+نتصار على التشيكوسلوفاكيين في جبھة قازان

 شملت 1918ت خمسة جيوش في خريف مية الجبھة الشرقية التي ضالحكومة السوفيت

  .)3(اسقفقمناطق الدون وأسفل الفولفا وشمال ال

 إ= أنھا زادت من  ،وتوھن قوى الحكومة,   الجبھةتصدعومع أن الحرب كانت 

 وقد حصلوا  ، و= تقاوم ومؤثرة شعبيا ،حماس الب?شفة وكانت البلشفية قوة تغزو الب?د

 واحتلوا المكان  ،من اصوات  في انتخابات مجالس دوما دائرة موسكو% 52على 

من % 50ومسكي ف وجمع الب?شفة في زيمستفو ناحية لي ،اول في دوما مدينة كومسك

وبدا دور المناشفة . ي للحزب البلشفي بسرعة بين الجماھيرعون وزاد الثقل ال ،اصوات

  . )4(يت?شى

                                                             

 . 76-75ص, المصدر السابق,  واخرونكنيلتشو) 1(

   285ص, المصدر السابق, بريوسوف. آ) 2(

   86-85ص, ً اقتباسا عن نيلتشوك، المصدر السابق)3(

  182-167ص , 2جليون تروتسكي، تاريخ الثورة الروسية، ) 4(



 

 

كومة السوفيتية بتعبئة جميع القوى والمصادر لصد وقام الحزب الشيوعي والح

  ، وبتوجيه الحياة ا=قتصادية والسياسية والثقافية وفق مقتضيات ظروف الحرب ،العدو

كل شيء ":  وقد طرح لينين شعار ،معسكر واحد مستعد للكفاحإلى و= الب?د حو

, 1918 نيسان 22 منذ  فاللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا كانت قد أصدرت"للجبھة

مرسوما ينص على تطبيق التدريب العسكري العام على جميع المواطنين في الجمھورية 

 للقرار الصادر عن اللجنة التنفيذية المركزية  ً وطبقا ،40 حتى سن 18ابتداء من سن 

 من المؤتمر الخامس 1918والمصادق عليه في تموز ،  1918 أيار 29لعامة روسيا في 

أبدل مبدأ التطوع في تشكيل الجيش احمر بمبدأ ,  السوفييت في عامة روسيالمجالس 

 2 وفي  ، وبذلك وضع أساس متين ونظامي للجيش احمر ،الخدمة العسكرية اXلزامية

  ، وأسس المجلس الثوري العسكري ،أيلول أعلن أن الجمھورية السوفيتية معسكر حربي

وزاد عدد المجندين .  العمال والف?حين للدفاع أنشئ مجلس1918 تشرين الثاني 30وفي 

  ،الذين تميزوا بقوة ا=نضباط والتنظيم. )1( ألف شخص800في الجيش احمر على 

 في قضية  ً ھاما ًن مفوضين عسكريين لعبوا دوراوباعتباره جيشا نظاميا وعين الشيوعي

 وسار بناء الجيش  ،ربينتعزيز الجيش وزيادة قدرته القتالية وفي التثقيف السياسي للمحا

  .)2( ً ناجحا ًاحمر سيرا

وھدفه جمع ا=حتياطات ,  وكان مجلس الدفاع العمالي والف?حي برئاسة لينين

 وكان  ،البشرية وموارد الب?د المادية وتوجيھھا نحو سحق المتدخلين والحرس ابيض

نود من الف?حين الفقراء  وحولھم ت?حم الج ،العمال يؤلفون العمود الفقري للجيش احمر

إن الطابع الشعبي للجيش . )3(والمتوسطين الذين رأوا أن مستقبلھم ھو الحفاظ على الثورة

 في وحدة الجيش والشعب,  وثانيا,  وفي الوظائف التي يؤديھا, في رسالته,  ً يتجلى أو=

 فالشعب يقدم  ، في الصفة ا=جتماعية للجيش وفي الع?قات بين الجنود والضباط ًوثالثا, 

ويؤمن تزويده باسلحة واليات , الدعم الشامل للجيش في كفاحه المسلح ضد أعداء الوطن

 والجيش مخلص للشعب  ،عالية النوعية وبكل ما ھو ضروري للحياة والنشاط الكفاحي

 ولقد قام أوثق اتصال  ، ويكافح ببطولة في سبيل حرية الشعب وسعادته ،تمام اXخ?ص
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(3)   ponomarev and others, OP. Cit, P. 154.    



 

 

 وفي ذلك مصدر  ، سياسية متينة–كما قامت وحدة فكرية ,  الشعب والجيشروحي بين 

  . )1(قوة الجيش

وقد قدرت الحكومة السوفيتية الخدمة المخلصة التي قام بھا خبراء الجيش القديم 

أمثال كامنيف عين قائدا عاما . العسكريون وعينت الكثير منھم في أركان الحرب والقيادة

 ھو نائب المفوض الشعبي لcمور الحربية  ًل منصبا عالياواحت,  للقوات المسلحة

وأصبح ضابط الجيش القديم شايوشتيكوف ويغوروف وتوخاتشيفسكي فيما بعد . والبحرية

كاربيشيف ز المھندسين العسكريين فليفشكو وكما قام ابر. ماريشا=ت ا=تحاد السوفيتي

بطل الحرب اھلية (فوصف الذي أصبح فيما بعد جنرا= وبط? ل?تحاد السوفيتي 

 : صورة مفوض الفرقة باختوروف، ماريشال ا=تحاد السوفيتي بوديوني )اسطوري

ستبقى مدى الحياة مطبوعة في مخيلتي ومخيلة كل من عرف "على النحو التالي 

وخ?ل . )2("ا\نسان صاحب العقل الكبير, باختوروف صورة ھذا البلشفي الشجاع

كل أعمال القوات المسلحة السوفيتية بالحسم في أھدافھا الحرب اھلية تميزت 

 ولقد كانت ھذه اھداف  ،اXستراتيجية والتصميم في الوصول إليھا في اقصر وقت ممكن

من الخصائص التي تميزت بھا الخطط اXستراتيجية التعبوية للعمليات الرئيسية للجيش 

. )3(للبولنديين البيض والرانجكين واينياحمر التي قام بھا ضد جيوش كولتشاك ود

بل كذلك . وكانت العمليات القتالية تجري = بھدف تدمير القوة البشرية للعدو فحسب

تعرض ل?ستي?ء أيضا على المصادر الرئيسية للمواد الخام والقمح والوقود التي = يمكن 

  . )4(للدولة أن تعيش بدونھا

 وقد  ً ، جداة وكانت كبير ،بتغاھاكانت الثورة المضادة واثقة من أنھا ستحقق م

ا=تساع إلى جانب التخريب ا=قتصادي والكفاح السياسي   متزايد ً مسلحا ًشنت كفاحا

                                                             

 .  245- 244ص, المصدر السابق, يبلي واخرون) 1(

 .  32- 31ص, المصدر السابق, ريانوفمقتبس في ) 2(

اسكندر فاسيلفتش كولتشاك ) 1920-1917(القوات المضادة للثورة السوفيتية خ1ل الحرب ا-ھلية , الرانجل) 3(

ولقد اسر , ميرا" قيصريا قام بإنشاء الحكومة المضادة للثورة في سيبيريا بعد ثورة اكتوبركان أد) 1873-1920(

كان جنرا" في الجيش القيصري واحد منظمي ) 1947 - 1872(وانتون اما نوفتش دنكين , 1920واعدم عام 

لبيض ھم قوات والبولنديون ا. 1920ولقد تم إج1ء جيشه إلى تركيا عام . الجيش ا-بيض في جنوب روسيا

                 .72ص, المصدر السابق, نيلتشوك, انظر. بولندية

 .       179ص , دار النشر, ت.د, اCستراتيجية الحربية من وجھة النظر السوفيتية,  مجموعة من القادة السوفيتية)4(



 

 

وذلك سعيا منھا ل[طاحة بالسلطة السوفيتية بقوة الس?ح وتحطيم أول سلطة في العالم 

أسماليين الذي  على الر ً وخنق البلشفية في المھد نھا تشكل خطرا،للعمال والف?حين

ولم تستطع قوى ،  )1(كانوا يأملون بتجزئة روسيا وتحويل مناطقھا إلى مستعمرات لھم

الثورة المضادة أن تقف في وجه انتصار السوفييتيات في القسم الذي لم تحتله القوات 

ت الثورة المضادة مقاومة شديدة في عدد من اماكن أبدالمانية من أراضي =تفيا وقد 

 ضد الب?شفة وطوال أربعة أيام قاتل عمال وجنود طشقند ضد أفراد  ً مسلحا ًقتا=وبدأت 

 من أفراد الحرس 300الحرس ابيض في شوارع عاصمة تركستان وقتل أكثر من 

 ونشب  ،عة أيام Xقامة سلطة السوفييتيات في اركوتسكـاحمر في معارك استغرقت تس

 فلجأت إلى اXعدام  ،ثر وسائل القتال تطرفاقتال مسلح مرير في موسكو واستخدمت أك

وتترسخ السلطة السوفيتية المضادة رميا بالرصاص على نطاق واسع ولم تتحطم الثورة 

وأخيرا انتصرت السوفييتيات في كافة أراضي ,  في موسكو إ= بعد ستة أيام من المعارك

ة البورجوازية في زيمة السلطھ بالمنيتو,  1918آذار عام  مستھل روسيا تقريبا حتى

ا الغربية وأوكرانيا الغربية وفي جورجيا وأرمينيا وبعض مناطق بيلوروسيفيا وتلتيونيا و=

  . )2(أطراف الب?د

 دكتاتورية عسكرية يرأسھا أميرال من الحرس 1918قامت في تشرين الثاني 

 من  ًامعودوكان م.  وقد أعلن نفسه حاكما على روسيا ،ابيض يدعى كولتشاك

 وكان زحفا مختلطا تألفت قوته 1919الذين بدأوا الزحف في ربيع سنة . )3(لحلفاءا

 ألف من الحرس ابيض والذي يستند على مؤازرة 400الرئيسية من جيش كولتشاك 

 وھجم من الجنوب  ، ألف شخص150الجيوش البريطانية وامريكية واليابانية أكثر من 

 وفي الوقت نفسه ھجمت قوات  ، ألف100 على جيش الجنرال دينيكين وكان عدده يزيد

 وھاجم الجمھورية السوفيتية  ،الجنرال بودينيتش على بيتروغراد من حوض البلطيق

 وقوات البريطانيين وامريكان والفرنسيين والحرس  ،يون البيض من جھة الغربدالبولن

ما وراء والمحتلون اجانب والحرس ابيض في تركستان و,  ابيض في الشمال

 وقد مولت اوساط الحاكمة في بريطانيا والو=يات المتحدة واليابان وفرنسا القفقاس ،
                                                             

 .74-73ص, المصدر السابق,  وآخروننيلتشوك) 1(

 .55- 52ص, المصدر نفسه ) 2(

 . 286ص, المصدر السابق,  بريوسوف.آ) 3(



 

 

 ألف 700 له قدمتو. والبلدان اخرى جيش كولتشاك باسلحة والذخائر والم?بس

  ، طائرة وم?يين من الرصاص والقذائف30 مدفعا و530 رشاشا و3150بندقية و 

بدأ كولتشاك ،  1919 وفي أوائل آذار  ، ألف مقاتل240 والبسة والعتاد لجيش من

وائل أ وفي  ، كم2000الھجوم في جميع قطاعات الجبھة الشرقية التي امتدت حوالي 

 وتقدمت باتجاه الفولفا الوسطى وأحدق الخطر بالجمھورية اورالاحتلت ،  1919نيسان 

  . )1(السوفيتية

جبھة الشرقية تشكل خطرا رجعيا للغاية إن انتصارات كولتشاك في ال": كتب لينين

 من الضروري استجماع القوى بأشد ما يكون لدحر  ،على الجمھورية السوفييتية

الى بذل جميع ,  وقد دعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الروسي.)2("كولتشاك

د وتنفيذ  في الدفاع عن الب? ً نشيطا ً من الطبقة العاملة إشراكاٍكبر عددأوإشراك , جھودھا

  :اdتي

 .  ومساعدة المجندين ً كام? ً دعما1919 نيسان 11دعم التجنيد العام في  )1

وتقديم جميع المعونات الممكنة للجيش ,  يجب تسليح جميع النقابيين ب? استثناء )2

 .احمر

تحريض وتوجيه الناس من اجل التجنيد واجتذاب الف?حين إلى الجيش احمر  )3

 .على نطاق واسع

 .ل جميع المستخدمين الرجال بالنساءاستبدا )4

 .إنشاء مكاتب ولجان لغرض المساعدة لتقديم عونھا في تموين الجيش احمر )5

عدم التساھل مع الناس الذين = يقدمون المساعدة في عملية النضال ضد  )6

  .     )3(كولتشاك

 بعد أن حققت تفوقا 1919 كانون اول 24اك مدينة بيرم في تشاحتلت قوات كول

وبالمقابل شنت جيوش الجبھة الشرقية ھجوما ناجحا على جيش ,  بيرا في القوىك
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  وقام الجيش الروسي ،غ واورالسك وكونغورر فتم تحرر اوفا واورينبو ،كولتشاك

  .)1( يبرم وھكذا اخفق مشروع كولتشاكبتحرير

 وسيطر  ، يحرسھا مائة ألف من الدول اجنبيةحديدة سككانت في حوزة كولتشاك 

واستولى على . )2(لى سيبيريا وثرواتھا الطبيعية الھائلة خ?ل فترة تزيد على سنةع

 وتوقفت المصانع والمعامل  ،وعلى مصادر البترول والفحم، مناطق الجنوب الرئيسية 

والخراب ا=قتصادي ,  وبدأ سكان المدن يعانون من الجوع. لعدم وجود الخامات والوقود

إ= أن تضافر قوى العمال والف?حين . )3(وضع الب?د حرجاوأمسى ,  واوبئة الشاملة

وقد كان للدعم الذي قدم إلى . )4(أدى إلى انتصار روسيا السوفيتية التام على كولتشاك

حتى أواخر  ، الجيش احمر من حركة انصار التي ظھرت في مؤخرة قوات كولتشاك

 رميا بالرصاص في اركوتسك  والقي القبض عليه واعدم ً ،نھائيااندحر  الذي 1919

  .)5(طبقا لحكم اللجنة الثورية

كانت العزلة تسيطر على الب?د السوفييتيات في سنوات الحصار ا=قتصادي 

 .)6(لدول المعادية بھدف خنق دولة العمال والف?حين الفتيةأراده االذي ) 1920 -1918(

 واتخذ ،1919 آذار وفي ظل تلك الظروف انعقد المؤتمر الثامن للحزب الروسي في

تحالف ,   وقد نشأ في مجرى الحرب اھلية ،قرارات كبيرة ل?نتصار على العدو

  حصل الف?حون على ارض ،سياسي بين الطبقة العاملة والف?حين الكادحين,  عسكري

  ،وحصل العمال على المؤن من الف?حين على أساس نظام تخزين المؤن اXلزامي, 

  وفي آذار ، القوة الفاصلة في محاربة المغيرين والحرس ابيضأصبح ھذا التحالف

رئيسا للجنة التنفيذية  انتخب كالينين بناء على اقتراح لينين  ،دلوف بعد وفاة سفير1919

  . )7(لعامة روسياالمركزية 
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كان إنشاء حرس وطني لعموم الشعب يقوده العمال ھو الشعار الذي يتجاوب مع 

 الحقبة ا=نتقالية اصيلة التي تمر بھا الثورة الروسية والثورة عمالمھمات التكتيكية 

 أن يكون شعبيا عاما وجماھيريا إلى حد يشمل جميع  ًأو=,  العالمية ولنجاح ذلك ينبغي

 ينبغي أن يتنقل الجميع بين أداء الوظائف  ًثانيا, السكان القادرين على العمل من الجنسين

بين أداء الوظائف العسكرية ووظائف ولخاصة على السواء المتعلقة بامن والوظائف ا

  .)1(جاتومراقبة اXنتاج والتوزيع ا=جتماعي للمنت

أصبحت الجبھة الجنوبية الرئيسية في خطر ،  1919صف الثاني من عام نفي ال

أواسط الب?د ، وكان وزير الحربية البريطاني يقول عن جيش فھاجم جيش دينيكين 

واستولت على كوبان بأسرھا . )ھذا جيشي: (ته ومولته الدولة الغربية سلحالذيدينيكين 

ً وكان القتال دائرا من  ،وعلى تبريك والدون والقرم وقسم من أوكرانيا الضفة اليسرى

وتزحف نحو ,  نيبر حتى الفولفاد وكانت جبھة دينيكين تمتد من ال ،اسباجل حوض الدون

 -  كورسك- باتجاه خاركوف ,  وسط الجبھة وفي ،وكان ھدفه احت?ل موسكو. الشمال

وھي جيش المكون لدرجة ,   موسكو شنت الھجوم فرق دينيكين المختارة-  تو=-اوريك

 كانت ھذه الفرق ھي النواة اساسية لقوات دينيكينو  ،كبيرة من الضباط المعادين للثورة

ى منظمات لينين رسالة إلالثوار حرر  ومن اجل إثارة حماس  ،تشكل قوة خطيرة, 

 وكانت المساعدات الھائلة التي  ،))الجميع إلى الكفاح ضد دينيكين((الحزب بعنوان 

من امريكان والبريطانيين والفرنسيين قد أتاحت إمكانية تحقيق دينيكين استلمھا 

 استولت قواته على فوروينج ، إذ 1919 تشرين اول - انتصارات كبيرة حتى أيلول

واستولى على ثروات ھائلة . )2(لخطر على العاصمة موسكو وخيم ا ،واوريل وتو=

 وكلف ، تعود إلى قطاع الطرق ،من الذھب واحجار الكريمة والم?بس والذخائرمنھوبة 

لذلك الجنرال بوكروفسكي تنظيم الوحدات في بكاترينادار ومحاصرة قطاع الطرق 

ً ليحا جيداسوسلحه ت, ً◌ فيلقافنظم بوكروفسكي . النازلين من الجبال والقضاء عليھم جميعا

وكانت الجيوش تستعمل الغاز السام ضد الجيش . )3(وسد الطريق عند نھر بي?يا, 

 وصدرت  ،السوفيتي وتقوم بنصب الكمائن في كل مكان وإط?ق الرصاص على اسرى
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 وان يقتلوھم جميعا حتى إذا كانوا = يحملون أي س?ح, اوامر أن = يحتفظوا بأي أسير

  .)1( وكانت فرقة مضرمي النيران تكدس في كل ليلة أكداسا = حصر لھا من الضحايا،

 وفي أواخر حزيران  ،احتل جيش دينيكين شمال القفقاس ومنطقة الدون والدونباس

 وانتقل مركز ثقل  ،حطم جيش بودينتيشت وفي آب  ،حطمت كتائب الفنلنديين البيض

 فمن آذار إلى  ، دينيكين وزودوه بكل ما يحتاج إليه وقد أيد الحلفاء ،المعارك إلى الجنوب

 دبابة و 12 مدفعا و558 قدمت بريطانيا وفرنسا الى دينيكين 1919أيلول سنة 

  ، الفا من الطقوم العسكرية الكاملة250 مليون رصاصة و160 قذيفة و1700000

,  ) دو=ر86700000(وقدمت الو=يات المتحدة امريكية له البسة والعتاد ما قيمته 

 كان جيشه متكون من جيش القفقاس وجيش  ،اصدر دينيكين أمرا بالزحف على موسكو

ومن . )2( وامتدت الجبھة من الدنيبر إلى فولفا ،المتطوعين بأمل ا=ستي?ء على موسكو

 استدعاء مواليد جديدة  ومواجھة الھجوم فقد أعلنت السوفيتياتاجل تعزيز الجبھة الشرقية

ومن خ?ل التعبئة الجماھيرية توجه إلى الجبھة .  للخدمة في الجيش احمرمن العمال

 ألف من 25000ة الشيوعي وب من أعضاء اتحاد الشبي3000 ألف شيوعي و15000

رجال الحرب اھلية أكثر حدا من وا بقيادة تشابايف الذي أصبح  ،أعضاء النقابات

 بقيادة 1919 تشرين الثاني 19ي ولعب جيش الخيالة اول الذي تشكل ف.   )3(شھرة

 في تحطيم وم?حقة  ً كبيرا ًوعضو المجلس العسكري فوروشيلوف دورا,  بوديوني

 فانتقل بدوره إلى الھجوم  ، وكان الجيش يدافع عن استرخان ،جيش دينيكين المتقھقر

  ، كانون الثاني حرر الجيش احمر روستوف على الدون9 وفي  ،باتجاه شمال القفقاس

ن بالھزيمة في جنوب أوكرانيا وفي الكوبان ـ مني جيش دينيكي1920وفي أوائل سنة 

  . )4(وفرت فلوله إلى القرم

 وكانت القوة الرئيسية في ھذا الزحف  ،1920نة ـشن الحلفاء الزحف في ربيع س

الذي حصل من ) يلغفران( الذي تحصن في القرم تحت قيادة بولنداتتألف من جيش 

 1920 وفي أواخر نيسان  ،لحة والذخائر والم?بسـيات كبيرة من اسالحلفاء على كم
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وفي حزيران انتقلت قوات ,   أيار7ين البيض أوكرانيا واحتلوا كييف في دياقتحم البولون

 وكان للمبادئ التي  ،اسبفريا الشمالية وھددت الدونتايل إلى الھجوم واحتلت غفران

الجبھة ( بعنوان 1920 أيار 23ي الروسي في نشرتھا اللجنة المركزية للحزب الشيوع

وكان الحزب الشيوعي يرسل  . حصلت الجبھات على النجداتان   ،)ية وواجباتھاندالبول

 1918ففي سنة .  إلى الجيش والى الجبھات التي يتقرر فيھا مصير الثورةأعضائهنخبة 

 1919نة وفي س.  ألف من أعضاء الحزب300كان عدد أفراد الجيش احمر حوالي 

أي نصف أعضاء ,   ألف300 أصبح حوالي 1920 وفي آب  ، ألف120ارتفعوا إلى 

 ولكن لم  ،لصد الھجوميسعيان  وكان قائد الجبھة كوفاتشيفسكي وادتشليخت  ،الحزب

) يغوروف(ً شنت قوات جبھة الجنوب الغربي ھجوما معاكسا بقيادة  ، النصرمايحالفھ

  ،تقھقر الجيش البولوني,  تحررت جيتومير. سكي وأمر المؤخرة دزرجين،)ستالين(و

 تموز حررت عاصمة 11 وفي  ، حزيران حررت عاصمة اوكرانيا مدينة كييف12وفي 

 وفي عام  ، وقد استدعت الحاجة إلى تعبئة كافة القوى للجبھة)1(بيلوروسيا مدينة مينسك

 ووصل من لفرانغيية وجبھة ند شيوعي للقتال ضد الجبھة البول25000 توجه 1920

 ،شمال القفقاس إلى الجبھة جيش الخيالة اول بعد أن قام بمسيرة قطع فيھا ألف كيلومتر

  ،وأرسلت إلى الجبھة من الشرق تشابايف التي ھي واحدة من أفضل الفرق السوفيتية

 وفي أواخر بولندا ، عقدت في ريغا معاھدة سلمية تمھيدية مع 1920وفي تشرين اول 

وعضو  ،  كانت القوات السوفيتية للجبھة الجنوبية وقائدھا فرونزة1920تشرين اول 

سيف وبي?كون قد ألحقت بقوات فرانغيل عدة ھزائم وطردھا غوالمجلس الحربي الثوري 

 وكان فرونزة قد وضع خطة  ، فانسحب جيش فرانغيل إلى القرم ،من جنوب أوكرانيا

  ،م على تحصينات بيريكوب وتشونغازًدحر قوات فرانغيل في القرم كان مقررا الھجو

وھو منطقة البحيرات والمستنقعات بين ) البحر العفن(عبور سيفاش تم وفي الوقت ذاته 

 وفي  ،تلك المنطقة التي اعتقد العدو باستحالة عبورھا,  ولفازـبرزخ بيريكوب وبرزخ تش

ستنقعات  شنت القوات السوفيتية الھجوم عبر الم1920 تشرين الثاني 8 / 7ليلة 

 فرانغيل والھجوم على تحصينات  ، وثبتوا إقدامھم على ساحل القرم ،والبحيرات المالحة

 كليا واستقلت فرانغيلفي برزخ بيريكوب وتم ا=ستي?ء على تحصيناته ودحر جيش 
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ولم تنته الحرب بين روسيا . )1(ت القرم على عجلغادر وفرنسية-نكلوفلوله السفن ا=

 وقد كانت بولندا أكثر الدول 1921إ= بعقد معاھدة س?م في آذار , يةوالجمھورية البولند

  . )2( ً كما أنھا كانت اكبر امم الجديدة وأكثرھا طموحا,  عداء لروسيا

 الفا من الجنود 14أعلى اوسمة في الجمھورية إلى , منح وسام العلم احمر 

تقديرا لما أظھره ھؤ=ء من وذلك ,   من الوحدات والتشكي?ت العسكرية36والقادة و

ظمين م وقد برزت كوكبة كبيرة من القادة العسكريين والسياسيين وال ،المآثر في الكفاح

تازين أمثال تشابايف وبوديوني وبليوخرودنديتش وشورس و=زو وكوتوفسكي مالم

 وقد ھب العمال في البلدان الرأسمالية يدافعون عن ا=تحاد السوفييتي  ،وبارخو مينكو

,  استمرت الحرب اھلية ث?ث سنوات. )3())ارفعوا أيديكم عن روسيا(( تحت شعار

والقفقاس وأذربيجان وأرمينيا ,  ر أوكرانيا وروسيا البيضاءين من تحروتمكن الشيوعي

طر الحلفاء إلى ض وا،حيث تألفت حكومات اتبعت النظام السوفيتي الجديد, وجورجيا

ولم ,  وفي العام التالي رفعوا الحصار عن روسيا ،1919سحب قواتھم في أواخر عام 

على المحيط الھادي التي بقيت فترة من الوقت تحتلھا القوات ) ف?يفوستك(بق إ= مدينة ت

التي انتھزت فرصة تسليم روسيا لcلمان للسيطرة على الممتلكات الروسية , اليابانية

ولي على اومسك وتومسك  تست وفي سيبيريا استطاعت القوات الحمراء أن ،النائية

 قررت 1922وفي تشرين الثاني ,  يركولتسك والمنطقة التي تقع غرب بحيرة بيكالوا

 ا=نضمام إلى جمھورية ا=تحاد المنطقةالجمعية التأسيسية التي تكونت في تلك 

  .)4(السوفيتي

 ففي القفقاس والشرق اقصى واسيا  ،استمر القتال في بعض مناطق الب?د

اتسم القتال بطابع طويل امد فان موقع ھذه المناطق المتاخمة للحدود سھل   ،الوسطى

 إ= أن الجماھير  ،إرسال القوات اجنبية وتزويد الثورة المضادة باسلحة والذخيرة

ارى اللتان بخ أحرزت النصر إمارة خيوة وإمارة 1920الشعبية أحرزت النصر وفي عام 

وكان الف?حون , فلم تكن لديھم مدارس و= مستشفيات  ،ظلتا تعيشان في ظروف متخلفة
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  ،كن القتل والسجن ھو العقابلو,  ويعاملون كالعبيد. والحرفيون يدفعون ضرائب باھظة

 وقد استلموا اسلحة  ،وكان الخان وامير يستعدان لشن الحرب على روسيا السوفيتية

 أدت إلى إقامة السلطة 1920ن  إ= أن الثورة الشعبية في خيوة في نيساالبريطانية ،

 وبمساعدة الجيش  ،ارىبخ بدأت ا=نتفاضة في 1920 وفي أواخر عام  ،السوفيتية

 وبدأ بناء الحياة  ،قوات امير وأقاموا السلطات الشعبيةالمنطقة من احمر وحرر الثوار 

ن كانت  كذلك أصبحت أذربيجان جمھورية سوفيتية بعد أ ،الجديدة في آسيا الوسطى كلھا

 ا=نتفاضة تحت قيادة الحزب الشيوعي قامت  .بأيدي حزب المساواة البرجوازي القومي

 كذلك تحررت أرمينيا  ،اذربيجاني وعھدت رئاسة اللجنة الثورية إلى ناريمانوف

  ، وكانت جورجيا معقل للثورة المضادة ،1920 تشرين الثاني 29ان فرييوعاصمتھا 

اوراخي? شفيلي وتسخاكايا  و ماخارادزة(ماھير تحت قيادة  انتفضت الج1921وفي شباط 

 )يستبيل(ية الحمراء ترفرف فوق تفليس اط أخذت الراب ش25 وفي  ، وغيرھم)وايليافا

  . )1 (عاصمة جورجيا

احد اجنحة الرئيسية في الجدل الذي ,  بسبب آرائھا,  صارت المعارضة العمالية

 وقد أدى 1921- 1920لحزب طوال الفترة من دار حول دور النقابات والذي أثار ا

 ًالعمال في الداخل والحركات العمالية المتعاطفة معھم في الخارج دورا في تحقيق النصر

 أراد  ، وكانت المعارضة العمالية تؤيد استق?ل النقابات وسيادتھا في النظام ا=قتصادي،

  . )2(تروتسكي وھو يقف ضد لينين إخضاعھا للدولة

طبقة العاملة في ا=تحاد السوفيتي أن لھا أخوة من الخارج يقفون مع الثورة وجدت ال

  ،وا=شتراكيان فاينبيرغ ويوجور,  وريس ويليامزد يرا=شتراكية وكان الصحفيان جون 

,   يورب وجاك سادوللياوالثوار اجانب المقيمون في روسيا ومن بينھم الفرنسيان جانا

 والمجريون بي?كون  ، تان-شون  يوان وسو- فو تسين وسون-والصينيون لي فو

والبولنديان بروخنياك ,  والنمساوي يوجان كلويلينيع,  وفيرينتش ميونيخ وتيبور سامويلي

,  كتيوسفير تشيفسكي والرومانيان بوخور وسترويتش والتشيكيان فاشيك وتشاس

كانوا  ن، وامريكي رينشتين وآخرو والتركي مصطفى صبحي,  والصربي دونديتش
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وھبوا للدفاع عنه بالقلم والكلمة , جميعا من أوائل من مدوا يد المساعدة للشعب السوفيتي

) بزانتالبار(وفي صفوف الجيش احمر والفصائل الفدائية . وحملوا الس?ح,  الدعائية

  . )1( الف مقاتل250مميين كان عدد المتطوعين من اسرى ا

  سنة فينفدتفبعد اندحار ألمانيا مباشرة ,  اقـ تغيرات في سياسة دول الوفتحدث

 فقد تأثرت  ، ولم تكلل ھذه السياسة بالنجاحر ، سياسة التدخل الساف1919 وربيع 1918

 فجرت في الشمال والشرق اقصى  ،قوات اXنزال التابعة لدول الوفاق بالروح الثورية

 اوريا ،ة الفرنسيون انتفاضة وأعلن البحار, اضطرابات في القوات امريكية والبريطانية

 فقد  ،وأصبحت سياسة التدخل السافر السابقة امرأ محفوفا بالمخاطر بالنسبة لدول الوفاق

عقد العمال في البلدان الرأسمالية ا=جتماعيات الجماھيرية ونظموا المظاھرات 

وكانت جيوش . )2()ارفعوا أيديكم عن روسيا السوفيتية(واXضرابات رافعين شعار

  ،ھمبتارح ويرفضون م ،لمتدخلين تعطف على العمال والف?حين في روسيا السوفيتيةا

قادت إلى سقوط الملكية والى ,  نشبت الثورة في النمسا والمجر1918-وفي تشرين اول

, 1918وفي تشرين الثاني ,   المجر ذاتھا إلى عدد من الدول المستقلة ،شطار النمسانا

السوفيتية القوات  وتحت ضربات  ،أدت كذلك إلى سقوط الملكيةنشبت الثورة في ألمانيا و

 وألغت الحكومة  ، والمجرية عن اراضي المحتلة-انسحبت القوات المانية والنمساوية

 وأعاد عمال أوكرانيا ويبلوروسيا وليتوانيا قصير امل ال ليتوفسكالسوفيتية صلح بريست

 ونجح السوفييت  ،مية سوفيتيةووا جمھوريات قفيا واستونيا السلطة السوفيتية وأسستو=

 وأدى النھوض الثوري وبتأثير ثورة أكتوبر إلى تشكيل  ،بالتغلب على الثورة المضادة

  .)3(أحزاب شيوعية في كثير من البلدان ناضلت من اجل شعوبھا

 وكانت مقتضيات الثورة 1919تدخل العالم الغربي في الحرب اھلية الروسية عام 

وكان تدخ? يفتقر إلى الحماس وانجلى عن ھزيمة مريعة . ة ھي التي حفزته للعملالمضاد

  .)4("+ن الغرب اخفق في خنق البلشفية في مھدھا"على حد قول تشرشل 
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كان الجيش احمر قد اصدر قانونا بعدم تسريح اميين من الخدمة العسكرية قبل 

وكانت , لعاب الرياضية باندفاع وحماستعلمھم القراءة والكتابة وصار الجميع يقومون با

ثم . ثم بدأوا في متابعة الدراسة والتحصيل. سنوات الحرب تجربة عملية للكوادر الشابة

وكان الجيش احمر . )1(تابع معظمھم الدراسة في اكاديمية العسكرية لتحسين معلوماتھم

.  عن حريتھا واستق?لھاجيش ا=تحاد والرخاء بين جميع شعوب ا=تحاد السوفيتي والدفاع

وقد لعب تسريح الجيش احمر . )2(وانه جيش كل الشعوب والقوميات المتآخية المتضامنة

 في تشكيل البيروقراطية فيما بعد إذ احتل  ً كبيرا ًالمؤلف من خمسة م?يين رجل دورا

لوا  وحم ،ن مراكز ھامة في السوفييتيات المحلية واXنتاج والمدارسوالقادة المنتصر

 ووجدت الجماھير  ،معھم إلى كل مكان النظام الذي حقق لھم النصر في الحرب اھلية

إن ھذه ا=متيازات التي . )3(نفسھا في كل مكان معبرة عن ا=شتراك الفعلي في السلطة

حصل عليھا الجيش احمر أصبحت من امور السلبية والخطرة التي بدأت تھدد البناء 

 من أھم العوامل التي أدت ةى حساب العدالة والمساواة وشكلت واحدا=شتراكي للدولة عل

  .  إلى انھيار النظام ا=شتراكي في ا=تحاد السوفيتي فيما بعد

اليابانيون وافراد الحرس ,  كان الشرق اقصى آخر منطقة بقى فيھا المتدخلون     

 شكل العمال 1920 وفي عام  ،ابيض وكانت فصائل انصار تخوض النضال ضدھم

 والذي  ،جمھورية الشرق اقصى وتشكل الجيش الشعبي الثوري من فصائل انصار

 وبالرغم من الخسائر لم  ، بقيادة بلوخير إلى الھجوم الحازم1922انتقل في مستھل 

 اكتمل تحرير الب?د من 1922 تشرين اول 25 وقبل مساء  ،تتراجع الفصائل الثورية

ت الحرب في الشرق اقصى حتى لوقد استطا. )4(ات الثورة المضادةالقوات اجنبية وقو

 اضطرت الوحدات البريطانية وامريكية الى الج?ء عن 1920ففي سنة . 1922خريف 

 الحصول ة وبغي ،1922ولكن القوات اليابانية بقيت حتى تشرين اول ,  الشرق اقصى

أسست  ت1920وفي نيسان ,  ع الياباندرء الحرب موعلى فترة تنفس في الجبھة الشرقية 
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 انضمت إلى الجمھورية السوفيتية 1922 وفي تشرين الثاني  ،جمھورية الشرق اقصى

  .)1(ا=شتراكية

 على حفظ صفوف الحزب البلشفي من  ً دائما ًكان اھتمام لينين ومعاونيه منصبا

 سبب منذ السنوات  قد، والتحامھا أخطاء السلطة كان ا=تصال الوثيق بين الحزب والدولة

 وتضاءلت الديمقراطية  ،اولى إضرارا أكيدة للحرية ولمرونة النظام الداخلي في الحزب

 وأراد الحزب أن يحفظ في كادر السوفييتيات حرية الصراع  ،مع زيادة الصعوبات

ت أحزاب المعارضة الواحد بعد غيولكن الحرب اھلية حرمت ذلك فأل,  السياسي

 ومع ذلك  ،صبح الحزب الشيوعي في روسيا الحزب السياسي الوحيد الحاكموأ. )2(اdخر

 180إذ كان عدد أعضائه آنذاك ستة م?يين فقط من أصل ,  فانه = يمثل الشعب الروسي

 في أي نظام من الواحدمكن أن يكون الحزب  ي كذلك = ،ًوھي نسبة ضئيلة جدا,  مليون

اواة طالما إن الذين في أيديھم السلطة يخضعون أنظمة الحكم مصدر استقرار وعدالة ومس

وأدت زيادة عدد أعضاء الحزب الحاكم . )3(كل شيء لمصالحھم الشخصية والحزبية

  ،إلى خلق اخت?فات فكرية = يمكن ت?فيھا,  وتكاثر المھمات الكبيرة الجديدة, السريعة

ساليب مختلفة، وسببت وأثرت تيارات المعارضة المختفية على الحزب الشيوعي الوحيد بأ

,   واخذ الصراع في نھاية الحرب اھلية شك? عنيفا ،زيادة حدة الصراع بين اجنحة

 وھذا يعني إدخال نظام الدولة السياسي في الحياة الداخلية  ،لدرجة كادت تھز السلطة كلھا

ر إلى ـ تنظ فھي ، لھا وجدت التعبير ا=ستثنائي م?ئما ًوان البيروقراطية. للحزب الحاكم

 خاف لينين من تزايد 1922 وفي عام  .الحياة الداخلية للحزب من زاوية سھولة اXدارة

قبيل ,  لين التي أمسكت بدفة جھاز الحزباوشن ھجوما على عناصر ست,  البيروقراطية

لم يسمحا له بتقدير ,  1924 سنة استي?ءھا على جھاز الدولة ولكن مرض لينين وموته

 نقل التناقضات أن  ،إن تداخل المھام الحزبية مع مھام الدولة حالة خطيرة. )4(رد الفعل

 سلطة ثانيا ً فض? ً عن عدم وجود وعدم وجود الرقيب  ،من المجتمع إلى الحزب أو=

                                                             

 .310ص, المصدر نفسه) 1(

  .103 -102ص, ليون تروتسكي، الثورة المغدورة) 2(

للطباعة والنشر والتوزيع، , دار الھدى, 1ط, البيريسترويكا من منظور اس1مي, منى حدادفتحي يكن و) 3(

 .    105ص, 1991,الجزائر

  .103ص, ليون تروتسكي ، الثورة المغدورة ) 4(



 

 

 على مستقبل الدولة ا ً شكل خطر ،رقابية تنتھي في ظل التداخل السياسي واXداري

أما التكت?ت واجنحة فكانت ھي الخطر ، ا بعد السوفيتية التي أدى إلى انھيارھا فيم

اكبر المخفي الذي أدى إلى التصفية الجسدية للعناصر المتصارعة فكريا لمجرد 

غلبة مبدأ العنف السياسي الذي انعكس لذي أدى إلى إضعاف الديمقراطية ، وا=خت?ف ا

ن عوامل ا=نھيار للدولة وبالتالي كان عام? م، على عدم ا=ستقرار في البناء ا=شتراكي 

  ، أما بخصوص عدد الشيوعيين الضئيل في بادئ امر فھو ظاھرة صحيحة ،السوفيتية

  =ن الحزب طليعة الطبقة العاملة،=ن الحزب ما كان يھدف إلى تحويل الشعب إلى حزب

 لكن أصبح الحزب  ، و= يقبل انتماء أي شخص دون أن يكون له دور بارز في العطاء،

 فض? عن مرض لينين الذي أدى إلى ابتعاده عن  ، بيروقراطية = تھتم إ= بنفسھاقوة

قيادة الدولة وترك امور لقادة استغلوا فرصة ا=نفراد لتحقيق مصالحھم في الحزب 

  .والدولة

 وعطلة أيام السبتالشيوعية الحربية  )4

ب اھلية في انتھجت الدولة السوفيتية في مرحلة التدخل العسكري اجنبي والحر

 ما عرف بالشيوعية الحربية وكانت تقوم على تعبئة جميع موارد الب?د 1920 -1918

 طبقت الدولة نظام توزيع المواد  ،لتلبية حاجات الجبھة في ظروف الخراب ا=قتصادي

 وطبق احتكار  ،الغذائية الذي اوجب على الف?حين تسليم فائض المواد الغذائية إلى الدولة

 ووزعت المواد ا=ستھ?كية في المدن بموجب بطاقات مع أفضلية تموين  ،لقمحتجارة ا

 ،سياسة مؤقتة أملتھا حالة الحرب والتدخل,   لقد كانت الشيوعية الحربية ،العمال

 وقامت ھذه السياسة على التحالف العسكري والسياسي بين العمال والف?حين  ،والخراب

 وأبدت الطبقة العاملة في أصعب  ،تدخلين اجانبفي نضالھم ضد الجيوش البيضاء والم

وقامت الشيوعية الحربية بأھم دور في إحراز . ظروف الخراب بطولة نادرة في العمل

وإنھاء الحرب اھلية ,   وبعد القضاء على التدخل اجنبي ،النصر في الحرب اھلية

يتية إلى انتھاج سياسة مما دعا الحكومة السوف) الشيوعية الحربية(زالت الحاجة إلى 

1921اقتصادية جديدة في ربيع 
وكان  من الضروري أن يخضع كل شيء لضرورة . )1(

ولت وزارة التموين سلطة خو,   الضرورةبھذهوقد تأثر الجھاز اXداري . كسب الحرب

                                                             

 .288ص, المصدر السابق, ايراموف وآخرون) 1(



 

 

ووضعت وزارة العمل ,  توزيع المواد الغذائية تبعا لحاجات اXنتاج بقصد متابعة الحرب

 ولم يكن يوجد آنذاك  ،خدام اليد العاملة استخداما خاضعا للوفاء بحاجات اXنتاجخطة =ست

فكان على المجلس , جھاز مركزي للتخطيط من اجل تنسيق جميع الجھود المبذولة ل[نتاج

 وان = يغيب عن  ،اعلى ل?قتصاد الوطني في الوقت نفسه أن يضع الخطة وان ينفذھا

 لم يكونوا مھيئين للسلطة وليس لديھم أية خطة سبق إعدادھا في الذھن أن القادة السوفييت

ولم تكن الصناعة قادرة على إنتاج  .)1(جميع ما كتب عن الدولة ا=شتراكية قبل الثورة

وإذا استمرت , من إنتاج السلع المصنوعة للسير في عمليات التبادل المألوفة الفائض 

تفى والزراعة تقتصر على ما يحتاج الغ?ل ستخمحاولة ا=ستي?ء على الفائض بالقوة فان 

د ـ الف?ح ، =ن غ?له تأخذ طريقھا سرا إلى السوق الحرة أو تصادر بالقوة على يإليه

الحكومة حتى الف?حين الذين قاتلوا إلى جانب الحكومة السوفيتية استمروا يشنون معركة 

  . )2(الغ?ل

لى الصناعات الكبيرة والمتوسطة استولت الدولة ع,  وتطبيقا للنھج ا=شتراكي

 تدفع روبل مليارات 10 وفرضت على البورجوازية ضريبة استثنائية قدرھا  ،والصغيرة

 وكانت المؤسسات  ، وفرض العمل اXجباري على العناصر البورجوازية ،مرة واحدة

اXنتاجية ملزمة بدفع كافة منتجاتھا تحت تصرف أجھزة المجلس اعلى ل?قتصاد 

.  وادخل نظام العمل اXلزامي بھدف توفير القوى العاملة ال?زمة للمؤسسات ،نيالوط

 ومع انه *)توريد المواد الغذائية بالحصص( أدخلت العمل بنظام 1919وفي كانون الثاني 

 فبدونه لم يكن باXمكان تزويد الجيش والطبقة  ، لكنه بالغ الضرورةصعباكان امرأ 

نھم وعوا أن الجيش = يستطيع القتال بدون X?حون ھذا النظام  وأيد الف ،العاملة بالخبز

                                                             

منشورات ,  العباسومحسنب ا-زرق ، ترجمة عبد الوھا2ج,  رينيه دافيد وجون ھازارد، الحقوق السوفيتية)1(

 .  58-57ص, 1969, دمشق, المجلس ا-على لرعاية الفنون وا<داب ا"جتماعية

(2) Carr, the Bolshevik Revolution, 1917-1923, vol. 11. P.P. 159-160.  
ى كانت تورد حسب نظام يتمثل في ان توريدات الغ1ل وبعض المنتوجات ا"خر,  توريد المواد الغذائية بالحصص*

وكانت المحافظة تورد ذلك من . المحافظات وتحدد حصة معلومة لكل محافظة لكي توردھا على سبيل ا"لتزام

نظام التوريد بالحصص على الفئات ل ا-ساسي فيوقع الح.  وبالتالي تحديد كل فردا"قضية والنواحي والقرى

وكانت . منتوجات الزراعية بتقديم السلع الصناعية الى الف1حينوكانت الدولة تتقايض ال. الموسرة والكو"ك بالقرية

ولكنه غير متكافئ بين , وكان ھذا التبادل مباشرا. ھذه السلع " تغطي سوى جزء من تكلفة المنتوجات الغذائية

 .   173ص, المصدر السابق, شميدت واخرون, انظر. المدينة والقرية



 

 

  ،ومن ثم = يستطيع حماية السلطة السوفيتية التي أعطت ارض للف?حين,  خبز

واضطلعت الحكومة بتوزيع السلع الصناعية والمواد الغذائية ولم يحصل اشخاص على 

من + " العملي لمبدأوتنفيذ امثل  وكان ھذا ال ،حقھم إ= بشرط تنفيذ العمل اXلزامي

وكان ھذا تحت إشراف الشيوعيين المتواجدين دائما في ساحات . )1("يعمل + يأكل

 تلك ھي  ،ويجعلون من نكران الذات كسبھم الوحيد,  يجعلون من أنفسھم قدوة,  المعركة

 مبادرة خصوصا نھا تبين,  والتي حظيت بأھمية تاريخية. )2(الثورة في مطلع شبابھا

,   التي تبني روح طاعة جديدة في العمل ،العمال الحرة الداعية إلى زيادة إنتاجية العمل

وكان يوم السبت ھو . )3( شروط ا=شتراكية في الميدان ا=قتصادي وفي الحياةقإلى خل

ن أول سبت شيوعي نظمه في موسكو عمال إو,  يوم عطلة لكن العمال تطوعوا للعمل فيه

وھو خلية عمل من خ?يا ,   له أھمية تاريخية1919 أيار 10ازان في  ك-سكة حديد

وقد عمل السوفييت بإنكار الذات في المصانع والمعامل . )4(المجتمع ا=شتراكي الجديد

 من  ً مظھرا)5()السبت الشيوعية(وكان يام ,  متوجھين جميعا إلى صنع اسلحة للجبھة

 بإنكار الذات في المصانع والمعامل منصرفين .)6(مظاھر علو اXدراك لدى السوفييت

سياسة اقتصادية جديدة في ربيع عام وتم إتباع ، جميعا إلى صنع اسلحة للجبھة 

1921
ن أ  ، وھي فترة الحرب الشيوعية1920 - 1917وقد حدث في الفترة ما بين  .)7(

اك طاقات يمكن استنفذت جميع الطاقات في الب?د لمواجھة مشاكل البناء بحيث لم يكن ھن

ستطاع سواء لم فلم يكن من ا ،تخصيصھا لمھمة البدء في تشكيل النظام ا=جتماعي الجديد

وكانت اغلب . البدء في تنفيذ سياسة اشتراكية متماسكة,  في مجال الزراعة أو الصناعة

                                                             

 . 174-173المصدر نفسه، ص) 1(

  .42ص, 1966, بيروت, دار الطليعة, ترجمة نزيه الحكيم, في الدولة ا"شتراكية, عة جان دروجما) 2(

 . 44ص, 9المجلد ,  مجلدات10المختارات في , لينين )1(

بالعمل الطوعي ايام ,  اتخذ موزعو البريد في موسكو المبادرة الكبرى1920في عام , أيام السبت الشيوعي )2(

,  ، جماعة جان درو  انظر ، وقد شاع العمل بھا في روسيا رسمية ، ، الذي كان قبل ذلك عطلةالسبت

 .   42ص, المصدر السابق

  .نفسه المصدر )3(

 .  295-294ص, المصدر السابق, بريوسوف 0آ )4(

  .288وآخرون المصدر السابق ، ص . ف . ايرامول  )5(



 

 

لقد . )1(اXجراءات التي اتخذت في ذلك الحين، محاو=ت ارتجالية لمواجھة أزمات عاجلة

 ببعض (*))النيب(زت السنوات اولى من مرحلة تطبيق السياسة ا=قتصادية الجديدة تمي

  . )2(النمو وا=نتعاش للعناصر البورجوازية في المدن وارياف

ًقرارا بشأن ,  1921اتخذ المؤتمر العاشر للحزب الشيوعي الروسي في آذار 

د وضع بداية ا=نتقال من وكان ھذا القرار ق,  استبدال المصادرة بالضريبة العينية

 والتي أصبحت مھمة ملحة )3()النيب(الشيوعية الحربية إلى السياسة ا=قتصادية الجديدة 

بالمئة  13,8 إلى 1920 فاXنتاج الصناعي اXجمالي قد ھبط في سنة  ،= تقبل التأجيل

إلى  إلى النصف بالقياس 1920 وھبط اXنتاج الزراعي في سنة  ،1913مع سنة مقارنة 

 عن تأمين المواد الغذائية ا ًعاجز  وقد كان ا=قتصاد الزراعي ،ما كان عليه قبل الحرب

 وكانت الصناعة بدورھا = تستطيع أن  ،للعمال والجيش والخامات الصناعية الخفيفة

,  السكر,  الملح,   الكاز ،تؤمن للف?حين الضروريات من بضائع ا=ستھ?ك العام

 كان عدد العمال في مجال الصناعة 1913 ففي سنة  ،واقمشة,  الرصاص,  الكبريت

  عامل1228000 إلى 1921وقد ھبط ھذا الرقم في سنة ,   عامل2598000الكبيرة يبلغ 

  ، وبدأت القاعدة الطبقية التي تستند عليھا ديكتاتورية الطبقة العاملة تصاب بالضعف،

  . )4(ظام السوفيتيوھذا ھو الخطر الرئيسي الذي كان يتھدد وجود الن

أدت مصادرة الطعام من الف?حين من اجل إطعام المدن إلى المزيد من المقاومة 

 وان بعض الذين أيدوا الشيوعية في البداية قد  ،وبالتالي إلى قمع اشد وحشية,  للنظام

 في قاعدة كرونستات البحرية الكبيرة ثورة للم?حين 1921ونشبت في عام , انقلبوا ضدھا

ا فيھا با=نتخابات الديمقراطية وحرية الك?م والصحافة وتحرير جميع السجناء طالبو

 كانت 1921ففي عام ,   عصيبةاياموكانت تلك . ولكنھا قمعت ب? رحمة, السياسيين
                                                             

والترجمة والطبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف , ترجمة عمر مكاوي, ا"شتراكية, سويزي. بول م )6(

 . 27ص, 1964, مصر, والنشر

سياسة اقتصادية تستھدف التغلب على العناصر الرأسمالية وبناء ا"قتصاد ا"شتراكي في حالة ا"ستفادة ,  النيب(*)      

 ھذه السياسة ھو تحالف الطبقة العاملة والف1حين وقيام التحالف فحوىو, من السوق والتجارة والتداول النقدي

, بريوسوف. آ, انظر. ضمن انتصار العناصر ا"شتراكية على العناصر الرأسماليةي. ى أساس اقتصادي متينعل

 .  311-210المصدر السابق ص

 .153ص, المصدر السابق, نيلتشوك واخرون )7(

  .139ص ، السابق المصدر ، وآخرون نيلتشوك) 1(

  .207آبريوسوف، المصدر السابق ، ص ) 2(



 

 

 وحصلت مجاعة رھيبة في جنوب الب?د, ً نصف اراضي المنتجة للحبوب = تنتج شيئا

لناس إلى أكل القش من سقوف البيوت وجلود عدة ولجأ ا،  أدت إلى موت الم?يين ،

وقد شمل الجفاف والقحط أھم المناطق الزراعية وأتلفت . )1(الفرس ولحوم البشر

الضفة اليسرى /قضية في أوكرانياا وعدد من المحافظات واغالمحاصيل في منطقة الفول

 30ھا حوالي  وكازاخستان وأواسط روسيا التي كان يسكناورالوفي شمال القفقاس و

وأرسلت .  وھب الشعب بأسره لمعونة الجياع ،مليون شخص وأغلبيتھم من الف?حين

ثم تزايد . )2(المواد الغذائية والنقود من كافة أنحاء الب?د إلى المناطق التي أصابھا القحط

واستمر تناقص اXنتاج بسبب  ، الصراع باستمرار بين الحقيقة وبرنامج شيوعية الحرب

  0 دوان الخارجي وانعدام الحوافز الفردية للمنتخبينضغط الع

كانت المدن تطلب من الريف القمح والمواد اولية دون أن تقدم له بالمقابل سوى 

في الفائضة  وأصبح الف?ح الروسي الفقير يدفن غ?لة  ،وريقات مطبوعة = قيمة لھا

أما اXنتاج .  اصغر ًارض ولذلك أخذ يزرع أ فتقوم الدولة بمصادرتھا ،باطن ارض

 إنتاج ما قبل 1/5 فور انتھاء الحرب اھلية إلى 1921الصناعي فقد وصل عام 

 تحتم عودة  ،وھذا امر أدى إلى ضرورة تنظيم التخطيط وفق أسس جديدة. )3(الحرب

امر الذي كان القادة السوفييت مستعدين لتقبله في ,  الرأسمالية للظھور في حدود معينة

 إن عودة الرأسمالية استلزمت قبول عودة المشاريع  ،عادة بناء اقتصاد الب?دسبيل إ

وھذا يعني أن قطاعا خاصا من ,  الخاصة الصناعية والتجارية ذات اھمية الثانوية

 وھذا يتنافى مع مبادئ ا=شتراكية العلمية. )4(ا=قتصاد قد عاد خارج رقابة الدولة واXدارة

 خصوصا إن المشاريع المشار إليھا ذات  ،ة اXنتاج ا=جتماعيةنھج الثورة حيث ملكي, 

  . اھمية الثانوية

  

  

  

                                                             

 .843ص,  المصدر السابق,روبرتس. م. ج) 3(

 . 141-139ص, المصدر السابق, نيلتشوك وآخرون) 2(

 .35- 34ص, الثورة المغدورة, ليون تروتسكي) 3(

 .57ص, المصدر السابق, رينيه دافيد وجون ھازارد) 4(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 كارثة المجاعة ومواجھتھا )5

 وتوقف إيصال  ، عن العمل روسيا بعد توقف السكك الحديدددھكانت المجاعة ت

مھا  =بد من جھود كبيرة يقد ، وكذلك الحبوب واXنتاج ،الخامات والفحم إلى المصانع

 بسببفعدم وجود البضائع ,  الشعب من اجل درء الھ?ك وقد تفشت البطالة الجماھيرية

 إ= أن وسائل إيقاف الكارثة والمجاعة كانت متوافرة أيضا ومن  ،نقص في ايدي العاملة

: ھو. فإجراء درء الكارثة والمجاعة. وقابلة للتحقيق,  وبسيطة, إجراءات واضحة تماما

 وإقرار صحيح لتوزيع اليد  ،والضبط من جانب الدولة, والحساب,  رافواXش, الرقابة

  .)1( وتوجيه اXنفاق والتوفير ،العاملة في اXنتاج وتوزيع عادل للمنتوجات

  :وكانت أھم التدابير المتخذة ھي

  

 أو تأميم ھاط رقابة الدولة على عملياتـتوحيد جميع المصارف في مصرف واحد وبس )1

 . المصارف

السكر (ا=تحادات ا=حتكارية , لشركات أو كبريات اتحادات الرأسماليينتأميم ا )2

 . ...) الخ,  والبترول والفحم والتعدين

)*(إلغاء السر التجاري )3
 

                                                             

 .317-302ص, 2المجلد, المختارات في ث1ثة مجلدات, لينين) 1(

رجوازي في ا"حتفاظ بسر العمليات اCنتاجية والتجارية والمالية وكذلك حق يصونه التشريع البو: السر التجاري) ∗(

 الرقابة منالغي السر التجاري في روسيا السوفيتية . بسر الوثائق المتعلقة بھا في المؤسسات الرأسمالية الخاصة

. شرين الثاني في  ت41العمالية التي أقرتھا اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا ومجلس مستوفي الشعب في 

 .580ص, 8المجلد , ) مجلدات10في ( المختارات لينين, انظر



 

 

 أو إلزامھم السندبكياتإلزام الصناعيين والتجار وأرباب العمل على العموم بتأليف  )4

 .بتأليف ا=تحادات

 وبسط الرقابة كھذاستھ?ك أو تشجيع اتحاد إلزام السكان با=تحاد في جمعيات ل? )5

 .)1(عليه

وتحول الحرب إلى حرب , ز قدرة البلد الدفاعيةعزأن جميع ھذه التدابير من شأنھا أن ت

، إن تأميم المصارف والشركات وإلغاء السر التجاري وبسط الرقابة العمالية على عادلة 

يتسم التنظيم ,   العصرية ففي الحرب ،يؤدي إلى تحسين وضع الشعبالرأسماليين 

من الحبوب والفحم والنفط والحديد أفضل ,   وفي روسيا ،ا=قتصادي باھمية الحاسمة

 إذ ناضلت روسيا ضد الخراب بالوسائل  ،من وضع أي بلد من البلدان اوربية التجارية

استطاعت أن ,  كاتسندي المصارف وال وأممتادرة الجماھيرمبوأطلقت ,  المذكورة

غل ثروتھا وديمقراطيتھا من اجل رفع البلد كله إلى درجة أعلى بما = يقاس من تست

  .)2(التنظيم ا=قتصادي

وبكميات ,  فاغذية في المدن صارت توزع بالبطاقات ،كان الجوع أزمة كبيرة

قانون مصادرة اغذية ,  وأصدرت الحكومة قانونا صارما,  قم الرديلة = تكاد تسقل

 الحبوب واغذية إلى الدولة فصار الف?حون ئضلف?حين بتسليم كل فانص على إلزام ا

 والعمال احمريسلمون الدقيق والحبوب والسمن والبطاطا إلى الدولة لسد حاجة الجيش 

 آخر ورافق ة للف?حين ولكنه لم يكن ھناك حلكان ذلك أمرا عسيرا بالنسب,  والمستخدمين

 ھلكف. يح في المدن وارياف وقمل التيفوس الطفوھو وباء فتاك) تنسى(الجوع كارثة 

 اء وكميات ادويةطب وكذلك عدد اقلي? ً ، وكان عدد المستشفيات  ،كثيرون بھذا الوباء

انتشر مرض خطير ھو انفلونزا ا=سبانية التي انھالت على الب?د كاXعصار وأدت و ،

ي يحصد ارواح باd=ف حفوكان التيفوس الط. بحياة اd=ف من الناس دون رحمة

  .)3(إضافة إلى الجوع والحرب اھلية

 الشيوعية والنضال في مواجھة المجاعة ھو من السبتإن شيوعية الحرب وأيام 

ر ما خرج المواطنون طوعا إلى يفكث,  أھم الدروس التربوية التي أداھا الشعب الروسي
                                                             

 .34-11ص, ت.د, موسكو, دار التقدم,  وكيف نحاربھاالمحدقةالكارثة , لينين) 1(

 .218ص, 7المجلد ,  مجلدات10المختارات في , لينين) 2(

 .159-154ص, 1976, موسكو, التقدمدار , ترجمة خيري الضامن, قصة حياة لينين, ماريابر يليجايفا) 3(



 

 

لح العام وھذه اعمال أدت إلى  والمصانع ومارسوا أعما= نافعة للصاورشالشوارع وال

ن في الريف كان و حتى الف?ح ،تماسك المجتمع والوقوف مع الثورة التي منحته كل شيء

  .جبھات القتال إ= القليل منھم لالغالبية منھم يسعون إلى تقديم الغذاء 

حيث تأثرت لة استخراج الفحم وصعوبة توزيعه ظھرت أزمة في الوقود بسبب ق

 فتولدت أزمة النقل  ، وتجھيزاتھم إلى الجبھة القواتأثرت على عملية نقلسكك الحديد و

ونقص الحديد الذي أدى إلى اضمح?ل اXنتاج والعمالة وأخذت المداخن العم?قة تخمد 

ر على الزراعة وعلى الف?حين وعلى موكان للحرب تأثير مد,  الواحدة بعد اخرى

قلت المكننة الزراعية واسمدة وقلت الخيول  , الطعام في المدن خصوصا المدن الكبرى

وأثرت أزمة ,  اقصتنوأصبح عدد المواشي في بسبب زيادة الحاجة لھا في الحرب 

ات اولى للثورة والھيجان حتى في حفزالطعام على احداث السياسية فھي كانت من الم

 الغذائية بارتفاعالمواد  أسعار  وأصبحت ، ونما الفقر والفاقة والعوزالمدن الصناعية

 اجور ونجد على العكس أرباح المؤسسات التجارية والصناعية قد ع = تتوازن ممفرط

  .)1(وصلت إلى أرقام قياسية عالية

وان إجراءات الكفاح واضحة ,  إن وسائل الكفاح ضد الكارثة والمجاعة متوافرة

 تحقيقھا سيمس أن ھو,  لسبب واحد فقطإ= ن ھذه اXجراءات = تطبق ولك,  ً تماما

من خ?ل المضاربة على الحبوب وعلى . )2(ي تبتزھا البرجوازيةالتارباح الفاحشة 

بل كون البرجوازية وجميع ,  ن قلة الحبوبعسائر المواد الغذائية فالمجاعة ليست ناتجة 

,  مسألة اھمال لوح,  ضد دولة العمال, اغنياء يخوضون المعركة اخيرة الحاسمة 

طون احتكار ب يح الكو=ك, أن البرجوازية وجميع أغنياء ارياف,   مسألة الحبوبوھي

الحبوب وينسفون توزيع الحبوب من جانب الدولة على جميع السكان وبالدرجة اولى 

وتقوم بأعمال المضاربة على ,  كذلك تحبط البرجوازية اسعار الثابتة,  على العمال

واXساءة ,  ار وھذا التوزيع عن طريق الرشوة والفسادوھي تدمر ھذا ا=حتك,  الحبوب

وكان على الحكومة أن . )3("من + يعمل + يأكل": إلى تطبيق المبدأ اول ل?شتراكية

                                                             

(1)   Smirnov and others, a short history of the Ussr, part I, progress publishers,   

        Moscow, 1965, p. 322. 

 .173ص, 7المجلد , ) مجلدات10في (المختارات ,  لينين)2(

 .62-61ص, المصدر نفسه )3(



 

 

وعلى صعيد الدولة بأسرھا الرقابة العمالية على اXنتاج وا=ستھ?ك ,  تطبق في الحال

وصناعة ,  وقطاع الضمان ومن الضروري أن يصار في الحال إلى تأميم المصارف

, والتعدين والسكر والى إلغاء السر التجاري ب? قيد و= شرط , النفط والفحم الحجري 

وقرض الرقابة الدائبة من جانب العمال والف?حين على اقلية الضئيلة من الرأسماليين 

بة العادلة رض الضريفويتھربون من تقديم البيانات الحسابية ومن ,  الذين يبتزون ارباح

وھذه التدابير عادلة وجل تحمل أعباء الحرب بالتساوي وجل , على أرباحھم وأموالھم 

وإقرار فريضة العمل اXلزامي على مكافحة الجوع ، والتوصل إلى زيادة إنتاجية العمل ، 

وإعادة المليارات من النقود الجميع ، ومبادلة الحبوب بمنتوجات الصناعة بصورة عادلة 

قطع دابر بو,  نھب الرأسماليين جماحكبح ورقية التي يخفيھا اغنياء إلى الخزينة ، الو

تھا في سياسوكان ما حصلت عليه الحكومة السوفيتية من نتائج . )1(ھم المتعمد ل[نتاجفتوقي

التوزيع أبان فترة شيوعية الحرب يرجع إلى نجاحھا في جعل الحركة التعاونية اداة 

لسياسية ، فقد كان من أثر الحرب اھلية أن عجلت بعملية ربط التعاونيات الرئيسية لھذه ا

  .)2(تي واستخدامھا في سد الثغرات في الجھازيبالجھاز اXداري السوفي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .243-242دات ، لمجلد السابع، ص مجل10لينين ، المختارات في ) 1(

(2) Carr,  OP, Cit, vol 11, P. 236. 



 

 

  

  

  

  

  

  

  المرحلة السلمية والبناء ا.قتصادي واAداري والتنظيمي )6

 وتوجه نحو  ،جانبتغلب الشعب السوفيتي على الحرس ابيض والمتدخلين ا

,  البناء ا=قتصادي ولكن الغرب ظلوا يطوقون الجمھورية السوفيتية من جميع الجھات

كان ينبغي انتھاج سياسة دولية ,  ولدرء ھذا التدخل, ويسعون للقيام بتدخل حربي جديد

ايش السلمي مع  التعةوجھت الدولة السوفيتية سياستھا الخارجية وجھف,  مرنة,  إقليمية

 مؤتمرا في مدينة 1922 الرأسمالية في عام ما عقد ممثلو الدولوعند,   الرأسماليةولالد

جل بحث مسألة التعاون ما بعد الحرب تقدمت الحكومة السوفيتية ، جنوة ا=يطالية 

من الو=يات ,   ولكن ا=قتراح قوبل بالرفض ،باقتراح يرمي إلى تخفيض الس?ح العام

وحاصرتھا ,  تبتغي محو النظام السوفيتي وعدم ا=عتراف بهي الت  ،المتحدة امريكية

اقتصاديا حتى = تستطيع أن تبعث اقتصادھا الوطني الذي دمرته الحرب العالمية اولى 

عامل وكانت أوضاع مالتي أدت إلى توقف ال,  والتدخل المسلح اجنبي والحرب اھلية

جفاف ل نھبت حبوبھم وتعرضوا ل ،وز شديدوكان الف?حون في ع,  العمال المعيشية قاسية

  . )1( فساد القحط في الب?د وجاع السكان1921في عام 

 "لجنة عموم روسيا لمساعدة الBجئين" بإنشاء 1921 تموز 31صدر قرار في 

 وكانت ھذه اللجنة فريدة من نوعھا في تاريخ  ،يفن شخصا برئاسة كا60تتألف من 

 آب 20 وفي  ،ه الخطوةبھذھاجرون الروس في الخارج وقد رحب الم,  النظام السوفيتي

 عقدت الحكومة السوفيتية مع مشروع ھوفر للمعونة امريكية اتفاقا لتنظيم 1921

المعونة في المجاعة ولكن الحكومة السوفيتية رأت أن ھذا المشروع كان يأمل بوضوح 

                                                             

(1)   Portman ove and others, OP. Cit, pp. 167-168. 



 

 

حل اللجنة رسميا  فأعلن  ،في استخدام برنامج المعونة ضعاف الحكومة السوفيتية

  . )1( واعتقل زعماؤھا البارزون1921 آب 27بقرار

الكھربة وأكد على برنامج ,  1920انعقد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي في ربيع 

 وقد أعرب لينين عن  ، محطة كھربائية30 وھي بناء  ،دھش جميع المعاصرينأالذي 

لطة السوفيتية مضافة إلى كھربة الشيوعية إنما ھي الس": ًأھمية العمل الكبير قائ?

 -10المرسومة لمدة ,  )غويلرو( وسميت خطة كھربة روسيا خطة .)2("البBد بأسرھا

طة ق واعتبرت ن، بمعزل عن تطوير كل ا=قتصاد الوطنيتكن وھذه الخطة لم  ، سنة15

  ،التي تتطلب توسيع شبكه الطاقة الكھربائية,   في إنتاج البضائع,  انط?ق مركزية

مھمات تحديد ا=حتياجات ,  تل مركز الصدارة في كل مراحل العمل التخطيطيحوت

 وتقدير الموارد لتلبيتھا ،التي يجب أن يكون التطوير ا=قتصادي موجھا ,  ا=جتماعية

وكذلك اختيار طرائق التنسيق الفعلي ,  التي يمكن استخدامھا لتلبية ھذه ا=حتياجات

وقد تشكلت لھذا . )3( فعالية القرارات التخطيطية المتخذةللموارد وا=حتياجات وتقدير

 في السوفييترض الخطة على المؤتمر الثامن لمجلس فقامت ب,  الغرض لجنة رسمية

القوة المحركة ھي مفتاح جميع  أن "حينذاك موضحا وتكلم لينين   ، لتصديقھا1920عام 

ن لينين شديد التحمس وھو وكا" الصناعات والتطور ا+قتصادي وتنميته في الوطن كله

   .)4(" زائد الكھرباء يساوي الشيوعيةفييتالسو ":يصرح

على إعادة ,   أن اساس المادي الوحيد ل?شتراكية ھو صناعة آليةىن إلينيوأشار ل

لقد وضعت ,  تنظيم الزراعة أيضا و= يمكن ذلك إ= على أساس كھربة الب?د بأسرھا

 ب = قامة القاعدة اXنتاجية التكنيكيةحز البرنامج الثاني للينلينالتي سماھا ,  خطة الكھربة

 با=قتصاد الوطني في روسيا للنھوضأول خطة طويلة اجل وھي ,  ا=شتراكية, 

تعيد و=دة س التيوعلى أساس الكھربة ,  وإعادة بنائه على أساس اشتراكي,  السوفيتية

                                                             

(1)   Carr, OP, Cit, vol. 11, pp.186-187. 

(2)   Courted in ponomarev and others, OP. Cit, pp. 164-165. 

, موسكو, دار التقدم, ترجمة رشيد العباس, يط العلمي في ا"تحاد السوفيتيمبادئ التخط, دار التقدم للترجمة) 3(

 .37-31ص, 1975

 .59ص, المصدر السابق, رينيه  دافير وجون ھا زاردنق1 ً عن ) 4(



 

 

 الشيوعية انتصار أسسعلى ,  فيتيكما ستساعد في ظل النظام السو,  روسيا من جديد

    .)1(النھائي في الوطن

 التكنيكي والتبعية للشركات يمتاز بالتخلفكان إنتاج الطاقة الكھربائية في روسيا 

المانية والفرنسية وا=يطالية والبلجيكية الخاصة ، وكان برنامج الطاقة يعتبر متواضعا 

 - 1872(وكان غليب كريزانوفسكي . )2(يةفي بداية الشيوعية بالنسبة للمعايير العالم

احد المختصين بالقوة الكھربائية بارزا في حركة روسيا الثورية ، واحد رواد ) 1959

 وظيفة مدير لجنة الدولة - بناء على توصيات من لينين 1920الحزب الشيوعي تولى في 

لحاسمة ، ورغم الصعوبات الجمة أنجزت أھدافه ا)غولرو(وضع خطة لكھربة روسيا ل

تاريخ الذي عين له ، ويعتبر أول مشروع علمي عالمي فقد أوجز الفي تاريخ اقرب من 

لية المستوى وغطيت روسيا بشبكة كثيفة من اتكنولوجيا العالبناء ا=شتراكية مستخدما 

ت خطة الكھربة بزيادة إنتاج النفط أربع مرات والفحم فقو. )3(محطات القوى الكھربائية

والحديد والزھر سبعون مرة والصلب ث?ثون مرة والمنسوجات ، ات أكثر من سبع مر

 بزيادة طاقة وكانت الخطة تقضي ،1920رة مرة بالمقارنة بعام ـالقطنية ث?ث عش

 في ھيكل  ً جذريا ًوحدثت تغيرا, 1913محطات توليد كھرباء عشر مرات بالمقارنة بعام 

: كھربة روسيا في مقدمة خطتھم ما يليخطة في ولقد كتب العاملون . )4(ا=قتصاد الوطني

سيأتي من بعدنا آخرون يستطيعون في وقت أكثر ھدوءا ، وباحتياطي أكبر من القوى "

مواصلة تحليلنا العلمي  وتصحيح أخطائنا وفتح آفاق أوسع ، فقد تعين علينا , والموارد 

م التناسق بين شعر بألم العالم العادي ، + بد من وجود عدنالعمل في وقت عصيب وكنا 

مختلف ا�جزاء والعديد من نواحي القصور في العمل الجماعي الكبير ، غير أن ما كان 

ديدة بقدر ما لدينا جيلھمنا ھو الرغبة الشديدة في تلبية نداء الخلق ا\بداعي للحياة ال

من قوة، وھو النداء الذي شاءت ا�قدار أن تنھض به بBدنا ، إن عملنا ليس سوى 

                                                             

 .149ص,  ودار نشرت.د, دار الجماھير, ترجمة مصطفى الدباس, موجز القاموس ا"قتصادي, ايراسوف وآخرون) 1(

, موسكو, نشورات وكالة نوفوستي, خطة تنمية ا"قتصاد الوطني ا"ول في ا"تحاد السوفيتي, فالنيكو"ي كو) 2(

 .39-31ص, 1974

ا"خبار ,  ومشروع غولرو الكھربائيلينين, تجربة النضال من اجل ا"شتراكية, الحزب الشيوعي السوفيتي) 3(

 .22-17ص, 1975, 3العدد , بغداد, مجلة تصدرھا وكالة نوفوستي, السوفيتية

 .41-38صالمصدر السابق ، , نيكو"ي كوفال) 4(



 

 

 صدر مرسوم تأميم أكثر من ألف شركة مساھمة ومؤسسة كبرى في مختلف .)1("البداية

  ملكا ًتصبحمجا=ت ا=قتصاد فيما أعلنت الحكومة السوفيتية إن ھذه المؤسسات قد أ

1918للجمھورية في حزيران عام 
)2( .  

د  فعد ،نجاحات محسوسةحقق   قد ميدان البناء الثقافي في ا=تحاد السوفيتي       كان

- 1914كثيرا ً عما كان عليه سنة الت?ميذ  في المدارس ا=بتدائية والثانوية قد ازداد 

,  1922 فبراير - شباط فية في عامة روسياي وقد صدر مرسوم تصفية ام ،1915

 يوما 1922 كانون اول 30 وكان يوم  ، والكتابة خمسة م?يين شخصةوتعلم القراء

 ففي ھذا اليوم أعلن عن تأسيس الدولة المتحدة المتعددة  ،تًمشھودا في تاريخ السوفيتيا

وكان مؤتمر  ، اتحاد الجمھوريات ا=شتراكية السوفيتية با=تحاد السوفيتي. القوميات

 كانون الثاني 31السوفيتيات الثاني لعموم ا=تحاد السوفيتي قد اقر الدستور نھائيا في 

1924
)3( .  

 وبلغت مساحة اراضي  ،1923 عام اتسعت مساحات اراضي الزراعية 

  ، مليون ھكتار عن العام السابق15 مليون ھكتار أي بزيادة 91,7الزراعية في الب?د 

 م?ين ھكتار وجرى 6 ازدادت مساحة اراضي المزروعة بأكثر من 1924وفي عام 

ا=ستھ?ك العام ونھوض سلع  ازداد صنع 1922-1921 في عام  ،بحث الصناعة بنجاح

 أصلحت سكك الحديد واستؤنف سير القطارات في 1922 وفي أواخر عام  ،ي النقلياتف

ازدادت أعداد الطبقة العاملة ، وعاد العمال إلى المدن بعد أن  و.كافة أرجاء الب?د

 1924وفي مستھل عام . ھاصفوفمت ونظھا سابقا بسبب الجوع إلى الريف ، وغادر

 وفي )4(ً.تضخم المالي وأصبح نظام المالية ثابتاأنجز اXص?ح النقدي، وتم معالجة ال

 ألف من العمال 240تي أكثر من يسوفيالانتسب إلى الحزب الشيوعي النصف اول 

 حتى المؤتمر الثالث عشر 1923ومنذ المؤتمر الثاني الذي انعقد في نيسان  ، الصناعيين

  . 1924الذي انعقد في أيار 

                                                             

 .38-37ص, المصدر السابق, نيكو"ي كوفال مقتبس في )1(

 .8ص, المصدر نفسه )2(

 .324ص, المصدر السابق, ابريو سوف) 3(

  .149 – 145 ص السابق، المصدر ، وآخرون نيلتشوك) 4(



 

 

 وكان  ،وكان اغلبھم من العمال% 100ازداد عدد أعضاء الحزب أكثر من  

 وقد جرى كليا تحت شعار تنفيذ  ،نينيالمؤتمر الثالث عشر أول مؤتمر بعد وفاة ل

 ولم يكن آنذاك قد بلغ  ،1923 قد أصيب بمرض عضال في آذار لينينوكان . )1(هوصايا

مضاعفات وولكن سنوات الحرمان في المنافي والعمل السري  ، الرابعة والخمسين

كل ,  لعدو والتوتر الھائل الذي كان يعمل به على الدواماتھا رصاصات فجراح التي خلال

 ن نحبهيني قضى ل1924 كانون الثاني 21 وفي مساء  ،ذلك ترك أثره السيئ على صحته

 في التاريخ إنكار دوره حتى أعداؤه لم يستطيعوا بعد أن ترك أثرا ً كبيرا ً في العالم ، ،

  . )2(  ينفصل عن بداية العصر الجديد في تاريخ البشرية واسمه = ،العالمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .147-145ص , المصدر السابق, نيلتشوك وآخرون ) 1(

(2)   ponomarev, and others , OP. Cit, PP, 188-190. 



 

 

  

  

  

  

  

  

 حركات التحرر والعصيان )7

  

 اللجنة التنفيذية المركزية لعامة روسيا مختصة بمكافحة العصابات كما أنشئت كانت

جماعات مسلحة من العمال لمساعدة القوات العسكرية واتخذت اXجراءات لتحسين تموين 

  . )1(ومكافحة المضاربة,  لمدن والجيش بالمواد الغذائيةسكان ا

  

 مرسوما كان الغرض المعلن عنه ھو القوميسيرين اصدر مجلس 1921في نيسان 

ية وتحرير الجھاز مالالحفاظ على الرابطة بين المؤسسات السوفيتية والجماھير الع

ات في ف?حلعام?ت وال والعمل على إدخال النساء ا ،السوفيتي من العناصر البيروقراطية

قطاعات اللجان التنفيذية لمؤتمرات السوفيتيات وكذلك دمج وظائف الحزب والدولة 

 من ا ً مشتركا ً نيسان صدر قرار9 وفي  ،اة شروط البيروقراطيةفبطريقة قصد بھا م?

 بإنشاء قوميسيرية الشعب لرقابة الدولة القوميسيرينالجنة التنفيذية المركزية ومجلس 

 إلى قوميسيرية الشعب للتفتيش بواسطة 1920 شباط 7 تحولت في التي و ،اسة ستالينبرئ

 وھذا الجھاز أثار كراھية  ،في عليھا طابع جديد تماماضوا) رابكين(العمال والف?حين 

 وكان موضع ريبة من جانب  ،الناس له بسبب صعوبة اختيار الموظفين الم?ئمين له

اجمه ترو تسكي بسبب عدم كفاءة العاملين فيه ونه  وقد ھ ،كثير من دوائر الحزب

 )رابكين(ن تحسين عمل يني وطلب ل ،مصدر لشيوع التآمر إلى أقصى حد في أجھزته

                                                             

, 1976, موسكو, دار التقدم, الخبرة التاريخية للحزب الشيوعي السوفيتي في تنفيذ السياسية  الجديدة, كاتو رجين) 1(

 .31ص



 

 

ًن ھجوما سافرا على رابكين مقترحا للمؤتمر ني شن لي1923 وفي سنة إلغاءه ،وليس 

  .)1(زبالثاني عشر للحزب بإص?حه بإدماجه مع لجنة الرقابة المركزية للح

  

 فالعمال في بريطانيا  ،قامت المنظمات اجنبية بتقديم المعونات للشعب السوفيتي

والو=يات المتحدة امريكية وفرنسا وألمانيا وايطاليا وغيرھا من البلدان جمعت 

التبرعات لشراء المواد الغذائية والطبية والم?بس وبعث بھا إلى المتضررين في منطقة 

 وتقبل الشعب  ، لجنة تنظيم المعونة الدولية للجياع في ا=تحاد السوفيتي وتشكلت ،الفولغا

 وكان  ، كذلك قام الصليب احمر بإرسال المعونات ،السوفيتي ھذه المعونة اخوية

منح ,  نسين قد شكل لجنة خاصة لمعونة الجياعاوف تيالباحث والشخصية ا=جتماعية فريت

إدارة  (لك قدمت المنظمة الخيرية امريكية يت موسكو كذيوفسلقب شرف في مجلس 

واتسمت مكافحة , اغذية لكنھا مارست نشاطا ضد السلطة السوفيتية)  المعونة امريكية

فالمساعدة النشيطة المنظمة والواسعة النطاق من قبل ,  الجوع وعواقبه بأھمية ھائلة

ذ م?يين المواطنين من الموت الدولة واوساط ا=جتماعية السوفيتية أتاحت إمكانية إنقا

وھكذا تم بجھود الشعب بأسره ,   وإنقاذ أراضي شاسعة في الب?د من الدمار التام ،ًجوعا

  . )2(ة من أصعب مراحل تاريخ الدولة السوفيتيةحدتخطي وا

 واضحا من خ?ل توقف العمال عن ةوكان تضامن عمال العالم مع الدولة السوفيتي

 وقام بعض جنود وبحارة قوات التدخل اجنبي  ،لثورة المضادةشحن اسلحة إلى قوى ا

 وتمردت  ،رفض بعضھم إطاعة أوامر القتالما  ك ،بترويج الدعاية المضادة للحرب

. البحر اسود لغزو جنوب روسيا. 1919طواقم السفن الفرنسية التي دخلت في شباط 

  ، دعم موقع الجمھورية السوفيتيةورغم إخماده إ= انه قد,  ودعم عمال فرنسا ھذا التمرد

 واشترك رجال العلوم والثقافة اجانب في الحركة  ،واضطر الفرنسيون إلى سحب سفنھم

فقد وجه المثقفون الفرنسيون نداء إلى .  للجماھير العاملة في ا=تحاد السوفيتيرةازؤالم

اناتول   ،يعوالذي يحمل تواق، 1919في تشرين اول ) لومانتية(الشعب على صفحات 

 يعبرون عن يينمقدتا من ممثلي المثقفين الم وغيرھيسونبيو , ندوفردينا , فرانس

 تكونت اللجنة الخارجية  ،1920 آب 12وبتاريخ . المشاھير داخل فرنسا وخارجھا
                                                             

(1)  Carr, Op. Cit, vol. 11, PP 230-233. 

 .144-142ص, المصدر السابق, تيلتشوك وآخرون) 2(



 

 

لمساعدة ضحايا المجاعة في روسيا وتحولت ھذه اللجنة إلى لجنة المساعدات العمالية 

 وكانت  ،ًك?راتسيتكين رئيسه للجنة وميونتسينبيرغ سكرتيرا لھا ت وقد انتخب ،الدولية

ريوس اتول فرانس وبواندرسن نيكس وبرناردشو وانا , ھذه اللجنة تضم البرت اينشتين

 2,5 بجمع 1922 إلى تشرين الثاني -1921 وقد قامت اللجنة من خريف  ،وغيرھم

طرات اة مائة شحنة على السفن والقأرسلت إلى الجمھورية السوفيتية قرابو ا ًمليون دو=ر

مليون كيلو  40و,  المحملة بالمأكو=ت واحذية والتراكتورات والمواد الطبية والم?بس

  . )1(غرام من الغ?ل

 يقفون ضد الثورة والمناشفةإ= أن الحرس ابيض وا=شتراكيون الثوريون 

 1921 وسنة 1920 من سنة فقاموا في النصف الثاني. وى العالمية المضادةقويؤيدون ال

 ، منھا عصيان  معادية للسلطة السوفيتية في مختلف أنحاء الب?دتتنظيم عصيانا

نوف وعصيان ماخنو في أوكرانيا وعصيان الكو=ك في حوض الفولغا وسيبيريا انطو

 وقمعت  ،1921في آسيا الوسطى وعصيان كونشتات في سنة . )2(والحركة البصمجية

ين من كاريليا التي ي طرد الفلند1922 وفي أوائل سنة  ،لطة السوفيتيةجميعھا من قبل الس

  . )3(كانوا يحتلونھا

ًكان المؤتمر العاشر للحزب حاسما والنھاية المنتصرة للحرب اھلية وظھرت 

 وساد المؤتمر اXحساس  ،1918ازمة ا=قتصادية في نقص المواد الغذائية منذ عام 

وصادقت اللجنة التنفيذية . )4( الملحة للوحدة في الحزب والضرورة ،بخطورة الموقف

 على قانون استبدال نظام تخزين المؤن 1921 آذار 21المركزية لعامة روسيا في 

 الشعب فوضي آذار اصدر مجلس م28وفي ,  ةي بالضريبة العين ،والخامات اXلزامي

ھذا المرسوم نفسه قد  و ،1922-1921ة على المواد الغذائية لسنة ييحدد الضريبة العين

 إن استبدال نظام تخزين المؤن  ، وحبوب العلف بصورة حرةبزتجارة حبوب الخب حسم
                                                             

 .174ص, المصدر السابق, سليبوف) 1(

 واتخذت 1924 واستمرت إلى سنة 1918نشات في اسيا الوسطى سنة . حركة قومية معادية للثورة: البصمجية) 2(

وكانت ھذه الحركة ترمي إلى فصل جمھوريات آسيا الوسطى عن . شكل شقاوة سياسية ترأسھا البكوات والشيوخ

ھم إلى فلولرت فو. رت من قبل الجيش ا-حمردحلقد . طبقات المستثمرة الةاديروسيا السوفيتية والى بعث س

 .308ص, المصدر السابق, آبريوسوف: انظر. أفغانستان وإيران

 .المصدر نفسه) 3(

(4) Carr, op. cit., Vol. 11, p. 205. 



 

 

ة والسماح بحرية التجارة بفائض المواد الغذائية قد حفز الف?حين ياXلزامي بالضريبة العين

قوى للتوسع في المساحات المزروعة وفي زيادة الثروة الحيوانية وفي النھوض السريع بال

 الظروف ت إن تطبيق السياسة ا=قتصادية الجديدة قد ھيأ ،المنتجة في ا=قتصاد الزراعي

وراحت الب?د . )1(ال?زمة لتعمير ا=قتصاد الوطني ولبناء أسس ا=قتصاد ا=شتراكي

,  1913تستعيد عافيتھا إ= أن اXنتاج الصناعي والزراعي لم يرتفع إلى مستوى عام 

. من ناحية العددقتصادية والتقنية ضعيفة رغم قوتھا العسكرية الكبيرة وظلت قاعدتھا ا=

وعادت الجمھورية السوفيتية من جديد إلى طريق ,   كان قد بدأ ً ھائ?ولكن تغيرا ً

ين بتربية الخصال اخ?قية والكفاحية لدى الجنود والقادة ينواھتم ل. )2(التحديث

لقد انتصرنا +ن أفضل أبناء الطبقة  ":  وقال، والمفوضين السياسيين في الجيش احمر

 وخلقوا  ،العاملة بأسرھا وأفضل أبناء الفBحين جميعا ابدوا بطولة + مثيل لھا

 الھائلة وضحوا بأنفسھم وطردوا بB رحمة الحرماناتالمعجزات في البسالة وتحملوا 

   .)3(" ا�نانيين والجبناء

بعد ,   من املشعاعلجماھير السوفيتية أول ن نھم حملوا إلى اولقد نجح الشيوعي

 والتدخل اجنبي من قبل الغرب والحرس  ،قرون من سوء الحكم والتسلط على حياتھم

 كذلك القيادة والحكمة والتضحية التي أبداھا  ،ابيض Xنھاء الثورة أصبح عونا للسوفييت

وى المتدخلة ذاتھا ومن أسباب ا=نتصار كذلك ھو التنافس بين الق. )4(السوفييت

والمعارضة الداخلية التي لقيھا في اقطار الغربية ذاتھا على اخص بين المجموعات 

إ= انه لم يسمح بتطوير الثورة ,   رغم فشل التدخل في تحقيق أھدافه النھائية ،العمالية

ن ي والبريطانيين وكان للضباط الفرنسي ،تخلفم في محيطھا ال ً صحيحا ًرايتطو

,  ن في صفوف الحرس ابيض ووصول شحنات اسلحة والذخائر اجنبيةيمريكيوا

 آثار قاسية على ا=قتصاد وأحدثت  ،والمجاعة التي تلتھا أن قضت على م?يين الناس

                                                             

 .321ص, المصدر السابق, آبريوسوف) 1(

 .844- 843ص, المصدر السابق, م روبرتس.  ج)2(

 .6ص, ت.د, موسكو, دار التقدم, في الدفاع عن الوطن ا"شتراكي, ينلين) 3(

 .269-268ص , المصدر السابق, عبد العظيم رمضان) 4(



 

 

 وأصبحت  ،وجعل اXرھاب أداة رسمية من أدوات الدولة,   من قبل ًابصامالذي كان 

  . )1(ًالرأسمالي أكثر تعقيداالع?قات بين النظام الجديد والنظام 

 حالة ب?د لينين ووصف  ،بدأت المرحلة السلمية في حياة الدولة السوفيتية

وتعرضت ث?ثة ،  "الدمار والفاقة والعوز"يات عند حلول الس?م بأنھا حالة تالسوفي

ثناء أ التي كانت تتعمد  ،أرباع الب?د إلى ا=حت?ل اجنبي وقوات الحرس ابيض

بھا في تدمير المصانع والمعامل وينسفون الجسور ويقتلون الماشية ويأخذون معھم انسحا

وتوقف العمل في اغلب ,  ودمرت,   وأغرقت المناجم بالمياه ،المواد الغذائية والخامات

نتاج الصناعي في اXص وتقل ,  وقتل الم?يين من الناس أو تشوھوا ،المؤسسات اXنتاجية

وانخفض مستوى الصناعي الكبير ,  1913لمقارنة مع عام  لسبع مرات با1920عام 

وأصاب الخلل  ،  وعطل القسم اكبر من القاطرات والعربات ،بحوالي ثماني مرات

, والص?ت بين الزراعة والصناعة, الص?ت ا=قتصادية فيما بين بعض مناطق الب?د

  ،ة خسائر كبيرةوانخفض المحصول وتكبدت تربية الماشي. وتقلصت اراضي الزراعة

  .)2(من مستوى ما قبل الحرب% 67 1920وبلغ المنتوج اXجمالي للزراعة في عام 
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 الع2قات الدولية )8

 وتم توقيع ا=تفاقية  ،أخذت الع?قات السوفيتية مع البلدان اخرى تتحسن

ت تعني اعترافا من  كانإذ  ، آذار في لندن16البريطانية السوفيتية اقتصادية وسياسية في 

 وكذلك وقعت اتفاقيات تجارية مع ألمانيا وايطاليا والنرويج  ،بريطانيا بالحكومة السوفيتية

تم تثبيت الع?قات الطبيعية التي بدأت ,  1921 وفي ربيع  ،والنمسا وعدد آخر من البلدان

خ تستند على  في التارياتمعاھدالوكانت تلك أول ,  من قبل مع تركيا وإيران وأفغانستان

 ، 1922 نيسان 16وفي  . )1( الوطني وسيادة الدولواحترام ا=ستق?لام تمبادئ التكافؤ ال

بلوماسية بين يعقدت المعاھدة السوفيتية المانية التي نصت على استئناف الع?قات الد

 والتخلي عن تعويض النفقات الحربية واعتراف ألمانيا بتأميم الملكية  ًن فورايالبلد

لمانية في روسيا السوفيتية بشرط أن = تلبى حكومة جمھورية روسيا ا=تحادية ا

 المعاھدة تعني استمرار تعزيز هلدول اخرى ، وھذلا=شتراكية السوفيتية مطالب مماثلة 

ن من المساھمين في مؤتمر يوإعراب الكثير.  ا=شتراكية على الصعيد الدوليةلدولاوضع 

ائي إزاء المعاھدة السوفيتية المانية ، حتى أن الوفد الفرنسي  عن موقفھم العد)جنوة(

 يفصل مندوب ا ًأصر على إلغائھا ، وبعد مناقشات حادة اتخذ مندوبو البلدان الغربية قرار

مثل بلدا سوي ع?قاته مع روسيا ، وبين يألمانيا من اللجنة الفرعية السياسية باعتباره 

،  تسديد ديوان الحكومة القيصرية والحكومة المؤقتة الوفد السوفيتي بط?ن طرح مسألة

ولم تكن الو=يات , ا ھذه اموال لقمع الحركة الثورية ولخوض الحرب تنھما استلم

ب ھو السفير قبل كان يمثلھا فيه مرا, المتحدة امريكية من المساھمين في المؤتمر
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 ولد فكرةر جنوه امر الذي وبذلت قصارى جھدھا  Xحباط مؤتم, امريكي في ايطاليا 

  . )1(عقد مؤتمر جديد في مدينة =ھاي

 محاو=ت 1922 آذار 15وقد شجبت الحكومة السوفيتية في مذكراتھا بتاريخ 

في  وكانت جعل الدولة ا=شتراكية تواجه واقع مقررات متخذه مسبقالمنظمي مؤتمر جنوه 

 وأكدت على مبدأ الس?م ،) نوهج(ساھمت في أعمال مؤتمر ، قد  1922 كانون الثاني 8

 وتعارض أية محاولة من قبل الدولة  ، وا=قتصادي بين كافة البلدانالدبلوماسيوالتعاون 

 وقدم المندوب  ،Xم?ء إرادتھا على الدول اخرى وفرض اتفاقيات غير متكافئة

الغازات بما في ذلك خطر استخدام ,  السوفيتي تشيتشيرين اقتراحا لتقليص التسلح عموما

 وكان ذلك أول اقتراح في التاريخ  ،يننيالسامة وكافة الوسائل الموجھة ضد السكان ام

ل الرأي ب واستق ،واجتمع في جنوه ألفان من أعضاء الوفود والخبراء. بشأن تقليص التسلح

  المندوب السوفيتي واقتراحاتهبالعام الديمقراطي في كافة بلدان العالم بترحاب كبير خطا

فقد ,   في المؤتمر استقبلوا ھذه ا=قتراحات بشكل مغايرة= أن ممثلي البلدان الرأسمالي إ،

  . )2(ا=قتراحات الخاصة بنزع الس?ح التام الشامل,  أي مناقشةدون ,  رفضت

ن أ إذ وانتھت ب? نتيجة 1922جرت أعمال مؤتمر =ھاي في حزيران تموز 

ن أ ومجحفةوسيا السوفيتية شروط اقتصادية  أن تفرض على رتأملالبلدان الرأسمالية 

عث انظمة ب وان ت،متھا ثورة أكتوبرمتعيد إلى المالكين اجانب المؤسسات التي أ

ارعوا بإنھاء أعمال ـسمطالبھم  ممثلو الحزب تحقيق رفضالرأسمالية في الب?د وبعد أن 

فان واقع دعوة ,   عن نتيجةا جنوه و=ھاي لم يسفري وبالرغم من مؤتمر ،المؤتمر

جمھورية روسيا ا=تحادية ا=شتراكية السوفيتية ل?شتراك فيھما ومساھمة الوفدين 

ة التي كانت تعيش فيھا الدولة الديبلوماسيي نھاية العزلة يعنتيين في أعمالھا كان يالسوف

لحكومة السوفيتية على حكومة فنلندا واستونيا ا اقترحت 1922وفي حزيران ,  ا=شتراكية

وعقد ,  ق للتسليحسابتقليص التوفي موسكو لمناقشة  مسائل  ر عقد مؤتمبولنداتفيا وو=

ت اقتراحات ملموسة بشان  وقدم المندوبون السوفيي1922ھذا المؤتمر في كانون اول 

بسبب موقف اواسط ,  مع أن المؤتمر انتھى بدون نتيجة ، وعداد الجيشتقليص أ
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نه بين للعالم بأسره ,   المؤتمر كان ظاھرة ايجابيةن واقع عقد ھذاإف,  البرجوازية

  . )1(إلى التداول وتحقيق الوفاق بشأن مسألة تقليص التسلحت طموح المواطنين السوفيي

 8 إنذار إلى الحكومة السوفيتية في  كيرزون اللورداوجه وزير خارجية بريطاني

ولزرع عدم الثقة بالسياسية   ،لغرض عرقلة المسيرة ا=قتصادية والسياسية،  1923أيار 

تي فوروفسكي ي السوفيالديبلوماسي قتل 1923 أيار 10 وفي  ،السوفيتية الخارجية السلمية

 وفي فرنسا اتخذت الحركة  ،على يد احد أفراد الحرس ابيض,  في لوزان في سويسرا

 في يتي نطاقا واسعا وطالب حزب العمال البريطانييمن اجل ا=عتراف با=تحاد السوف

 في بيانه ا=نتخابي رفع شعار جعل الع?قات طبيعية مع ا=تحاد السوفيتي 1923عام 

  ،وطالب العمال في بريطانيا وفرنسا وغيرھا من البلدان با=عتراف با=تحاد السوفيتي

 قامت الع?قات 1924 وفي  ،ففي اول من شباط اعترفت بريطانيا با=تحاد السوفيتي

 طاليا والنرويج والنمسا واليونان والسويد والمكسيك والدنمارك والحجازة مع ايالديبلوماسي

وتم إلغاء ,  ة بين ا=تحاد السوفيتي والصينالديبلوماسيمت الع?قات ي أق1924 وفي أيار ،

 1924 ودخل عام  ،كافة ا=متيازات التي  كانت روسيا القيصرية تتمتع بھا في الصين

ت روسا. )2(فيتية  باعتبار عام ا=عتراف با=تحاد السوفيتيتاريخ السياسية الخارجية السو

الحكومة السوفيتية على سياسة توسيع وتعزيز الع?قات الديبلوماسية وا=قتصادية والثقافية 

لتعايش السلمي امكان  بإ"مع البلدان اجنبية ، وذلك استنادا إلى المبدأ اللينيني القائل 

  .)3("ماليبين النظامين ا+شتراكي والرأس
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 ظھور التروتسكية )9

-1879) (وتسكيأوليف تر( وتسكينسبة الى ليون بروشتين تر , )1(التروتسكية

 منذ .)2(فياشانظم إلى صفوف حزب العمال ا=شتراكي الديمقراطي في روسيا من) 1940

ضا= نه خاض نأ إ=  ،سابه لھمتقل إلى موقع البلشفية بالرغم من اننت ولم ي ،1897عام 

. )3(طرده من الحزبإلى ة وضد سياسة الحزب امر الذي أدى نيخفيا وجليا ضد الليني

ولكن على ا=شتراكية الديمقراطية ,  وطرح تروتسكي إمكانية انتصار الثورة البرجوازية

 وينبغي على  ، بعد انتصار الثورة حتى = تخيف البورجوازية الحرةاأن تبقى جانب

ركوا في الحكومة نه ونتيجة لروحھم الثورية يمكن أن يلقون تالشيوعيين أن = يش

وكانت ھذه . )4(الرعب في قلب البرجوازية الحرة فتتعرض الثورة بذلك إلى الخطر

ظاھرة سياسية مميزة ، رافقت كل أشكال النضال ضد قوى الرأسمالية منذ مطلع القرن 

مقراطي العالمي الروسي عام العشرين ، ومنذ المؤتمر الثاني للحزب ا=شتراكي الدي

 الذي رفض فكرة إمكانية انتصار الثورة في روسيا ووضعھا كھدف استراتيجي 1903

في برنامج الحزب ، ومارس تروتسكي تصفية الب?شفة من ھيئة تحرير ا=يسكرا ومن 

  . )5(اللجنة المركزية

  

إلى  على طلب انتسابه مع مجموعته 1917وقد وافق المؤتمر السادس في آب 

 فانجذب نحوه,  ن الحزب أصبح القطب الثوري اساسيأب  بعد أن شعر ،الحزب البلشفي

 واخذ دوره 1917وأصبح عضوا في اللجنة المركزية ابتدأ من المؤتمر السادس في آب , 
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وفي ,  يات يتروغواديتفي الحزب الشيوعي فأدى خدمات إلى الثورة حين كان رئيسا لسوف

 لعب ھذا الدور ا=يجابي كعضو في  ،تيةيالحكومة السوفيمختلف المراكز داخل ا

  . )1(الحزب

 حول التوقيع  ًترددام وكان ،) حول دور النقابات في بناء ا+شتراكية(ن ينيوعارض ل

  .)2(ا للفكر اللينينييثور يكون  وقد سعى إلى أن ،ليتوفسك - بريستمعاھدةعلى 

ي آن واحد ھما  وجود سلطتين فدة أھمھاسباب عدي,  وضع في روسيا معقدالكان ا     

لحزب أن يتفھم بنفسه ھذا الوضع لكي يرسم ل فكان =بد  ،ياتيتالحكومة المؤقتة والسوف

ين عاد إلى روسيا حين ين وھذا ما فعله ل ، ويضع خطة جديدة للنضال ،التكتيك الصحيح

ية الثورية سقوط باسم اللجنة العسكر,  وقد أعلن تروتسكي .)3(من الھجرة ا=ضطرارية

 نحن  ،إن طبيعة الحكومة البرجوازية ھي خداع الشعب"فقال ,  الحكومة المؤقتة

  ،سوف نقوم بتجربة فريدة من نوعھا في التاريخ,   مندوبي العمال والجنودتسوفيي

 .)4("سوف ننشى سلطة + ھدف لھا غير إشباع حاجات الجنود والعمال والفBحين

نه = ,  ولكن تأييده ھذا مجرد ك?م فارغ,  تقرير المصيروتروتسكي يؤيد الحق في 

وكانت مھمة  .)5(ة انفصال امم التي يضطھدھا وطن ا=شتراكية القومييربحيطالب 

الذي سحق الراغبين بإعادة النظام ,  تنظيم وقيادة الجيش احمر الجديد من قبل تروتسكي

 فقد صدرت  بحقه  ،سحق المعارضين كان تروتسكي قد اعتاد سياسة الرعب و ،القديم

 للتحريض  ،1916 تشرين اول 30مذكرة طرد من اراضي الفرنسية إلى مدريد في 

  وفي مدريد اعتقل أثناء ،على عصيان حدث على ظھر سفينة روسية راسية في مارسيليا

  . )6( حيث اقلعوا بحرا إلى أمريكاة إليه زوجته وابناه في برشلونت انظم ، رياضياجتماع

كان المفھوم التروتسكي قائم على استصغار دور جماھير الف?حين في العملية       

 وعلى عدم اXيمان بقوى وطاقات العمال الروس  ، وھم اكبر احتياطي للعمال ،الثورية
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الة بناء ا=شتراكية في بلد ح وعلى است ،على تحقيق وقيادة التحالف من العمال والف?حين

  ،مالية المتقدمةـ كروسيا وحمايتھا إذا لم تندلع ثورات في البلدان الرأس ًاتأخر اقتصاديم

كد ؤ وت ،ن الثورة الدائمة يحتم بالضرورة رفض نظرية بناء ا=شتراكية في بلد واحدإو

أن تتمكن وعلى وجوب انتظار انتصار الثورة ا=شتراكية في جميع البلدان الغربية 

التواصل بين : تحاد السوفيتي قد أكد على ث?ثة مفاھيم ھيا=شتراكية من ا=نتصار في ا=

والتحول المستمر للثورة ا+شتراكية بعد , المرحلة الديمقراطية والمرحلة ا+شتراكية

   .)1(والربـاط الحتمي بين مصير الـثورة في بلد ما ومصير الثورة العالمية,  انتصارھا

للدفاع عن النظام السوفيتي بالشكل الذي كان تروتسكي يود تكريس كل نشاطه وقواه      

ناشفة أعضاء في حزب واحد ھو الحزب موكان الب?شفة وال. 1917أوجدته ثورة أكتوبر 

  الديمقراطي الروسي ولكنھم انفصلوا عن بعضھم في أحد المؤتمرات-العمالي ا=شتراكي

  . )2(ثم اجتمعوا وت?قوا في مؤتمرات أخرى فيما بعد, 

 وسيطر عليه ساعده في ذلك حليفة القوى  ، احمرالجيشن في إنشاء ينيدأ لوعندما ب     

 ھي أھم ِه ثورة روسيا في نظرتوكان،  ومنظم عسكري قدير  ً وكان خطيبا ،تروتسكي

 ذلك أن الحرب اشتعلت ثم  ،كاملھابفي التاريخ البشري من الحرب العالمية اولى 

. )3( فقد اشتعلت فتغير معھا وجه التاريخ1917 أما ثورة  ،مدت نارھا بعد بضع سنواتخ

 أعلن أن اعتقال 1917 تشرين الثاني 26 في يتروغرادتسكي رئيس سوفييت وإ= أن تر

أعضاء الحكومة المؤقتة ليست من مھمات الساعة ، وفي مساء ذلك اليوم وجه لينين 

ل بضرورة الھجوم ه في النضاع فيھا زم?ءه ورفاقرسالة إلى أعضاء اللجنة المركزية اقن

اكثر سرعة وحزما على الحكومة المؤقتة يجب اعتقالھا ونزع س?ح ط?ب مدارس 

 ، وا=نتصار عليھم ، يجب اXجھاز على الحكومة واستغ?ل ترددھا ، إنھا ليلة ضباطال

 تشرين 25 تقرر مصير أول ثورة اشتراكية في العالم ، وكان صباح اربعاء إذفريدة 

  . )4(نتصار الثورة=  ً كليا تأكيدا ً أكتوبراول
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ن وتروتسكي بدورھما في التعجيل بالثورة البلشفية = بوصفھا ثورة ينيلقد قام ل     

ورة دولية للطبقة العاملة ضد ا=مبريالية ثولكن بوصفھا الخطوة اولى في ,  روسية

ن الواضح أن الثورة  ولم يفكرا في امر ثانية إ= عندما صار م ،الرأسمالية وأعمالھا

روسيا وقد  الكبرى فشلت واضطرھا ذلك إلى النظر فيما يمكن عمله Xنقاذ الثورة في

 1917 سنة ثر اعتبارات من ھذا النوع فيت ولم  ،وجدت نفسھا محوطة بالعالم الرأسمالي

وبعد ,   ففي ذلك الوقت كان امر يتعلق بأفضل طريقة للصمود حتى تأتي المساعدة،

,  الس?م,   ارض-يمنح الشعب الروسي أھم مطالبه,  تحقيقا لذلك,   المضادةالثورة

Xوأكد تروتسكي أن مقاومة الثورة الروسية . )1(ن للمدن التي عمھا الجوعامكالخبز قدر ا

في أوربا الغربية , ت الثورة المضادة دون مساعدة الثورات القائمة في آن واحد الھجم

ين الطابع الوطني للثورة الروسية والشروط الدولية فھو يربط ب, مر مستحيل أ

  . )2(لديمومتھا

اسي الضروري =نتقال س ھي الشرط االبروليتارياكان تروتسكي يعتبر دكتاتورية      

 وقد تمسك بھذا بص?بة المبدأ في النظرية وفي  ،العالم من الرأسمالية إلى ا=شتراكية

لقسوة عندما كان مقتنعا بأنھا ضرورية لتقدم  عن استعمال ايتقاعس ولم  ،التطبيق

شد المراقبين عداء أ شھد إذ  ،)1917 أكتوبر(ر عظم ثورة مسلحة  ، لقد حضالمجتمع

ً وعندما كان قائدا في الحرب اھلية كان يعالج  ،ن عدد ضحاياھا لم يتجاوز العشرةألھا ب

نه كان يسلم بان أصحاب  وكان يؤمن بدكتاتورية الطبقة العامة ،موضوع سفك الدماء 

اراضي والرأسماليين  ومالكي العبيد = يتنازلون عادة عن ممتلكاتھم وسلطتھم بدون 

 لذا كانت الدكتاتورية ھي وحدھا التي تمھد الطريق أمام الثورة في  ،قتال وحشي

  . )3(روسيا

ادي السلمي ما وكان تروتسكي وأنصاره يعتقدون بأنه = داعي للشروع بالبناء ا=قتص    

واقترحوا على نحو مغامر توجيه كامل حماس . ًدام بناء ا=شتراكية في روسيا مستحي?

  . )4( نحو تصدير الثورة ،الشعب السوفيتي نحو إشعال لھيب الثورة العالمية

                                                             

 .115ص, 1ط, 4مجلد, تاريخ الفكر ا"شتراكي, كول. ھـ.ج ) 1(

 .81ص, المصدر السابق, نخلة مطران) 2(

 .26-25ص, الثورة الدائمة, يون  تروتسكيل) 3(

 .44ص, 1947, موسكو, قدمترجمة خيري الضامن من دار الت, التروتسيكية خصم الثورة, سوبوليف) 4(



 

 

قال التروتسكيون للعمال إن ھذه السياسة ھي عودة تدريجية ) النيب(ول سياسة       وح

تنبئوا  لقد  ،بمجموعھم معادون للعمال,  وأصروا على أن الف?حين,  إلى الرأسمالية

لم تأت الثورة العالمية لتقوم بدور المنقذ كذلك   عودة الرأسمالية إلى روسيا مابحتمية

 .)1( مقاومة السياسة ا=قتصادية الجديدة وذلك في المؤتمر العاشر للحزبيكسحاول تروت

ورة غير قابلة للقياس في المجا=ت التكنيكية وأكد على أن اXمبريالية أقوى بص

وا=قتصادية والعسكرية ، فإذا لم تعمل الثورات في الغرب على شلھا  فأنھا ستدمر النظام 

 ا=تحاد السوفيتي مؤكد  انھيارا=جتماعي الذي ولدته ثورة أكتوبر ، واعتبر تروتسكي أن

 تحقق ذلك ضمن  ًوفع?.  )2(زاء العالمفيما إذا بقيت ا=مبريالية في السلطة في بقية أج, 

 وجميع قوى العالم وقفت بوجھة 1917الخطة اولى التي انتصرت بھا ثورة أكتوبر 

خشية أن تمتد لھا آثار الثورة فقدمت كل إمكانياتھا العسكرية والمالية والبشرية من اجل 

  0القضاء عليھا ، باXضافة إلى الثورة المضادة في الداخل

ر واحدة من الظواھر عتبعاصرة س?ح لمعاداة الشيوعية، وتملتروتسكية الوا      

سياسي وكانت في صراع مع الفكر  وكتيار, آنذاكالسياسية المتميزة في الحياة ا=جتماعية 

 والحركة الشيوعيةالسوفييتي  الشيوعياللينيني والحركة العمالية، إ= أن موقف الحزب 

 ل محاو=ت Xعادة النظر في آراء تروتسكي تحتجرت بالفعالعالمية حجمت ذلك و

 احزاب الشيوعية مصطلح التروتسكية الجديدة، وقد انتعشت التروتسكية نتيجة =نقسام

 والتروتسكيون اقتبسوا )3(الوطني وحركة التحرر بالحركة العمالية الحق الضرر مما

 جعل وھذا يعني لمي،الع الفكر ھي من منجزات والتي من ماركس الدائمة مصطلح الثورة

وتستولي الطبقة العاملة , المالكة السيطرة جميع الطبقات تزاح من أن إلى الثورة مستمرة

بل في جميع , تطور رابطة العمال وليس في بلد واحد فقط  تعلى سلطة الدولة وإلى أن

وتتركز . بلدان العالم السائدة لدرجة يتوقف بھا التنافس بين الطبقة العاملة في ھذه البلدان

إنكار السنن الموضوعية : قوة اXنتاج في أيديھا ، وتتميز الثورة الدائمة بسمات منھا

وإنكار , وإنكار الثورة الديمقراطية , ا ، ومراحل تطورھا ـ+ختمار الثورة وإعدادھ

                                                             

ترجمة أديب , نضال الحزب البلشفي ضد التروتسيكية في الفترة التي أعقبت قيام ثورة أكتوبر, اغناتيف وآخرون) 1(

 .88-87ص, ت.د, دمشق, دار دمشق, خضور

 .41ص, المصدر السابق, قسطنطين زارودوف) 2(

 .23-11ص, المصدر السابق, سوبوليف) 3(



 

 

وعدم الثقة , وإنكار ا\مكانيات الثورية لدى الفBحين الكادحين , زعامة الطبقة العاملة 

وإنكار إمكانية بناء ا+شتراكية في بلد واحد على , كانيات الثورية للطبقة العاملة با\م

ھا ، وتنكر دور أھمية الجماھير في النضال الثوري ، وإنكار غنى تحدة ، وحتمية انتكاس

   .)1(وتنوع أشكال وطرق النضال الثوري

 أكتوبر لثورة كما كان المنظم الفعلي,  وتروتسكي كان أھم منظر للثورة البلشفية

  . )2(وقائدھا

ويحاول شق صفوفه كلما ,  سكي يستأنف ھجماته على الحزب الشيوعيتكان ترو

 نشبت 1923 ففي خريف  ،كانت الب?د السوفيتية تجد نفسھا في ظروف حرجة عصيبة

  مما أدى إلى ظھور بعض ا=ستياء الشعبي ،مصاعب بصدد تصريف البضائع الصناعية

ًن لكي يتھم اللجنة المركزية التي كان عضوا ينيالمصاعب ومرض ل فاستغل تروتسكي ،

ً وبين الحزب أن التروتسكية ھي تخليا وانحراف عن  ،بأنھا تقود الب?د إلى الھ?ك,  فيھا

 شجب مؤتمر الحزب الثالث عشر نشاط تروتسكي واعتبره 1924 وفي أيار  ،ةنيالليني

 بحملة 1924 قام في خريف  ،ب الجماعي وعندما رأى إن موقفه قوبل بالشج ،تشويشي

 في  ، ونسب إلى نفسه الدور الرئيسي في تنظيم ثورة أكتوبر ،فترائية جديدة على الحزبإ

ًن تروتسكي لم يكن عضوا أو,  ن ھو الذي قام بھذا الدورينيون أن للمحين إن الجميع يع

  ،رية التي قادت الثورةو= في اللجنة الثورية العسك,  في المركز الحزبي لقيادة الثورة

 وقد حاول أن يحل التروتسيكية محل  ، لم يدل تروتسكي بمثل ھذه اdراءلينينوفي حياة 

,  يف وزيتوفييتمينوكان له أعوان يساعدونه من أعضاء اللجنة المركزية كا, اللينينية 

  . )3(اللينينيةشرعا معه في العمل ضد الحزب وضد 

طلب أن ,  1924 وفي أيار سنة  ،كي علنا بالسلطةطالب تروتس,  نينيوبعد موت ل

  . )4(ًيعترف به ھو = ستالين خلفا للينين

 ھي اساس ايديولوجي والنظري الماركسيةإ= أن الشيوعيين يؤكدون على أن 

  . )5(والذي يدافع عن نقائه ضد جميع التحريفات ا=نتھازية اليمينية أو اليسارية, للحزب

                                                             

 . 36 – 31صدر السابق ، صسوبوليف ، الم) 1(

 .78ص, المصدر السابق, كيزددافيد ھور) 2(

(3)   ponomartev and others, op, Cit ,pp. 129-194. 
 .235ص, المصدر السابق, ميشال سايزر والبيركان) 4(

الثقافة ,  جتماعيي في عصرنا طليعة الطبقة العاملة والقوة المحركة للتطور ا"ينالحزب الماركسي اللين,  ناوولفھا) 5(
 .77ص, 1975آذار  , 2العدد,  العراق,  مجلة,  الجديدة



 

 

امه إلى من انضإو.  روتسكي شخصية قلقلة من الناحية الفكريةنستنج من ذلك إن ت

ًلكنه كان طموحا بالحصول على مكانة سياسية , ًصفوف الحزب الشيوعي كان متأخرا

ًوان تصبح التروتسكية فكرا بدي? عن اللين,  مرموقة ً وھذا الطموح خلق صراعا بينه ية ،ً

 .       ك مكانه وفشل بذلأن يحتلوبين ستالين الذي أراد 
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   التحرر الوطنيةاتالثورة الروسية وحرك )1

 في روسيا ا=شتراكية بعد الثورة ةن تحو=ت اجتماعية كبيروشھد القرن العشر    

قوى وظھور حركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث عبر صراع طويل بين ال

 وحركات التحرر الوطني والقومي في العالم الثالث من جھة والقوى ا=شتراكية

 وقد تمكنت  ، الرجعية المحلية من جھة ثانيةوانظمة القديم والحديث ھاية بشكلا=ستعمار

 ھا والحصول على حرياتھا واستق?لھا الوطنيأھدافمعظم شعوب العالم الثالث من تحقيق 

رات أما ضمن دول وءا ًب العربي عبر مراحل متعددة مع بقائه مجز وفي مقدمتھا الشع،

  .)1(مستقلة عديدة دون أن يتمكن من تحقيق وحدته

 مرحلة انعطاف في تطور حركة التحرر بداية 1917 عام أكتوبر ةسجلت ثور      

 المشتركين فيھا سوفت في نبثمن السعة والتنظيم اكبر وكبيرا ً ًالوطني وأعطتھا قدرا 

ي = تتطور بمعزل عن ت من خ?ل ثورة التحرر الوطني وال ،لثقة بواقعية التحرر القريبا

 وقد اعتبرت على الدوام حركة التحرر ، وثيقة متبادلة ة بل على صل ،بعضھا البعض

و= بد من اتحاد   ، = يتجزأ من عملية التطور الثوري العالمي الواحدةھاماًالوطني جزءا 

  ،، والحركة العمالية العالمية  العالميا=شتراكي المتمثلة بالنظام ساسيةاالقوى الثورية 

ھما ھو الذي يؤمن انتصار الحركة ن بياوثق ا=تحاد وإن  ،وثورات التحرر الوطني

 ا ً واسعا=شتراكية قد فتحت طريقا ً أكتوبرن ثورة إوبھذا ف. )2(رھاـالتحررية العالمية بأس

 تووضع. )3(ا=شتراكيةلم والديمقراطية وـسرھا في نضالھا من أجل الس البشرية بأأمام

 وا=جتماعي، وھو عصر التحرر الوطني   عصر جديد في تاريخ تطور البشريةبداية

 وأثرت في  ، وأمريكا ال?تينيةأفريقياعة لھا في آسيا وابلشعوب المستعمرات والبلدان الت

 يد العون لحركة التحرر الوطني للشعوب  وقد مدت روسيا السوفيتيةالعرب ،مصير 

العربية في الجزائر ومصر وسورية واليمن من أجل استق?لھم السياسي وتحررھم وكان 

  التامة في الحقوقوالمساواة السلمي التعايشق مبادئ ـوفعلى و. )4(ذلك بالس?ح السوفيتي

                                                             

شركة المعرفة . 1958-1908 الكردية في نصف قرن ا-حزابالجمعيات والمنظمات و.  عبد الستار طاھر شريف)1(

 . 7-6، ص1979للنشر والتوزيع، بغداد، 

 . 26-11، ص1971، موسكو، جوكوف وآخرون، العالم الثالث قضايا وافاق، دار التقدم )2(

 . 5، ص1959، الثورة ا"شتراكية العظمى، المكتبة العصرية، بغداد، انستاي ميكويان )3(

 . 138-136ت، ص.، موسكو، دالتقدم  رافيك اروتيونوف، أصدقاء العرب وأعداؤھم، دار )4(



 

 

سائل ملجميع ال، والحل السلمي  بعضھا البعضالتدخل في الشؤون الداخلية ، وعدم 

 والثقافي لما فيه مصلحة تعزيز ا=قتصادي التعاون، وتطوير  المتنازع عليھا بين البلدان

  . )1(السلم العام

 نداء 1917 اول كانون 24، في  ، بتوقيع لينين وجه مجلس مفوضي الشعب      

م  وتقاليدھم ، ومؤسساتھمعتقداتھم" مؤكدا إن "سلمي روسيا والشرقم جميع إلى"

 وقد حث النداء بصفة خاصة  ، عليھاا=عتداءصارت حرة و= يمكن  "القومية الثقافية

 إلى وأشار  ، من ب?دھمالقوى ا=ستعمارية والعرب والھنود على طرد واتراكالفرس 

 وأن) مزقت ودمرت( قد استانبول على ا=ستي?ءأن المعاھدات السرية التي تبيح لروسيا 

عاھدة الخاصة بتقسيم فارس م وعوملت ال،" سلمينمدي الأيقى في  يجب أن تباستانبول"

ستسحب الجيوش من فارس بمجرد انتھاء " البيان أعلن و ، بالطريقة نفسھا1907سنة 

  ،)تزاع أرمينيا منھاوان الدولة العثمانيةألغيت معاھدة تقسيم ( كذلك "العمليات الحربية

لتبنوا "وجاء في النداء . )2() السياسي أحرارا في تقرير مصيرھمارمنيونسيكون (و

فوا رم ، إن لكم الحق في ھذا ، لتعكحياتكم الوطنية بحرية دون أن يقف شيء في طريق

 وبھذا الشكل توجھت الحكومة ".إن حقوقكم مثلھا مثل حقوق جميع شعوب روسيا

ً وقد وجد ھذا النداء صدى عميقا لدى جميع الشعوب  ، شعوب الشرقإلىالسوفيتية 

ً، ولعب دورا كبيرا في تصاعد حركة التحرر العالمية المضطھدة ً)3(.  

، والمعاھدات غير العادلة المعقودة في ا=تفاقات ت روسيا السوفيتية إن كل     أعلن

نحن نتقدم بثبات " واختتم البيان . )4( باطله وملغاةأنھا أخرىروسيا القيصرية مع دول 

ى إلى تحرير الشعوب المضطھدة في العالم، وعزم نحو سBم ديمقراطي مشرف ، نسع

النبذ الكامل للسياسة " حقوق الشعوب الكادحة والمضطھدة"وجاء في البيان أيضا ً إن 

البربرية التي تتبعھا المدنية البورجوازية ، والتي أقامت رخاء المستغلين في بعض 
                                                             

ة سليم توما، دار التقدم، موسكو، ، ترجمأفريقياغروميكو وآخرون، بلدان مجلس التعاون ا"قتصادي و اناتالي )1(

 . 22، ص1980

(2)  Carr, OP. Cit, Vol III, P.P 235-236. 

 ا"شتراكية العظمى وحركات التحرر الوطني، ترجمة مجيد بكتاش ووسام بوريس، دار أكتوبرغفورروف، ثورة  )3(

  .11ت، ص.التقدم، موسكو، د

ة أكاديمية العلوم في ا"جتماعيالعلوم , تحاد السوفيتي والدول النامية سيمون سكاتشكوف، التعاون ا"قتصادي بين ا")4(

 . 7، ص1975، بيروت، الفارابيا"تحاد السوفيتي، مجلة، دار 



 

 

ي آسيا وفي ا�مم المتميزة على استعباد مئات المBيين من الجماھير الكادحة ف

ًالمستعمرات عموما وفي البBد الصغيرة ، نظموا بحرية حياتكم القومية فذلك حق من 

حقوقكم ، ينبغي أن تصبحوا أسيادا في داركم ، وأن تنضموا حياتكم وفق تطلعاتكم 

  ". )1(انتم

ونشر بعض الدراسات التي تتعلق ) اتحاد الشرق( أنشئ 1918في عام      

، والمؤتمر الثاني 1919 آذار الذي تشكل في الكومينترن أمامو. )2( في الشرقباوضاع

 جانب ماركسي الغرب إلىواشترك فيه ،  1920 آب - قد في تموزعترن الذي انمنلكول

 وقد ربط لينين  ، وتركيا وغيرھاوإيرانعدد من ماركسي الشرق من الھند والصين 

الشرق الكادحة إلى الحياة مصير كل الحضارة الغربية إلى حد كبير بجذب جماھير "

   .)3("السياسية

 ثورة سياسية في التاريخ المعاصر يعد لھا حزب أولكانت الثورة البلشفية       

 شعوب الشرق 1920 -1919 لينين خ?ل العامين أعطىوقد . )4(سياسي وينفذھا

دان  النضال السياسي بين البلأھمية وكان يؤكد باستمرار على  ،المضطھدة مكانة خاصة

 اdتي وباسلوب ذلك النضال بشكل واضح أسلوب وأبعاد يھا كما حدد ف ،المستعمرة

وا/ن تقف أمام جمھوريتنا السوفيتية مھمة حشد جميع شعوب الشرق ، التي بدأت تستيقظ ((

 بين الطبقة العاملة ينوعد التحالف المت ، ))حولھا لكي تناضل معھا ضد ا0ستعمار العالمي

 ا=مبريالية ل?نتصار على اساسيدان مع شعوب الشرق المناضلة الشرط في جميع البل

 وسيتحول نضالھا ا=ستعمار نضال بلدان الشرق نضال تحرري ضد وإن. )5(بشكل حاسم

 وتركيا بإيران،   كان توجھھا فيما يتعلقاساس وعلى ھذا  ، نضال ضد الرأسماليةإلى

 قادرة على ن شيوعية في ھذه البلداأحزاب ف? بد من تشكيل  ،ومصر والشرق العربي

 مع التفاھم نحو سياسة ا=نز=قانجاز ھذا التحول الذي يتطلب بلشفتھا لضمان عدم 

 وذلك حسب ظروفھا وبما يتناسب مع ظروف المكان والزمان والبيئة ا=ستعمار ،
                                                             

 . 9، ص1972، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، طرابلسي لشعوب الشرق، ترجمة فواز ا-ول المؤتمر )1(

 . 220، ص1978 خلدون، بيروت، ابنني، دار  ماجد عبد الرضا، حركة التحرر الوط)2(

 . 202، ص1978ر الحرية للطباعة، بغداد، ، داا-وسط كمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق )3(

، تشرين 170، دراسات اشتراكية، مجلة، سورية، العدد، أكتوبر جاد الكريم الجباعي، بعض من دروس ثورة )4(

 . 26، ص1977، ا-ول كانون -الثاني

 . 201ص. ا-وسط كمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق )5(



 

 

ة إن كان من الصعب مواجھ": وقال لينين. )1(ة والسياسيةا=قتصادي وا=جتماعية

، بتشجيع   حولھا من الخلففلتفاا+قر دارھا فأنه من الممكن ع في ا\مبريالية

 في الورقة المقدمة لمؤتمر ا=تجاه وقد عبر عن ھذا  ،"الحركات الثورية في المستعمرات

 لينين إن أكده ابفي خط" ا+ستعمارالوطنية و" حول 1920 الثاني في تموز الكومينترن

تھاج سياسة تحقق أقصى درجات التحالف بين روسيا وكل على روسيا السوفيتية ان

ً، مؤكدا إن ھذا التحالف ھو حجر ا=ستعمار الحركات الوطنية وحركات التحرر من 

ًإننا نشاھد في المؤتمر اتحادا فريدا ":  وقالاXمبريالية ، في معركة القضاء على الزاوية ً

 فيھا أو -قدمة، وبين أقطار ليس فيھابين قوى العمال الثورية في الدول الرأسمالية المت

ه مما +شك فيه إن وأن - في المستعمرات المسحوقة واعني بھا الجماھير  ، عمال-بالكاد

 الشيوعيين وأن،  ة حركة وطنية ھي بالضرورة حركة بورجوازية ديمقراطيةأي

 من أكثر تحرير إلى تؤدي .)2("أصيلةيدعمون ھذه الحركات ما دامت حركات ثورية 

ية بع من التارضيةة نصف سكان الكرة اب قرأي، إنسان  مليون 200ليار و م

 ولقد حلت المرحلة  ،يا=ستعمار و= بد من التصفية التامة لنظام الحكم  ،يةا=ستعمار

ً، عندما تشترك شعوب الشرق اشتراكا  التي استشفھا لينين،  الجديدة من التاريخ العالمي

ً، وتصبح عام? قويا في الع?قات الدولية  بأسرهًنشيطا في حل مصائر العالم ً)3( .  

انعقد في موسكو المؤتمر الثاني لعامة روسيا للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق        

بدعوة من المكتب المركزي للمنظمات الشيوعية لشعوب الشرق لدى اللجنة المركزية 

وال?فت للنظر ھو  .1919 ولا كانون - تشرين الثاني22 فيللحزب البلشفي الروسي 

 حركة التحرر القومي العربية، قضايا إزاء الكومينترن المتعلقة بمواقف الجوانببعض 

cمندوبا فلسطينيا أن ويذكر  ،يةرب لقضية الوحدة العاھتماما أعار مميةفالمؤتمر السادس ل ً ً

الشيوعية في  احزاب، واتخذت  )نريامابوحيدر س( ھذا المؤتمر باسم أعمال في اھمس

 نھج أساسوعلى موقفا ً واضحا ً،  1924فلسطين وسوريه ولبنان ومصر عام 

                                                             

 كانون - تشرين الثاني170 نحن، دراسات اشتراكية، مجلة، سورية، العدد - لينين-أكتوبر قندور، ثور إبراھيم )1(

 .35، ص1977، ا-ول

في حروب العالم الثالث، ترجمة الفاتح التيجاني،  الكرملين، دور السوفيتيات اببروس بورتر، انينق1 ً عن  )2(

 . 22، ص1985منشورات، ھاي "يت، لندن، 

  .6، ص)ت.د(شيف، السياسة ا"ستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية، دار التقدم موسكو، و فاخر)3(



 

 

 والوحدة القومية المعادية ا=ستق?ل إلى الحركة القومية العربية الرامية إزاء الكومينترن

 لدى المواطنين العرب في كل قطر كذلك  أن الوحدة مطلب جماھيري.)1(ل[مبريالية

وحدة يعني إن ،  النھائي ل?شتراكيةا=نتصارة قوة للنضال في سبيل والوحد. ا=شتراكية

الطبقة العاملة العربية قوة كبيرة لوحدة الطبقة العاملة العالمية وتوحيد القوى العربية يعني 

 احزابكل ذلك جعل . )3(والطبقة العاملة مناضل كبير جل الوحدة. )2(ًانتصارا لھا

 اتوتوثيق الع?قنشوئھا ترفع شعار الوحدة العربية لى اول اماي نذالشيوعية العربية م

 امة واحدة وھذا  تؤلفوأن  ،النضالية بين الشعوب العربية والتخلص من حالة التجزئة

، ومن ثم   الوطني لكل قطر عربيا=ستق?لالھدف يمر عبر النضال من اجل تحقيق 

 محاو=تلھا من اجل الوقوف ضد التي = بد . )4(العمل على تحقيق الوحدة الشاملة

  .)5(اXمبريالية

 الشيوعية في حركة التحرر الوطني ھو تحقيق احزاب الطبقة العاملة وأھدافإن        

 الديمقراطية المعادية ل[مبريالية وتطوير وتقوية الجبھة الوطنية القائمة على  الثورةمھام

 الديمقراطية التي إسناد و ، الوطنيةاتا=تجاھ وأنالتحالف مع الف?حين والبرجوازية 

 = بد للطبقة اساسوعلى ھذا . )6( غير الرأسماليا=شتراكية ،تفضل طريق التنمية 

ً، فكرا وبرنامجا، داخل الثورة العاملة من أن تعمل كي تسود ، وتحت   تلف حولھاوأن  ،ً

عاملة من أن تنجح في  و= بد للطبقة ال ،، جميع طبقات الشعب ، في جبھة متحدةقياداتھا 

 تعمل على تحريرھم من تأثير البورجوازية وأن  ،إقامة تحالف متين مع الف?حين الفقراء

تتطور إلى ثورة ورأى لينين إن الثورة البورجوازية الديمقراطية في روسيا . )7(ةالفكري

                                                             

 .214، صالمصدر السابق   ماجد عبد الرضا، )1(

، 1986 مارس، 84/كية في الوطن العربي، الكاتب، مجلة، مصر، العدد ج1ل السيد عبد الجليل حسن، ا"شترا)2(

 . 94ص

 .25، ص1973لياس مرقص، الماركسية السوفيتية والقضايا العربية، دار الحقيقة ، بيروت، إ) 3(

 .101-100، صالمصدر السابق  ماجد عبد الرضا، )4(

 .27-26، ص1972ورية، موسكو، دار نشر وكالة نوفستي، حركة التحرر الوطني والعملية الث) 5(

 مازن، مطبعة أبو السوفيتي، الحركة الشيوعية اليوم والتقاليد الثورية للطبقة العاملة، ترجمة الكتاب مجموعة سر )6(

 .9، ص1970السعدي، بغداد، 

 .28-27، ص1980 بيروت، -ا<دابعبد القادر ياسين، فن إدارة الصراع الطبقي، دار  )7(



 

 

لنضال فا. )1(روباأو  في كلا=شتراكيةاشتراكية ، وتلعب دور الشعلة في تفجير الثورة 

 أو أن تكون الطليعة القيادية شيوعية ورة = يعني بالضرأشكاله بشتى ا=ستعمارضد 

ولطبقة رأسمالية ، بل يمكن أن تكون القيادة فيھا لھيئات بورجوازية وطنية  اشتراكية

ً وھذا = يكون مطلقا في الواقع تناقضا مع المنطق الماركسي ،ناشئة   ، بل يكون إثباتا لهً

  ، ھي رأسمالية ناشئة- درجات الرأسماليةأعلى ا=ستعمار تحطيم أداةدما تكون  انه عنإذ

م اللينيني وفھم فأن ھذا يكون بال-  الشيوعيأو -ا=شتراكيًوكل ھذا تمھيدا لبناء المجتمع 

  . )2(وكل مفھوم ثوري صحيح دليل التناقض الكامن في الرأسمالية 

 على ضرورة مراعاة 1919لشرق في عام ركز لينين في حديثه مع ممثلي شعوب ا     

 اوروبيةوالتي تختلف عن مثي?تھا في البلدان . الظروف المميزة الموجودة في بلدانھم

 الغريبة على امور إن الجمود العقائدي والتحجر من  ،لوجود غالبية من الف?حين

ًداع ووفقا Xبا بشيء من ا=شتراكية العلمية التي يجب أن تطبق مفاھيمھا ا=شتراكية

 تقوم = بالقضاء على ا=شتراكية و ،للظروف القومية للع?قات المحددة بين القوى الطبقية

ضا، وحل المسألة أي القومي ا=ضطھاد بالقضاء على وإنما فحسب ا=جتماعي ا=ضطھاد

لذا فالواجب على جميع الوطنيين والتقدميين العرب ھو العمل والنضال في . )3(القومية

 البريطاني وفي سبيل توضيح وتعزيز ا=حت?لسع تضامن عربي بعد أول سبي

  . )4(الديمقراطية في كل بلد عربي

، حيث تفجرت الثورات   عزيمة الشعوب العربيةا=شتراكية أكتوبر ثورة         ألھبت

، وفي العراق عام 1919 البريطاني في مصر عام ا=ستعمار ضد الوطنية وا=نتفاضات

 وفي المغرب العربي عام  ،1920 الفرنسي في سورية عام ا=ستعمارضد  و ،1920

 وقد =قت ھذه الثورات الدعم اXيطالي ، ا=حت?ل كما ثار الشعب الليبي ضد  ،1921

  الزعيم الوطنيإلىيد أيوقد وجه لينين رسائل دعم وت. المطلق من روسيا السوفيتية

 إبراھيم في سورية، المناضل الزاويةل  قائد انتفاضة جبإلىو ،  سعد زغلولالمصري

                                                             

 .71، ص1972فلسفة الثورة العالمية، ترجمة فير شفيق، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، فرانزماريك،  )1(

 .26-25، ص1960ين، بيروت، يكلونيس مقصود، أزمة اليسار العربي، دار العلم للم1 )2(

 .63-42، صد ت . وكالة نوفو ستي، حركة التحرر الوطني والعملية الثورية، موسكو )3(

 .15، ص1991، 104لة صحفية، دراسات اشتراكية، مجلة، سورية، العدد ابمق. خالد بكداش )4(



 

 

 في تونس يحزب الدستورالية مثل ا=ستق?ل احزاب قيام إلى أدتكذلك . )1(نانوھ

وفي فترة ثورة الشعب . )2( وحزب الشعب في الجزائرأفريقياونجم شمال . 1920

 السلطة السوفيتية بنبأ وبور سعيد اXسكندرية عرفت القاھرة و1919المصري عام 

، والكاتب المصري  فقد كتب المؤرخ. ياستھا في مساعدة شعوب الشرق المستعبدةوس

إن بيانات الدولة السوفيتية الفتية كانت جديدة على البشرية كلھا ": شھدي الشافعي يقول

Oل أراضي احد ىرول مرة في التاريخ ظھرت دولة كبفBتريد استعمار احد و+ احت + 

وعرضت ھذه . مت جانب جميع القوى الثورية في العالمو+ استغBل احد، دولة التز

. )3(" ولكنه خاف ورفض العرضا�سلحةالدولة الجديدة على سعد زغلول مساعدة ب

ھزت .  في مصر باكورة ثورات الشعوب المستعمرة بعد الحرب1919وكانت ثورة 

،  دفب الو نتائجھا نشأت حزأھموكان .  في مصرا=ستعمار وا=ستبدادالثورة كل قوائم 

 بھا واXنفراد الفترة التالية والذي جاھد ل?ستي?ء على السلطة إلىالذي قاد حركة التحرر 

ً ولعب العمال والف?حون دورا ثوريا بارزا في ا=ستق?ل ،لتحقيق ھدف الثورة في  ً ً

 إلى في مصر خطوات كبيرة ا=شتراكيً كبيرا في رفع العمل ھاماأحداثھا أسھم ذلك إس

 اشتراكية في الريف المصري وبين آثارا أحدثت 1919 ثورة وأن  ،)4(ماما

 تنظيمات خاصة أطلقوا 1919وشكل ف?حو بعض المناطق أثناء ثورة عام . )5(الف?حين

 مصر في عام إلىى وصلت اول ا=شتراكية الخ?يـا وأن .)6()سوفييت(عليھا كلمة 

 في ا=شتراكيةتشار الحديث عن نوا  ، والقاھرة وبور سعيداXسكندرية في 1918

كذلك تصاعد . ًالصحف المصرية انتشارا يؤكد وجود قوى اشتراكية مصرية تحركه

ًات العمال عنفا وتنظيما اب اضطروازدادتالنضال العمالي المصري   الذي يوحي امرً

                                                             

 .6، ص1997، 4 خفاقة، الطليعة، مجلة، سوريا، العددأكتوبروصال فرحة بكداش، ستبقى رايات  )1(

 .20،ص1971، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ا-مام إلى، " تراجع بل خطوة الشابيمحمد مسعود  )2(

  .272، ص1975، موسكو التقدم ، دار زاء العالم العربي، ترجمة خيري الضامنبونداريفسكي، سياستان إ )3(

 .91، ص1967، أكتوبر، 79، السلطة السياسية، الكاتب، مجلة، القاھرة، العدد 1919طارق البشري، ثورة  )4(

 9 منصور، مجلة، الثقافة، العدد إبراھيمجمة جاك كرايس، السياسة والتاريخ والثقافة في مصر عبد الناصر، تر )5(

 .  25، ص1979أيلول، 

 .227، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  )6(



 

 

تم اھإذ  ا=شتراكية مؤسسي الحركة أھممن  )∗( وكان روزنتال، الوعي الطبقي بينھمبتزايد

ة عمال السجائر ابة ھي نقاب نقأول وأسس  ، في مصراجانبً بالغا بالعمل وسط اھتماما

 اجانب، للعمال ً ات تقريبااب وكانت تلك النق ،عابة الخياطين وعمال المعادن والمطابونق

 وادعى .)1(الوطنيين كانوا في ذلك الوقت قلة في جميع الحرف ودوائر العمل=ن العمال 

،   من روسيا الحمراءبيض ھارأب انه روسي اXسكندريةعندما نزل ميناء  روزنتال

نة تدعى اب وكانت له  ،ًشأ مح? لبيع المجوھراتوأن  ،)جوزيف روزنتال(وعرف باسم 

 اعتقلت من قبل الشرطة على اثر رسالة تلقتھا من ة ،شارلوت، أخذت تدعو للشيوعي

ًفقا للتعليمات التي تتلقاھا من روسيا  تقوم بنشر الشيوعية وأنھا واعترفت ب،موسكو

 .)2(الحمراء

 نضال الطبقات إلى مما استند أكثر ارتكز اليسار على عامل المثقفين ةوفي سوري       

 منھا في العراق والريف السوري اقل أعلى نسبة المتعلمين في سورية وأن  ،الكادحة

ة مع شعوب الشرق التي انتھجتھا  وكانت سياسة السلم والصداق.)3( منه في العراقانعزا=

كانت لجنة  (1920 اول، ففي كانون  ً، معروفة جيدا في سورية روسيا السوفيتية

إن حكومة لينين ، ت في تقرير خاص أكدالتي تشكلت في دمشق قد ) توحيد العرب

 يعتبرھا العرب اوروبيينير الطغاة نوھا لتحرير الشرق من أعلنوأصدقائه والثورة التي 

وأن سعادة العالم العربي كله واستقراره "قوة عظيمة قادرة على منحھم السعادة والرفاه 

شعار التقرير ب ھذا ا أصحابواختتم .)4 ("يعتمدان على التحالف بين العرب والبBشفة

الوثائق المختلفة التي يوردھا جاء ھذا بين  ، فليعش اتحاد كل المسلمين مع الب?شفة

                                                             

بدأ .  كحامل ل1فكار ا"شتراكية1901ً وأصبح معروفا لدى السلطات منذ عام 1898 عام اCسكندريةوصل : روزنتال ∗ 

 إضراب  نظم1920 عاموفي . وادخل جماعته في تجمعات بلشفية. 1919عية في العام  ا-ممية الشيوابعمله لحس

جماعة الدراسات (و ) ادي الشيوعينال(شكل .  المحال التجارية ضد ارتفاع إيجارات ھذه المحالأصحاب

 العراق، حنا بطاطو ،انظر ). الحزب ا"شتراكي المصري) (جماعة ك1رتيه (1921كما شكل في العام ) ةا"جتماعي

 .24، ص2005ي، ترجمة عفيف الرزاز، دار المتنبي النشر والتوزيع، بغداد، ان الثالكتابالحزب الشيوعي، 

  .173-161، ص1972، بيروت، الفارابي، دار 1925-1900رفعت السعيد، تاريخ الحركة ا"شتراكية في مصر  )1(

 .20- 19ت، ص. العربي، بيروت، دالكتابقدري قلعجي، تجربة عربي في الحزب الشيوعي، دار  )2(

، 1967، 73 العربي للطباعة والنشر، العدد، الكتابص1ح العقاد، اليسار في سوريا، الكاتب، مجلة، القاھرة، دار  )3(

 .60ص

 .89-76، صالسابق مصدربونداريفسكي، ال)4(



 

 

الدبلوماسية السوفيتية وشعوب الشرق " ابن خيينفس في كت.أالمستشرق السوفيتي 

 1920 اول في كانون الشباب بيان أصدره بعض الوطنيين السوريين  "1921-1927

  .)1("إن سعادة واستقرار كل العالم إنما يعتمدان على اتحاد العرب والبلشفيك"جاء فيه 

الذي اعتلى العرش نتيجة لثورة في  x 1919 في نيسان أمان أعلن أفغانستانوفي       

القصر قبل ذلك بشھرين رفضه للمعاھدة التي قبلھا سلفه والتي تقضي بأن يتبع مشورة 

،  يد من روسيا السوفيتيةأي وكان يبحث عن الت ،بريطانيا في الع?قات الخارجية لب?ده

 وصل 1919ر اأي 6 وفي  ،ًا إقامة ع?قات دبلوماسيةقترح لينين مإلىا ابوقد وجه خط

 بين موسكو وشعوب التعاون من اجل افغانيعلى رأس الوفد ) بركه x( موسكو إلى

للسلطات تسلم فع? سة تافغاني في الوقت الذي كانت الحركة  ،الشرق المضطھدة

 x ببرقية أمان اب على خط1919 أيار 27العسكرية البريطانية ، عندما رد لينين في 

ويقترح المعونة المتبادلة ) اجانبالمضطھدين  (ضد على صراعه انيافغتھنئة للشعب 

 اعتراف هعقبأين افغاني الدھشة إن تسليم إلى ومما يدعو  ، ھجوم في المستقبلأيضد 

لعبت مساندة روسيا السوفيتية  وقد ).x )2أمان الرسمي الذي طالب به ا=ستق?لبريطانيا ب

 أفغانستانً كبيرا في ظفر ً التحررية دوراافغاني لحركة الشعب الجوانبالمتعددة 

  .)3(1921ا=ستق?ل عام ب

 محمد والي خان، ووصل افغاني المبعوث 1919 موسكو في خريف إلىوصل        

ا اب لينين خطأرسل و ، اسمه برافيينسابق وھو قنصل روسي  سوفيتي ممثلكابول إلى

الدولة ا\سBمية (( بوصفھا أفغانستانيه  فى x في تشرين الثاني حيأمان إلىآخر 

القيام بالمھمة التاريخية (( صاحبة رسالة أنھاوذكر ) )الوحيدة المستقلة في العالم

العظيمة ھي توحيد كل الشعوب ا\سBمية المستعبدة حولھا وقياداتھا في طريق الحرية 

 افغاني الشعب  وتم عقد اتفاقات تجارية واتفاقات صداقة مع حكومة ،))وا+ستقBل

).4( ضد الحكومة البريطانيةأفغانستان في صراع مشترك مع وا=نضمام
  

                                                             

 .227، صا-وسطفي الشرق  كمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية)1(

(2)  Carr, OP. Cit, vol III, P 238. 

 .80، صالسابقغفوروف، المصدر  )3(

(4)  Carr, OP. Cit, vol 111, P 239. 



 

 

 اول كانون 29 - 22 لينين في مؤتمر السوفيتيات الثامن لعامة روسيا في        أكد

  معھا يتوطد رغموا=رتباط على الع?قات الودية مع أفغانستان والتحالف 1920

 سياسة العنف ضد الشعوب المظلومة التي يجب أن تتبع معارضة البورجوازية واستخدام

  .)1(التقارب والتحالف والصداقة من اجل النصر

 ثورة في التاريخ الحديث المعاصر التي أول ھي أكتوبرنستنتج من ذلك إن ثورة        

ت على إن انتصار أكد وواXس?مي ،دعمت حركة التحرر الوطني في الشرق العربي 

 الشعوب وبقائھا ھذه استغ?ل إلىية التي تھدف ا=ستعمار ضد القوى  ،االشعوب بوحدتھ

ي لذلك فأن دعم حركة التحرر الوطني يعني التخلص من ا=ستعمارتحت النفوذ 

 و= بد لحركة التحرر إن تستفيد من الحركة الوطنية  ، والظفر بالحريةا=ستعمار

 فقد قدمت روسيا السوفيتية  ،حرر في حركة التحشدھاالعناصر البرجوازية الثورية وو

 ثورة مدت أول بل ھي  ، لحركة الشعب في حركة التحرر الوطنيالجوانبالدعم متعدد 

قظت الشعوب في الشرق العربي أيو ،  والخبرةواموال اسلحةيد العون والمساعدة من 

  .باعداء  وعرفته ا=ضطھاد وا=ستغ?ل ضد واXس?مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بوابة حركة التحرر في الشرق  ا�وسط  باكو مؤتمر  )2

                                                             

 .102-101، ص2، ج3، المجلد)ث1ث مجلدات(لينين، المختارات في  )1(



 

 

 بمبادرة من ).∗1( عقد مؤتمر شعوب الشرق في باكو1920 في اول من أيار عام      

الكومينترن ولينين ، حيث تحولت شعوب الشرق إلى قوة ثورية ھائلة بعد ثورة أكتوبر 

د يجب أن يكون لھا مكانھا الخاص في جميع الحسابات السياسية ي نضال ض

بأعمال العالم "شعار اXمبريالية العالمية ، وھو أول مؤتمر لشعوب الشرق عقد تحت 

مؤتمر ( ، وقد أطلقت على المؤتمر تسميات عدة مثل "وأيتھا الشعوب المضطھدة اتحدوا

مؤتمر المنظمات (و ) مؤتمر شعوب الشرق ادنى الثورية(، و )باكو لشعوب الشرق

المؤتمر اول لشعوب (إ= انه دخل التأريخ باسم )  ادنىالعمالية والف?حية في الشرق

  .)2()الشرق

 والعراقيين واتراكرمن ا واXيرانيينالف?حين وخاطب المؤتمر العمال      

 التي تسير على درب اXس?مية، وممثلي الشعوب   والھندادنىوالسوريين والشرق 

يعلن المؤتمر إلى أعدائكم في أوربا  "بالقولالتقدم بحرية بالتحالف مع روسيا السوفيتية 

وأمريكا إن زمن العبودية قد انتھى وأنكم عقدتم العزم على الثورة ، وأنكم لمنتصرون، 

وليقل ھذا المؤتمر لعمال العالم اجمع أنكم تدافعون عن حقوقكم وتنضمون للجيش 

ا\يمان لمBيين الثوري الجبار ، المناضل ضد الظلم والنھب ويمنح المؤتمر القوة و

والمBيين من المستعبدين في العالم ، ويبث فيھم الثقة بقوتنا ويعجل من انتصارھم 

وھذه الدعوة إن الشعوب اUسيوية للنضال من اجل حقھا في . )3(وتحررھم النھائيين

تقرير المصير وضد ا\مبريالية ، وھذه السياسة بلغت ذروتھا في مؤتمر باكو، الذي 

لسوفيتية قد خططت له ، وكانت على عBقة مع المجموعات الثورية كانت روسيا ا

  .)4("المحلية في دول الجوار

  

ى من برئاسة زينو فيف الذي ت1920 آب 21 في ا=فتتاحية المؤتمر في الجلسة       أكد

تساعدنا إقامتھم القصيرة بيننا على تجميع قوانا المشتتة  ((أن تكون إقامة الوفود 

                                                             

ًباكو، عاصمة أذربيجان السوفيتية، وكان �ختيارھا مغزى سياسيا، فھي نقطة التقاء بين القارتين أوروبا  ∗ 
اسيا، وھي مدينة شرقية عريقة ومركز عمالي مھم جمع بين عمال شتى ا'مم من الشرق والغرب، كما و

  .شھدت لتوھا أول اندحار كبير للرأسمالية في الشرق

 .217-205كمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق ا'وسط، ص

 .المصدر نفسه) 2(

 .15-10السابق، صالمؤتمر ا'ول لشعوب الشرق، المصدر ) 3(

سان، مؤسسة حمدي للطباعة نعوسط، ترجمة غسان فاضل رسول، كردستان والسياسة السوفيتية في الشرق ا- )4(
 .165-164، ص2008 بغداد، - والنشر



 

 

 ومعه راديك -وكان زينو فيف بمثل. )1() )ووسائل إحراز النصرواكتشاف سبل 

 وبفضل  ، باسمهاعضاء الترحيب باب وألقى خطا=جتماع في الكومينترن -وب?كون

 اكبر ا=جتماعالعمل التمھيدي الذي قامت به تنظيمات الحزب في القوقاز وتركستان كان 

ًفريد من نوعه لم يشھد له الشرق مثي?  انه حدث ).2( حتى ذلك الوقتالكومينترنما عقده 

. تحقيقھال أساسا ًمن قبل من حيث التمثيل الواسع وتبنيه شعارات ثورية تعتمد الكادحين 

وقد جاء عقده في وقت بلغ النضال التحرري لشعوب المنطقة احد ذرواته التاريخية التي 

ًفرض انعطافا جديدا في مسار ذلك النضال  إلى باXضافةانه ضم  المؤتمر مزاياومن . ً

 العديد من أيضا من الغرب، كما ضم ممثليممثلي معظم شعوب الشرق ممثلين بارزين 

 اليمين البورجوازي ممثلي مختلف إلى من أقصى اليسار ابتداء وا=تجاھات احزاب

ً كان يجمع ھؤ=ء جميعا ه،وكان البعض يؤدون الص?ة داخل قاعات.  والمعتقداتاديان

 وكانوا  ،)3( لبلدانھما=ستق?ل وضمان ا=ستعمار وشعور واحد ھو محاربة ھدف واحد

ً بلدا وتواجد بينھا كل العناصر الكفؤة والمجربة والشجاعة في الطبقة العاملة 27يمثلون 

 ھم إلى ف?حي الشرقييدأكو أن يكون الجسر الذي يعبره عمال ليمدوا ا لب ، وأريدالعالمية

 تلتحم في تحالف وثيق وسوف تتناسى كل ما يفرق بينھا، أن شعوب الشرق سوف" ، 

وتتخلص من كل ما زرعته الرأسمالية من بذور الشقاق في صفوفھا ، ونحن بحاجة 

لوحدة شعوب العالم أجمع من أجل القضاء على الرأسمالية والشروع ببناء الحياة 

ين الغربيين بمئات الجديدة ، أنھا اللحظة قد حانت لكي يلتحم مBيين العمال والفBح

 إلى انه نداء ، " المBيين من سكان الشرق وھي لحظه ستقرر مجرى التاريخ العالمي

 نير طريقھا بعد وتعاني من إلىالحركة العمالية وحركة القوميات المضطھدة التي لم تھتد 

م كذلك التأكيد على التخلص من الحك.  والفرنسية إن تتقارب بينھاالبريطانيةالرأسمالية 

  .)4(ا=ستبداديالفردي 

  

                                                             

 .51-19، صالسابق لشعوب الشرق، المصدر ا-ولالمؤتمر  )1(

(2)  Carr, OP. Cit, vol III, P 258. 

 .223، صا-وسطاء على قضايا دولية في الشرق كمال مظھر احمد، أضو )3(

 .108، صالسابق لشعوب الشرق، المصدر ا-ولالمؤتمر  )4(



 

 

 ضيرلجنة تح( فقد ترأس  ،عقاده شخصيات سياسية مھمةوانقام بتنظيم المؤتمر       

 أعضاء أما البارزين أكتوبرارد جونيكيدرزة من قادة ثورة . ك. الجورجي كك) المؤتمر

لينا أي، ورفيقه لينين في النضال  رمينية السوفيتية ميكويانااللجنة فكانوا الشخصية 

 أصبح نجف وغلو السياسي اذري الذي - كرب?ئيوفستاسوفا الروسية ونريمان نريمان

شخصيات داغستان الثقافية من وفيج إبراھيمربيجان السوفيتية وسعيد أذ رئيس لدولة أول

  . )1(والسياسية المعروفة

، ً شيوعيا1573ً شخصا كان يوجد بينھم 2050بلغ عدد المشتركين في المؤتمر       

 أناس كما كان منھم  ،غير الحزبييناdخرين كانوا من  الساحقة من المشتركين واغلبية

يين وا=شتراكيين يرانفوضويين والثوريين واXل كامتباينة وجماعات أحزابإلى ينتمون 

 الطبقي كان يوجد بين ا=نتماء ومن حيث أخرى ، بورجوازية صغيره أحزاب والثوريين

. نھمھ مإلىً مندوبا 542ً مثقفا بينما لم يشر 437ً ف?حا و 495 و ً عام?576المؤتمر 

  .)2(امرأة  53 في المؤتمر ھو المرأةويذكر إن نصيب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تياU القومي كوا+نتماءكان الحضور حسب الجنسيات 
                                                             

 .207، صا-وسطالشرق في لة يكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دو )1(

  208- 201مصدر نفسه ، صال )2(



 

 

  العدد  الجنسية  العدد  الجنسية  العدد  الجنسية  العدد  الجنسية

  82  تشتشينتز  1  بشكير  15  أوزبيك  5  بولونيون

  3  ألمان  3  عرب  35  تركان  104  زوس

  25  لسفيون  3  كلموك  8  صينيون  1  أوكرانيون

  12  جمشيديون  11  حازار  2  نيكيون  1  ليتوأنيون

  10  خوجار  8  أكراد  13  انفيشيون  1  تشيكيون

  10  سارتيون  33  كومبك  2  ھنغاريون  41  يھود

  47  رغيزقي  17  أوسبتيون  235  أتراك  100  جورجيون خايرديون

  61  طاجيك  3  كوريونيون  192  إيرانيون  157  أرمن

  7  افاريون  2  انجرجيون  1  خرفان  14  ھنود

  -  -  -  -  -  -  9  خايرديون

     433                      513                       81 

        

 وكان .ستماراتأ=ا cو لم يم100 من أكثر، و ذكر جنسياتھمتً مندوبا لم 266يوجد      

وقد ورد اخت?ف في عدد الشيوعيين  )1 ( امرأة55ً مندوبا بينھم 1891مجموع الحضور 

  .ر من وثائق المؤتمنھا دقه أكثـر ومع ذلك فأن ھذه المعلومات المرأةوإعداد 

 الذي يمكن استخ?صه في ھذه الوثيقة ھو المساحة الواسعة التي شملھا تأثير       امر

  العالم وخاصة الشرقين العرب كل أنحاءإلى وامتداد ذلك التأثير ا=شتراكيةالثورة 

وبعد انتھاء المؤتمر جاء في .  فقد مثل العرب في المؤتمر ستة مندوبين = ث?ثةوالمسلمين

ً بلدا شرقيا اشترك ممثلوھا في المؤتمر 26 شعوب الشرق أسماء إلىالبيان الذي وجھه  ً

 ھي مصر التي جاء اسمھا على رأس القائمة بعد من بينھا أسماء أربعة أقطار عربية

، 11رقام اواحتلت أسماء شبه الجزيرة العربية وسورية وفلسطين فيھا ،  وإيرانتركيا 

 المناسبة التي ربط بھا الكورد مع 1920ويعد مؤتمر باكو عام . )2(لـ بالتسلس13، 12

.  القليلإ=معتقداتھم السياسية و= يعرف عدد المندوبين الكورد وعن . )3(الشيوعية الدولية

 ادنىن الحقيقي لھم كأكبر شعب في الشرقي= يتفق مع الحجم و عن المندوبين العرب أما

، وكشعب بلغ نضاله التحرري آنذاك اكبر بكثير عما بلغه نضال معظم اوسـط و

                                                             

 18، صالسابقالمؤتمر ا-ول لشعوب الشرق، المصدر) 1(

 .208- 201، صا-وسطالشرق في لة يأضواء على قضايا دوكمال مظھر احمد،  )2(

ھاول، الكورد وا"تحاد السوفيتي، ترجمة ضياء الدين المرعب، دار الثقافة والنشر الكوردية، بغداد،  ويلسون ناثانيل )3(

 .520، ص 2006



 

 

دوبين عذر على ثلث العدد المتوقع من المنت. )1(الشعوب المختلفة الممثلة في المؤتمر

 البلدان إلى ينتمون اكثر باكو في الوقت المحدد، وكان ھؤ=ء على إلىالوصول 

ھم الجدية محاو=تيون من المؤتمر وا=ستعماروقف المتشدد الذي اتخذه مالشرقية، بسبب ال

 باكو بشكل سري إلى وصول البعض أو  ، مكان عقدهإلىللحيلولة دون وصول المندوبين 

ً خصيصا بحراسة ا=نكليزيةت بعض السفن قام وقد  ،م في الطريقھتھابوبعد صعوبات ج

ھا اب وبعد انسح ، باكوإلى الوفود من تركيا ابشواطئ استانبول والممرات لمنع ذھ

 إلىحار بصعوبة بالغة اXبضطراري بسبب شدة العواصف استطاعت تلك الوفود ا=

قصف السفينة ب البريطانيةت ت الطائراقام كما  ،سوداالسواحل السوفيتية من البحر 

 استشھاد اثنين من إلىي في عرض بحر الخزر مما أدى اXيرانالتي كانت تحمل الوفد 

،   وكانت باكو محاطة بأعداء الثورة من جميع الجھات ،المندوبين وجرح عدد آخر منھم

وقام البريطانيون . حتى إن وفود بعض المناطق بلغت مكان المؤتمر بصعوبة بالغة

ام أي في منطقة القفقاس وقد جرى تشييع رفاتھم في باكو أكتوبر من قادة ثورة 26تيال باغ

ت طوتعذر حضور اكبر عدد من العرب بسبب الصعوبات التي أحا. المؤتمر بالذات

مير شكيب االمؤتمر ومن العرب المشاركين في المؤتمر المفكر العربي المعروف 

. اني من القلق الكبير الذي تعانيه من مسألة الشرقويعود ھذا التصرف البريط. )2(س?نأر

إن بريطانيا تريد أن تلزمنا بعدم القيام بأي شيء ضد مصالحھا ": وفي ذلك يقول لينين

+لتزام ولن تفلح الحكومة اونحن مستعدون بكل طيبة خاطر بإعطاء ھذا . في الشرق

وكانت . " ضد مصالحھاالبريطانية في تقديم البرھان ضدنا على أننا قمنا بشيء ما 

ًبريطانيا قد عرضت نصا كام? =تفاق جاء فيه كما يذكر لينين نفسه عليكم ًمبدئيا يجب ": ً

أن تعرفوا بأنكم لن تقوموا بدعاية ولن تتخذوا أي تدبير ضد مصالح بريطانيا في 

فأننا نعلن إن . كوننا بوعود ماـوإذا كان ھؤ+ء السادة يظنون أنھم سيمس. رقـالش

ية رسمية، وأننا + نعتزم المساس بأي من مصالح بريطانيا اومتنا لن تقوم بأي دعحك

  . )3("في الشرق

                                                             

 بغداد، -، مطبعة جميل2ط ،1963شباط 8 -1944ًنق1 عن عبد المناف شكر جاسم، الع1قات العراقية السوفيتية من  )1(

 .17، ص1980

 .207، صا-وسطالشرق في ة ليكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دو )2(

  .82-81، ص)د، ت( شاھين، دار التقدم، موسكو، إلياسلينين، في التعايش السلمي، ترجمة  )3(



 

 

كانت السياسة السوفيتية المبنية على تحالف العمال والف?حين قد أنزلت ضربة       

ي العالمي ا=ستعمار حدوث أزمة في النظام إلى أدت واXمبرياليةساحقة بالمصالح 

 على ثلث سكان العالم انھا يزيد سك ، دولة وطنية جديدة75 من أكثركوين ، وت دحارهوان

ًيرتبط ارتباطا وثيقا بالذات بانتصار ثورة أكتوبر ا=شتراكية   التي تعد السند السياسي ،ً

وجرى النقاش . )1(وا=جتماعي للشعوب المناضلة من اجل تحريرھا الوطني ا=قتصاديو

، وحول إمكانيات  لذي يمكن للثورة في الشرق أن تتخذهأثناء مؤتمر باكو حول الشكل ا

وھذا يتحقق بنجاح بالتحالف بين الدولة . )2(حث الشعوب المضطھدة للنھوض والثورة

 في الزاوية وھذا ھو حجر ا=ستعمارالسوفيتية وكل الحركات الوطنية الداعية للتحرر من 

  . )3( واقت?ع جذورھااXمبرياليةمعركة القضاء على 

  

 دعم الحركة الثورية إلىدعا مؤتمر باكو الجماھير الكادحة في تركيا والشرق عامة       

 يعدوا أنفسھم وأن في تنظيمات مستقلة اصى الف?حين والعمال أن ينخرطوأوو. الوطنية

 مندوب الحزب الشيوعي في - كر جون ريدذو. نھايةلمواصلة عمل التحرير حتى ال

ًالعالم اجمع لن تتحرر فعB إ+ عند القضاء على الرأسمالية إن شعوب "ات المتحدة يالو=

، وضرورة الوحدة  وأننا نفھم ضرورة التضامن بين جميع الشعوب المقھورة. العالمية

بين جميع الكادحين الثوريين في جميع أنحاء العالم بقيادة البBشفة الروس وضمن إطار 

 احذروا وعود المستعمرين شرقللكم يا شعوب ا، أننا نقول  مية الشيوعيةما�

 انضموا إلى الفBحين والعمال  ، يؤدي إلى الحريةا�مريكيين، ليس ثمة طريق واحد

، وضم   المؤتمر على تحرير نساء الشرقأكد و"، المنتصرين على الرأسمالية الروس

 اةاو المؤتمر على المسأكد من تركيا و)ناديا خانم( مكتب المؤتمر منھن إلىث?ث نساء 

  ،اة في الحقوقاو المسالمرأةح منلم تإن و. بين النساء والرجال، إن النساء نصف المجتمع

و= يمكن بناء الحياة بدون . ًن البديھي أن تقدم المجتمع البشري سيكون أمرا مستحي?فم

ة لتأمين رفاه الشعوب ستضل عقيمة دون مشاركة فعلية من حاولكل م. المرأةستعانة با=

                                                             

 .27، ص1975اوليا نوفسكي، ا"شتراكية والبلدان المتحررة، دار التقدم، موسكو، ) 1(

 .77، صالسابقفاضل رسول، المصدر  )2(

عبد القادر محمد فھمي، الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات اCقليمية، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد،  )3(

 .198- 197، ص1990



 

 

دارية اXاة الكاملة في الحقوق والتعليم والزواج والوظائف اوقيق مطالبھا المسوتح. المرأة

ًوخصص المؤتمر جانبا من اجتماعه . )1(المرأةة حقوق ايوالتشريعية وتشكيل لجان لحم

ت على أكدوقد ألقت عضو المؤتمر التركية ناديا خانم كلمة .  الشرقيةالمرأةخير لقضية ا

ى في اول المؤشرات أھمويعتبر المؤتمر بذلك . رجل والمرآةاة التامة بين الاوالمس

  .)2(المنعطف التاريخي لتحرك نساء الشرق

  

توحيد نضال عمال الغرب  "كانت مھمة المؤتمر كما جاء في نداء الدعوة إليه        

 شعوب الشرق إلى وتوجه النداء "وفBحيه مع نضال شعوب الشرق ضد العدو المشترك

 ممثلة العمال البريطانيين باكورن إلى مينتلكلولستأتي اللجنة التنفيذية ": لًضا بالقوأي

ون معكم حول سبل توحيد جھود الطبقة العاملة ا، للتع والفرنسيين وا�مريكان والطليان

وتقديم المساعدات لحركة . )3( "ا�وروبية مع جھودكم للنضال ضد العدو المشترك

 من عام اولفي تشرين ) اتحاد وتحرر الشرق(يل ونجاحھا في تشك. التحرر الوطنية

 كان النداء  ،1920لول أي 8 - 1 الذي مھد بدوره لعقد مؤتمر باكو للفترة من 1918

 إلىية الشيوعية امم لتوجه بداية ف?حي العراق وسورية والجزيرة العربية، إلىالموجه 

ًة جھودا كبيرة ونشاطا لقد بذل الب?شف.  شيوعيةأحزابأقطار الوطن العربي لتكون  ً

وھذا . )4( ضد الغرباXس?ميعداد لھذا المؤتمر واعتقدوا بأنه سيثير العالم اXًخاصا في 

 اXس?مية فقد عوملت المعتقدات والمؤسسات 1920  باكوًما حدث فع? في مؤتمر

 الحرب المقدسة ضد الكفار بحرب أو الخاص بالجھاد اXس?مي وربط التقليد ،باحترام

، وكانت بريطانيا الھدف اXمبريايينمقدسة حديثة للشعوب المضطھدة ضد المضطھدين 

 ھائلة من الحماسة الجنونية بين ةفتتاحي موجا= زينوفيت اب وأثار خط ،الرئيسي للھجوم

أيھا الرفاق ، أيھا ا\خوان ، لقد حان الوقت الذي تستطيعون  " : المستمعين حيث قال

شعبية مقدسة حقيقية ضد اللصوص والمضطھدين، إن الدولة فيه البدء بتنظيم حرب 

ن نحن ندعوكم إلى حرب ا\خواأيھا ":  وتقول لھم"الشيوعية تلتفت إلى شعوب الشرق

                                                             

 .229 -121، صالسابق لشعوب الشرق، المصدر ا-ولالمؤتمر )1(

 .216، صا-وسطا دولية في الشرق كمال مظھر احمد، أضواء على قضاي)2(

 .207المصدر نفسه، ص)3(

 .16، صالمصدر السابقماجد عبد الرضا، )4(



 

 

، ولترن أصداء إعBن ھذا اليوم في لندن  ًمقدسة ضد ا+ستعمار البريطاني أساسا

 السيطرة يستمعوا ابأصح وفي جميع المدن التي ما زال الرأسماليون فيھا  ،وباريس

، وأن سطوة  ه ممثلو عشرات المBيين من كادحي الشرقدبأذانھم إلى القسم العظيم يرد

 ونير الرأسمالية الذي يرزح تحته الكادحون في  ،، سطوه البريطانيين المضطھدين

�خوي بين شعوب الشرق اليحيى ا+تحاد " ثم ھتف ،" الشرق لن يكون لھا وجود

 بعث ويحيى( ،  إمبراطورية العمالا، ولتحي ليسقط رأس المال ، يةوالدولية الشيوع

).1 ( "الشرق موحدو )الشرق
  

 والتي وقعت فريسة التجزئة اXس?مية على الب?د أكتوبرلقد كان تأثير ثورة       

 من خ?ل النداء العام سنة اXيطالي البريطاني والفرنسي وا=حت?لفصالية وضحية ا=ن

! يا مسلمي الشرق(( :  فقد جاء فيهاXس?مي العالم إلى أرسلقعه لينين و الذي و1919

، يا من تاجر لصوص أوروبا مئات السنين  ، أيھا العرب والھنودا�تراك أيھا الفرس و

وا الحرب أ، و يا من يريد السارقون الذين بد ، وحريتكم وأوطانكم بحياتكم وممتلكاتكم

وقدمت روسيا . )2()) ن لبBدكميؤ+ء اللصوص المستعبدأطيحوا بھ!.....  تقاسم بلدانكم

ًالسوفيتية أيضا نموذجا مقنعا من أ=حترام للمشاعر القومية للشعوب المقھورة في  ً ً

  .)3(الماضي معيدة لھا اdثار القومية والدينية التي سلبتھا منھا القيصرية

م البشر بخيرھا = تعا لھيتمنون الصحيحة التي ا=شتراكيةيرى بعض الباحثين إن       

 إسعاد البشر إلى اديان يبتغيه x للبشرية وتھدف أوًتبتعد مطلقا عما يھدف له الدين 

رض وعدم حرمانھم من الحياة ا ً جميعا في خيراتعلى نطاق واسع وإشراكھم

ويؤكد المستشرق الفرنسي روجيه جارودي بقوة إن موقف ماركس من الدين . )4(الكريمة

ً تمثي? لفترة تاريخية إ= لم يكن ))الدين أفيون الشعوب(( العبارة المنقولة عنه وخاصة

مقدمة لنقد فلسفة  (اب في كت1843 ولقد وردت عام  ،محدودة ومجال جغرافي محدد

 كانعكاس ،ضح إن المعتقدات الدينية تعبر على وجه التحديدأو وقد ، )القانون عند ھيجل

في العصور متباينا ً ًمختلفة يمكن أن تلعب دورا ، عن ظروف تاريخية  واحتجاج

                                                             

(1)  Coufed Carr, OP. Cit, vol III, P 260. 

 .116، ص1985 بيروت، -طه الولي، صفحات من تاريخ اCس1م والمسلمين في ب1د السوفيات، دار الفكر الجديد )2(

 .ت، ص.، موسكو، دالتقدم، دار الجنديالراسخ بين الجمھوريات السوفيتية، ترجمة محمد شافير، ا"تحاد  )3(

 .9-8، ص1959مين، بغداد، ، الدين وا"شتراكية، مطبعة ا-ء بطي سمير طاغي ال )4(



 

 

ويرى ماركس في اعتباره أن اشكال الدينية رھن بالعوامل ا=قتصادية ولم  ،)1(متباينةال

ومن الم?حظ بج?ء ، . )2(يكن يقصد = إلى إثبات ، و= إلى نفي ، ضرورة الحافز الديني

لعام اXلھي لتكامل البشرية ، وھما معا ً أن اتجاه المادية التاريخية ، واتجاه التخطيط ا

يبشران بالمستقبل السعيد ، وقد مرت البشرية خ?ل ذلك بعدة مراحل ، كانت كل مرحلة 

منھا أفضل من سابقتھا ، ترفع بعض ما فيھا من نواقص ، وتضفي عليھا ما تستطيعه من 

، كل امرئ يجب أن ليس على الدولة أن تتولى أمور الدين " : وأكد لينين. )3 (تطورات

يكون حرا ً كل الحرية في اعتناق الدين الذي يشاء أو عدم ا+عتراف بأي دين ، وكل 

تفريق بين المواطنين في حقوقھم ، بسبب معتقداتھم الدينية ، غير مقبول بتاتا ً ويجب 

 إن الحرية الدينية " .أن يزال من الوثائق الرسمية ، بشدة ، كل ذكر لدين المواطنين 

وكان ا=ضطھاد القومي ، يقترن با=ضطھاد . نت غير موجودة في روسيا القيصرية كا

 من دستور ا=تحاد 1918 كانون الثاني 23الديني ، ھذه الحرية التي نادى بھا مرسوم 

طنين الحرية الدينية ، تفصل الكنيسة ، في الكيما تكفل للمو: " السوفييتي ، التي تقول

ولة ، وتفصل المدرسة عن الكنيسة ، وليعترف لجميع ا+تحاد السوفييتي عن الد

 وليس ھناك مدارس. )4("المواطنين بممارسة الشعائر الدينية وبحرية الدعوة الBدينية 

خاصة ، بل جميع المدارس تديرھا الدولة واستمرار البرامج مكفول والمدرسة منفصلة 

قومية أو العقيدة أو عن الكنيسة وليس ھناك تفرقة من أي نوع سواء على أساس ال

  .)5(الجنس

 أو) فريقين( المختلفة بواسطة ابواب تتم وراء       كانت امور الجادة في المؤتمر

وكانت مھمة . وغير المنتمين على التوالي) المنتمين إلى ا�حزاب(لجنتين تمث?ن 

 ھي  وكانت اللغات الرسمية المعترف بھا ،الترجمة وحدھا تجعل عمل المؤتمر شاقا
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 لغة إلى بعض الترجمات إلىوھناك ما يشير  ،  والتركية والفارسيةيةربيجاناذالروسية و

عتقاد في ا= مؤتمر باكو اجتمع في لحظة بلغ فيھا وأن أخرى،يك والشيشين ولغات ملاالك

ا تحقق ھذا إذ و ،عتقادا=، وكان المؤتمر نفسه نتيجة ھذا  قرب الثورة العالمية ذروته

   ).1( كل شيء على ما يرامسار ملا

ساط يسارية غربية فيما بعد بتأثير أو واعترفت  ،ف من نتائجهاوثار المؤتمر المخ       أ

 على ،انابروبا وأمريكا واليأو عمال إلىه المؤثر ؤسيما نداؤتمر و=أفكار وقرارات الم

أمثال غاندي ً ولم يكن عبثا إن زعماء ومفكرين من انھا ، العام التقدمي في بلدأيالر

 واتجاھاتھم مأفكارھصن وطاغور وغيرھم بدأ الفكر ا=شتراكي يؤثر في يان ن صو

،  دورية للمؤتمر من القرارات المھمة منھا عقد اجتماعات ا ًواتخذ المؤتمر عدد. السياسية

ً وصحيفة فض? عن ، وإصدار مجلة والعمل لشعوب الشرقالدعاية وبتأسيس مجلس 

  .)2( خاصة بالعاملين في الشرقا=جتماعيةلعلوم ل وفتح جامعة الكراريس والبيانات

  

  

  

  

  

  

   أثر المؤتمر في الب2د العربية )3

للدولة رة اوبعض شعوب المنطقة المجل خاصة أھميةن على المؤتمر وى الشرقي       أول

  انفجار بالعرب خاصة بعدا=ھتمام، كذلك  رمنا والفرس واتراكا=شتراكية الفتية ك

تشار أنباء الثورة على الصعيد وان تغيير موقفھم إلى أدتثورة العشرين في العراق التي 

) ب?د ما بين النھرين(عكس اسم وان اكبر اھتماماا يولون شعوب الشرق أون بدأ  ،العالمي

في كلمات ) المستعمرين لثروات ميسوبوتاميا( ونضال ف?حيھا ضد البريطانيين ونھب 

                                                             

(1)  Carr, OP. Cit, vol 111, P.P 261- 261. 

 .204، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  )2(



 

 

بل انعقاد المؤتمر بشھر ق وكانت الثورة قد بدأت في العراق  ،المؤتمرالخطباء ومقررات 

  ، البريطاني للعراق ودعت ل?نتفاض ضدها=حت?لوأدانت روسيا السوفيتية . )1(واحد

وقد . )2( الثوريةا=جتماعيةجراءات اXوكان في العراق تعاطف مع الثورة البلشفية و

وأجھزته  السوفيتي ا=تحادية من قبل ابجاي ا ً في العراق ردود1920وجدت ثورة 

تھا اھض ومنًنظرا ھمية ھذه الثورة ووطنية أھدافھا وشعاراتھا، اXع?مية بشكل خاص 

 السوفيتي ونظامه ا=تحادوالتي ناھضت ، بريطانيا صاحبة المستعمرات الواسعة 

صة في صيف  خاأھمية بروسيا السوفيتية اولويكتسب اتصال الملك فيصل . )3(الجديد

ًوكان مھتما قبل ) 1921 آب 23توج في ( في سنة تسلمه لعرش العراق أي 1921عام 

 في الفترة حاول وكان متأثرا بآراء والده الذي  ،ى بالقضية العربيةاولالحرب العالمية  

مجال التحرك بالنسبة  إن إ=،  ًنفسھا تقريبا إقامة ع?قات دبلوماسية مع روسيا السوفيتية

كليز ا=ن ونتيجة سيطرة مه للعرشل بسبب الظروف التي رافقت تسصل كان محددا ًلفي

، ، وما كان له أص? ذلك ت الحياة السياسية للب?د لذا لم يستطعا=المحكمة على جميع مج

ته من حاوللع?قات الخارجية للعراق حسب ما كان يراه ضروريا فلم تسفر متطوير ا

  . )4(شيء

ته عصبة أكد الذي ابتدا=نلحكومة السوفيتية برئاسة لينين ضد نظام وقد وقفت ا        

 وجود إلىويشير بعض الباحثين . ت بفضحه والھجوم عليهقام ولم تعترف به وامم

  . )5(1920ص?ت مع بعض زعماء الثورة العراقية عام 

 سفارتھا قين طرعتھم بروسيا السوفيتية ا=كان العراقيون في الغالب يجرون اتص        

 قنصليتھم في تبريز كما فعل الزعيم الكردي الشيخ محمود البرزنجي الذي أوفي طھران 

  وأن.)6( بواسطة القنصلية الروسية في تبريز1922 لينين عام إلىبعث برسالة خاصة 

صوت الحرية الحقيقية في عام ى  فعندما دو-كل كردي كان يعد الروس منقذي الشرق

                                                             

 .55، ص1987 من تاريخ العراق المعاصر، منشورات مكتبة البدليسي، بغداد، صفحاتكمال مظھر احمد،  )1(

 .174 -173، صالسابقفاضل رسول، المصدر  )2(

 .20، صالسابق جاسم، المصدر عبد المناف شكر )3(

 .236، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  )4(

 .229، ص المصدر السابقماجد عبد الرضا،  )5(

 .235، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  )6(



 

 

 الشعوب ت من الظلم والطغيان، استقبلالشعب الروسي تخلصسمع العالم إن  و1917

 .)1(وبدأت النضال في سبيل الحرية،  ةرض ھذا الصوت بحراراالمظلومة على وجه 

ت اوقضت على التف. ، تعتبر أعظم ثورة في العالم ھذه التطورات الجديدةأن ومن المؤكد 

 ولم يكن .)2( بعضھم بعضامامأالطبقي في الجنس والدين واللون وجعلت الناس سواسية 

، ومحمد مھدي الصدر وھما من قادة ثورة  صدفة إن قام السيدان الشيخ مھدي الخالصي

 عراقية لعام - كلوا=ن بسبب معارضتھما للمعاھدة إيران إلىعدا ابالعشرين البارزين وقد 

ار زعماء نحن الموقعون أدناه كب":  الدولة السوفيتية ھذا نصھاإلى بتقديم مذكرة 1922

تاميا الممثلين في لجنة الدفاع الوطني مقدرين الموقف الصادق لدولتكم تجاه بوميسو

يقصد (الشعوب الصغيرة ، نرفع لكم المذكرة التالية لترفعوھا بدوركم إلى المؤتمر 

تاميا بأسره قلق بسبب خرق استقBله جراء التدخل في بوأن شعب ميسو). مؤتمر لوزان

 تشرين ا�ول 10 يوافق أبدا على معاھدة التحالف المعقودة في شؤون بBده وأنه +

إن اللجنة تبلغ عن طريق .  والتي تبقى لذلك مجرده من المفعول القانوني1922

 المحترمة مؤتمر لوزان الموقر أنھا تحتج ضد ھذا التدخل الBقانوني من قبل كحكومت

وتاميا + يبخل ببذل أي تضحية ام تعلن اللجنة بحزم إن شعب ميسوبختانكلترا ، وفي ال

في سبيل الدفاع عن استقBل ووضع حد لCرھاب ا+نكليزي والقضاء على ھذه المعاھدة 

 تشرين ا�ول 30الجائرة ، الصدر والخالصي محمود حلمي وآخرون، طھران 

1922."   

وحال است?م ھذه المذكرة بعث وزير الخارجية السوفيتي جيجيرين بنصھا مع        

نونو، وقد جاء في أي رئيس الوفد التركي في مؤتمر لوزان عصمت إلىالة خاصة رس

 مذكرة زعماء الحركة الوطنية في ميسوبوتاميا  طيا ًأتشرف بأن أوجه إليكم": رسالته

 .)U") 3ناوالتي استلمت نصھا من طھران 

ن جلسات مؤتمر لوزان في كانو) جيجيرين( وزير خارجية سوفيتي أولحضر         

ت ا= اتصإلىفوثائق الخارجية السوفيتية تشير . 1923 كانون الثاني -1922 اول

                                                             

، 1971، ا-ول، تشرين 29يدة، مجلة، العراق، العدد، والمسألة الكردية، الثقافة الجدأكتوبركمال مظھر احمد،  )1(

 .163 - 162ص

 .21، ص1961 النصر، المكتبة ا-ھلية، بيروت، أبوكارانجيا، الفجر العربي، ترجمة عمر . ك. ر )2(

 .227 - 226، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  نق1 ً عن )3(



 

 

ممثلي المنظمات الوطنية المصرية والفلسطينية والسورية بجيجيرين واجتماعھم به 

 ممثل الحجاز إمكانات إقامة ع?قات دبلوماسية بين الجانبين وتم اولوتن.  لمرات عديدة

 وكان كريم عبد الرحمن  ، إقامة التمثيل الدبلوماسي بينھا على1924تفاق في نيسان ا=

ممثل ) لطيف x( ووصل  ، ممثل وقنصل عام سوفيتي في الحجازأول، ف حكيمو

 راق التي قدمھااولينين في ختام كا وذكره اول تشرين بداية موسكو في إلىالحجاز 

ي الصديق عن تمنياتي استغل ھذه الفرصة �عبر لجBلتكم وللشعب العرب( (فحكيمو

حداث السياسية في شبه الجزيرة ا السوفيتي مجرى ا=تحادع ابوت) )بالخير والتوفيق

 السوفيتي وممثل الحجاز في مؤتمر ا=تحاد لقاء بين وزير خارجية أول وعقد ،العربية

ًنحن نؤيد جدا توحيد الشعب " :  السوفيتي لممثل الحجاز بالنصا=تحادلوزان ذكر ممثل 

وأن يكون بشكل آخر، ) الحسين بن علي(العربي على شكل كونفدرالي تحت زعامة 

 على الوحدة العربية أكديترين من ومؤتمر الكو.)1("فھذا يعود إلى الشعب العربي نفسه

عقد مؤتمر عربي عام من اجل الوحدة العربية " إلىوحظيت باھتمامه ودعا المؤتمر 

  .)2( "، وتوحيد الكفاح العربي الثورية

بيان (في ختام اجتماعه ث?ث وثائق مھمة ھي )  لشعوب الشرقاولالمؤتمر (اصدر 

نداء مؤتمر (وأخيرا ) موضوعات في المسألة الزراعية(و )  شعوب الشرقإلىالمؤتمر 

 المؤتمر على ضرورة أكدوقد ، ) انابروبا وأمريكا واليأو عمال إلىشعوب الشرق 

وربطه بنضال عمال الغرب وفي فضح طبيعة توحيد وتشجيع كفاح شعوب الشرق (

 العالمية التي خاضت الحرب العالمية ا�ولى من اجل السيطرة على بلدان ا\مبريالية

 ةنھا إرضاء لحفنإما الذي تقدمه انكلترا لفلسطين؟ (وتساءل البيان ). وشعوب الشرق

مستوطنين نكليز طردت العرب من أراضيھم ومنحتھا للمن الرأسماليين اليھود وا+

 ا�راضيانتم مالكو أغنى وأخصب وأوسع "ًويخاطب البيان شعوب الشرق قائ? ) اليھود

، قادرة ليس على إطعام   التي كانت با�مس مھد البشريةا�راضيفي العالم ، وھذه 

 المستعمرون حاولي" : وقال،"  سكان العالم اجمعإطعامًنھا وحسب وإنما أيضا اسك

يريدون استغBل . رقيين المحررين كعمال زراعيين أو كمجرد عبيداستخدام الفBحين الش
                                                             

 .238 -236، صالمصدر نفسه )1(

 العربية في القرن العشرين وآفاقھا، مركز اCمارات للدراسات والبحوث -جورج شكري كتن، الع1قات الروسية )2(

 .9، ص2001اCستراتيجية، 



 

 

يين والعرب لبناء المصانع وسكك الحديد والمناجم لكن لن يران وا\ا�تراكجوع الفقراء 

تمر مؤامراتھم +ن + بد وأن يستعر أوار الجھاد المقدس لشعوب الشرق وعمال العالم 

)1( "اجمع ضد انكلترا ا+ستعمارية
  

  

 ومن ا=ستغ?ل ، وا=ستعمارضد ) الجھاد المقدس(عت في المؤتمر شعارات منھا رف  

 ولووضع المؤتمر ،  ذلك الجھاد إلىحي الغرب  كاداجل التحرير وتؤكد على انضمام

إلى ثورة زراعية حقيقية عن طريق وضع قانون (ودعا ) رض لمن يفلحھاا(مره شعار 

 ولما صاحبھارع قطعة ارض بجھده الخاص  يزمنموحد لOرض يقضي بأن يكون كل 

ھو التأثير ) اولمؤتمر شعوب الشرق (ثار التي تركھا اd ومن .)2()تعطي من منتوج

فانتھى ولم يجتمع مع .  ما يتعلق بمصير المؤتمرأما  ،الفكري على مناطق شتى من العالم

، التي ) الشرقشعوب(له جًانه اتخذ قرارا بشأن اجتماعه الدوري ولم يصدر المجلس م

ولم ينشر .  وثائق المؤتمرعمالًتقرر أن تكون شھرية سوى عدد واحد فقط كرس عمليا 

ًالتي اتخذ قرارا خاصا بشأن إصدارھا) احمرالشرق (جريدة   والمؤتمر لم يترك .)3(ً

ًوراءه جھازا عام? شعوب ( عدد من صحيفة أول صدور أعلن اول وفي كانون  ،ً

ة في طقشند ايشئ معھد للدعوأن. لروسية والتركية والفارسية والعربيةباللغة ا) الشرق

زعماء ثوريين ويروا دعاة ص الشرقية لياممين من ھوب الشبان المواعضاءيدرب فيه 

وعھد ). معھد الدراسات الشرقية الجديد( أنشئ 1920 وفي خريف  ،في ب?دھم المختلفة

 1920ثم أنشئ في نيسان . نفسھم للعمل في الشرقئك الذين يعدون أأولإليه بوظيفة تعليم 

).4(الدراسة فيھا باللغات الوطنية للطلبة) جامعة شيوعية لكادحي الشرق(
  

مؤتمر (الكومينترن وبفضل جھود التقدميين الغربيين انتقلت بعض أفكار وقرارات        

الغربية والتي با روأو حيز التنفيذ العملي في أقطار مختلفة من إلى) اولشعوب الشرق 

ًفمث? .  مباشرربية بشكلغ غير قليل منھا حركات التحرر الوطني في البلدان السم

 - القوات الفرنسيةأعمالظھرت في فرنسا بشكل خاص حركة احتجاج منظمة واسعة ضد 

                                                             

 .220 -217، صا-وسط كمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق  نق1 ً عن )1(

 .220، ص لمصدر نفسه  ا)2(

 .210، صلمصدر نفسه  ا)3(

(4)  Carr, OP. Cit, vol. 11, P.P 264- 265. 



 

 

 وضد 1926 -1924سبانية المتحالفة أثناء قمعھا =نتفاضة الريف في مراكش خ?ل ا=

ية امم وجاء في نداء .)1(1925ية سنة سور التي قامت بقمع الثورة الالقوات الفرنسية

 الفرنسية، دافعوا عن الشعب السوري، ودعا اXمبريالية لتسقط 1924ار أيالشيوعية في 

 جانب السوريين المناضلين في سبيل حريتھم إلىالطبقة العاملة الفرنسية للوقوف 

من جبھة موحدة للعمال الفرنسيين = بد  رياليةاXمبه = بد للتخلص من وأنواستق?لھم، 

  .)2(والف?حين السوريين

  

  

  

  

  

  

  

  

  ظھور الحلقات الماركسية والشيوعية العربية )4

 مكونة 1919 ثورة ابعقأ في اجنبيةتجمعت الحلقات الماركسية المصرية و        

1921 آب 18 برنامجه في أعلن المصري والذي ا=شتراكيالحزب 
الحزب تأسس . )3(

عبد  ، أسسه س?مة موسى ، على العناني ، محمد1921 آب 26ا=شتراكي المصري في 

  مارونناأنطو,  بيا الفتح ، احمد المدني ، حسين العرأبوالرضا عفان ، الشيخ صفوان 

  .)4(، حسني محيسن والشيخ عبد اللطيف بخيت ، حسين نامق

  

                                                             

 .228، صا-وسطكمال مظھر احمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق )1(

 .8، صالسابقجورج شكري كتن، المصدر )2(

 ؛130، ص1985،   الكويتا<داب، المجلس الوطني للثقافة والفنون و2ط , عواطف عبد الرحمن، مصر، فلسطين) (3

، 1969، 7الھ1ل، مجلة، القاھرة، العدد , ين، أضواء جديدة على نشوء الفكر ا"شتراكي في مصروأمين عز الد

 .87ص

 .173-161، ص 1972، بيروت الفارابي، دار 1925-1900، تاريخ الحركة ا"شتراكية في مصر  رفعت السعيد) (4



 

 

 ، أرسل الحزب ا=شتراكي ي موسكوف) للكومينترن(       ولما عقد المؤتمر الرابع 

إلى الدولية ا=نضمام وض في ايمثله فيه ويتفلالمصري محمود حسني العرابي مندوبا 

ي من روسيا السوفيتية ليبلغ الحزب أن اللجنة اب وقد عاد محمود حسني العر ،الثالثة

  : ھي المصري ث?ثة شروطا=شتراكياشترطت لقبول الحزب  المركزية للدولية الثالثة

  . ًفصل روزنتال من الحزب الذي اتھم من جانبھا بالميول الفوضوية أو= •

  . ًوتغيير اسم الحزب من الحزب ا=شتراكي المصري إلى الحزب الشيوعي ثانيا •

 . ًإعداد برنامج للف?حين المصريين ثالثا •

 وقد .)1(وقد قبل الحزب المصري ا=شتراكي كل ھذه الشروط وتلقب بالحزب الشيوعي

فضت وزارة الداخلية طلب الحزب ا=شتراكي المصري رخصه Xصدار صحيفة ر

للشيخ عبد الحميد ) أدبية اجتماعية(سبوعية ا ةفاتخذ من جريدة الشبيب ، خاصة به

 في اول عددھا صدرد ق و ، جريدة اشتراكيةإلىاه على تحويلھا إي فاتفق و ،النحاس

 وكان.  ونشرھاعًية أمرا بإغ?قھا ومنثم أصدرت وزارة الداخل. 1922أوائل تموز 

 ابخط (وان إصدار نشرة مطبوعة بعنإلىالحزب الشيوعي يلجأ في مختلف المناسبات 

 مفتوح ابخط(و )  سعد زغلولإلى مفتوح ابخط(صدر منھا عدة إعداد مثل ) مفتوح

  . )2( جانب النشرات السرية الخاصة التي كان يصدرھا الحزبإلىھذا ).  المثقفينإلى

 حافظ عفيفي وھو وطني مصري عضو في إلىمدت روسيا السوفيتية يد المساعدة 

 للدفاع عن القضية المصرية بقيادة سعد 1919ربا عام أو إلىحزب الوفد الذي ذھب 

 تفاصيل حول اول تشرين 8ه في القاھرة يوم ادتزغلول قدم خ?ل اجتماع عقد في عي

 شباط كان فوروفسكي نھايةوفي . فة في باريسضات التي أجراھا الوفد مع الب?شاوالمف

 من أكثرطاليا قد سلم عبد الحميد سعيد، الوطني المصري ايالممثل السوفيتي المعتمد في 

لس اب مصر عبر طرإلىطاليا اي والذخائر ونقلھا من اسلحةطالية لشراء ايمليون ليرة 

  .)3( الجزائرأوالغرب 

                                                             

 . 5، ص1959داد،  بغ-، المكتبة المصرية الثورة ا"شتراكية العظمى,  ميكويان انستاس) (1

 .130، صالسابقعواطف عبد الرحمن، المصدر ) (2

 .27-24، صالسابقحنا بطاطو، المصدر ) (3



 

 

 من موسكو الكومينترن لدى ا ًخريج مصري مندوب أول،  يابعاد محمود حسني العر     

بين صفوف نشط والذي ) الحزب الشيوعي المصري( الذي شكل 1922اخر عام أوفي 

 بتقليل مطالبين اXسكندريةل ماضرب عأفقد  .تمائھمواننشاطھم محور  أصبحالعمال الذي 

 النسيج ، ومصانع ًقفوا العمل كليا في شركة الزيت المصريةأو و ،ساعات العمل

كان لCضراب أھميته " وكتب مسؤول بريطاني يقول  ،)في?تورناسيونالز(و) غولينأي(

ا شيوعية، قالخاصة �نھا المرة ا�ولى في تاريخ مصر التي يتبنى المضربون فيھا طر

ھا والمديرين وأعلنوا إنھم سيقومون أصحاببمعنى أنھم احتلوا المصانع بعد طرد 

 ھم الذين يعملون ولھم أن يشاركوا في ا�رباح ، وبعد تفكك بتشغيلھا لحسابھم �نھم

ت قام حاو+ت عديدة \عادة أحبائھا ، إحدى ھذه المحاو+ جرت م1924الحركة في عام 

، وھو مفوض من القسم الشرقي في ) فيغدور( واسمه المستعار )قسطنطين ويس(بھا 

1925" وصل من سوريه إلى ا\سكندرية في مطلع الكومينترن
 الحزب أكدو.  )1(

  ،)ا=ستعماروحدة الشعوب العربية في الكفاح ضد (الشيوعي المصري في بياناته 

 طرح 1923في بروكسل سنة ) اXمبرياليةعصبة النضال ضد (وعندما تأسست 

الماركسيون المصريون مشروع تأسيس فرع لھم في مصر بضم مختلف القوى الوطنية، 

ت والجھود التي بذلھا ا=تصا= حافظ رمضان في وقد شارك الحزب الوطني وزعيمه

ع ينص على تأسيس فروع مماثلة في وشرم وكان ال ،الحزب الشيوعي مع ممثلي العصبة

 أن تشكل منھا قيادة مركزية عربية يمكن أن يطلق أساسعلى ، مختلف البلدان العربية 

الشيوعي المصري  وقد كان موقف الحزب  ،)عصبة تحرير البلدان العربية(عليھا اسم 

  .)2( الواقع العربي في ذلك الوقتإزاءًجزءا من الموقف العام للحركة الشيوعية العالمية 

 البريطاني ا=حت?ل وتھديد سلطات اجانبموال ا رؤوس أصحابتحت ضغط       

 صفي بالقوة اعتصام عمالي اXسكندرية إلىت بوارجھا أرسلوالتي ،  1924في عام 

 ثم سرعان ما أصدرت حكومة سعد اXسكندرية ،الشيوعي المصري في يقوده الحزب 

ًزغلول قرارا بحل الحزب واتحاد العمال معا وأصدرت  .  قاسية على قادة الحزباماحكأً

                                                             

 .30-27، صالمصدر نفسه) (1

 .131- 130، صالسابقعواطف عبد الرحمن، المصدر ) (2



 

 

 ولم تتوقف الحكومة المصرية عن اما النضال السري تمإلىلكن الحزب الشيوعي تحول 

  .)1(مطاردة الحزب طوال ھذه المرحلة

 عندما 1920 إليھما إل سنة ا=شتراكي في سورية ولبنان فيرجع وصول الفكر        أما

أسماء تولستوي ولينين ارتفعت أصوات تتحدث عن بؤس العمال وشقاء الف?حين، وتردد 

وتدعو إلى الرخاء دون أن تكون لدى أصحابھا فكرة واضحة عن الفكر الشيوعي ودون 

 وبدأت الحركة الشيوعية في سورية  ، ارتباطيأأن تكون بينھم وبين الشيوعية الدولية 

 أليھا عن طريق الحزب الشيوعي في الكومينترن بعد وصول رسل 1924ولبنان سنة 

 قام فريق من المثقفين في ب?د المشرق 1924 اول تشرين 28وفي . )2(حيفا في فلسطين

ي سبيل  وفا=ستعمارالعربي يتألف الحزب الشيوعي السوري من أجل القضاء على 

 الشيوعية ميةمًا=ستق?ل التام وبناء ا=شتراكية ، وفي السنة نفسھا تم  قبوله عضوا في ا

 إنشاء حركة ثورية إلىًبا مع نداء لينين الذي دعا او تج1919التي كانت قد تألفت عام 

ه دتوقد لعب الحزب الشيوعي السوري منذ و. )3(عالمية جديدة حركة اشتراكية حقيقية

ًدورا بارزا في الحركة الوطنية السورية1924عام  عظم من تاريخ اوھو يشكل القسم . ً

ظھرت مجموعات  ، 1924اول وفي تشرين .  في ب?دها=شتراكيةالفكر والحركة 

شيوعية في لبنان، وأخذت تتحد مع مثي?تھا في سورية لينشأ الحزب الشيوعي 

 الفرنسي في شتى ا=حت?لمة اولمقحلية ا=نتفاضات الموقامت العديد من . )4(السوري

ووقف . طالبة بوحدتھا واستق?لھام عدة دوي?ت والإلىالمناطق المناھضة لتمزيق سورية 

وتطورت الحركة الوطنية التحررية والديمقراطية في . )5(ا=حت?لالشعب السوري ضد 

 ونضوج الحزب  سنة تشكل1924كانت سنة و. أكتوبرسورية تحت التأثير المباشر لثورة 

ًسياسيا وتنظيميا وفكريا ً ً)6(.  

  

                                                             

 .130المصدر نفسه، ص) (1

 .43، صالسابققدري قلعجي، المصدر ) (2

 .114، ص1944، 1 في خدمة الشعب والوطن، الطليعة، مجلة، سورية، العدد ًخالد بكداش، أربعون عاما) (3
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 .146، ص1992، سنة 1، العدد ةلد بكداش، حول الثورة المضادة في ا"تحاد السوفيتي، الطليعة، مجلة، سوريخا) (6



 

 

 طھر الحزب صفوفه من البرجوازيين الصغار ومن التيارات البرجوازية المختلفة       

 كما تحدد بشكل نھائي وجه الحزب المناھض ل[مبريالية،  ،، وتشكل الكوادر القيادية

في سورية ولبنان أصداء بت اووتج. )1( العلميةا=شتراكيةحزب الجماھير الكادحة حزب 

) الصحافي التائه(، والتي تنشر آراءھا في جريدة   والحركات الثوريةا=شتراكيةالتيارات 

لول أي 28 بتاريخ اول وصدر العدد  ،نيدوفي مدينة زحلة في لبنان من قبل باسم البر

  ،)ءالصحافي التائه، والبردوني، جريدة العمال والبؤسا: ( وقد كتب عليھا1922سنة 

ي تال) مجلة المعرض (ا=شتراكية التي بدأت تكتب عن اخرىومن الصحف اللبنانية 

، وكانت ھذه  أصدرھا ميشال زكور، ومجلة الدبور التي أصدرھا يوسف مكرزل

. ا=شتراكيةبادئ مالصحف تعتنق الروح النضالية الثورية وتضمنت بعض الدروس في ال

، فؤاد الشمالي ومرغريت  لحكيم نقو= حرب كثيرون مثل سعاد ااب فيھا كتأھموس

  .)2(سمعان

ن ف?ح صغير في اب شيوعي لبناني ھو فؤاد الشمالي، عامل تبغ ماروني وأولكان        

 وقاد اXسكندريةوعاش في  ،  الشيوعية جوزيف روزنتالإلى وقد كسبه  ،ة السھلةيقر

 واعتقل الشمالي  ،م روزنتال حزب العمال اللبناني الذي ارتبط بتنظي1922ي فالشمالي 

 ماروني ھو اب بيروت وتعرف على شإلى وقد وصل بالباخرة  ،وسجن وطرد من مصر

ثنان مرات ا=الموظف في دائرة الھجرة في الميناء والتقى  يزبك إبراھيميوسف الصحفي 

 يا وكان يزبك يعمل بين فئات المثقفين والشمالي يعمل بين عمال التبغ في قرية بكف كثيرة

، وصل   وبناء على تعليمات الحزب الشيوعي الفلسطيني1924اخر عام أو وفي ،

،  ھماءل يزبك والشمالي وأصدقااب بيروت حيث قإلىجوزيف برغر وھو يھودي بولوني 

ل و تم تشكيل أ1925وفي عام .  ينظموا أنفسھموأنواقترح أن تصبح ع?قتھما رسمية 

 اللجنة ھم الشمالي أعضاء ھذهوكان . ولبنانلجنة مركزية للحزب الشيوعي في سورية 

قام يوسف . )3(اروني في بكفيامويوياجيان وفريد طعمه وھو عامل تبغ ن ويزبك ومادويا

صحيفة الحزب الشيوعي الفرنسي، ) لومانتيه(وتعني ) يةاXنسان(يزبك بإصدار صحيفة 

ادس تحت  أنه لم يصدر من ھذه الصحيفة سوى خمسة أعداد وصودر العدد السإ=
                                                             

 . المصدر نفسه) (1

 .48-43، صالسابققدري قلعجي، المصدر ) (2

 .30، ص السابقحنا بطوطو، المصدر ) (3



 

 

ًوكان الحزب الشيوعي الفلسطيني يشكل أكبر مواقع الشيوعية المتقدمة نشاطا  .)1(الطبع

، الذي  )رباخأويم ايح(في المشرق العربي وكان زعيم الحزب وبانيه الحقيقي اليھودي 

  .)2(المنفى في جنيففي  التي كان فيھا ايامًكان صديقا للينين منذ 

  

يونية في جوھرھا خاطئة ورجعية بصورة مطلقة، وأن فكرة الصھ((أعتبر لينين       

القومية اليھودية ذات صفة رجعية ضارة + بالنسبة لمعتنقيھا فحسب بل وكذلك للذين 

 وعرض على اليھود مناصب  ،)) ا+شتراكيةا�فكارون خلق انسجام بينھا وبين حاولي

وا في بناء روسيا اھم يس، على أمل أن ، لتشجيعھم على عدم الھجرة لفلسطين حكومية

 لصالح ة ورأى الب?شفة أن تخصيص فلسطين للمستوطنين اليھود خطو ،الجديدة

، وكانوا معادين لفكرة قيام دولة   الصھيوني- البريطانيالتعاون، واستنكروا اXمبريالية 

 يھودية في فلسطين، وتوقعوا أن الثورة القادمة في فلسطين ستكون بقيادة العمال اليھود

  .)3( العرباراضيم?ك والف?حين العرب ضد البرجوازية اليھودية و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 .52، صالسابققدري قلعجي، المصدر ) (1

 .33-32ص ، السابقحنا بطوطو، المصدر ) (2
 .9، صالسابقجورج شكري كتن، المصدر ) (3



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أثر الثورة الروسية في الشرق اAس2مي )5

 أكد المؤتمر 1920 كانون اول 29-22في مؤتمر السوفيتيات الثامن لعامة روسيا      

ران ،  ضد العنف ا=مبريالي حيال الشعوب على الع?قة الودية مع أفغانستان وتركيا وإي

وقد تطورت ھذه الع?قات إلى قيام . )1(التي لم يكن من حظھا أن تكون في عداد الظافرين

، ومع تركيا في 1921ا=تفاقات السياسية بين روسيا السوفيتية وب?د فارس في شباط 

التامة ووفرت وقد وضعت اسس من اجل ع?قات تستند على المساواة . 1921آذار 

  .)2(الشروط المناسبة للع?قة والتعاون مع الجيران الشرقيين

 روسيا السوفيتية فقد وقع لعزلية ا=ستعمارت العدائية للدوائر ا=على الرغم من الح    

دت الجمھورية أي وتركيا التي وإيران أفغانستانن مع او ميثاق صداقة وتع1921سنة 

ًيدا كام?أيني تالسوفيتية كفاحھا للتحرر الوط يد الوطني للشعب أيوقد قوبل ذلك الت. ً

عتراف الجميل لشعب روسيا ا= باتاتوركعبر مصطفى كمال . التركي بالترحيب

عتراف بعدالة قضيتنا، وھذه الع?قة ا=السوفيتية الذي لم يتردد في أصعب اللحظات في 

                                                             

 .102- 1010، ص2ج، 3، المجلد)في ث1ثة مجلدات(لينين، المختارات ) (1

 .17دار نشر، ص.ت.د. أفريقياون دومر وآخرون، تطور الحركة الشيوعية ونضالھا في أسيا ويفا) (2



 

 

 منذ وقت طويل ادنىو اوسطكليزي الذي كان يعتبر الشرق ا=ن ا=ستعمارلم ترض 

       .)1(منطقة نفوذ

ل، ووافقت بً وعينت سفيرا يمثلھا في كاأفغانستاندعمت روسيا السوفيتية استق?ل     

تم  1921 شباط سنة 28فغان قنصلية لھا في طاشقند وفي اعلى أن تؤسس حكومة 

ولتين باستق?ل ة في موسكو فاعترفت كل من الدافغانيع على المعاھدة الروسية يقالتو

أن فغان لحكومة روسيا ان أذافقتا على تأسيس الص?ت الدبلوماسية بينھا، وو واخرى

فغان أن تؤسس لھا سبع انت روسيا لحكومة أذتؤسس خمس قنصليات في ب?دھا و

 في أخرىة دولة أيشتراك مع ا= واتفق الطرفان على أن تلتزم عدم  ،قنصليات فيھا

 تحرير شعوب الشرق  إلى يسعى الطرفانوأن  ،دد س?مة احدھماھأن ت أنھامعاھدة من ش

 برغبتھا وتعھدت الحكومة السوفيتية في ھذه منوطاعلى أن يكون مبدأ استق?ل كل أمة 

ة ا=قتصادية بجميع ما تحتاج أليه من المعونات افغانيالمعاھدة أن تسعف الحكومة 

 وإيرانلمعاھدات بين روسيا السوفيتية  ا1921 آذار - وقعت في شباط   .)2(والفنية

 المعاھدات المتكافئة في تاريخ ھذه البلدان وساعدت على أول وتركيا وھي أفغانستانو

 سفير سوفيتي في طھران ھو روتشتين الخبير في السياسة أولوكان . ترسيخ استق?لھا

لشرقية على وعملت روسيا السوفيتية على حمل الدول ا. )3(البريطانية في المستعمرات

 1921  آذار1 في أفغانستانفارتبطت تركيا و. ا=ستعمار المتبادل ضد التعاونط وابالتر

بمعاھدة تعھد الطرفان فيھا أن يساعد احدھما .  في موسكوافغانيإثناء وجود الوفد 

 يؤسسا ص?ت دبلوماسية فيما وأن،  ز المستعمرين على مملكتيھمااو في رد تجاdخر

ا وسائل البريد منشأ بينھوأن ت،  ً سفيرا يمثلهاخرىا في عاصمة مكل منھبينھا فعينت 

ويقر الطرفان بمبدأ تحرير . فغان بالمعلمين والضباطا تجھز تركيا حكومة وأنالسريع، 

 المطلق وحكم نفسھا بنفسھا بالشكل الذي ا=ستق?لالشعوب الشرقية ويؤيدان حق تمتعھا ب

                                                             

، 6 العددالقاھرة، دار الھنا للطباعة والنشر،. ة، مجلةأساس السياسة الخارجية ل1تحاد السوفيتي، دراسات سوفيتي) (1

 .33، ص)ت.د(
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 عقدت تركيا معاھدة من ھذا 1922 حزيران سنة 26 وفي .تختاره ھذه الشعوب بنفسھا

  . )1(اXيرانيةالقبيل مع الحكومة 

  

ھي  سياستنا " أن 1921حزيران  3 في أفغانستان ممثل روسيا السوفيتية في أكدو      

 ومن أجل  ،، وتطوير صداقتنا مع أفغانستان سياسة السلم والتعاون بين جميع الشعوب

قدم �فغانستان ما في وسعنا من العون ن،  اقية الروسية ا�فغانية+تفاتطوير وتنفيذ 

 الجوانب ولعبت مساندة روسيا السوفيتية المتعددة "لمساعدتھا على التطور والرفاھية

ً التحررية دورا كبيرا في ظفر افغانيلحركة الشعب    .)2(ا=ستق?ل بأفغانستانً

  

 مصطفى كمال أصبحعد بحيث ابطوات التركية خ-وخطت الع?قات السوفيتية       

 إلىمكن التوصل ي هوحد،  الوثيق بين الطرفين التعاونعلى قناعة تامة بأنه باتاتورك 

 اول كانون 18 لينين في بعثھا إلىً المرجوة وھو ما ورد نصا في برقية له اھداف

ن وختمھا  تعميق الع?قة القائمة بين البلديإلى والتي رحب فيھا بكل ما يؤدي 1920

تھا روسيا بنأنني أشكركم إلى أبعد الحدود على السياسة البعيدة النظر التي ت": بالقول

 16ع في ي وبالفعل تم التوق".السوفيتية بمبادرتكم السامية في الشرق كما في كل العالم

بين الدولتين والتي رأى فيھا لينين من جانبه ) خوةامعاھدة الصداقة و( على 1921 آذار

 بين التعاون وتحول  ،من منطقة القففاس) يةابدالحرب ( شبح بعادلة مھمة Xوسي

ت حاول التي اوروبية احد العوامل الحاسمة =قتصاد تركيا على تدخل الدول إلىالجانبين 

- 1920 فقام الجانب الروسي بتزويد تركيا خ?ل عامي  ،خنق الحركة الكمالية بكل السبل

ي فلأالكافية وً مدفعا مع الذخيرة 54 مليون طلقة و63ندقية و ألف ب39 من أكثر ب1921

 والنفط ساعدت  من البنزينكافيةقناع لمقاومة الغازات وأسلحة أخرى متنوعة مع كميات 

وجاء في التقرير . )3(اجانب المعتدين إلىالقوات التركية في توجيه ضربات مت?حقة 

لينين   (وان الحكومة بعنإلىبريطانية رات الابالسري الذي أعده المشرفون على المخ

                                                             

 .288، صالسابق، المصدر إبراھيمعبد الفتاح ) (1

 .80-13، صالسابق المصدر ،نق1 ً عن غفوروف) (2

 .234- 233 ، صا-وسطكمال مظھر أحمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق ) (3



 

 

السيطرة البريطانية في الشرق  على امورخطر أن من إ) إستراتيجي الثورة  في الشرق

  .)1( والعرباتاتوركيينھو التحالف المتمثل بين الب?شفة و

  

 اولنستنتج من ذلك أن مؤتمر باكو أستحق احترام شعوب الشرق كونه المؤتمر        

  وأول مؤتمر وضعھم على الطريق الصحيح ، الذي كرس وأھتم بمشاكلھمهنوع من

لت في ھذا ج التي تواXس?مي قوة اليسار العربي بدايةإن مؤتمر باكو ھو  ، للتحرر

المؤتمر حيث المشاركة الكبيرة والفعالة لشعوب الشرق وخلق الثورة من خ?ل تحشيد 

 وتوحيد الطاقات ا=ستق?لتفادة منھا لتحقيق سا=الطاقات الوطنية وتوحيد حركة اليسار و

والمؤتمر كان . ا=نتصارالشعبية وحفزت النضال الوطني والقومي والديني من أجل 

ًيا ويساريا قبل أن يكون شيوعياوإنسانًوطنيا   وحرية ا=ستق?ل فقد أھتم بالس?م و ،ً

 حالة الشعوب من ة والزراعية وتحسينا=قتصادي على معالجة المشاكل أكدالشعوب و

  .والمساواةحيث الغذاء والعدالة 

 ومشاركتھا الفعالة في رسم سياسة المؤتمر من  ،ةأإن المؤتمر عزز من دور المر        

اتھا مع اوصوات باحترام حقوق المرأة ومساوارتفعت . خ?ل الحضور المتميز لھا

ع دول وضدة الوطنية و والمؤتمر قد عزز الوح ،ھا في بناء المجتمعساھمتالرجل وم

  0 الشرق على الطريق الصحيح

  

ظمة العربية كانت تقف ضد روسيا السوفيتية بالرغم من انعلينا أن نؤكد أن أغلب       

 ا ًفأن كثيرلحضور من العرب فھو ليس مقياسا ً ،  عن اأما. تقديم العون والمساعدة لھا

 لطةـًخوفا من بطش الس. يھاضواء علامن الشخصيات وصلت وشاركت دون أن تسلط 

0  

  

 ا=شتراكية افكارة التي نفذت منھا ابًوأخيرا يمكن القول أن مؤتمر باكو كان البو       

 باعتبارھا وسيلة من وسائل النضال المشترك واXس?مية ، الب?د العربية إلىوالشيوعية 

   0  الغربي عن ھذه البلدانوان ورفع العدا=ستعمارضد 

                                                             

 .277، صمقتبس في المصدر نفسه) (1



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بيكو  -يكساالسوفيتية من معاھدة سالثورة موقف  )6

ايكس البريطاني  بين مارك س1916 -سايم - 16كس بيكو في اياتفاقية س عقدت      

  :مناطق) 5 (إلى نصت المعاھدة على تجزئة الب?د العربية  ،وجورج بيكو الفرنسي

تحت إدارة .  سورية، وحيفا وعكا من  البصرة وبغداد من العراق- المنطقة الحمراء. أ

  . الحكومة البريطانية المباشرة

 وقطعة من سوريا الغربية اناضولالمنطقة الزرقاء تشمل على كليكية وجزء من . ب

  . دارة الفرنسية المباشرةاXتحت 

تحت إدارة دولية )  فلسطينأي(، تشمل القسم الجنوبي من سورية  المنطقة السمراء. ج

 على أن تستشار روسيا بنوع ھذه  ،لحلفاء ومن بينھم روسياتفاق مع اا=يبين شكلھا ب

Xمكة  شريف ن، ويتفق عليھا مع باقي الحلفاء والملك حسي دارةا .  

ية ادمشق وحلب والموصل ، تكون جزء من دولة عربية تحت الحم(المنطقة أ، . د

ية  الواقعة بين فلسطين والعراق تحت الحماا�راضي) �ردناشرق . (ب. الفرنسية



 

 

 1916 نيسان 26 روسيا منذ ةتفاقية قد حصلت على مصادقا=وكانت . )1()البريطانية

تمت بين روسيا  من التسوية العامة التي ا ًت جزءأصبحو) سازوف باليولوخ(باسم اتفاقية 

ات يفق على أن تكون حصة روسيا من الب?د العثمانية ھي و=تقد اوفرنسا وبريطانيا 

في تقع ، وعلى منطقة  )بأرمينيا التركية( وتبليس المعروفة انوزون وابروم وطرارض

 وھذه المناطق تحتوي على ثروات غنية بالنحاس والفضة ،القسم الشمالي من كردستان

  . )2(والملح

. جاد أمة غير عربية في لبناني، وسعت X )العربيةسورية (استولت فرنسا على        

ً وعملت الدولتان معا  ،امة وطن قومي لليھودوعملت بريطانيا على تھويد فلسطين وإق

ة ية لفصل وايتشرت الدعوان  ،Xحياء دولة أشورية ودولة كردية في شمال العراق

 بريطانيا واتبعت،  ة البريطانية المطلقةاي، ووضعھا تحت الحم البصرة عن العراق

  . )3(ربية العراق Xخراجه من صبغته العإلىلتيسير الھجرة من الھند واستراليا 

نشرت حكومة روسيا السوفيتية بعد الثورة المعاھدات السرية الخاصة باقتسام        

Xولم يستطع العرب التساھل مع . كس بيكوايمبراطورية العثمانية وبضمنھا اتفاقية سا

 وقد وجھت اXمبريالية ، مستعمرات للدول إلىات تركية يخطط تحويل أراضيھم من و=

 كانون 3 جميع الكادحين المسلمين في روسيا والشرق بتاريخ إلىية نداء الحكومة السوفيت

 أن الدول إ=. ديھمأي اخذ مصيرھم بإلى، ودعت فيه مسلمي الشرق 1917 اول

وصرح الرئيس ) تلفيق من الب?شفة( اعتبرت كشف المعاھدات السرية اوروبية

 بأنه 1917 اولنون  كا4في الكونغرس بتاريخ ). 1921- 1913(يكي ولسن امر

  . )4(مبراطورية العثمانيةاXسيمنح حق تقرير المصير لشعوب 

صرح بيشون وزير خارجية فرنسا عن سياسة تقرير المصير وعن عطفه على          

 خطب لويد 1918 كانون الثاني 5 وفي  ،رمن والعرب وغيرھماإ=ك. الشعوب في تركيا

 الحرب وأشار أھدافوتحدث عن ) 1922-1916(جورج رئيس الوزراء البريطاني 

                                                             

-22، ص1986، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2عبد الرزاق محمد اسود، موسوعة العراق السياسية، المجلد) (1

23 . 

 .524- 522، ص السابق المصدرعمر الديراوي، ) (2

  .18، ص1982، مطبعة دار الكتب، بيروت، 5عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، ط) (3

 . 468، ص1917تاريخ ا-قطار العربية الحديث، ترجمة عفيفة البستاني، دار التقدم، موسكو، كي، لوتس) (4



 

 

 قدم 1918 كانون الثاني 8 وفي  ،رمنا القومية الخاصة بالعرب واوضاع إلىًمرارا 

) ربعة عشرابنوده ( الكونغرس وضح فيھا إلىيكي ولسن رسالة امرالرئيس 

 مع ا=نكليزي في شؤون الشرق اوسطالخبير ) ھوغارت( التقى 1918المعروفة وفي 

 ويوضح للقادة العرب سياسة بريطانيا في الشرق للتھدأة،  ملك الحجاز  حسينالشريف

ت فيھا بريطانيا أن دول الوفاق تنوي أعلن الحسين مذكرة إلى سلم ھوغارت اوسط ،

وذكرت ) إشغال مكانة تستحق الذكر في العالم، وتأسيس دولتھم(منح العرب أمكانية 

خضع أي شعب إلى يسوف + (ن نظام إدارة خاص وبأنه ًضا بأنه سيحل في فلسطيأيفيھا 

  . )1()خرآ

 كانون 8تقدم بھا الرئيس امريكي ولسن في ربعة عشر التي او= شك أن البنود       

، ظروف النصر الذي   فرضتھا الظروف الجديدة لم تكن إ= خدعة امبريالية1918الثاني 

وات الجريئة والجذرية التي اتخذتھا وكرد على الخط ،  1917أنتجه ثورة التحرير 

،  رضارسوم م، مرسوم الس?م و الحكومة السوفيتية على الصعيدين العالمي والداخلي

وإع?ن حقوق الشعب وبط?ن جميع المعاھدات غير المتكافئة التي فرضتھا الحكومة 

  .)2(وإيران وتركيا أفغانستانالقيصرية والحكومة المؤقتة على 

 بيكو -كساي مسلمي روسيا والشرق الذي تضمن معاھدة سإلىوجه منداء المثل ال      

 حد كبير يقول المؤلف المصري إلىالسرية التي أعيد نشرھا في بيروت مما ھز الوطنين 

 نصوص ا+تفاقات  ،ذاع راديو موسكوأفجأة وعلى حين غرة  ":أمين سعيد بھذا الصدد 

  نصوصهذاعأذاع راديو موسكو فيما أو. سام العالم واضطھاد الشعوبت، +ق السرية

،   التي دارت بين روسيا وفرنسا وانكلترا حول اقتسام بBد الدولة العثمانيةالمكاتبات

 كشف كل شيء واثبت ه أي أن ،بيكو - يكسا واتفاق س ،ذاع معاھدة بطرسبرجأكما 

 اوسـط وھكذا انكشف لشعوب الشرق. )3(" بھميمكرون وأنھم  ،+نكليز للعرباخيانة 

ًجديا إلى موقف دولي  أدت أكتوبر أن ثورة  ،يا=ستعمار ا=حت?ل مرة خطط ول

 وصارت روسيا السوفيتية قوة لحركة تحرير ا=ستعمار ،للنضال التحرري للشعوب ضد 

                                                             

 .469، صنفسهالمصدر ) (1
، الثقافية الجديدة، 1918-1914 البريطاني في العراق، ا"حت1لاريخ سنوات  ت حول السعد، م1حظاتغضبان) (2

 . 65، ص1975 ا-ولكانون -تشرين الثاني) ع.د(مجلة، العراق، 
 .  225، صا-وسطكمال مظھر أحمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق نق1 ً عن ) (3



 

 

 وقد ربط لينين في دعوته بين الس?م وحق الشعوب في تقرير اXمبريالية ،الشعوب ضد 

  .)1(مصيرھا القومي

ت ا=ة كانت على علم باتصاXيطاليستخبارات ا= أن إلىتشير بعض المصادر       

، وھو من أقرب  ساو كذلك أن الكولونيل ھ ،الحلفاء حول تقسيم الممتلكات العثمانية

تفاق عليه بين ا=ط?ع على ما تم ا=، كان على بعض  يكي ولسنامرمستشاري الرئيس 

ولسن يؤكد جھله المطلق بالمعاھدة حتى بعد أن وضعت  ظل الرئيس وأن،  ًالحلفاء سرا

 أن إلى ،ھذه الدولبين ًتفاق سرا ا=وبقيت بنود ھذا . )2(زارھاأوى اولالحرب العالمية 

 حزيران 21تفاق يوم ا=سرار حين نشرت نصوص ھذا اشاء تلك ف بإأكتوبرقامت ثورة 

1917
ت روسيا أعلنوقد . )4(عوبًالذي اكسب النظام شعبية وحبا من قبل الش. )3(

تفاقيات التي ا=السوفيتية رفضھا للدبلوماسية السرية وتعھدت بنشر جميع المعاھدات و

 تشكلت لجنة اساس وعلى ھذا  ،عقدتھا الحكومة القيصرية مع الدول الكبرى وغيرھا

ًت السرية تمريراُ◌ لنشرھا في ماركين لدراسة المعاھدات والمراس? ك.خاصة برئاسة ن

مجموعة الوثائق السرية  (وان مجلدات بمضامين المعاھدات والوثائق نفسھا تحت عنسبع

تفاقيات السرية التي ا=وقد  ضم احد ھذه المجلدات ) سابقفي أرشيف وزارة الخارجية ال

-كسايس(ى، بما فيھا معاھدة اولعقدت بين الحلفاء خ?ل سنوات الحرب العالمية 

  ،ز والفرنسيين أمر فضحھا، حيث ھاج شعور العربكليا=نوقد ھال . )5()بيكو

طمأنوا إ أن الحكام العرب الذين إ=. )6(البريطاني- وتزعزعت أركان الحلف العربي

ھم الوطنية تراخوا ولم يقوموا  ببناء قوتھم الذاتية أھدافكليز والفرنسيين لتحقيق ا=نلوعود 

، ولم يجدوا  الحلفاء عن وعودھم عندما تخلى اواستغ?ل الموقف لصالحھم، لذلك فوجئو

  . )7(ھم بالقوةأھدافلديھم القوة الكافية لتحقيق 

                                                             

محمد شوقي محمد خليفة، منشورات مركز دراسات الخليج د منطقة الخليج العربي، ترجمة ھدادموند رونر، من ي) (1
 . 17، ص1983العربي، جامعة البصرة، 

  .140- 139، صا-وسطكمال مظھر أحمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق ) (2
اد، ، مطبعة المعارف، بغد1921- 1914 البريطاني ا"حت1لد ھعبد الرزاق الھ1لي، تاريخ التعليم في العراق في ع) (3

 .206، ص1975
 . 27، ص1987، دار ال1م، لندن، 1930- 1908حسين جميل، العراق شھادة سياسية ) (4

 . 140كمال مظھر أحمد، أضواء على قضايا دولية في الشرق الوسط، ص) (5

 . 19، ص1992عبد الرزاق الحسني، أحداث عاصرتھا، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ) (6

، 1999راسات في تاريخ العرب المعاصر، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، محمد علي القوزي، د) (7

 . 12ص



 

 

 المعارضة ا=نكليزية العراق عن طريق الصحافة إلىوصلت الوثائق السرية         

قنعة المزيفة عن طريق ا كشف إلى،  التي تصدر في كلكتا) بل المتينح(وصحيفة 

ية ا=ستعمار، وعرفت الشعوب العربية بالخطط ة الجمھوريبريطانيا الحرة، وفرنسا 

ناء الوطن العربي أب تغلغل الوعي القومي في نفوس إلىمما أدى . )1(لتقسيم الدول العربية

 في قوة الوعي ادتوقد ز. أخرىً، ولم يعد ھذا الوعي منحصرا في طبقة دون  كافة

رات ابار وسائل المخ وما أعقبھا من انتش ،، أحداث الحرب المذكورة وسعة انتشاره

، ويسر معرفة  ، وبما قرب أجزاء المعمورة بعضھا من بعض اعةاXذ، و والمواص?ت

، ونضجت القومية وتملك حب  ، فتنبھت المدارك ما يجري في كل منھا بسرعة وسھولة

 وجحد  ،ًھم ضاعت وسفكت لنصرة الحلفاء عبثاء وأدرك العرب أن دماا=ستق?ل ،

، وتبددت جميع   والمنافع الحربية التي أفادوھا من الوطن العربيالحلفاء كل الجھود

  . )2(رب على أنصاف الحلفاء لھمعح?م التي علقھا الا

 إلى قدمهى بتوجيه استفھام اكتف،  بيكو -يكسا باتفاقية سمكة الحسينسمع شريف        

أن بريطانيا "يھا  فأكد المعتمد البريطاني برسالة اب، فأج  البريطاني في جدةالمتعمد

،  وحلفاءھا مازالت واقفة موقف الثبات لكل نھضة تؤدي إلى تحرير ا�مم المغلوبة

ً�مة العربية في جھادھا من تبني عالما يسود فيه اوھي مصممة على أن تقف بجانب 

ويبدو أن الحسين اقتنع بھذا الرد ولم يوجه . "القانون والشرع بدل الظلم العثماني

 تشرين الثاني 7ًثم أصدرت الحكومتان البريطانية والفرنسية تصريحا في . رخآًاستفسارا 

 تحت أعباء رزحتا ھو تحرير الشعوب العربية التي طالما مھدفھإن  بينا فيه 1918

 وطنية تستمد سلطتھا من رغبة اداترإشاء حكومات ووإنً نھائيا اماً وتحريرا تا=ستعمار

 ومع ذلك فلم يكن لتذمر الحسين أي تأثير، ولم يؤد. )3( اختيارھمومحضالسكان الوطنيين 

نه فيصل اب يقع على عاتق الحسين ونب من ھذا الذھاماً جزءا وأن  ،ة نتيجةأي إلى

الوثوق ب العرب في الوقت ذاته اا بالبريطانيين ألزمم، فأنھما برغم عدم ثقتھ نفسيھما

                                                             

بغداد، -مكتبة النھضةعبد الواحد كرم، ، ترجمة 2ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق، ط. كاتلوف. ن.ل) (1

  .16، ص1975

 . 18-17عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية الكبرى، ص) (2

توفيق سلطان اليوزيكي وآخرون، دراسات في الوطن العربي الحركات الثورية والسياسية، مؤسسة دار الكتب ) (3

 . 72-71، ص1932للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 



 

 

طاني توماس لورنس فيصل  البريضابطونصح ال. )1(بموقف البريطانيين الودي تجاھھم

ة في اھمالبريطانيين وذلك بتقديم أعظم المسيخجل والذي كان يعمل بتوجيھاته بأن 

لقد ((انتصارھم بحيث يجعل من المستحيل تملصھم من الوفاء بتعھداتھم نحو العرب 

  . )2())ه ، بل يعتمد على قوة تصرفهأبورجوته أن + يصدق وعودنا كما صدقھا 

ًف حسين لم يفعل شيئا واحدا إن الشري       ، وھذا يدل  كليزا=نوراء ظھر حلفائه من ً

 ،=نكليز الذين تنكروا لعھدھم معها خطأ التحالف مع سقط فيواضحة على أنه د=لة 

 وضعوا  ،قطار العربية في الشرق مع الفرنسيين وفي الوقت ذاتها =قتسام وعملوا

ي اليھودي فيھا فيما بعد، يعلق المؤرخ الوطن القوم سس لضياع فلسطين وإقامةا

أنه بعد نشر تصريح بلفور : (ستيورات على ھذا الوضع فيقول البريطاني ديزموند

 وأن)  بل عمBء فقط-بيكو، لم يبق لبريطانيا أصدقاء من العرب-يكساواتفاقية س

عتبار أمكانية استخدام الصھيونية في ا=بريطانيا حين أصدرت وعد بلفور أخذت ب

  .)3(واجھة حركة التحرر الوطني في الشرق العربي وفي مصر بالذاتم

، وقد  مة على مصير العرباوإن ضعف القيادة العربية آنذاك واستعدادھا للمس      

كما اتضح ذلك من . ً معروفا للجميع مسلك الشريف حسين في الثورة العربيةأصبح

ة اي ذلك نكإلى، يضاف   بعدهنائه منأبمات او، ومواقف ومس مراس?ت حسين مكماھون

البريطانيين والفرنسيين بالعرب وتأمرھم بالمضي على اقتسام العالم العربي والتحكم في 

) بيكو-كسأيس(ات ودوي?ت كما أتضح فيما بعد اتفاقية ي و=إلى، بعد تمزيقه  مصيره

  .)4(نةاي الصھإلىً، وأخيرا تسليم فلسطين  وغيرھما) ريمو-سان(و

من جاد السبل التي أيالبريطانيون إجراءات معاكسة ركزت بشكل خاص على اتخذ       

 طريق  اسفين في الع?قات الجديدة التي ظھرت لتوھا بين العرب والروس عندقشأنھا 

 وربما يكفي أن نورد في ھذا المقام مقال المؤرخ اھدافا وايبذر روح الشك في النو

                                                             

 . 471، صالسابقلوتسكي، المصدر ) (1

، 1953ين للطباعة والنشر،  وآخرون، مؤسسه فرانكلإبراھيمنج1ء عز الدين، العالم العربي، ترجمة محمد عوض ) (2

  .15، ص1958 وعمر عيد النور، معركة المصير العربي بين الغرب والشرق، بيروت،  ؛141- 140ص

 خليل أحمد، تاريخ الوطن العربي الحديث والعاصر، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة نق1 ً عن إبراھيم) (3

 . 106-105، ص1987 ،لالموص

 . 8-7ت، ص.، الطريق التاريخي لوحدة ا-مة العربية، دار الفكر الجديد، بيروت، د@ عامر عبد) (4



 

 

وأسرع ": ليا يالسرية م) بيكو-كسايس(د أمين سعيد الذي يذكر بصدد الكشف عن بنو

إلى ا+نكليز يسألھم عن ھذه المكاتبات والمعاھدات وا+تفاقات ) ملك الحجاز(الحسين 

+نكليز ويثق ايزال يثق ب ، وكان لسوء الحظ + ًوكان بالفعل + يعرف شيئا عنھا

ترعوا ھذه اخ) البولشفيك( ورددوا فقالوا بدون حياء وخجل أن  ،بإخBصھم ومودتھم

 ويقال أن العديد من  ،المكاتبات والمراسBت بغية إفساد العBقات بين العرب والحلفاء

اللعبة (ساسة العرب صدقوا ھذا ا�مر ومنھم فيصل ا�ول الذي ظل يعتقد بصحة 

  .)1("إلى أن بين له لورنس حقيقة ا�مر) البلشفية

 تسجل اللقاء الذي تم بين الملك حسين بنشر وثيقة تاريخية  )∗(انفردت صحيفة المقطم     

 اب وتتضمن ھذه الوثيقة تفاصيل اللقاء والخط ،1924بن علي والوفد الصھيوني سنة 

شتراك مع أ=سرائيلي في اX الملك حسين يبدي فيه رغبة الشعب إلىالذي رفعه الوفد 

 وسام امالحاخ وقد رحب بھم الملك حسين ومنح  ،مة العربية في سبيل نھضة الشرقا

  .)2(يه لج?لة الملك في داخل أطار من القدسيةأمان بعد أن قدم الوفد الصھيوني ا=ستق?ل

، التي تھدف  رةثيتفاقيات الكأ=بيكو واحدة من -كسايتستنتج من ذلك أن اتفاقية س      

، وھي تخلق الحروب من أجل مصالحھا الخاصة فكان  ?لھاغاد الشعوب واستـتعب اسإلى

 العرب على ما ھم ًأو= التي كشفت ھذه المعاھدات ونبھت أكتوبرالمتميز لثورة الدور 

كليز والفرنسيين ھم أ=ن جانبھم أمثال إلى الحلفاء الذين يتمسكون بھم ويقفون وأن  ،عليه

ية ا=ستعمارھم أھداف بل يجب أن يستعملھم وسيلة لتحقيق  ،= يھمھم مصير العرب

ربعة عشر المزيفة وتھمل ايكي ولسن امرئ الرئيس فالتأريخ يبرز ويشيد بمباد

  . الشعوب حق تقرير مصيرھامنحرض والس?م الذي دعا لا اھمية التاريخية لمرسوم

لحاق اXمتيازات لوقوفھا ضد أ= قد تخلت عن استحقاقاتھا من أكتوبروكانت ثورة      

، و= يمكن   = يمتلك حريتهخرىأ ا ًد شعوبتعباد مؤكدة على أن الشعب الذي يستعبسا=و
                                                             

  .229، صا-وسطكمال مظھر أحمد، أضواء قضايا دولية في الشرق مقتبس من ) (1

 نيسان 18صدرت في )  البريطاني في مصرا"حت1لأي لسان حال (، صحيفة يومية سياسية احت1لية  المقطم )∗(
 لصدروھا عن سياسة الدفاع عن ا-ول وقد كشف منذ اليوم  ،ر رئاسة تحريرھام تولى فارس نوقد .1889

 والعداء السافر للحركة الوطنية المصرية فقد أعفتھا السلطات البريطانية من قرارات  ،المصالح البريطانية
 وقد  ،ات المصريةالتعطيل أو المصادرة التي كانت تعرض لھا الصحف الوطنية في مصر على أيدي الحكوم

ًھاجمت الثورة العربية وأدت دورا أساسيا في توسيع شقة الخ1ف وأثارت الطائفية بين المسلمين والمسيحيين  ً
، وتتميز بالرد على وجھات النظر المعادية لبريطانيا في صحف أوربا وقد استقطب مشاعر 1911-1910سنة 

، السابق ، المصدر عواطف عبد الرحمن : أنظر . صرية لمالعداء من جانب التيارات الوطنية أو الصحافة ا
 . 153ص

  .135المصدر نفسه، ص) 2(



 

 

 الدور الروسي المساند إلى أن المصادر العربية = تشير إ= .اخرى أن يحترم الشعوب 

 إنما ھي لعبة بلشفية، ا=تفاقاتدعاءات البريطانية بأن كشف ا=للعرب وتتفق مع 

  . عبر التأريخللعرب ليتستروا على خيانتھم التاريخية المتواصلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  الخامسالخامسالفصل الفصل 
  

  أثر الثورة الروسية على العراق والمشرق ا�س�مي
  
  
  
  

 0أثر الثورة في ظھور الحركة العمالية والتنظيم النقابي في العراق  )1

 0جذور الفكر الماركسي في العراق  )2

 0الحركة الوطنية ودورھا في نشر الفكر ا%شتراكي  )3

 0 1920لعراق تأثير الثورة الروسية على ثورة ا )4

 0 تأثير الثورة الروسية على المشرق ا6س5مي )5

 0  تركيا –أو% ً  •

 0  ب5د فارس –ثانيا ً  •

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ثر الثورة في ظھور الحركة العمالية والتنظيم النقابي في العراقأ )1

ً       إن مي?د الطبقة العاملة العراقية جاء متأخرا ، إذ برزت قوة ضعيفة في الكيان 

اعي إلى جانب البرجوازية التجارية المرتبطة بالرأسمال اجنبي والطبقة العاملة ا=جتم

سبقت بذلك تكون البرجوازية الصناعية الوطنية بعقود ، وكان الريف يؤلف المصدر 

الرئيسي لتكون الطبقة العاملة ولم يفقد معظم العمال في ھذه المرحلة صلتھم بالريف ، بل 

ع الجديدة وسيلة للحيلولة دون انھيار  العمل في المشاريعلى العكس من ذلك اتخذوا

قتصادھم الزراعي في ظروف اشتداد ا=ستغ?ل اXقطاعي ، واغلب العمال ھم ا

وقد كان . )811(الموسميون ، وھم أقرب إلى الف?حين ، وذلك لعدم ارتباطھم النھائي باdلة

ماية المكاسب الوطنية وتھيئة لھا أھمية كبيرة في الحركة الوطنية فھي تناضل من أجل ح

مناخ الوحدة الوطنية بين كل القوى الوطنية وتحقيق خطوات أوسع لخلق قاعدة اقتصادية 

وطنية ، وتدافع عن حقھا في العمل في شروط أفضل وتطالب بالضمانات ا=جتماعية 

إ= أن النمو الحقيقي للصناعة . )812(والصحية والعيش الكريم وإبعاد شبح البطالة

طورھا بدأ مع دخول جيش ا=حت?ل البريطاني الذي احتاج إلى العمل لشق الطرق وت

وتعبيدھا ، وأعمال البناء والخدمات وتوسيع مشروع سكك الحديد وذلك خ?ل الحرب 

إلى توظيف أموالھم في صناعات ) عراقيون وعرب(وبعدھا ، وبادر أصحاب اموال 

ت معامل للدباغة معمل فتاح باشا للنسيج وأنشئأقيم كائر كما ـمختلفة فأنشئت معامل للس

والصناعات الجلدية والطابوق وحلج اقطان وتقطير الكحول وإعداده ، في بغداد 

  .)813(والموصل ، وأخذ عدد العمال بالتزايد خاصة في حقل النفط

  

 عامل في ميناء البصرة اغلبھم من 5,000      وكانت الطبقة العاملة صغيرة الحجم 

 ولم تكن ھذه الطبقة 0 عامل من سكك الحديد وعمال الميناء 6,000ين وحوالي الحمال

من مجموع السكان في المدن % 10من مجموع الشعب العراقي و % 2تشغل أكثر من 

                                                             

 .35- 34، ص1981 كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقية التكوين وبدايات التحرك، دار الرشيد للنشر،  )(811

 . 10-8، ص1972/ آب/39د، ية في العراق، العدابة تاريخ الحركة النقاب الثقافة الجديدة، مساھمة في كت )(812

ة، مؤسسة ا"جتماعيية في العراق، وزارة العمل والشؤون ابلجنة في مؤسسة الثقافة العمالية، الحركة النق) (813

  .6-5، ص1976ية، بغداد، ابالثقافة العمالية، الحركة النق



 

 

1920ًامر الذي جعل دورھا محدودا في ثورة 
وكان الھنود يشكلون العدد اكبر . )814(

امات والقطارات وتفريغھا، إذ كانوا أكثر من واغلبھم من الحمالين لتحميل السفن والعو

 ألف عامل ومن بينھم إيرانيون وكرد وعرب ، وبعضھم من مناطق الخليج من 156

مسقط وأبو شھر ، باXضافة إلى العراقيين ، كذلك استخدم المحتلون النساء واطفال 

من مجموع العمال % 40للتعويض عن النقص ، وقد شكلت النساء حوالي 

  .)815(قيينالعرا

 طريق عن العمال من يحتاجون ما لجمع القوة يستخدم البريطاني ا=حت?ل وكان     

 طريق عن العمال يستغلون كانوا الذين والملتزمين الشيوخ من المحليين المقاولين

 تفاوت خ?ل من العمال بين الصراع يخلقون وكانوا ، مرتباتھم من جزء استقطاع

 بدون يستخدمون واسرى سجناءال وكان اراتـالش ورفع بسالم? في وا=خت?ف اجور

 ا=حت?ل قوات مع العاملين عدد بلغ 1918 عام ففي ، الجنود من اغلبھم وكان أجر

 النامية العراقية العاملة الطبقة فأن ذلك من بالرغم ولكن ، شخص ألف 12 البريطاني

 أحتك العراقي العامل أن ذلك من ھموا= ، الفترة تلك خ?ل ما حد إلىً ونوعاً كما تطورت

 موقفه في أنعكس مما, واقعھم يفھم فبدأ , بالمستعمرين مباشرة بصورة مرة ول

 العمالي بالسلوك وتأثرھم , اجانب العمال مع ا=خت?ط جراء ومن. )816(إزاءھم

 وغطرسة عسف من يعانونه كانوا الذي وا=ضطھاد واd=م بالمآسي وإحساسھم اخوي،

 والوعي النضالية بالخبرة يتمتعون الذين اجانب العمال بھؤ=ء يتأثرون جعلھم ذلك كل ،

  .  )817(بلدانھم في الطبقي

 أو) 1921-1918 (ا=حت?ل باسم أما بريطانيا قبل من مباشرة يحكم العراق كان      

 نع نجمت مھمة وتحو=ت تغيرات الفترة تلك خ?ل شھد وقد). 1932-1921 (ا=نتداب

 كبيرة آثارا ترك مما , عليه ذاك يوم استعمارية دولة كبر مباشرة سيطرة أول فرض

                                                             

ة، مطبعة الس1م، عبد الرسول حسين وعدنان حسين، صحافة ثورة العشرين، موقف صحف بغداد من الثور) (814

 . 20-19، ص 1970بغداد، 

 . 50- 42كمال مظھر أحمد، الطبقة العاملة العراقية التكوين وبدايات التحرك، ص) (815

 .52 المصدر نفسه ،ص) 816(

ض الحركة الف1حية إنھادور الرفيق فھد والحزب الشيوعي العراقي والقوى الديمقراطية في , حكمت خليل محمد) 817(

 .24ص, 2009, بغداد,  العباد للطباعة والنشردار, في العراق



 

 

 تطورت التي العاملة الطبقة بنية على وبالذات , العراقي للشعب ا=جتماعي الكيان على

 في العسكرية القواعد Xقامة اXنشائية اعمال في المشتغلين العمال عدد بلغ حتى بسرعة

 لغرض البصرة ميناء في اعمال كذلك. شخص ألف 34 حوالي ًمعا وإيران العراق

 العمال عدد بلغ إذ. والعمال المشرفين من أكبر عدد إلى فيه الخدمات احتاجت إذ توسيعه

  .)818(مختلفة أوقات في التوسيع بأعمال يقومون كانوا عامل ألفي 2,000 من أكثر

 عامل ألف 70 حوالي وحدھا البريطانية العسكرية القواعد في المشتغلين عدد وبلغ       

 التطور لكن الصناعي، اXنتاج في العاملين مجموع من ًتقريبا بالمئة 35 يعادل ما أي

 عاملة طبقة كأي افأنھ السياسي تفكيرھا أسلوب في حدث الطبقة لھذه نسبةبال اكبر

 في دورهو والطبقي السياسي وزنه يعني = لكنه ، المجتمع في ً◌ جزءا كانت أخرى

 نشاطھا في ذلك استغ?ل اخرى الوطنية والفئات الطبقات استطاعت حيث التغيير

 الحديد سكك مشروع ويعتبر. )819(الحاكمة الفئات مع المستمر صراعھا في السياسي

 يكن ولم ، مستخدم ألف 25 يستخدم والذي نوعه من الوحيد الكبير الرأسمالي المشروع

 وربع أ=ف ستة 6,25 حوالي أي% 17 على يزيد يهف العراقيين المستخدمين عدد

 إلى تطمئن ا=ستعمارية اXدارة تكن ولم. ا=حت?ل بجنود محصورة المھارة وكانت

 العارمة الوطنية للثورة وتحفز ثورية روح من بھم تماسھا أول من لمسته بعدما العراقيين

 مستمر تزايد في كانت المحليين العمال إلى الحاجة لكن. )820(1920 عام اضطربت التي

 تجبر وكانت, يوم كل في المتوسعة الميناء وأعمال والطرق الحديد وسكك السدود فان, 

 الزراعية والحقول النخيل بساتين من الزراعيين السكان سحب على ا=حت?ل حكومة

 ذا اشغال ھذه من الكثير يكن ولم. المطلوبة الحاجة من أكثر منھم الفائض أصبح حتى

 العمل فيالق في بالقوة ا=نخراط على عراقي ألف 90 حوالي وأرغم. )821(عام نفع

 شاسعة مساحات أھملت العاملة ايدي لنقص ونتيجة العسكرية المواقع Xنشاء البريطانية

                                                             

 .59-55ص, الطبقة العاملة العراقية التكون وبدايات التحرك, كمال مظھر أحمد) 818(

 .59ص, 1976 ا-ولتشرين , 10, العدد, العراق, مجلة, الثقافة, تاريخ العراق الحديث, علي منھل) 819(

 .14ص, 1972, آب 39, 1العدد, ية في العراقابكة النقة تاريخ الحرابمساھمة في كت, الثقافة الجديدة) 820(

, 2004, بيروت, دار الرافدين للطباعة والنشر, ترجمة جعفر الخياط, فصول من تاريخ العراق القريب, المس بيل) 821(

 .64-63ص



 

 

 الصناعي والركود ا=ستھ?كية والسلع الغذائية المواد نقص إلى ذلك وأدى اراضي من

  .)822(الجوع وتفشي اسعار وارتفاع

 ا=جتماعية القوى مع الوطني نشاطھم وأندمج العمال ھؤ=ء وعي أزداد وقد        

 عمال قدم حين 1918 عام جرت قد لھم مشاركة أول وكانت الوطنية والحركة اخرى

 ھملمساوات وذلك عنھم الحيف برفع فيھا يطالبون لينج شركة إلى عريضة ∗الدويكار

 ذلك على ًوردا. رفضت اXدارة أن إ= , واXجازات وراج ناحية من اجانب بالعمال

. بالقوة كسر اXضراب ولكن مطاليبھم تلبية على مصرين العمل عن العمال أضرب

 حكم ظل في قام وطني طابع ذات طبقي نضالي عمل باكورة اXضراب ھذا واعتبر

 يوم لعالميا العمال عيد ليومً مصادفا اXضراب وكان. )823(أجنبي مشروع في استعماري

 لcجنبي معاد وطني وشعور الشركة استغ?ل ضد وعي عن ً◌ معبرا. 1918 أيار 1

 أحوالھم تحسين أجل من ، النجف في البناء عمال أضرب, الوقت نفس وفي. المحتل

. مرة ول اجتماعية قوة , العراقية العاملة الطبقة م?مح ظھرت وقد ، أجورھم بزيادة

 والحرفيون والكسبة العمال كان حيث العشرين ثورة أيام في الجماھيري التحرك ضمن

 ويتصدرون , الجوامع في تعقد كانت التي , الشعبية ا=جتماعات عماد يشكلون , بغداد في

 تقرع وھي , الشرقية الكرادة من كبرى مظاھرة خرجت فقد , الجماھيرية المظاھرات

 من كل , المظاھرة بقيادة قام وقد ، ةالوطني الحركة لقادة ومؤيدة ل?ستق?ل ھاتفة الطبول

ً طباعا وكان ، علي بن الرزاق وعبد بغداد غرب من أخشاب بائع خضير بن طه الشيخ

  .)824 (الفضل محلة في

                                                             

 .186ص, دراسات في تاريخ العرب المعاصر, محمد علي القوزي) 822(

 منطقة في والزوارق البواخر لتصليح العثماني العھد في ا"نكليزية النھرية لينج شركة أنشأته الذي المعمل, الدويكار )∗(

 رشد ابن دار, 1934 - 1920 العراق في  التقدمي ا"شتراكي الفكر جذور, فياض حسن عامر, انظر. العرب شط

 .34ص, 1980, بيروت, والنشر للطباعة

 .المصدر نفسه) 823(

 .24 ص,السابقالمصدر , حكمت خليل محمد) 824(



 

 

 تظاھرة في 1920 مايس 24 يوم ،∗خانه الحيدر جامع من المصلون خرج     

 أول سقوط إلى أدى مما عـالجام قرب متواجدة كانت التي البريطانية بالقوات واصطدموا

 التالي اليوم وفي. ًنجارا يعمل كان اdخرس حسن ھو الرشيد شارع في العمال من شھيد

 ا=ستعمار بسقوط تھتف وھي , الوطن شھيد لقب ومنحته , الشعبية الجماھير شيعته

 لھم تصدت الجامع من الحضور خروج وبعد ، والحرية با=ستق?ل والمطالبة البريطاني

 الذبح رسوم بسبب القصابون اضرب الفترة ھذه وفي. وفرقتھم أ=نكليز جنودال من قوة

 عام وفي ، الرسوم تخفيض تم أن إلى يومين لمدة اXضراب ودام العاصمة أمانة قبل من

 السكك عمال وجماعته) صالح محمد النقابي (بادر ُحيث الجمعيات قانون صدر 1922

 المحلية السلطات ولكن, مصالحھم عن تدافع ةعمالي نقابة بتشكيل الشالجية في الحديد

  . )825(ذلك رفضت

 بن الكريم عبد (ھو الرشيد شارع في سقط الذي الشھيد اسم أن أخرى رواية وفي       

 بلفور سيارة تسلقه جراء من استشھد وأنه ، خانه الحيدر محلة سكنة من) النجار رشيد

 , أنه الحسني الرزاق عبد المؤرخ يذكر بينما. )826(فدھسته بغداد في العسكري الحاكم

 الفضل محلة في ًنجارا ويشتغل كرب?ء يسكن الحويزة أھل من اخرس رجل أصيب

 ىاحد دھسته بل وقيل ، أصابه ناري بطلق الرحيم عبد بن علي عبد اسمه ببغداد

 وطنية بمظاھره التالي اليوم في هثوام إلى وشيعوه , موته ھلونا فاكبر ، المصفحتين

 أثناء إصابته تؤكد التي الرواية مع وإنني .)827(البريطانية السلطات فيھا تحدوا كبرى

  0 بلفور سيارة تسلقه

 وتخفيض المزعوم الوطني الحكم وتأسيس 1920 عام اولى العراقية الثورة وبعد     

 العسكريين محل السكك مشروع في العراقيين العمال إح?ل بدأ ، ا=حت?ل جيوش

                                                             

 كبير الوطني الكفاح في دوره وكان. الدينية وطوائفه بقومياته العراقي الشعب وحد, ًووطنياً دينياً مركزا, خانه حيدر )∗(

 كان والذي السيد أحمد ومحمود الرحال حسين وكان الثورية الفكرية الدروس Cلقاء تعد فكرية مدرسه وكان. ًجدا

 ماركس لكارل معلقة صور ث1ثة فيھا توجد الغرفة ھذه بأن ويقال وريةالث للحركات مھيأة غرفة يمتلك والده

 الجادرجي كامل الحضور من وكان العراق في منيةا- الظروف في صحيح غير أراه وھذا ولينين انجلر وفردريك

 .  المتصاعدة والمقاومة الثوري واندفاعھم التمن أبو جعفر ومحمد

 .27-26 ص,السابقالمصدر , حكمت خليل محمد) 825(

 .126ص, 1991 ،بغداد ,مطبعة ا-ديب البغدادية, 2ط, علي البازركان الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية) 826(

 .88ص, الثورة العراقية الكبرى, عبد الرزاق الحسني) 827(



 

 

.  )828(اساسية أھدافھا الثورة تحقق لم وإن الوطنية الثورة بفضل, دريجبالت اجانب

 عمال من عدد بقيام تمثل الذي العمالي النقابي الوعي بوادر أول 1924 عام وشھد

 العاملة الطبقة أن إ= , لھم نقابة بتأسيس للسماح المحلية السلطات إلى طلب بتقديم السكك

 يعزز لم فيھا المبدأ وأن ، اخرى ا=جتماعية لطبقاتا إلى بالقياس العدد صغيرة كانت

 لتأسيس جرت ومحاو=ت نقابية تنظيمات ھناك وكانت. )829(بوضوح الطبقية ھويتھا

 صفوفھا تنظم العاملة الطبقة وبدأت. )830(1924 سنة في نادي شكل على عمالي تنظيم

 بالنسبة مبكر وقت في وسرية علنية , أخرى وتجمعات , ونواد , وجمعيات نقابات بشكل

 , المستقل السياسي تنظيمھا بناء ظروف وينضج الطبقي وعيھا يتكامل أن وقبل لوجودھا

 التي. )831(البرجوازية نفوذ تحت ومنظماتھم العمال من واسعة أقسام وقوع سبب مما

 اذى وإلحاق العاملة الطبقة بؤس إلى تؤدي التي والعدالة البشري للوضع امتھانا تمارس

  .)832(البرجوازية أوجدتھا التي الظروف بسبب والنفسي يالجسد

 بما السلطة شعور وبسبب ، للعمال ٍناد تأسيس بطلب القزاز صالح محمد النقابي تقدم      

 تتوقف لم العمال جھود أن إ= ، فرفضته عليھا خطره أدركت نتائج من الطلب ھذا يحمله

 الندوات وعقدت لدباغةا ومعامل السكك في اXضرابات من سلسلة فقامت, 

 العربية اقطار في العمالية باXضرابات العراقيون العمال وتأثر. )833(وا=جتماعات

  . )834(أكتوبر ثورة بعد السوفيتية روسيا في السلطة العاملة الطبقة وتسلم

 معاقل اخطر في لھا منظم شامل إضراب أول العراقية العاملة الطبقة بدأت       

 ويأتي )835(∗فھد بقيادة الميناء عمال اضرب عندما 1924 عام في وذلك ا=ستعمار
                                                             

 .12ص, 1972, آب, 39العدد , , ية في العراقابة تاريخ الحركة النقابمساھمة في كت, الثقافة الجديدة) 828(

 .14ص, 1977, بغداد, دار الحرية للطباعة, الشخصية العمالية في القصة العراقية,  حسنإبراھيمرزاق ) 829(

 .  23ص, 1990, بغداد, مطبعة اسعد. 1945-1932الحركة العمالية في العراق , أميرة حسين محمد الكريمي) 830(

 .   8ص, السابقالمصدر ,  في العراقيةابة تاريخ الحركة النقابمساھمة في كت, الثقافة الجديدة) 831(

 مقدمة إلى مجلس جامعة,  رسالة ماجستير) 1852-1838(الحركة الجارتية في بريطانيا , علي جبر حسن ) 832(

  .  5ص, 2006, بغداد

 .  6ص, السابقالمصدر , ية في العراقابالحركة النق, لجنة في مؤسسة الثقافة العمالية) 833(

   .23ص, السابقصدر الم, حكمت خليل محمد) 834(

, العراقي الشيوعي الحزب ومؤسس بارزة وطنية شخصية, فھد لحزبيا الحركي واسمه يوسف سلمان يوسف, فھد )∗(

 .1949 شباط في اCقطاعي يلكالم النظام يد على اعدم, ومتنورة كادحة كلدانية عمالية عائلة من

 .  8ص, ابية في العراق نقة تاريخ الحركة الابمساھمة في كت, الثقافة الجديدة) 835(



 

 

 اXدارة ضد اXنسانية بحقوقھم واXجحاف الشاقة العمل ظروف على ًاحتجاجا اXضراب

 العمال أقرانھم مع بالمساواة العمال وطالب ، الميناء على المشرفة المحتلة والسلطة

  .)836(والبريطانيين وامريكيين الھنود

 والتحرير الوحدة أجل من تناضل كانت العراقية العاملة الطبقة أن ذلك من نستنتج        

ً أساسا ھم العمال أغلبية كون بالف?حين مصيرھا ربطت وقد ا=ستعمارية السيطرة من

 إلى. ًمتماسكا والمدينة الريف بين الترابط بقي لذلك المدينة في عملھم يمارسون ف?حون

  .العمال من قليل ً◌ اعدد تستوعب التي البيتية المعامل عھام وظھرت المدن ظھرت أن

 اجور في والتفاوت ، التناقضات وعاشت ، ا=حت?ل ظل في العاملة الطبقة نمت

 النساء واستغ?ل العراقيين والعمال اجانب العمال بين والرعاية واXجازات والمعاملة

 تأثرت وقد . اعداد من يحتاجونه ما جمع أجل من والبطش القوة تواستخدم ، واطفال

. الوطنية بالحركة واندمجوا السياسي وعيھم زيادة إلى أدت التي أكتوبر بثورة حركتھم

  .والنضال ل[لھامً ومصدرا العراقية العاملة للطبقة مثا= السوفيتية روسيا في للثورة وكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 العراق في الماركسي الفكر جذور )2

 افكار =نتشار اول الحافز 1917 عام ا=شتراكية أكتوبر ثورة تصار=ن كان لقد       

 الذي السـ?ح والماركسية. الماضي القرن من العشرينات مطلع في العراق في الماركسية

                                                             

   .23ص, السابقالمصدر , حكمت خليل محمد) 836(



 

 

 مجتمع وبناء ، ا=حت?ل ضد موجھة وطنية قوة وإيجاد ا=تحاد من والف?حين العمال مكن

 حكومة فرضته الذي والفكري اXع?مي الحصار رغم ، وا=ستعباد ا=ستغ?ل من خال

 وبالنظام بالبلشفية التھم أبشع وإلصاق ، ايديولوجي التضليل وسياسة ، ا=نتداب

 السياسي بالتطور عجلت التي العوامل أھم من واحدة أكتوبر ثورة وكانت. )837(الجديد

 القريبة القفقاس وراء ما لشعوب المشروط غير المصير تقرير حق الب?شفة أعلن أن بعد

 والوعي ا=ستق?ل عن للحديث الوطنية الحركة شجع الذي امر العراقية الحدود من

 ا=نتصار وتحقيقھا الروسية الثورة نجاح وشجع. أجله من العمل وضرورة بضرورته

  . )838( البريطانية القوات مقدمتھا وفي ، اجنبي التدخل قوات ضد

 على وانكبوا الماركسية بافكار تأثروا الذين لمثقفينا من عدد مبكر وقت في وظھر

 ولبنان سورية طريق عن الماركسية والكراريس الكتب من تصلھم ما طريق عن دراستھا

 , صدقي بكر وعوني, الرحال حسين من كل ضمت عراقية ماركسية حلقة أول فظھرت ،

 وفاضل , وعجد x وعبد , السيد أحمد ومحمود, سليم ومحمد , علي ومصطفى

 أسسوا وقد. نشيطة سياسية قوة كانوا الذين الوطنيين المثقفين من وھؤ=ء. )839(∗محمد

 معظم وكان اجنبية السيطرة ضد النضال في كبير بدور قامت التي الوطنية احزاب

 والط?ب والمعلمين المحامين من ھم الوطنية الحركة في ساھموا الذين العراق مثقفي

 اسباب ومن. جديدة ونظريات بأفكار الوطنية المثقفة الفئة ھذه لمعرفة وذلك ، وغيرھم

 فترة في إ= العمالية الطبقة تبلور عدم ھو السـياسي للنضال فائدة الفئة ھذه جعلت التي

 حسين كان وقد. )840(ًواقتصادياً سياسياً دورا تلعب أن الفراغ ذلك لھا ھيأ وقدً جدا متأخرة

 التف وقد ، ا=شتراكي للفكرً متحمسا وكان بغداد في الثقافية للحلقات اولى النواة الرحال

 افكار ھذه يناقشون وكانوا التقدميين طليعة يعدون الذي الشباب من مجموعة حوله

                                                             

   .28ص, ت ، ودار النشر . ، ددراسات في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي, زكي خيري وسعاد خيري) 837(

, 2007, بغداد,  المزدھرةروادشركة دار ال, 2ط, 1ج  ,عقود من تاريخ الحزب الشيوعي العراقي, عزيز سباھي) 838(

 .  49ص

 محلة من وھما علي ومصطفى,  فتاح وسليم, الرحال حسين كان, النقيب مقھى في علي قنبر محلة في يلتقون كانوا )∗(

 من جدوع @ وعبد البارودية محلة من صدقي بكر ينوعو, الشيخ آبب محلة من, السيد أحمد ومحمود ، علي قنبر

 .32ص, 1930-1908 سياسية ةشھاد العراق, جميل حسين,  أنظر الكو"ت محلة

   .79ص, 1976, بغداد, دار الحرية للطباعة والنشر,  تموز في العراق14ثورة ,  ليث عبد الحسين الزبيدي) 839(

 .  36-35ص, 1989مكتبة اليقظة العربية , 1963- 1958العراق في عھد عبد الكريم قاسم , محمد كاظم علي) 840(



 

 

 وتحركه ألمانيا من العراق إلى الرحال حسين بمجيء ترتبط والبداية ، لھا ويتحمسون

 المتعلم الشباب وكان. عامة والتقدمي خاصة الماركسي الفكر بث أجل من وجماعته

 الصحف في ومقا=ت أخبار من إليه يصل ما طريق عن الجديدة افكار ھذه يتلقف

 وصحف كتب من استانة من يرد ما ومن. منھا المصرية خاصة والعربية العراقية

 شاھدةم أو قراءة أو ًسماعا تأثروا والذين ھناك من القادمون يحملھا وتقدمية ديمقراطية

  .  )841(روسيا في حدث بما

 وجماعته الرحال حسين ضمت 1920 عام العراق في ماركسية حلقة أول وعقدت      

 والده كان حيث ، ببغداد خانة الحيدر جامع في الخاصة السيد أحمد محمود غرفة في

 باللغات إلمامه نتيجة المجموعة ھذه في الرحال حسين برز وقد. الجامع في يعمل

 اھداف على اقتصرت الماركسية الحلقة لكن , والتركية والمانية والفرنسية زيةا=نكلي

 ا=تجاه في تتركز نشاطاتھا فضلت, المنظم العمل حول الدقيقة والتصورات الواضحة

 أقدمت خطوة أول ولعل , العراقية الصحافة في افكار ھذه عرض ومحاولة , الفكري

 , ا=جتماعية , الجوانب تناولت , العراق في ضعالو عن مفصل تقرير كتابة. عليھا

 السفارة طريق عن لينين إلى التقرير إيصال وتم , 1923 عام وذلك , وا=قتصادية

  .)842(إيران في السوفيتية

  

  

  

  

 الفكر وصل فقد العراق في ا=شتراكي للفكر اولى والمكونات المصادر عن أما     

  :منھا عدة بطرق

 العراق جبھة في القتال خطوط في الروسية القطعات إلى وبرأكت ثورة تأثير وصل )1

 نھر الروس الجنود احد عبر وقد. 1917 آذار شھر في خانقين في والمتمركزة

 قلعة (موقع في الموجودة التركية القطعات ربوأخ ، حزيران 2 في سباحة الىدي
                                                             

, 59العدد , العراق, مجلة, الثقافة الجديدة,  ى للفكر ا"شتراكي في العراقولا-المكونات , عبد اللطيف الراوي) 841(

 .   83- 82ص, 1974آذار 

 .218-217ص, 1989,  بيروت, دار التراث العربي, 1958-1908, العمل الحزبي في العراق, حسن شبر) 842(



 

 

. لنارا إط?ق بوقف أمر تلقت الروسية الوحدات بان الىدي نھر على) وانشير

 ولوفاب الجنرال بقيادة الموجودة الروسية القطعات شرعت امأي بضعت وبعد

 منھم يبق لم 1917 عام حزيران 15 وفي ابسحا=نب الىدي جبھة في طةابرمال

 فاستمر ندوزوورا السليمانية جبھتي في الموقف أما. يةقالشر الىدي ضفة في أحد

 التركية العامة القيادة بلغت. 1917 اول كانون 8 وفي 1917 شتاء إلى القتال

 المانية الحكومتين بين) ليتوفسك -بريست (صلح معاھدة ھاعقدب الجيوش مقرات

 العراقية الجبھة في الروسي القائد اتصل, بينھما لحربا حالة وزوال والروسية

) اتاير (إلى المحتلون ووصل العراق في العثماني الجيش قائد باشا خليل بالقائد

 -راوك ديزه -قلعة باش (خط تثبيت وتم اول كانون 15 في بينھما تماعاج وعقد

 اتراك بين العسكرية الحركات انتھت وبذلك الطرفين بين ً◌ فاص? ً◌ حدا) بانه

 الشيوعية بالعناصر لتقاءا= سبل وفر قد وھذا. )843(العراقية الجبھة في والروس

 شعار خ?ل ومن. )844( قيينالعرا المجندين بعض فيھا وشارك القتال جبھات في

 التي الشعوب من واسع وترحيب كبير صدى له كان الب?شفة رفعه الذي الس?م

 .لحريتھا تسعى

) لينين (ابكت ومنھا العراق إلى تصل كانت التي الماركسية فاتؤلوالم الكتب )2

 مذكرات (وانبعن 1922 عام مصر في والمطبوع المترجم) والثورة الدولة(

 والمج?ت الكتب كذلك). وحاضرھا ماضيھا اوروبية بالحرو عن لينين

 بعض أقامھا التي لمباشرةا الص?ت خ?ل ومن,  اجنبيةو ربيةعال والصحف

 حسين واستطاع. )845(وداخلھا الب?د خارج في اشتراكية عناصر مع  العراقيين

 باستيراد يقوم بان) حلمي محمود (العصرية المكتبة صاحب يقنع أن الرحال

 ھذا عن لحصولا تم وفع?.. الخارج في وك?ئه طريق عن ا=شتراكية تبالك

 بجريدة الخاصة النشر دار آنذاك تصدرھا كانت التي الكتب بعض على الطريق

 أعلى ا=ستعمار (ابكت الكتب ھذه منو) اللوماتتية (الفرنسي الشيوعي الحزب

 امنھ ا=شتراكية المج?ت وبعض). والثورة الدولة (ابوكت) الرأسمالية مراحل
                                                             

 . 79ص, 1974, بغداد, نيمطبعة العا, 1917- 1914الجيش الروسي في حرب العراق , شكري محمود نديم) 843(

   .88ص, السابقالمصدر , عزيز سباھي) 844(

 . 88عزيز سباھي، المصدرالسابق، ص) 845(



 

 

 كذلك. )846()حكمت ناظم (التركي الشاعر ومؤلفات) ولشفيكب دي يةابك (مجلة

 ككلتا في تصدر التي) المتين حبل (وصحيفة المعارضة ا=نكليزية الصحف

 لتقسيم يا=ستعمار بالمخطط العربية الشعوب وعرفت العراق وصلت والتي

) مكنزي دونون (سكتلنديا= لعب وقد. )847(بيكو كسايس اتفاقية,  العربية الدول

 باللغة الماركسية الكتب من العديد باستيراد يقوم كان الذي مكنزي مكتبة صاحب

 لكارل) المال رأس (ابكت اومنھ,  بغداد في تهمكتب في لبيعھا ا=نكليزية

 المثقفين تزويد في ملحوظا ًدورا لعب) مكنزي دونون (إن ويرى. )848(ماركس

 اشتراكي مكنزي كان لقد: (الرحال حسين فيقول =شتراكيةا بالكتب العراقيين

 وكثير ا=شتراكية الصيغة ذات اجنبية الكتب بجانب خاص بوجه عني النزعة

 مؤلف من الكاملة جزاءاب الماركسية النشر دار بمنشورات تهمكتب يجھز كان ما

 إن). ركي (يكيامر ا=شتراكي منشورات من كان وقد الماركسي) المال رأس(

 يشجعني وكان ماركسية منشورات من يصله ما آخر على ينبھني كان مكنزي

 سلطات تشدد من الرغم على. )849(بيعھا عملية تسھيل طريق عن اقتنائھا على

 ا=تحاد في بطبع مطبوع يااستيراد في العراق على البريطاني ابتدا=ن

 افكار تحمل التي  خياطة سليم اللبناني الكاتب كتب كانت.)850(السوفيتي

 اتيحم (الكتب ھذه ومن,  لھا يروج الرحال راح والتي والديمقراطية ا=شتراكية

 على خياطة سليم تأثير كان وقد) المظلومة الحبشة, ربعاءا قصص, الغرب من

                                                             

 16، المصدر السابق ، ص عامر حسن فياض)846(

  .185-175ص, ، المصدر السابق كوتلسوف. ن.ل) 847(

اني واشرف البريطانيان ادنون  بقرار من دائرة المندوب السامي البريط1920تأسست في بغداد عام , مكتبة مكنزي*   

وكانت المكتبة توفر . 1 بعملھما فيھاغ واستا"حت1لاللذان قاما بشرائھا من سلطات ,  عمه كنت مكنزيابنمكنزي و

,  الخرسان ص1ح:انظر. نني ليز وانجلس الفكر الماركسي كماركابالكتب العلمية وا-دبية والمصادر ا-ساسية -قط

, مؤسسة المعارف للمطبوعات, 1990-1920 السياسي الحديث والحركات الماركسية اقصفحات من تاريخ العر

 .15ص, 2001, بيروت

، 2003فھـد والحركـة الوطنية في العـراق ، دار الكنـوز ا-دبية ، بيروت ,   م حبيب وزھدي الداووديـكاظ) 848(

 . 96-95ص

 .182 صالمصدر السابق،, عامر حسن فياض) 849(

مجلس كلية إلى أطروحة دكتوراه مقدمة , 1949-1935, ، العراقيالحزب الشيوعي, كاظم الطائيمؤيد شاكر ) 850(

 .29ص. 2007, جامعة المستنصريةال, التربية



 

 

 عام) اللسان (مجلة في دوةع لرزاقا عبد وكتب. )851(بالغا الرحال حسين

 الحركة تطور عابيت كان هوأن سيالمارك دبا على يطلع كان انه. 1920

) ماركس كارل (المبادئ أھل الرجال من" : يقول وروسيا ألمانيا في الثورية

 تحقيق سبيل في سواه يبذله لم ما وبذل ا+شتراكية مذھب ھذب الذي الرجل

 .)852("العلمية ا+شتراكية أسس حتى مبدئه

 وكرب?ء النجف نويؤم الذي اXيرانيين من المقدسة العتبات زوار ينقله ما عبر )3

 ان" ، العراق في البريطانية ستخباراتا= تقرير في ورد وقد )853(باستمرار

 باكت ھابين من المقدسة العتبات في ولةامتد ومنشوراتھم البBشفة اخبار

 لما ًيداأيوت عطفا السكان لدى تلقى وھي,  حلب في المطبوع "البBشفة مبادئ"

 اسم إن" صون الميجر السليمانية حاكم كروذ ، "لبريطانيا عداء من فيھا

 إن "أيرلند فيليب وكتب ، "للناس معروفا أصبح وتعاليمھا 1918 عام لبلشفيةا

 بالبBشفة اتصا+ أجرى الشيرازي تقي محمد السيد بن رضا محمد السيد

 الميجر وكان .)854("معه ركينتوالمش ھو 1919 عام أوقف ولذلك العثمانيينو

 ھؤ=ء مثل من كثيرون ھناك كان فقد المتنقلين الشغب مثيري ھؤ=ء يعتبر صون

 بولشفيك جواسيس بينھم البعض كان". الفترة ھذه خ?ل وھناك ھنا يتنقلون

 \نسانا حقوق عن بالدفاع والشغف لOجانب هالكر أنواع شرسأ بينھم يجمعون

 استطاعوا وقد ، خاص بوجه القانون على الخارجين تأييد وفي عام بوجه

 "كبيرة بكميات التركيين والعتاد السBح على للحصول زمةالB الوسائل ھيئةت

 in and out for) كتابه في بيل توماس ويكتب البريطانية المصادر احد قول حسب

Iraq) د عن تتخلى أن الجنون من انه 1922 سنة ألفه الذيBأو المسلمين ب 

 في رأيي وضحت ولقد, اجميع بينھم نتشرةم البلشفية دامت ما منھا قسم عن

 العراق بمصادر نھضن أن ، سياستنا في تبعهن أن يجب الذي الوحيد السبيل

                                                             

 .34ص. 1975,  نيسان4العدد , مجلة العراق, الثقافة الجديدة, بواكير الفكر ا"شتراكي في العراق, ارشد ألكاظمي) 851(

 .90ص, السابقالمصدر , مقتبس في عزيز سباھي) 852(

 .88ص, المصدر السابق,  عزيز سباھي ؛96ص, السابقالمصدر , كوتكوف  ن.ل) 853(

 .108ص, السابقالمصدر , نق1 عن عامر حسن فياض) 854(



 

 

 ھذا فات وقد .)855("أعمالھا وفي ھاماليت في بريطانيا لتساعد ا+قتصادية

 طريق عن افكار ھذه نشر في أسھموا قد) تهإمبراطوري (قوات إن كليزيا=ن

 الصحف وبواسطة البلشفية ضد ا=حت?ل دوائر من تصدر كانت التي نشراتھم

 . لونھاويم أو يملكونھا التي

 دراساتھا على عكفواو, افكار تلك استھوتھم الذين المثقفين من عدد خ?ل من )4

 طريق وعن,  ولبنان سوريا من الماركسية الكتب من يصلھم ما طريق عن

 يوعيةالش بدأت 1924 عام أسس الذي اللبناني – السوري الشيوعي الحزب

 اتنظيمالت ساھمتو. العراق في شيوعي حزب جادأي في مساعيھا اممية

 إلى الشيوعية والمؤلفات النشرات نقل في رةاوالمج قطارا في الشيوعية

 تمت قد ، العراق في شيوعي حزب لتشكيل محاو=تال أولى وكانت. العراق

 وتعطينا. )856()شايكد خالد (العام وسكرتيره السوري الشيوعي الحزب بتأثير

 ع?قة بشأن خاصة قيمة ذات شھادة حداد نقو= إلى السيد حمدأ محمود رسالة

 دبا وبتسرب ا=شتراكي الفكر بحملة الوقت ذلك في العراقيين المثقفين

 حداد ابكت ثمني رسالته في 1923 عام في يدـالس كتب ، العراق إلى ا=شتراكي

 عن معزل في العراق أھل نحن ، دادح نقو+ الرفيق:". )857()ا=شتراكية عن(

 ، زيتررو – برقيات ھي واحدة جھة من إ+ الراقية ا�فكارب لنا صلة + , العالم

 اشتراكين نصير أن نريد ، الفضBت إ+ فيه لنا فليس العلم أما ، i والحمد

 وھو. ا+شتراكية عن بكاوكت المنشودة ضالتنا فيه نجد بااكت رىن فB ، متعلمين

 ثم , شيئا منه نادستففا يأصحاب وقرأه قرأته ، ا�حمر الكبريت من عندنا رأند

 في ذلك غير عن سألنا ثم كافية نجدھا فلم موسى سBمة اشتراكية عن سألناه

) يةتاللومان (أصحاب برةامخ إلى اضطررنا. بشيء ظفرنا فما العامرة مكتباتنا

                                                             

, دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع, ترجمة جعفر الخياط, الثورة العراقية, نولد ويلسنرالسر انق1 ً عن ) 855(

 .124ص. 2004, بيروت

 .186ص, السابقالمصدر , نق1 عن عبد اللطيف الراوي) 856(

, 1986, بيروت, الدار العربية للموسوعات, 6المجلد, موسوعة العراق السياسي, عبد الرزاق محمد اسود) 857(

  .299ص

 



 

 

 بقيت المطبوعات ھذه لكنو وكتلوكاتھم كتبھم من بعض لنا فأرسلوا فرنسا في

 فاتحين فبقوا. العربية قراء ناأصحاب بقية أما ، الفرنسية اللغة لقراء خاصة

 و+ لھم ھاونشر ترجمتھا على ساعدنا الوقت + مساكين ، الھواء إلى أفواھھم

 بشيء علينا تجود ، الجميع أنظار مطمح ، مصر عربية بھا داعين ، العربية

 شيئا لعربيةل تترجم أو تكتب أن ببالك خطر ھل العمل؟ افم إذن ، القبيل ھذا من

  \دارةاو بالحكم وأساليبھا أنظمتھا لنا يبين ، صريةعال ا+شتراكية كتب عن

 كل أسماء عن تعلمنا أن يمكنك ھل أو وبعدھا؟ ثورتھا قبل تاريخھا عن ونبذه

 راكيا+شت الحزب صحيفة العربية؟ إلى ترجمت أو ھابشأن كتبت التي الكتب

 ، ھاثمن ھو وكم كلھا؟ إعدادھا على الحصول يمكننا ھل -المجموعة- المصري

 .)858("تطلب؟ وممن

 أن. عراقي روائي أول السيد أحمد محمود كانف العراقي دبا هلعب الذي الدور )5

 قاظأي في أسھمت العراق في ماركسي أول الرحال حسين لصديقه الجديدة افكار

 السائد تعارض هكتابات وكانت ، )خالد ج?ل (تهايرو من,  الكامنة ادبية هھبامو

 . )859(والمنطق العقل إلى المستند تجديد إلى وتدعو افكار من

 قد,  ھاانوأقر السيد احمد محمود والروائي الرحال حسين مدرسة وكانت      

 ومسارات وماركسية واشتراكية يسارية بتوجيھات خطواتھا أول بدأت

 بعض تستقطب وكانت العراقيين والمتعلمين المثقفين بعض اسطوأ في. )∗(ليبرالية

                                                             

, بغداد, والتوزيعدار المتنبي للنشر , الرزازترجمة عفيف ,   الثاني الكتاب, الحزب الشيوعي العراقي, طاطوحنا ب)  858(

 .43ص, 2005

 91.ص, السابق المصدر ياھبعزيز س )859(

حرية التعبير وا"عتقاد . أي حرية العمل واCنتاج وا-سواق"  دعه يمر- دعه يعمل"قاعدة الحريات :  الليبرالية)∗(

كد على ؤت. ديمقراطية المبادئ الإلىوقيام نظام برلماني يستند . حرية الصحافة واCع1م. الحرية في الحياة العامة

 والفردانية وتعتبر الحرية والفرد. يدھا على الحرية وھي مع أولوية الفردكوھي ضد ا"ستبداد بتأ. العق1نية والعلم

,  ورفاھةتهة فكرية يمكن البناء عليھا لتحقيق سعادموتشكيل أساسا لمنظو,  في حياة اCنسانوالھدفالباعث 

 الفكري والفردي وا"ستغ1لة على المستوى السياسي وا"قتصادي وإزالة العوائق وتحرير ا-فراد من تدخ1ت الدول

 .69ص, السابقالمصدر , عبد الحسين شعبان, انظر. والتسامح والكرم والميل ل1ط1ع والتقدم



 

 

 والحرية الحداثة إلى عونلطتوي والتجديد يريالتغ إلى يميلون الذين المثقفين

 ينطلق السيد احمد محمود وكان .)860(البريطاني والنفوذ ا=حت?ل ويعارضون

 العراقيين الف?حين ضاعأو وصف فقد ماركسية منطلقات من ادبية تهابكت في

 على = العمالية اتقابالن تنظيم على يركز واخذ,  الريف في الحياة وتعاسة

 الثورة حيا الذي ياوالزھ صدقي جميل للشاعر وكان. )861(السياسي التحريض

 أول ھو" والموت الحياة" وانھاعن قصيدة في 1921 الثاني كانون في البلشفية

 ومجوعته الرحال حسين مع العراقية المرأة تحرير إلى الدعوة أطلق من

  .)862)(∗(الرواد

 إلى جاء,  بيوفاسيلي ومنھم العراق في عملت التي اجنبية الشخصيات بعض )6

 وبغداد البصرة بين ً◌ متنق? عاش. 1922 عام إيران طريق عن العراق

 يعلم كان انه الغريب ومن ً◌ اضابط وكان والناصرية والسليمانية وبعقوبة

 وھو. )863(المحليين السكان بين شعبية له كفل مما لحديثةا الخياطة طرق منافسيه

 مراس? صلا ثوريآ,  جورجيا عاصمة تفليس في ولد بلشفي ثوري

 فيھا وعمل , الناصرية وصل قد وكان ، 1922 عام في العراق في للكومينترن

 ضابط وھو وفريتب اسمه وكان) فارس أبو بطرس (يدعي وكان. خياط بصفة

 على وكان, العراق في مبادئھا لنشر اممية ورسول لروسيا الجيش في سابق

 كرمنشاه مقره كان والذي ، الكومينترن ممثلي كبار احد فيليخونوف مع اتصال

 كير مسز ازبكية ةعلمالم لعبته الذي الدور كذلك. )864( اXيرانية) ترانخبا(

                                                             

 .المصدر نفسه) 860(

 .73-40ص, السابقالمصدر , ارشد ألكاظمي) 861(

ق في الحكومة العثمانية وصھر آب مسؤول سابن, الب الطبط,  فتاح محمد سليمكان من بين المجموعة الرواد) ∗(

@  وعبد.  نجار شغل منصب وزير العدل في حكومة الزعيم عبد الكريم قاسمابنالرحال ومصطفى علي وھو معلم و

 مسؤول صغير ابن صحافي و- وعوفي بكر صدقي وھو معلم.  متعھدابنو. موظف في إدارة البريد والبرق. جذوع

ومحمود احمد السيد الذي كان , ةذات الميول الشيوعي" صوت ا-حرار"ح في أواخر الخمسينات رئيس تحرير أصب

 .43ص, السابقالمصدر , حنا بطاطو. في الجماعةمن  أبرز

 .45ص, المصدر نفسه) 862(

 .44ص, المصدر نفسه) 863(

 .18-16ص, السابقالمصدر , ح الخرسان1ص) 864(



 

 

 دار في مھااستخدا تم وقد ا=شتراكي الفكر بنشر وبدأت العراق إلى جاءت التي

 ا=شتراكي الفكر اعتناق طريق في الطالبات توجه راحت, بغداد في المعلمات

 وقد ، العراق بسياسة ا=ھتمامو المحلية الصحف اءةقر على تحثھن كانت كما

 ونتيجة,  الحالر سعدية ومنھن الطالبات بعض على التأثير في دور لھا كانت

 في أقام ارمني وھو كيدوا نيأرس كذلك. )865(خدماتھا عن استغنى النشاط ھذال

 المدرسة في الرحال لحسين أستاذا وكان. مدارسھا في مدرسا وعمل بغداد

 قبل من وطرد ارمني شتاقالھ لحزب اليساري الجناح إلى انتمى. السلطانية

,  الدولة في المسؤولين لكبار سياسية اغتيال عمليات تدبير بتھمة العثمانية السلطة

 غادر ، العراق في البريطانية القوات صفوف في الروسية غةلل مترجما كان

 القنصل وظيفة ليتولى 1920 عام بغداد إلى عاد ثم ينيامأر موطنه إلى بعدھا

 ل?خ اشرف وقد ، العراقية العاصمة في حديثا شكل الذي السوفيتي ل?تحاد العام

 على ريتج كانت التي الكومينترن نشاطات بعض على الرسمي هلمنصب وليهت

 ويدعى وصلمال في استرالي المعارف مدير كذلك. )866(العراقية اراضي

. العراقيين ط?به أمام عنھا ويحاضر ا=شتراكية افكار ينشر كان )رايلي(

 التجار لعب كذلك. العراق ترك حين 1924 عام منذ ھذه أفكاره نشرب واستمر

 التي والكتب النشرات معھم لونينق والذين البصرة ميناء في نوالنازل اوروبيون

 بواسطة اdخر بعضھم يصل كان حين في. العلمية ا=شتراكية عن تتحدث

 .)867(إيران طريق عن العراقية اراضي إلى تسللوا الذين الكومينترن مندوبي

 سبارتاكوس شيوعيي( وشاھد ألمانيا في درس الذي الرحال حسين لتجمع كان )7

 أثناء 1919 الثاني كانون في لمدينة شوارع في اريسھممت يقيمون وھم, بند

 مناطق إلى للثورة المؤيدين المان الطلبة مع يذھب وكان. )868()بالثورة قيامھم

 شارتھم ينزعون وھم الجنود ويشھد, الثوري بحماسھم العمال يرى وكان, الثورة

                                                             

 .34ص, لسابقاالمصدر , ارشد الكاظمي) 865(

 .96- 95ص, السابقالمصدر , كاظم حبيب وزھدي الداوودي, 16-15ص, السابقالمصدر , ص1ح الخرسان) 866(

 .16ص, السابقالمصدر , ص1ح الخرسان) 867(

 .70ص, السابقالمصدر , عبد الحسين شعبان. 42- 41ص, السابقالمصدر , حنا بطاطو) 868(



 

 

 يف يستمع وكان ، الحمراء الثورة بشارة ليستبدلوھا خوذھم مقدمات في العسكرية

 الثوار لكن )869()لوكسميورج روزا (ومنھم الثورة قادة خطب إلى المناطق ھذه

 نشراتب ھمودويز وكانوا. عليھم خوفا الثورة مناطق عن الطلبة يبعدون كانوا

 كما النشرات ھذه الرحال حسين قرأ) المجالس حكومة( اسم تحمل التي الثورة

 افكارب ملةمح لمطبوعاتا ھذه وكانت, احمر العلم صحيفة قرأ

 عام في عليھا القضاء ثم 1918 ثورة الرحال حسين وعاش. )870(ا=شتراكية

 يالمان الشيوعي الحزب منھا تشكل التي ھي سبارتاكوس ومجوعة 1919

 .)871(برلين العاصمة في الثورة قادت والتي ، =حقا

 

 في اھمتس, المختلفة والدولية والعربية المحلية والمؤثرات الفكرية الروافد ومن )8

 في دورا لعبت التي زوراءال صحيفة منھا الوطني الوعي في ريالفك النھوض

 في ً◌ بارزا ً◌ دورا لھا كان التي )872(المقتطف ا=شتراكية بالحركة المعرفة

 والتقدم الحرية إلى المتطلع العربي الشباب لدى ا=شتراكي الفكري الوعي قخل

 س?مةو , ثابت خليلو,  حداد قو=نو,  شميل شبلي,  كتابات خ?ل من,  العلمي

 إلى ثم ومن العلم إلى الدعوة رأيه يحملون كانوا ممن وغيرھم,  موسى

 س?مة لصاحبھا المستقبل ومجلة, خاص بوجه الماركسية ا=شتراكيةو ا=شتراكية

 ا=شتراكية النزعة ذات والسياسة وا=جتماعية ادبية بالبحوث العامرة , موسى

 في ذاتھا البريطانية السلطات اتخذته وما, حينھا في العقاد حمودم عباس كتاباتو

                                                             

 .ل والتي أصبحت فيما بعد زوجته في النضالينينرفيقة : روزا لوكسمبورج )869(

, وارشد ألكاظمي, 5ص, 2008, بغداد, مكتبة الغفران, رواد الفكر ا"شتراكي في العراق, عبد الرزاق مطلق الفھد) 870(

 .32ص, السابقالمصدر 

 .116ص, السابقالمصدر , كاظم حبيب وزھدي الداوردي) 871(

  ة وا"قتصادية وأثرھا ا"جتماعيالبنية , إبراھيممد جبار مح. 1876مجلة تصدر في بيروت منذ عام , المقتطف  )872(

  جامعة  , ا<دابكلية , رسالة ماجستير في التاريخ الحديث) 1914-1869( العراقي الحديث السياسيفي الفكر       

 .151ص, 2006, بغداد      



 

 

 أخذت قد كانت التي البلشفية افكار رشاتان دون للحيلولة إجراءات من العراق

 .)873(ا=شتراكية ثورتھا عقب روسيا خارج إلى طريقھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

- 56ص, 1979, بغداد, اعة والنشردار الحرية للطب, 1937-1932جماعة ا-ھالي في العراق , فؤاد حسين الوكيل) 873(

57. 



 

 

  

  

  

  

  

  ا.شتراكي الفكر نشر في ودورھا الوطنية الحركة )3

 نحو وتوجھھا أھدافھا وبلورة توحدھا نحو محسوسة خطوات الوطنية الحركة خطت      

 منھا الرئيسية المدن في فروعا لھا وأقامت نشيطة سرية منظمات تكونت فقد, التنظيم

 حكمت وعارف كانزرالب علي رامز محمود أعضاءھا من وكان , ا+ستقBل حرس:"

, الصدر ومحمد التمن أبو عفرج ومحمد,  السويدي يوسف إليھا وأنظم ، وآخرون

 الفرات من أخرى قرىو ومدن وكربBء والنجف والحلة الكاظمية في فروعا لھا واقامت

 كذلك ،"الشيرازي تقي محمد ا�على الديني المرجع بتأييد تحظى وكانت,  ا�وسط

 بغداد في لھا فرعا وفتحت دمشق في مقرھا اتخذت التي )العراقية العھد جمعية( أسست

dوالكردية العربية المناطق في السياسية المناشير توزع وكانت , الموصل في خروا ، 

 صالح وسعد, الحسين عبد محمد أعضائھا بين من )الشبيبة( باسم أخرى جمعية وتأسست

. )ا+ستقBل حرس( إلى بعد من ھذه انضمت وقد. وغيرھم حبه وصادق خوندة وسامي

 الذي )الدفاع حزب( 1920 عام في اعدم الذي ةالوطني الشخصية كنة المجيد عبد وأسس

 وأن. )874(تحركاتھا وتسھيل الوطنية الشخصيات عن الدفاع في مجيدا دورا لعب

 في الفكري التطور محاربة في جادة تكن لم 1921 عام تأسيسھا منذ العراقية الحكومة

 مدارس بذلك فنشأت ، مةاالع الثقافة في الجديدة راءاdوب بالمثقف ترحب فھي ، العراق

 وجھلھا بالسلطة الدولة انشغال إلى يعود وھذا ودينية وشيوعية قومية ومنظمات ونواد

 والفت مبدأھا سياسية جماعة كل وثبتت. الحديثة افكار ھذه لمثل التاريخية بالخطورة

                                                             

 .50ص, السابقالمصدر , عزيز سباھي) 874(



 

 

 ومن والمج?ت الصحف في والفكرية السياسية فھاقوامو آراءھا ونشرت الثقافية الكتب

 وخطورته تأثيراته إلى الحكومة تنبھت الذي. الماركسي الفكر لجديدةا افكار

  .)875(فحاربته

 العمل إن ، وتطلعاته بمشاكله العربي واقعنا عن ً◌ اغريب ليس الماركسي الفكر إن      

 ووفق ا=شتراكي ومحتواھا المتطور العلمي بشكلھا العربية الوحدة تحقيق اجل من

 فقد ، القومية لمسألة الماركسية النظرة مع يتعارض = تعصبال عن بعيدة تقدمية منطلقات

 بالمقولة اماالتز المشروعة بحقوقھا للقوميات اعترف من أول السوفيتي ا=تحاد كان

 توحد "حرا يكون أن يستطيع + الشعوب من غيره دھيضط شعبا إن( الماركسية

 خ?ل من كفاحية وحدة في جمعتھا ثم حقوقھا كل وأعطتھا القومية مناطقھا داخل الشعوب

 بالوجود افلBعتر مزدوجا نموذجا بذلك فقدمت ، ا=شتراكية الجمھوريات اتحاد

 الوحدة قضية إن) ً◌ ثانيا العاملة للطبقة الطبقية وبالوحدة ً◌ أو+ القومية والحقوق

 لنا ويمكن. ا=شتراكيةو التحرر اجل من الكادحين ونضال الماركسي المنطق في تنسجم

 الشعب يخوضه جماھيريا كفاحا الوحدة العربي للشعب القومية يامانو التجربة ھذه نقل

 أن يمكن = العاملة ةالطبق تضعھا وحدة إن ، واحد آن في ومستغليھم ھميمستعمر ضد

  .)876(الماركسي بالمنطلق ً◌ ثوريا ً◌ ھدفا إ= تكون

 طريق عن لعراقيا الوطني بالحزب وثيقة صلة على الرحال حسين جماعة كانت      

 التي الدولية اوضاع عن بالمعلومات ألتمن أبو جعفر يمد الرحال وكان ألتمن أبو جعفر

 السوفيتي با=تحاد منھا يتعلق ما سيماو=, اجنبية الصحف مطالعة من عليھا يحصل كان

 عن يعبر ألتمن أبو جعفر كان ما ريوكث ، نفسه ألتمن أبو جعفر ةرغب على بناء ھذا يتمو ،

 يتولى من مسألة طرحت وعندما ، المعلومات بھذه سماعه بعد الروسية بالثورة هابإعج

                                                             

, منشورات وتوزيع المكتتبة العالمية, 1954-1946 المعارضة العلنية في العراق أحزاب, عادل غفوري خليل) 875(

 .33- 32ص, بغداد

كانون , 20/العدد, العراق, مجلة, ة الجديدةالثقاف, ة وحركة الثورة العربية المعاصرةنيالماركسية الليني, أمير الحلو) 876(

 .89-88ص, 1970, ا-ول



 

 

 على, النقيب طالب السيد ترشيح يدأيت جانب إلى الرحال حسين قفو, العراق في الحكم

  .)877(الجمھوري النظام نحو العبور مرحلة مثلي هابانتخ اعتبار

 بعد فيما العراقية الوطنية احزاب كيلتش في اساس ھو ا=شتراكي الفكر كان      

 بالطرق ا=شتراكية بتطبيق يؤمن الذي ، الديمقراطي الوطني الحزب مقدمتھا في ويأتي

 ىاول الحالة فقط حالتين في إ= العنف  استخدام يجوز و=. ةالسلمي والطرق الديمقراطية

 عندما الثانية والحالة اطيةالديمقر ممارسة من الشعب يمنع ديكتاتوريا الحكم يكون عندما

 مثل الحكم إلى للوصول ديمقراطية غير ً◌ اطرق تتبع أو وتزور الديمقراطية تزيف

 عام نھاية في العراق إلى ألمانيا من الرحال حسين عاد وعندما. )878(اXرھابو الرشوة

 لعله جي-الباجة حمدي أمثال ا=شتراكي بالفكر تأثر ممن سبقه من وجد قد كان 1919

 مع 1922 سنة الوطني الحزب بتأسيس قام الذي ا=شتراكي الفكر استھواه عراقي لأو

 كتبوا من الكثير وھناك. جي الباجة مزاحم كذلك ، والبورجوازيين المثقفين من ةجماع

 عبد والمحامي 1920 عام الحسين عبد محمد الصحفي منھم العراق في ا=شتراكية عن

 واتھم ا=شتراكية إلى يميلون الوطني الحزب رعناص اغلب وكان. )879( عدوة الرزاق

 لقادرا عبدا ـب اتصل هوأن حزبه اءغإل بعد الشيوعي المبدأ باعتناق ألتمن أبو جعفر

 بجعفر فالتحق الوطني خاءاX حزب أعضاء من رجي الجاد كامل كانو إسماعيل

 الماركسي رللتيا ائلاو الرواد جھود كانت. )880( سليمان حكمت وقبلھم ھممع خراطوان

 لم ذلك أن إ= المنظم الحزبي العمل مستوى إلى ترق لم العراق في الشيوعية للحركة أو

 ففي.. الطريق ھذا على الخطوات ىأول شكلت التي محاو=تال بعض بروز من يمنع

 في تشكل يئبدا تنظيم عن عبارة وكان 1924 عام) العراقي السري الحزب (ظھر بغداد

 أصحاب منشوراته في يھاجم اخذ ما سرعان لكنه 1922 عام ميقو أساس على اتهايبد

  .)881(بالتدريج ت?شى ما سرعان لكنه الطبقي الصراع تبني إلى ويدعو موالا رؤوس

                                                             

 .33ص, السابقالمصدر , ارشد ألكاظمي ) 877(

 .144ص, 1971, بيروت,  للطباعة والنشر يعةدار الطل, من أوراق كامل الجادري, يجنصير الجادر) 878(

 .136-131ص, السابقالمصدر , عامر حسن فياض) 879(

 .44ص, 1938, دمشق,  زيدونابنة عمطب, مبادىء والرجلال,  طبيخأبومحسن ) 880(

 .16ص, السابقالمصدر , ص1ح الخرسان) 881(



 

 

 مقدمتھا وفي والعلمية ا=شتراكية افكار نشر في دورھا المحلية للصحافة وكان      

 ، أدبية (وھي. 1924 ولا كانون 28 في اول عددھا ردص التي ةيفالصح مجلة

 توقفت ثم الرحال حسين المسؤول ومديرھا صاحبھا ، بغداد في )882()اجتماعية ، علمية

. )883(علي ومصطفى صدقي بكر عوني إصدارھا عادأو أعداد أربعة بعد الصدور عن

 الصحيفة لھا تطرقت التي المواضيع أھم ومن ، أعداد ةست ھامن فصدر) شھرية نصف(

 ھي ما المجتمع تسود التي خ?قا وكون. تكوينه ومقدمات ا=جتماعي طوالمحي التطور

, ةا=قتصادي ع?قاتهو ، قطاعاX وھاجمت. ةا=قتصادي ضاعهو ٌانعكاس إ=

, مجال كل في التجديد إلى ودعت المجتمع على آثاره وناقشت. السياسيةو, وا=جتماعية

 الدعوة ھي لھا رئيسية بمھمة واضطلعت ، النافع الجديد اءنوب الضار القديم بھدم فقامت

 البعض حاولو. )884(التقدمي الفكري التكوين بذرة وبذرت افكار ھذه. المرأة لتحرير

 ادباء فيھا وتدخل,  الحجابو ورسفال بين أخ?قية معركة اكونھ المرأة موضوع ردتص

 المرأة تحرير عداءأ حاولو,  والزندقة لحاداXو بالكفر تھاماتا= وتبادلوا والصحفيون

 الذي الوقت في جانبھم إلى وكسبه العام أيالر إثارة قصدب دينيا لباسا الموضوع لباسإو

 ادبية أحوالھا وإص?ح ميالتعل في كحقھا طبيعية ً◌ احقوق المرأة حقوق كانت

 فكري نشاط أول وكان. )885(مةا ھنمن ظرھاتتن التي الشريفة والخدمة وا=جتماعية

 شوكت سامي السياسي ذلك ندايس وكان. المرأة وتحرير الحجاب قضية ورمح ھو بارز

 ا=مج) العربي لماوالع العراق (يفتيصح الجماعة اتخذت وقد الرصافي معروف والشاعر

 اوعارضو المجموعة آراء نقدوا الذي المحافظين المثقفين بعض وبين. مأفكارھ لنشر

 المدرس وجميل الس?م عبد صطفىوم الفكيكي توفيق مثل المرأة لتحرير الدعوة

 بھجت ومحمد الكرخي عبود الم? الشعبي والشاعر القاضي الجبار عبد ومصطفى

. مأفكارھ عن للتعبير مبدأ المفيد صحيفة من اتخذوا الذين السيد نوري ورفيق ثريا

                                                             

 )10 (رقم الملحق: أنظر) 4(

 .70ص, 1976, مطبعة ا"ديب البغدادية, الموسوعة الصحفية العراقية, فائق بطي) 883(

 .35ص, المصدر السابق, حسين جميل) 884(

,  رسالة دكتوراه1932-1920,  البريطانيآبة في العراق في مرحلة ا"نتدجتماعيا"الحياة , ستار نوري العبودي) 885(

 .105ص, 1966, جامعة البصرة, ا<دابكلية 



 

 

  إلى فيه الب?د تحتاج وقت في الموقف توحيد إلى والدعوة الخ?ف ھذا ثالث فريق تقدوان

  .)886(سياسيا ھارريحلت الصفوف صر

 ا=جتماعي ووضعھا والمرأة والدين بالعائلة تتصل الصحيفة مجلة مواضيع وكانت      

 العام أيالر استياء أثار مما. بحته ماركسية زاوية من والتحليل بالشرح تناولھا تم إذ

 مجلة تفھوجم اXس?مي الدين قواعد على خروجا الطرح ذلك اعتبر الذي العراقي

 المواطنين تواقيع افيھ جمعت ضابطم ونظمت الجوامع في الخطباء قبل من الصحيفة

 المطالب لتلك السلطات ابتفاستج غ?قھابإ تطالب وھي المسؤولة الجھات إلى ورفعت

 لم ائلاو للرواد الثقافي والنشاط والنشر الترجمة حركة أن إ= ، الصحيفة لقتغوأ

 تحريرھا يرأس التي البريطاني الشيوعي الحزب مجلة كانتف. الصحيفة بإغ?ق تتوقف

 الرحال حسين قبل من تھاا=مق فتترجم مشتركيھا لبعض العراق إلى تأتي )دات بالم(

 وكان. )887(الفرنسي الشيوعي الحزب صحيفة) للومانتية (بالنسبة امر كذلك ومجموعته

 العربية جانب إلى والتركية نسيةوالفر يةالمانو ا=نكليزية اللغات يجيد الرحال حسين

 وكان.)888(العراق في ا=شتراكي العلمي الفكر لنشر يسعى وكان. ةابوكت وقراءة تكلما

 مقھى في وذلك اجنبية الصحف في المنشورة الشيوعية المقا=ت العربية إلى يترجم

 ابالوھ عبدو,  فليح عاصم, خيري زكي الحلقة إلى فأنظم) علي قنبر (بمحلة النقيب

 كفكت في اھمس, الصدور عن الصحيفة توقف أن غير, داوود الشيخ اللطيف عبد,  امين

 عام بعد إ= نشاطھا تواصل ولم فانفرطت أعضائھا بين الخ?ف ظھر التي ىاول الحلقة

 اول كانون 28 بتاريخ اول العدد, أعداد ثمانية ھامن صدر أن بعد. )889(1928

 بكر وعوني السيد احمد ومحمود علي ومصطفى لالرحا حسين ومن. )890( 1924

 المتنورة الفئة ھذه حال لسان الصحيفة ظھرت رفعت الحميد وعبد فتاح وسليم صدقي

                                                             

 .43- 39 صالمصدر السابق ،, مؤيد شاكر كاظم الطائي) 886(

 17ص, السابقالمصدر , ص1ح الخرسان) 887(

,  8971, آب ,  37العدد,  مجلة العراق,  والصحافةواحد من شھداء الفكر ,  حسين الرحال,  الثقافة الجديدة) 888(

 .166- 165ص

 .28ص, السابق ردمصال, حسن شبر) 889(

 .47- 45ص, السابقالمصدر , مؤيد شاكر كاظم ) 890(



 

 

 كان فما, عميقة اشتراكية افةثق إلى يتطلعون وكانوا. الصحف أبواب أمامھم سدت التي

 رجعية حملة ةالصحيف واجھت وقد. )891(دراسته واحاولو إ= ا=شتراكية عن كتاب يصدر

 الرحال حسين قتل إلى دعوا الواعظ الدين ونجم ثريا بھجت محمد أن حتى, حامية

 عمل أھم احمر وانھابعن الصحيفة صدور وكان.  )892(ملحدون متھتكون نھم وجماعته

 تحريرھا تولى, العراق في ا=شتراكية الصحافة باكورة واعتبرت المجموعة لھذه مشترك

 وشاكر صالح القادر وعبد, طالب مشتاق : منھا جديدة أسماء فيھا وظھرت على مصطفى

 صدقي جميل العراقيين نللشاعري ونشرت. اوديالد شوقي ومحمود رتاشيإ= محمود

 يؤكد الرصافي وكان. )893( وقصائد مقا=ت الرصافي الغني عبد ومعروف الزھاوي

 دأمب تفعيل إلى غنياءلc بدعوته التوفيقي اسلوب خ?ل من ا=شتراكية تطبيق على

 افكار عكس فقد السيد حمدأ محمود أما. )894(الفقراء معانات تجاه ا=جتماعي لفالتكا

 مجموعته وكانت ا=جتماعية الموضوعات عالجت كانت التي قصصه في ا=شتراكية

   .)895()والشعب الرب( شعار تحمل القصصية

 ، ا=شتراكي الفكر رواد عاتق على يةبداال منذ وضع قد كان بالمرأة ةايالعن قلث إن     

 الدفاع إلى تھدف الصحيفة وكانت ، ىاول الماركسية افكار محور كانت المرأة وأن

 لواء حمل الذي التقدمي كرالف تخاطب القاسية وجهمال ومواجھة التقدمية راءاd عن

  . )896(نييالتقدم نالمثقفي

  

 والحريات والديمقراطي العلماني تمعوالمج الحر للفكر ً◌ صوتا الصحيفة كانت      

 سينما (اسمھا أخرى صحيفة الرحال حسين واصدر ، ا=شتراكيةو والعدالة اةاووالمس

 ما أھمو ، للعائلة يكتب مفكرا كان) قيس ميخائيل (وسكرتيرھا مديرھا وھ وكان) الحياة

                                                             

 .187ص, السابقالمصدر , عبد اللطيف الراوي) 891(

 .118ص, السابقالمصدر , كاظم حبيب وزھدي الداوددي) 892(

 .156ص, لسابقاالمصدر , عامر حسن فياض) 893(

 .14ص, المصدر السابق, إبراھيممحمد جبار ) 894(

 .33ص, السابقالمصدر , ارشد الكاظمي ) 895(

 .75-72ص, السابقالمصدر , مر حسن فياضاع) 896(



 

 

 صحيفة صدرا كما) ا=جتماعية البنية في ا=قتصادي التطور (وانبعن مقالة فيھا نشر

  .)897()الشوارع كناس (سماھا

  

 نشوء على ً◌ اواضح ً◌ اتأثير ا=شتراكية أكتوبر لثورة أن ذلك من نستنتج       

 ، خاصة والعراق عامة العربي الوطن في ا=شتراكي الفكر ونشر الماركسية الحركات

 إلى أدى ذيال والثقافي السياسي دعمھم خ?ل من المثقفون كونھا الماركسية الحلقات أولو

 صدقي كرب وعوني السيد احمد ومحمود الرحال حسين وكان ، ا=شتراكي الفكر ھمتبني

xالصحافة طريق عن ا=شتراكي الفكر ونشروا,  الحلقات ھذه أساس ھم دوعج وعبد، 

 ھذا نمو إلى أدى الذي اول السبب ھو البريطاني ا=حت?ل تحت العراق وضع وكان

 روسيا ودور أو=, الماركسية الثقافية المصادر وتوفر. الثورية فاھيمبالم والتأثير الوعي

 ومساعدة ثانيا الشيوعية احزاب لتشكيل ودعمھا العربي الشرق من ومواقفھا السوفيتية

  .لھا الشديد والتحبب انتشارھا سھولة إلى أدى التحرر حركات

 كامل أمثال من الوطنية بالشخصيات وثيقة صلة على وجماعته الرحال حسين وكان      

 الكثير وأن. ا=شتراكي الفكر إلى يميلون كانوا الذين ، ألتمن أبو جعفر ومحمد الجادرجي

 ما لكن. ا=شتراكي بالفكر ويؤمنون ، ماركسيون ھم العراق في الوطنية العناصر من

  .البرجوازي والحياء الخوف ھو كبذل بالتصريح منھم البعض يمنع

  

  

  

  

  

                                                             

 .8ص, ، المصدر السابقعبد الرزاق مطلك الفھد) 897(



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1920 العراق ثورة على الروسية الثورة ثيرتأ )4

 أخرى وعوامل والدينية والثقافية والسياسية ةا=قتصادي منھا كثيرة عوامل ھناك     

 كون الف?ح بثورة سميت والتي ، ىاول الثورة لتخلق البعض مع بعضھا انسجمت

 فئات إلى فةباXضا إقطاعي النظام كون الف?حين من ھم الثوار من العظمى الغالبية

 على ا=شتراكية أكتوبر ثورة تأثير وإنما الثورة بصدد نكن لم ھنا ونحن. اخرى الشعب

 وأن دُب = كبير ثوري حدث بل العالم في حدث أيك أكتوبر فثورة. العراق في الثورة قيام

 خ?ل من واسع تأثير لھا يكون أن دب= والجياع الفقراء ثورة كونھا خاص تأثير الھ ونكي

 خارطة غير الذي الس?م كمرسوم ذكرناھا وأن سبق والتي الثورة بھا جاءت التي المبادئ

  .منھا المستعمر وخاصة الشعوب لدى اسييالس الفكر

 من العديد تخصص فقد ، السوفيتي ستشراقا= في ً◌ جديرا ً◌ اموقف العراق يحتل       

 المستشرقون ويولي ، الحديثو والوسيط القديم تاريخه دراسة في يتالسوفي المتشرقين



 

 

 ادبيةو الثقافية امورو, الزراعية والع?قات ةا=قتصادي التطورات دراسة يتالسوفي

 ھناك أن إلى يستند ا=ھتمام وھذا ، علمية وبحوث جامعية رسائل إلى تحولت ومشاكله

   .)898(السوفيتي ا=تحادو العراق بين عميقة جذور لھا ع?قة

 ظاھرة,  عشرينال ثورة ةيعش العراقي المجتمع شھده الذي الطائفي بللتقار كان       

 في ا=ستعمار اايلنو دقيق وتشخيص الجماھير لدى ثوري حس عن وتعبر تباها=ن تلفت

 جھة من المسلمين بين قوة الديني للجانب فكان ، هغراض الطائفية النزعة استخدام

 صدر إلى سھامھم وجھوا الذين يزكلا=ن يضغي وھذا ، أخرى جھة من والمسيحيين

 ساحات تووحد قلياتاو كراداو العرب بين والتماسك التقارب كذلك ، الوطنية الوحدة

 واحدة راية تحت وجنوبه ووسطه العراق شمال في كليزا=ن المحتلين ضد المسلح الكفاح

 يمكن و=. ينةوالمد الريف لتشمل الثورة فاتسعت ، الوطنية ادةيوالس ا=ستق?لو تحررلل

 ان بل. ا=حت?ل من وعفوي طارئ لتذمر نتيجة مجرد أو يومه ناب الثورة حدث يكون أن

 واستمرت عشر التاسع القرن إلى تمتد العراقيين عند التحررية النزعة جذور

  .)899(بالتعمق

 التطور نتيجة,  العراقي الشعب خاضه طويل نضال محور ھي العشرين ثورة إن        

 تقرير بحق للشعب عترافا= اجل ومن ا=ستعمار ضد الكادحة للجماھير النامية ةماولمقل

 ولعبت.)900(الشعبية الجماھير قبل من بسيطة بمبادرة بدأت العشرين فثورة. المصير

 سمعت فعندما. فعالة ةاھممس الرجل مع ساھمتو, الثورة في بارزا دورا العراقية المرأة

. ً◌ شعرا هترث) كنه المجيد عبد (إعدام بخبر ظوالمال عشيرة من) محيسن بنت زھيرة(

 كان كذلك. القطار على الثوار استولى حينما الفؤوس يحملن الرميثية نساء توكان

 العراقي المؤرخ يقول. )901(الثوار معنويات رفع في دورھا) صويلح بنت عفته(للشاعرة

                                                             

 .26ص, 1977, ادبغد, مطبعة الزمان, ثورة العشرين في ا"ستشراق السوفيتي, كمال مظھر احمد) 898(

 .39-38ص, 1978, بغداد, مكتبة النھضة,  بين الموضوعية والوصفيةا"جتماععلم , سليم علي الوردي) 899(

 .111ص, المصدر السابق , وفلكوت. ن. ل) 900(

, 1986, بيروت, الدار العربية للموسوعات, المجلد الثاني, موسوعة العراق السياسية, عبد الرزاق محمود اسود)  901(

 .365ص



 

 

 طريقا لغالبا في اتخذ العشرين ثورة في �كرادا اشتراك إن (احمد مظھر كمال

 من عفوية بمبادر بدأت قد  كانت العشرين ثورة إن (خيري سعاد تذكر اكم .)902()وياعف

 مختلف فعاليات توحيد اجل من تحاو+الم جميع تنجح ولم الشعبية الجماھير قبل

 الثورة إن(: لتقول خيري سعاد تعود وبعدھا. )903()الثورة مضخ في الثائرة ائلصالف

 عبر التوجيھات خBل من ذلك ويظھر منظمة كانت بل ھامراحل بكل عفوية ليست

 تأمين يجب , التام Bلقا+ست ھو الھدف إن فيھا جاء والتي الموزعة المطبوعة النشرات

 المحافظة , أحقاد و+ ضغائن و+ , والنھب السلب ممنوع ، الثورة مناطق بين الطرق

 ناتتلفوال على المحافظة ، وھنود انكليز وجنودا ضباطا با�سرى ا+عتناء , العتاد على

 تحت قعي ما كل على المحافظة , الجسور  ونسف والعد طرق تدمير ، أعمدتھا وحفظ

 أو مدينة أسقطتم إذا ، تدميرھا وعدم المدافع على المحافظة , النقل معدات من ا�يدي

 كةالمعر محBت تھدموا + , المؤقتة حكومتھا ترتيب الواجب بل تتركوھا فB قرية

 قمة عن يعبر ھذا إن .)904()عدوكم بجرحى أرفقوا , المستشفيات على حافظوا , وأبنيتھا

 الثورة تحملھا كانت التي صيلةا المبادئ عن معبره والديني الوطني الثوري الفكر في

 الثورة أن بخصوص ذكر ما كل أن ويبدو والتخطيط التنظيم من عال ىمستو على مؤكدة

 عيجمب العراقي للشعب المشرفة النضالية الصفحات يلغي ذلك ن= صحيح غير كان عفوية

  :خ?ل من مكوناته

 بغداد يحتلوا أن سنوات أربع حرب بعد استطاعوا قد البريطانيون كان اإذ .1

 الفرات في ةنيعالم المناطق أھم يحتلوا أن يستطيعوا لم فإنھم 1917 ائلأو في العاصمة

 بفضل ذلك. شماله من الموصل أراضي فيو,  العراق جنوب من اوسطو اعلى

 وكانت جنبيا ا=حت?ل من وطنھم عن الدفاع في المجاھدون داھاأب التي النادرة البسالة

 المستضعفة الشعوب في بعثت قد الحرب عنھا انكشفت التي الجديدة  العالمية اوضاع

                                                             

 .73ص,  السوفيتيا"ستشراقعشرين في الثورة ,  مظھر احمدكمال) 902(

 .24ص, )ت.د, ط.د(, 1958-1920, من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق, سعاد خيري) 903(

 .8ص, 1972  ، بغدادالثقافة الجديدة, 1920, ىا-ولالثورة العراقية , سعاد خيري) 904(



 

 

 المستعمرين لىع العسير من أصبحو,  ا=ستق?لو الحرية إلى يتطلع ً◌ =ھيا ً◌ طموحا

 .)905(الحرب سبقت التي المباشرة القديمة ساليباب الشعوب ھذه يحكموا أن

 

 مثل نوالعراقي احترام ا=شتراكية الدولة كسبت 1917 أكتوبر ثورة انتصار بعد .2

 السرية يةا=ستعمار المعاھدات كشفت إذ ، اوسط والشرق العربي الشرق شعوب سائر

 أن نوالعراقي وعرف ، الحرب واس?ب النفوذ مناطق تسام=ق يةا=ستعمار الدول بين

 بريطانيا بين السرية بيكو–سايكس معاھدة حسب البريطانية السيطرة تحت ستقع ب?دھم

 روسيا في العراقي للشعب المتنامية القيمة عززت السوفيتية المبادرة وھذه وفرنسا

 مع التعاطف روح فيھا اعوأش العراق في الوطنية الحركة حماس وألھب ، ا=شتراكية

 الكردية التحررية القومية للحركة ص?ت ھناك كان كما. ىاول ا=شتراكية الثورة

 30 في العشرين ثورة اند=ع تعجيل في دورھا العوامل ھذه لعبت ، السوفيتية بالحكومة

 . )906(1920 حزيران

 وقد ، الشيوعية ةواممي ، السوفييتية الدولة تأييد على العشرين ثورة حصلت      

 يا(: فيه جاء الذي ميةما نداء 1920, أيار 3 في السوفيتية افداالبر صحيفة نشرت

 يوجد انه إ+ , بBدكم Bلاستغ عن أعلنوا قد أ+نكليز إن , النھرين بين ما دبB فBحي

 ونبيحويست , وقتB سلبا فيكم يعملون أرضكم على ا+حتBل جنود من ألف ثمانون

 ھناك يبدو = انه إ= معھا والتضامن الثورة مع التعاطف ھذا من الرغم وعلى .)مأعراضك

 مؤتمر في ممثلين يكونوا لم العراق ثوار أن ذلك على ويستدل, وثيقة منظمة ع?قة

 مس (كتبت أخرى ناحية من لكنه ، 1920 أيلول في باكو في انعقد الذي الشرق شعوب

 صلة على كان "الشيرازي رضا محمد إن( ، لقريبا العراق تاريخ من كتابھا في) بيل

    .)907()كربBء في البلشفية للدعوة لغويشت  لشفيك بالبو

 غيرت اوأنھ ، الرأسمالي النظام إلى وجھت ضربة أقوى 1917 أكتوبر ثورة كانت      

 ومن حساباتھا إعادة على ا=ستعمارية الدول وأجبرت , الدولي الصعيد على القوى ميزان

 للمثقف تضحي. ضدھا ل[نكليز الموالية العراقية الصحافة شنتھا التي الھجمات حظةم?
                                                             

 .16-15ص, 1958, بيروت, دار الفكر الجديد, ثورة العراق, حسين مروة) 905(

- 29ص, 1973, بغداد, مطبعة الشعب, منشورات الطريق الجديد , دولة من طراز جديد, رحيم عجينة وآخرون) 906(

41. 

 .23ص, 1992, بغداد, الفكر السياسي لثورة العشرين دار الشؤون الثقافية العامة, نديم عيسىنق1 عن ) 907(



 

 

 الثورة على تأثيرھا أن يبدو لذلك , أ=نكليزي =ستعمارا عدوة البلشفية إن ، العراقي

 ما النجفية الفرات صحيفة في جاء وقد,  عالمية ثورة باعتبارھا ً◌ اعام كان العراقية

 لطلب الشعوب أھاج عاما تأثيرھا أصبح التي البلشفية الثورة((: قالت إذ ذلك يؤكد

 وفي, العالمية الثورية الحركة في عام نھوض حدث, أفكارھا إشعاع وتحت .))حريتھا

 ساعد ذلك ان. العربية الشعوب ومنھا , المظلومة للشعوب القومي أ=نبعاث حركة

 العراق وفي 1919 مصر في الوطنية الثورات من مجموعة قيام على, موضوعيا

 أن إ=. الحرية اجل من كله الحكم نظام تغير ھدفھا البلشفية الثورة إن. )908(1920

 من قوة ھناك أن وذكرت الثورة أحداث بتشويه تقوم والرجعية الرأسمالية الصحافة

 بھدف, العسكر من 1800 وعددھم العراق شمال من متوجھة دولة يتبعون = البولشفيك

 يھاجمون الذين بالثوار البلشفية تھمة تلصق البريطانية السلطات وكانت بالثورة أ=لتحاق

 معا واتراك البولشيفك أن وذكرت ، التركية العراقية الحدود عبر المحتلة السلطة مراكز

 دعت الموصل في العھد جمعية أعضاء وأن ، العشرين ثورة لثوار المال من بشي بعثوا

 العامة العشرين ثورة أسباب من إن أيضا ودعت. )909(روسيا ب?شفة مع التعاون إلى

 في معھم واXيرانيين اتراك واشتراك الشرق في البريطاني النفوذ لھدم البولشفيك سعي

 .)910(امر ھذا

 على اط?عه بعد حاد بشكل ا=نكليزي ا=حت?ل ضد يتبلور العراقي أيالر بدأ .3

 مھمة أحداث ظھور إلى باXضافة ھداتوالمعا تفاقياتأ= ھذه وراء من الحلفاء ازدواجية

 للثورة  ودعت, للعراق البريطاني ا=حت?ل السوفيتية روسيا أدانت منھا الب?د داخل نم

. )911(الثورية ا=جتماعية جراءاتاXو البلشفية الثورة مع تعاطف العراق في وكان, ضده

 ع?ميةاX جھزتھاوأ السوفيتية روسيا قبل من يةابجاي فعل ردود 1920 ثورة وجدت لقد

 لبريطانيا ومناھضتھا وشعاراتھا ھاأھداف ووطنية الثورة ھذه ھمية نظرا خاص بشكل

 .)912(الجديد ونظامه السوفيتي ا=تحاد ناھضت والتي الواسعة المستعمرات صاحبة

                                                             

 .20ص, 1970بغداد, 14العدد ,  العراقمجلة, الثقافة الجديدة, العراقيةتاريخ الثورة , لنوريمحمد علي محمد ا)908(

 .511-107ص, 1972ص, ا<داب، النجفمطبعة , 1ج, 1920ثورة العراق التحررية عام , كاظم المظفر) 909(

 .40ص. 1922, ننيسا-اذار, 30 السنة 7-6ج, مجلة, الھ1ل, تاريخ الثورة العراقية , اويدانيس صي ) 910(

 .174-173ص, السابقالمصدر , فاضل رسول) 911(

   .20ص, السابقالمصدر , عبد المناف شكر جاسم) 912(



 

 

 فكان, متعددة بصور البريطانية دارةاX فترة أثناء السياسي النشاط ظھر لقد .4

 والبيوت المقاھي في يجتمعون الواعية الطبقة من فراداو البارزون المواطنون

 في نظم الذي ابضراX الشھيرة اتابضراX أھم ومن, والحسينيات والمساجد والمدارس

 .)913(الدين علماء من مجموعة ترحيل على احتجاجا شرافا النجف مدينة

 النضال من اتصفح ھي العراق في التحررية العشرين ثورة أن ذلك من نستنتج       

 العراق جنوب في انتفاضات شكل على تظھر وكانت,  العراقي الشعب حياة من المتراكم

 تعبئة في دورھا اليسارية الوطنية لcفكار توكان, ووطني سياسي وعي عن تعبر وشماله

 الخارجي بالمحيط تتأثر أن بد = العالم في ثورة أيوك ، للثورة القاعدة وبناء الشعب

 وكشف,  الماركسي الفكر نشر حيث من ا=شتراكية أكتوبر كثورة ثورةلل المشجع

 روسيا قبل من والمعنوي المادي والدعم,  للعرب البريطانيين ةنوخيا,  السرية تفاقياتا=

 كان ، سيطرته من والتخلص والفرنسي  البريطاني ا=ستعمار ضد للوقوف السوفيتية

 ضالته ا=شتراكية أكتوبر ثورة في فوجد لا=ستق?و الحرية عن يبحث العراقي الشعب

 والمطالبة الثوار جانب إلى الثوري والوقوف المادي الدعم خ?ل من منھا واستفاد

 و= ، مجرياتھا عتابفت كبيرا اھتماما العراقية الثورة السوفيتية روسيا لتأو وقد ، بالحرية

 ما على اعتمادا عنھا كتاب ةكتاب من وفتلكو السوفيتي المستشرق قيام من ذلك على أدل

  .الثورة عن رئيسية وثائق من لديه توفر

  اAس2مي المشرق على الروسية الثورة تأثير )5

  تركيا ً-أو.

 اXس?مي العالم من ةواسع أنحاء على أكتوبر ثورة وتأثير الموضوع لسعة نظرا       

 الكبير التأثير بحكم فارس وب?د تركيا من كل ھما نموذجين على سيقتصر البحث نإف

 اقتصادية ?قاتع اموتربطھ طويلة دودحب السوفيتية روسيا مع انتشريك دولتان وكونھا

  . كبيرة وسياسية

                                                             

 .56-54ص, 1969, دمشق, دار الوراق للدراسات والنشر,  ألتمنأبومحمد جعفر , خالد عبد محسن التميمي)913(



 

 

 وإع?ن. 1917 آذار في الحرب من وخروجھا روسيا في البلشفية الثورة قيام إن       

 مقررة كانت التي الحقوق جميع عن وتنازلھا. الحرب لمعاھدات ونقضھا الثورة مبادئ

 مبدأ قبول الحلفاء على وفرض, ويلسون يكيامر الرئيس تدخل أن وبعد ، فيھا لروسيا

 أن وبعد العثماني للحكم خاضعة كانت التي التركية غير القوميات لجميع المصير تقرير

 عرف جديد دولي نظام تحت العثمانية الدولة من المنسلخة اراضي جميع وضع تقرر

 تركيا نھضت أن بعد كذلك ، بشروط ومقيدة قتةؤم ةايوص وھو. )∗()باتدا=ن نظام (باسم

 التخطيطات كل خريطتھا من تمحو اتاتورك كمال مصطفى قيادة تحت سريعا الحديثة

 العسكرية الفرق إحدى تولى قد كمال مصطفى وكان. )914(عليھا رست التي يةا=ستعمار

 ظھوره إلى أدت والتي. الحرب معارك واكبر أھم من كانت التي) يلويبغال (معركة في

 تعرض أن بعد يالمان القائد مكان وحل باشا وجمال أنور على طغت قيادية كشخصية

 أثار الذي. 1917 آذار 11 في بغداد وسقطت البريطاني الجيش بواسطة لھجوم العراق

 مصطفى =ختيار اتجاه فظھر. المسلمين لكل بغداد تمثله ما بسبب استانبول في غضبا

 تهشعبي من تخوفت نا=تحاديي قيادة أن غير. الباني - صربي أصل من وھو للقيادة الكم

 السلطان وفاة عند استانبول إلى عاد لكنه العاصمة من وإخراجه الجيش من بعادهX فسعت

 عرش )السادس محمد(, الدين وحيد محمد واعت?ء 1918 حزيران 28 في رشاد محمد

  .)915(السلطنة

 في المسلمين العمال إلى نداء (1917 الثاني تشرين 14 السوفيتية روسيا نشرت       

 تمت النداء ھذا وفي.. اXمبريالية ضد حريتھم سبيل في النضال فيه يدعوھم) الشرق

 في أنعش مما. )916(تركيا تقسيم من نوع أي ترفض وفيه سمبا= اشعب عشر اثني مخاطبة

                                                             

 ان تتولى عصبة ا-مم اCشراف على أىرتاالذي , قياأفريحاكم جنوب , تدعه الجنرال سمطسابالنظام الذي , ابا"نتد) ∗(

 مرحلة متطورة تستطيع أن تدير شؤونھا وھكذا إلى أن تصل العثمانية إلىالبلدان التي انسلخت من اCمبراطورية 

 .اباتخذ ا"ستعمار لنفسه اسما جديدا ھو ا"نتد

 .115ص, ا-وسطالشرق ,  شريفإبراھيم) 914(

 .156-155 صالمصدر السابف ،, ميمونة حمزة المنصور) 915(

 .155ص, السابقالمصدر , فاضل رسول) 916(



 

 

 وھو, الحرب في الرئيسية ھمأھداف نم اقل على واحد ھدف تحقيق في امل اتراك

  .)917(وتوحيدھا روسيا في الموجودة التركية قواما تحرير

 أن بموجبھا روسيا تعھدت, 1918 آذار 3 في ليتوفسك - بريست معاھدة عقد بعد      

 قيمة سوى التنازل لھذا تكن ولم ، ماطووب ناھوارد قارص مقاطعات عن لتركيا تتنازل

 ب?د على السيطرة فقدت قد الواقع في كانت السوفيتية الحكومة =ن طفق وتاريخية اسمية

 خروج اثر العثمانية الدولة أن إ= .)918(ھناك قامت التي الوطنية للحركة نتيجة القفقاس

 بعد 1918 عام اول تشرين 30 ففي ، مميتة أزمة نياتع بدأت ديھاأي من العربي العالم

 العسكري ا=حت?لو ايقالمض فتح إلى أدت التي) سرومود ھدنة (وقعت الھزيمة

 الجبھة في كانوا الذين ئكأول لدى سيما= الوطني رالشعو تحرك,  التركي الجيش وتسريح

 أمثال,  تركية أراضي يعتبرونھا كان التي التركية اراضي فقدان وشاھدوا السورية

 العاطفة يفجر 1919 ارأي 15 أزمير في اليونانيين نزول وجاء أتاتورك كمال مصطفى

 العسكري التأخي عن المتأني الوطني الكفاح خ?ل من. )919(ًجديدا ًعھدا ويبدأ الوطنية

 صديقھا بوصفھا نھااووتع لمساندتھا السوفيتية روسيا تقدمت 1918 عام حدث الذي

  . )920(الوحيد

 مصطفى قبل من "والروملي ا�ناضول حقوق عن للدفاع ا+تحاد لجنة " تأنشئ       

 إخوة" تأعلن إذ قومي مؤتمر ذلك وتبع ، روم ارض في عسكريا مفتشا كان الذي الكم

 مساعدة وضرورة بالسلطة ً◌ امعترف موحدة قومية تركية لدولة مخطط ووضع "حقيقية

 محمد السلطان من يكن ولم ، 1919 سنة لولأي سيواس تصريح في وذلك ، خارجية

 , فات قد كان الوقت ولكن ، وطنية جمعيةل اتابانتخ بأجراء لفقب خضع أن إ= السادس

 اناضول قلب في 1919 اول كانون في أنقرة في يممقال كمال مصطفى حول تجمع اإذ

                                                             

 .91ص, السابقالمصدر , جورج لنشوفسكي) 917(

 .100ص, المصدر نفسه) 918(

منشورات المكتب  , ابترجمة نجدت ھاجر وطارق شھ, ا-وسطا-سس التاريخية لمشك1ت الشرق , فرنان ويله) 919(

 .74-73ص, 1960, بيروت, التجاري للطباعة والنشر

, بغداد, السمانترجمة حسن محمد , 1952 من أقدم العصور حتى  ا-وسطبريطانيا والشرق , يدربو"ردرسر) 920(

 .115ص, 1956



 

 

 أقرت الذي "الوطني الميثاق" سيواس تصريح أساس على ووقعوا وطنيون ابنو, 

 الكامل ?لھمقباست اتراك يطلب وفيه 1920 الثاني كانون في  استانبول جمعية

 شعبي اءفتاست بموجب طوموبا أوردھانو ارسق مصير وتقرير دستانبكر وا=حتفاظ

 على ، )921(المضايق في المرور تنظيم في شتراكا=و قلياتا امتيازات جميع ورفض

  1919 لولأي 12 بتاريخ استانبول وحكومة بريطانيا بين السرية المعاھدة من الرغم

 كمال مصطفى حاول. )922(مستقلة كردستان يستأس تركيا تعارض إ= على تفاقأ= جرى

 قرر ذلك ومع يؤيده = كان الذي البرلمان طريق عن المواطنين من وزارة يؤلف أن

 حتى ، اناضول كل في اتابالعص حرب ومارس ومؤيديه أنصاره جمعف مةاوالمق

 أعلنف ، 1919 اول تشرين في الثوار مع ضوافللت دفو رسالX الحكومة اضطرت

. )923(فيھا اجنبي التدخل ومنع التركية اراضي على الحفاظ ھو ھدفھم أن ارالثو

 كمال مصطفى قام اناضول في 1919 عام التركية التحرير حرب بدأت وعندما

, 1920 الثاني كانون 10 في الوطنية السيادة وتعني) ملية حاكميت (جريدة بإصدار

 مع التواصل استطاع وبذلك 1920 نيسان 6 في اناضول أنباء وكالة وتأسيس

 طرد استطاعت التي التحرير حرب بتطورات التركي الشعب وإع?م الجمھوريات

  . )924(1923 اول تشرين 29 في الحديثة التركية الجمھورية بتأسيس المحتلين

 الخصم ن انقره مع اھمللتف ميالة آنذاك وكانت روسيا إلى كمال مصطفى تطلع     

 في موسكو بلسان رسمية تركية رسالة على ابأج قد وتشيشارين نوكا ، واحد والعدو

 الع?قات دتيفأع) اجنبي ا=ستعمار (ضد مشتركة بعملية توحي ابةإج 1920 نيسان

 مواصلة إلى كمال مصطفى دفعت التي. )925(1920 الثاني تشرين في ةالدبلوماسي

 واجبرھا) اطنة (مدينة في سيةالفرن الحامية ھاجم ، له مقرا أنقرة مدينة اتخذ وقد نشاطه

, استانبول باحت?ل قواتھا أمرت التي بريطانيا مع مواجھة في دخل ثم ابسحا=ن على

 العرفية حكاما تأعلنو مالطة جزيرة إلى ونفتھم الوطنيين ابوالنو الساسة كل تأعتقلو

                                                             

 .76ص, السابقالمصدر فرنان ويليه ،  )921(

 .45ص, 1979/ آب 18, مجلة العراق, الثقافة, المسالة الكردية في عھد الس1م ,  بكر احمد عثمان)922(

 .157-156ص , السابقالمصدر , ميمونه حمزة المنصور) 923(

 .146ص, السابقالمصدر ,  الداقوقي إبراھيم) 924(

 .76ص, السابقالمصدر , فرنان ويله) 925(



 

 

 احكم اصدر حتى السلطان على وضغطت,  والمراس?ت الصحف على ةابالرق ضتفرو

 الضباط اعتقالب كمال مصطفى قام ھذا على ردا كمال مصطفى ضد عداماXب ً◌

 انقره وأن جديد برلمان بتشكيل اتابانتخ إجراء عن أعلن ثم,  اناضول في البريطانيين

 فاصدر القومي المؤتمر عقد مت ، 1920 نيسان 23 في ثم. الوطنية ةركللح مقرا ستكون

 باحت?لھم أخط ارتكبوا قد البريطانيين أن إ=. )926()ا=ستق?ل إع?ن (الوطني الميثاق

 وتألفت,  أنقرة في دستور وضع في عملوا إذ, 1920 آذار 16 في عسكريا استانبول

 اضلن )927(.1920 نيسان في ً◌ سجينا السلطان أعلنو كمال مصطفى برئاسة حكومة

. تركيا سيملتق اوروبية القوى مخططات ضد كمال مصطفى قيادة تحت الترك القوميون

 عرضت ، 1919 عام السوفيتية وروسيا تركيا بين تنسيقال إلى المواجھات ھذه أدت

 قات?عالو المتبادل عترافا= كمال مصطفى على 1920 سنة في السوفيتية روسيا

 اتراك وكان. )928(العرض ھذا على كمال مصطفى وافق البلدين بين الدبلوماسية

 10 في حكومته بريطانيا ممثل اخبر وقد ، )أزمير (ناسمير في اليوناني الغزو موناويق

 لحد البBد يدعم ارتباطا نفذتا قد وا�ناضول البلشفية روسيا إن " 1920 الثاني تشرين

 المعادية القوى طردوا أن بعد اليونانيون عليھا يسيطر التي والجبھة عصمت بوابة

 بأسلحة التركية القوات فيتيةالسو الحكومة زودت وقد ". البريطانيين وبخاصة لفاءحلل

  . )929( اليونانيين الغزاة ضد =ستعمالھا الذھب سبائك إلى إضافة وذخائر

,  الذھب من كيلوغرام 220 , ذھب لبرو م?يين 10 لتركيا السوفيتية روسيا وقدمت

 على التركي الشعب =نتصار كبيرة أھمية فيھا مال,  الحربية عتدةا من كبيرة وكمية

  .  )930(نتدخليمال

                                                             

 .157ص, السابقالمصدر , ميمونة حمزة المنصور) 926(

 .76ص, السابقالمصدر , يليه فرنان و) 927(

 .167ص, السابقالمصدر , فاضل رسول) 928(

, الكردية, دار الثقافة والنشر, ترجمة ضياء الدين المرعب, الكورد وا"تحاد السوفيتي, نيل ھاولان ناثويلسو) 929(

 .285- 284ص, 2006, بغداد

 .80ص, السابقالمصدر , غفوروف) 930(



 

 

 ا=شتراكية بالثورة للقيام يخطط وأخذ سريا يعمل الذي التركي الشيوعي الحزب كان      

 الحزب عقد حيث.)931(1920 لولأي 10 باكو في للحزب مؤتمر أول عقدوان تركيا في

 إلى ومندوبية المركزية ولجنته تهقياد اببانتخ فقام ودستوره برنامجه لوضع اجتماعا

 احمد وصاحبھا )الكفاح( صحيفة في  أفكارهو آرائه نشر الحزب دأوب. )932(الكومينترن

 بعض موسكو من وفد وقد ، روجأو عارف يرأسھا وكان) الجديدة الدنيا (ةوصحيف حلمي

 ، توفمانا شريف ممنھ ، الحزب نشاطات دائرة توسيع بقصد اناضول إلى شخاصا

 في سامي وسليمان باريتمانوف إلى باXضافة,  صبحي مصطفىو,  وانرنوشي x وزينة

 روسيا من التقرب سياسة كمال مصطفى ىنتب وقد . )933(الثالثة ا=شتراكية لةيالدو

 بھجت, حقي وھو المقربين أصدقائه حد عازاXيب وقام ، لتركيا لدعمھا نتيجة السوفيتية

 ييتالسوف رحب وقد ، الحكومة ابةرق ضمن,  1920 عام تركي شيوعي حزب بتأليف

 كافة قدموا لذلك وتبعا , ةتحرري ثورة كمال مصطفى ثورة اعتبروا أنھم و=سيما كبذل

 اتراك العمال إرسال وتم ، ا=ستعمار ضد الشاق صراعھم في لcتراك المساعدات

 اول كانون 18 في ننيلي إلى رسالة اتاتورك بعث وقد ، السوفيتية روسيا في لتدريبھم

 مثمنا, البلدين بين الع?قة أواصر لتقوية البالغ وترحيبه وميالق استعداده فيھا ىدبأ 1920

  .)934(كله العربي المشرق في السوفيتية روسيا سياسة

 إلى تسربالب بدأت ةالشيوعي نبأ للغرب هوتلميح ترخيصه كمال مصطفى ربر       

 يھدد الذي الحقيقي الخطر إلى تنبه انه إ=,  لتركيا الحليفة القوات احت?ل نتيجة اناضول

 اول تشرين 18 في المقربين هوانأع من الحزب أسس ولذلك,  الحديثة تهودول حركته

,  سابقال ةالداخلي وزير جتبھ حقي الشيوعي للحزب العامة ةأمان وتولى ، 1920

 إلى ل?نتماء نيالعسكري والقادة والشخصيات ابونال من العديد إلى كمال مصطفى وطلب

 استمرار لغرض,  الحزب ھذا تأسيس من كمال مصطفى ھدف نوكا ، الجديد الحزب

                                                             

 .126ص, السابقالمصدر ,  الداقويإبراھيم) 931(

 .319ص, السابقالمصدر , احمد نوري النعيمي) 932(

 .69ص, السابقالمصدر , ي الداقوقإبراھيم) 933(

 .53ص, السابقالمصدر , احمد نوري النعيمي) 934(



 

 

 على والسيطرة جھة من ريالتحر لحرب السوفيتية روسيا من المساعدات على الحصول

  . )935(أخرى جھة من البارزين الحقيقيين الشيوعيين تحركات

 حزب بتأسيس 1922 عام في قورالتان رفيق لزميله اتاتورك كمال مصطفى عزأو      

 تركيا بين الع?قات وتعزيز, تركيا في الشيوعية للحركة موازنة أنقرة في محلي شيوعي

 منذ التركي الشيوعي الحزب =ن ، ذلك رفض قورالتان رفيق ولكن . السوفيتية وروسيا

 شيوعي حزب قيام كمال مصطفى تشجيع وسبب ، عادي غير نشاط له كان 1917 عام

 ، السائد ھو الديني عابوالط ، جدا قوية كانت تركيا في الدينية التنظيمات كون محلي

,  تركيا في التحديث حركة من المعارض موقف البرلمان في المثقفين بعض ووقوف

 الحركة تقويض يعني الحزب ھذا قيام وكان, اXس?مي العربي لماالع عن تعادا=بو

 اول كانون يوف. )936(كانت وسيلة ةأيب الغربي الفكر بمظھر خذاو تركيا في اXس?مية

 بين وكان. ا=شتراكي الشعب حزب باسم أنقرة في ثان شيوعي حزب تأسس 1920

 وأصبحت ، ثروت وعاصف , نظيف الدين ظامون زكي وصالح الجلبي ناظم : همؤسسي

,  انقره في عام شعبي مؤتمر عقد إلى ودعا .الحزب حال لسان الجديدة الحياة مجلة

 رزيناب وعضوين والف?حين والعمال والبرلمانية سيةالسيا الشخصيات من العديد حضره

) الدولية بيةاالنق الحركات ممثB وغولمان ينجسور: (ھما الثالثة ا=شتراكية الدولية من

  .)937(وجيزة فترة بعد إلغائه تم الحزب أن إ= ، خاصة ھيئة رأس على

 ثانيال تشرين 16 تركيا في علني شيوعي حزب بتأسيس كمال مصطفى حسم      

 السوفيتية روسيا يدأيت وكسب أو= اليسارية الحركات كافة بامتصاص يقوم لكي 1924

 شوكت السيد أصدرھا التي سبوعيةا) ةقطرموال المنجل (صحيفة صدرت وھكذا ثانيا

 جميع تعرضت كذلك ، هأعضاؤ أوقفو الغي الحزب أن إ= ، 1925 شباط 21 في ثريا

 الجو وصفا. ةينياليم أو) التركي الشيوعي الحزب (ةاليساري سواء المتطرفة الحركات

. )938(جميعھا رضةاالمع على القضاء تمو كماالح الجمھوري الشعب وحزب للكمالين

                                                             

 .70ص, السابقالمصدر ,  الداقوقيإبراھيم) 935(

 .39ص, السابقالمصدر , احمد نوري النعيمي) 936(

 .71- 70ص, السابقالمصدر ,  الداقوقيإبراھيم) 937(

 .127-126ص, إبراھيم الداقوقي ، المصدر السابق ) 938(



 

 

 بعض باستثناء ا=ستق?ل محكمة إلى مقدمھ ثم ، الشيوعيينب صلته كمال مصطفى كروأن

 ادھم بحق ةيابالني عداماX أحكام صدرت كما. بأمره الحزب دخلوا ممن أتباعه

 أن إ=. الدولة امن استقرار وقانون العظمى الخيانة قانون واصدر ، وأشقائه )∗(الجركسي

 يصبح مصطفى =غتيال ىاول الصدمة بعد نشاطه استعاد قد التركي الشيوعي الحزب

 تصفية تم. )939(1924- 1923 بين الواقعة الفترة في وذلك للحزب اول المؤسس

 السوفيتية روسيا من قدومھم لدى غرقا جماعته من غيرةص ومجموعة يصبح مصطفى

 الحركة مؤسس على القضاء تم وھكذا ، تصفية عملية في,  زونابطر أمام تركيا إلى

 الجمعية باسم اليومية) النور (صحيفة الشيوعيون واصدر. )940(التركية الشيوعية

 في ضاأي يوميةال) العاصمة (صحيفة يصدر ياوسم سداد وكان,  التركية ا=شتراكية

  .)941(استانبول

 وقدمت. ا=مبريالية ضد لcتراك التحرري بالنضال السوفيتية الصحافة تحبر      

 عقد لغرض التنسيق إلى ذلك أدى ، الس?ح إمدادات عبر لتركيا الدعم السوفيتية الحكومة

 لروسيا ضمنت,  1921 آذار 16 في السوفيتية وروسيا تركيا بين صداقة معاھدة

 القوى ضد تركيا إلى الدعم السوفيتية روسيا قدمت لابوبالمق,  دةايمح جارة وفيتيةالس

, الشرق شعوب تربط التي المنافع وحدة انّيقر المتعاقدين الطرفين وأن. )942(اوروبية

 Xقامة كفاحھا في روسيا في العاملة بالجماھير الوطنية الحرية على للحصول جھادھا في

 حكوماتھم وإقامة ا=ستق?لو بالحرية التمتع في الشرق شعوب حق نوتعل . الجديد النظام

 بالحدود المعاھدة ھذه في السوفيتية روسيا حكومة اعترفت وقد. يرغبون ما بحسب

 مشكلة حسمت المعاھدة ھذه وفي. )943(التركي الوطني الميثاق ھاأقر التي التركية

                                                             

والذي عدد . اتابقائد الجيش ا-خضر الذي يتألف من قوة ف1حية على طريقة رجال حرب العص, جركسي ادھم ال)∗(

 ا-نصاري التطورات إبراھيمخليل , انظر. مصادرة أم1ك تجار واعيان القرى في إطار النضال القومي والطبقي

 .44ص, 1990, بغداد, يةامطبعة الر, المعاصرة في الع1قات العربية التركية

 .320ص, السابقالمصدر , احمد نوري النعيمي) 939(

, بيروت, شركة المطبوعات للتوزيع والنشر,  واCس1م في القرن العشرينتركيا بين العلمانية, وليد رضوان) 940(

 .46ص, 2006

 .125-124ص, السابقالمصدر ,  الداقوقي إبراھيم) 941(

 .167ص, السابقالمصدر , فاضل رسول) 942(

 .285 صالمصدر السابق, إبراھيم عبد الفتاح) 943(



 

 

 تأخذ أن على روسيا ووافقت وسيار إلى باطوم عن التنازل على تركيا وافقت إذ. الحدود

 بين القائم والعسكري السياسي التعاونب الطرفان وتعھد. ناردھأوو قارص تركيا

 روسيا قبل من ھاؤإخ? تم باطوم أن على ركذت المصادر بعض أن إ=. )944(البلدين

 معدات التركي الجيش إلى السوفيتية روسيا وقدمت. )945(تركيا إلى ھاادتوإع السوفيتية

 في المساعدات ھذه ساھمت ولقد. الس?ح لشراء مالية تسھي?ت تقدم كما ريةعسك

. اناضول احت?ل إلى يسعى كان الذي 1922 عام اليوناني الجيش على تركيا انتصار

 تقليص على يساعد أن يمكن كمال مصطفى انتصار أن السوفيتية القيادة تقدير في وكان

 روسيا مصالح بذلك ويحترم ادنى الشرق في ىاخر الغربية والدول بريطانيا نفوذ

 الحكومة أعفيت وقد. )946(رباأو في الثورة اروأ كيذي نفسه الوقت وفي, منيةا السوفيتية

 ةيحكومال المؤسسات كافة نقل وتم. روبل مليون 103,7 بمبلغ مالية تاماالتز من التركية

 ايقمض عمل نظام أن على انانبالج واتفق. تركيا إلى التركية اراضي نطاق في لروسيا

  .)947(البحر ھذا على المطلة الدول لممثلي مؤتمر بواسطة يتحدد أن يجب سودا البحر

 تسھيل في التعاون على الطرفان اتفق , فعاليتھا من المعاھدة ھذه نصوص ولتمكين      

 بإنشاء كذل وقت أسرع في ذلك إلى المؤدية واتطالخ اذواتخ بلديھما بين تا=تصا= سبل

 للنقل الحديثة الوسائل من وغيرھا الحديد والسكك والبرق للتليفونات خطوط

 ولكي. الداخلية شؤونھا في تدخل أي مةاومق في التعاون على قااتف كما. والمواص?ت

 المغلوبة اخرى الشعوب وبين بينھما الص?ت ويوثق ا=ستعمار ضد قوية الجبھة يجع?

 الشرق ب?د في القومية الحركات كل بان اماعترافھ اتأعلن. وسطا الشرق في أمرھا على

 يؤيدان ھماوأن. جديد وسياسي اجتماعي نظام لتكوين معھا كفاحھا في ومنسجمة متماثلة

 الذي الحكم نوع اختيار وفي ا=ستق?لو الحرية في الشعوب ھذه حقوق وسعھا في ما كل

                                                             

 .155ص, السابقالمصدر , ي سكشوفنوجورج ل, 397ص, السابقالمصدر , جورج كيرك) 944(

 .55ص, السابقالمصدر , احمد نوري النعيمي, 166ص, السابقالمصدر , فاضل رسول )  945(

منشورات ھاي , جانييالفاتح التترجمة ,  في حروب العلم الثالثتياتدور السوفي,  الكرمليننيابأ, رتربروس بو) 946(

 .16ص, لندن, "يت

 .16ص, السابقالمصدر , كاتورجين) 947(



 

 

 يفرض دولي إجراء ي رفضھم في تراكا يشاركون أنھم الروس أعلن وفيھا فقھاراي

  . )948(بالقوة عليھم

 اناضول حقوق عن الدفاع جمعية باسم 1922 نيسان 8 في كمال مصطفى اصدر      

 التي الجمعية لھذه يةأساس كمبادئ الرئيسية التسعة سسا تضمن بيانا الروم وب?د

 المبادئ على طلقتوأ 1922 لولأي 11 في الشعب حزب باسم سياسي حزب إلى تحولت

), الشعب فئات لجميع ھو الذي الحزب كشعار) التسعة سھما (أو) التسعة سسا

 والمصلحة الوطن لخدمة مصالحھا تتوحد أن يجب التي ونزعاته طوائفه وبمختلف

 الشعب حزب مؤسس وكان ، التركي للشعب السياسية للتربية مدرسة وھو. العامة

 اينونو من كل يصبح حيث. ارايب ج?ل أزمير ونائب . اينونو وعصمت. كمال مصطفى

 واصدر, كمال مصطفى وفاة بعد عاببالتت جمھوريات رؤساء بايار ج?ل أزمير نائبو

. الشعب حزب حال لسان, التحرير حرب انأب) الوطنية السيادة (صحيفة كمال مصطفى

" المساء "صحفو,  ةأنقر في" رشاداX "وصحيفة "الجديد اليوم" صحيفة إلى باXضافة

 تشرين 29 في . الجمھورية تأعلن وعندما,  استانبول في" خيرةا باءان"و" الوقت "و

  9490 "الجمھوري الشعب حزب" الحزب اسم أصبح 1923 اول

 ً◌ تاريخيا ً◌ قرارا واتخذ 1923 اول تشرين في أنقرة في مةا مجلس اجتمع     

 وضع وتقرر ، ً◌ رئيسا كمال مصطفى تخبوأن الجمھورية وإع?ن السلطنة بإلغاء

 أمام اةاوالمس مبادئ الدستور وضمن الديمقراطي النظام وإقرار للجمھورية دستور

 باسم كمال مصطفى ولقب. )950(ا=جتماعو والتملك والتنقل والتغير الفكر وحرية القانون

 في نھاكو بميزة حظيت التي, انقره إلى العاصمة نقل وقرر ،)اتراك أبو , اتاتورك(

 بقيام اعترف من أول السوفيتي ا=تحاد وكان ، )951(الجديدة التركية القومية دولته وسط

 النظام وكان. )952(والس?ح ةا=قتصادي المساعدات لھا وقدم. تركيا في الجمھورية

 مصطفى لشخص ً◌ عاابوت ً◌ تعدديا 1923 عام في  الجمھورية ورثته الذي السياسي

                                                             

 .122ص, ا-وسطالشرق ,  شريف إبراھيم) 948(

)
949

 .71ص, المصدر السابق, إبراھيم الداقوقي ) 

 .158ص, السابقالمصدر , ميمونة حمزة المنصور  )950(

دار الشؤون الثقافية العامة ,  ترجمة عبد الھادي حسين جياد, سطا-والسياسة الدولية والشرق ,  كارل براون. ل )951(
 .95ص, 1987, بغداد, 

  .44خليل إبراھيم الناصري ، المصدر السابق ، ص) 952(



 

 

 سياسية جماعة "يقبل أن إلى دفعته قد الحرب ظروف توكان ، واحد ٍ◌ آن في كمال

 يضم مثلما ينسابق اتحاديين يضم,  عالممال واضح غير حزب عن عبارة وھي" ثانية

,  القومية مةاوالمق وسط) اXس?مية(بـ نعتھا يمكن حساسية ھناك كانت كما ، ليبراليين

 فئة ةأي يوسع يكن ولم ،عيالشيو الحزب كان ً◌ أخيرا,  مناصرة ھيئات لھا تكون أن دون

 السياسية ارةاXد يديه بين يجمع كان الذي,  كمال مصطفى سلطة تنال أن الفئات ھذه من

 وھي,  1923 عام في) الشعب بيوت (كمال مصطفى جدأو كما. )953(العسكرية والقيادة

  . )954(اXس?مية الحركة وجهي كما كمال مصطفى مناھج نشر مھمتھا تثقيفية مراكز

 تحول تركيا في حدث وقد ، 1924 آذار في لخ?فةا الكبير الوطني المجلس يغلأ      

 السياسي والتحالف, الديمقراطية حيث من ثوري وتبدل", كمال مصطفى عھد في يأساس

. الخ?فة إلغاء بعد فعليا دكتاتوريا كمال مصطفى أصبحو. الجديدة السوفيتية روسيا مع

 وأفكاره الغربية ميوله: ھي ث?ثة عوامل صورتھا طفتل كانت الدكتاتورية ھذه أن على

 الحزب وھو ، الحكم في له الشعب حزب ومشاركة , أنانيته وعدم تهيوأريح ، الحرة

 وكان ، الب?د في مركزه تجاھل يستطيع و= السياسية لقوته ً◌ حقيقيا ً◌ مصدرا كان الذي

 مةأ إلى وقلبھا,  وتقاليدھا قديمةال العربية - اdسيوية الحضارة دائرة عن تركيا عزل ھدفه

 وفي. جذرية علمنة التركية السياسية لعلمنة الطريق وفتحت ، الغرب اببأسب آخذة حديثة

 ةوزار عن واستغنى,  لمدنيةا الشؤون في الشرعية كماحمال سلطت ألغيت ، 1924 نيسان

 تأسيس وتم .)955( تكاياھم لقتغوأ يشاوالدر طبقات حلت ثم الدينية والمدارس قافاو

 المؤسسات ولجنة الدينية الشؤون لجنة: ھما الدينية الشؤون لتصريف اننيتمد ھيئتان

 ، القديم اXس?مي التقويم محل ربياو التقويم وحل, الحجابو الطربوش والغي,  الدينية

 ، حاراتھا في مساجد إنشاء بعدم تميزت التي أنقرة إلى اسطانبول من العاصمة نقل موت

  .)956(العلمنة نحو أخرى رئيسية طوةخ وھذه

                                                             

 .45-44 صالمصدر السابق،,حميد بوزر س1ن) 953(

 .46ص, السابقالمصدر , وليد رضوان ) 954(

 .171-170ص, السابقالمصدر , جورج لتشوفسكي) 955(

 .173-172ص, المصدر نفسه) 956(



 

 

 أعطى 1924 عام منذ تحقق والذي الروحية السلطة عن الزمنية السلطة فصل أن      

 ھذا لمثل ً◌ مستعدا الجميع يكن لم لكن ، اوسط الشرق بلدان في ً◌ فريدا مكانا تركيا

 ?حيةصاX مشروعاته فرض من تمكني كي,  كمال مصطفى كان لذلك,  الشامل بق?ا=ن

 1924 نيسان 20 وفي ، حياته طوال حقيقيا دكتاتوريا حكما يمارس ن ً◌ مضطرا

 الشعب حزب ھو واحدا حزبا ولكن عديدة تعدي?ت عليه طرأت دستور عن أعلن

 أصبحو الواحد الحزب نظام رسخ وقد. )957(الوطنية الجمعية في مسيطرا كان الجمھوري

 الذاكرة على والسيطرة ا�مة أنا " الكم مصطفى ابتدعو الشخصية لعبادة م?زما

 امة على الحفاظ رسالة,  وحيدة رسالة مع القادمة اجيال أيضا ترك بل  "التاريخية

 اتراك بان يذكر كمال مصطفى وكان ، العالم على السيطرة اجل من ةھيأالم , التركية

 اXلوھية استحق ً◌ اقعر منھا يجعل التفوق ھذا كان ، كجيش خلقت التي امة ھذه ھم

  .)958 (جديد من أمامه أوربا تنحني وسوف , يوم ذات

 باسم سياسي حزب بتأسيس) الكبير مةا مجلس (البرلمان ابنو من مجموعة قامت      

 خذا: الحزب مبادئ ومن. 1924 الثاني تشرين 17 في) الجمھوري رتقاءا= (حزب

 المقدسات واحترام العامة الحريات ةايوحم الديمقراطية إلى والدعوة الليبريالي بالفكر

 الزراعة في الذاتي كتفاءا=و, الوطنية الوحدة وتحقيق, الحكومة أعمال ومراقبة, الدينية

 له ً◌ عاوفر فتح أن بعد التركي المجتمع في مؤثرة قوة للحزب أصبحو. الب?د وتصنيع

  .)959(التركية اتيالو= معظم في

 من ةدمتمس مدنية ينوانلق وفقا تعمل محاكم وتأسيس الشرعية المحاكم إلغاء إن      

 في الخ?فة وإلغاء, اوروبية ينوانالق من مستمدا تجاري قانون ووضع اXيطالي القانون

 ً◌ خاضعا كان الذي اXس?مي بالعالم تركيا ع?قة استمرار من تخوفه وبسب, 1924

 توتر إلى يؤدي الذي مرا المساعدة تقديم تركيا على سيكون ، ربياو ل?ستعمار

                                                             

 .78-77ص, السابقالمصدر , فرنان ويليه) 957(

 .57-46ص, السابقالمصدر , ن س1حميد بوزر) 958(

 ,74- 73ص, السابقالمصدر ,  الدقواقيإبراھيم) 959(



 

 

 في كرادا عند فعل ردود ولد للدولة رسمي دين وجود عدم وإع?ن. رباأو مع ع?قتھا

 ابالنو أعلن الذي الوقت في.  )960(1925 عام في العلمانية ضد فثاروا العراق حدود

. تركيا عن والدفاع كمال مصطفى مع نھماووتع,  التركي الوطني المجلس في ردوالك

 التركي الشعب مع المشترك الكفاح أسلوبب منھم ماناأي التركي الشعب بجانب مووقوفھ

 وبذلك ھاأھداف رديةوالك التحرير حركة لتحقيق الصحيح اسلوب ھو الوطنية وقواه

 ساحة إلى ومعنوية مادية إمكانات من يهدل ما بكل وضع قد رديوالك الشعب سيكون

 المرحلة كتل في رديوالك الشعب كان بل, اتركي في الوطنية للحركة المشترك النضال

  .)961(التركية للجمھورية اساس حجر وضع في الرئيسي الدور تركيا تاريخ من الحرجة

  

 لينين وجھة الذي النداء خ?ل من لتركيا مساندة أكتوبر ثورة وقوف أن نستنتج      

 ،بأنفسھم مصيرھم وتقرير أنفسھم تحرير اجل من النضال إلى اھمودع والمسلمين للعمال

 خ?ل من الجمھورية وبناء تركيا تحرير في اساسي الدور السوفيتية لروسيا كان وقد

 ً◌ ثوريا ً◌ قائدا كمال مصطفى واعتبرت,  العسكرية والمعدات اسلحةو المادي العون

 المساعدات نيل اجل من الشيوعي الفكر تشجيع على عمل قد كمال مصطفى وكان ،

 ربيةغال الثقافة إلى بالتوجيه يوقفه أن أراد الذي الديني التيار من والحد ً◌ أو= السوفيتية

 تاجاXن وسائل على العام القطاع وسيطرة الدولة رأسمالية واتخذ ، بالعولمة والتمسك

 على أفكارهو بهحزو نفسه وفرض ً◌ ادكتاتور تحول انه إ= ، التركي ا=قتصادي الطريق

 والشعب. العالم شعوب أفضل التركي الشعب يكون نأ إلى ودعا. التركي المجتمع

 روسيا من لقربھا وذلك تركيا في منتشرة ا=شتراكية افكار وكانت. رباأو لقيادة المرشح

  .الشعب قبل من وحبھا السوفيتية

  

  

                                                             

 .159ص, السابقالمصدر , ميمونة حمزة المنصور) 960(

   شركة .1958-1908, ية في نصف قرن الكردا-حزابالجمعيات والمنظمات و, عبد الستار طاھر شريف) 961(

  .53 ، ص1989     المعرفة للنشر والتزيع ، بغداد ، 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  فارس ب2د ً-ثانيا     

 المفتاح له بةبالنس وتشكل الطويلة الجنوبية حدوده عبر السوفيتي ا=تحاد تحد فارس  

 الروسية لسياستينل يالتقليد لھدفا ، الدافئة العربي الخليج مياه ونحو الشرق اببوأ نحو

  .)962(والسوفيتية القيصرية

 على واحد يوم مرور بعد أي ، 1917 الثاني تشرين 8 في السوفيتي النظام تعھد      

 عقدتھا التي السرية اتتفاقيا=و المعاھدات جميع بنشر روسيا، في أكتوبر ثورة انتصار

 وتم الخاصة، الروسية رشيفاتا محتويات وكشف. الكبرى الدول مع القيصرية الحكومة

  .)963(بفارس يتعلق منھا قسم وكان المحلية الصحف في نشرھا

 إلى ً◌ اموجھ نداء ، 1917 اول كانون 3 في البلشيفية الحكومة أصدرت      

 بمجرد فارس بBد في القوات سحب يتم سوف(( يهف جاء روسيا في والكادحين المسلمين

. )964())بأنفسھم مصيرھم يقرروا أن في الحق للفرس وسيكفل الحربية العمليات توقف

                                                             

، منشورات مركز 1941-1921عبد الرحمن، سياسة إيران الخارجية في عھد رضا شاه محمد محمد كامل ) 1(

 . 26، ص1988الدراسات اCيرانية، جامعة البصرة، 

  .292- 291يران الحديث والمعاصر، صكمال مظھر أحمد، دراسات في تاريخ إ) 2(

(3)  A. Beryoskinend, History of soviet Foreign Policy 1917-1946. Vo.I, Moscow, 1969, 

P.39 



 

 

 ،المصير تقرير في حقھم وضمن ، فارس ب?د من الروسية المسلحة القوات انسحبت

 ?مةوس ا=ستق?ل ضمان على منھا 7 المادة في فسكتولي - بريست معاھدة تّونص

 والحقوق متيازاتا= يةفالبلش الحكومة رفض أن. )965(فارس لب?د قليميةاX اراضي

  .)966(تقسيمھا إلى ستؤدي كانت التي حداثا مسيرة أنھى فارس في القيصرية

 النظام أھدف ، بشدة يدين المسلمين إلى أكتوبر ثورة وجھته الذي للنداء كان      

 بين عليه تفاقا= تم الذي فارس ب?د تقسيم مشروع و=سيما باطلة رھايعتبو القيصري

 ىاول ايام ومنذ فارس في الحاكمة ساطاو أن إ=. )967(1907 سنة وروسيا لندن

 تحويل ادترأ الرأسمالية فالدول ، منھاً معادياً موقفا اتخذوا 1917 أكتوبر ثورة =نتصار

ً خصوصا الروسية الثورة على القضاء أجل من المباشر للتدخل ةثابت قاعدة إلى فارس

 ثورة انتصار أثر بسرعة فارس في ويتحرك يتبلور بدأ الذي الجديد السياسي ا=تجاه وأن

 ، كي?ن منطقة في المسلحة الجنكلية الحركة في بدايةال في انعكس الذي امر ،أكتوبر

 اسم يھاعل أطلق اتتيالسوفي مجالس بتأسيس الثوريون المثقفون به قام الذي والنشاط

 أن إ= ، الفارسية المدن من وعدد وكرمنشاه زليوان شتر في حدثت كما) نمانج(

 اولى ايام منذ تھمجار مع طيبة حسنة ع?قات بإقامة ً◌ جدا مھتمين كانوا الب?شفة

 ساعدت التي افكارو الديمقراطية فارس إلى حملت التي. )968(أكتوبر ثورة =نتصار

 مھدت والتي ، والسياسية وا=قتصادية ا=جتماعية البنى في جوھري تبدل إحداث على

 التخلف من فارس لتحرير كلھا واجتمعت 1918 عام جديدة ومفاھيم حركات قيام إلى

  .)969(ا=ستبداد وحكم الفساد ومن ، اجنبية والسيطرة ا=ستغ?لو

                                                                                                                                                                              

ى، منشورات مركز الخليج العربي، جامعة البصرة، ا-ولفوزي خلف شويل، إيران في سنوات الحرب العالمية ) 3(

.101، ص1985  

السراج، منشورات وزارة الثقافة وا-ع1م، بغداد  البارود، ترجمة عز الدين محمود ان مستودعلييه، إيرساب أدور )965(

 . 222-221ص. 1983

 جون ليمبرت، إيران حرب مع التاريخ، ترجمة حسين عبد الزھرة مجيد، مركز الدراسات اCيرانية، جامعة )966(

 . 108ص ،1992البصرة، 

 . 231، صيخ ، المصدر السابق جون ليمبرت ، إيران حرب مع التأر )967(

  .298-291 كمال مظھر احمد، دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر، ص)968(

، 1986، دار الھدى، بيروت، 1979-1500 العھد البھلوي إلى سعد ا-نصاري، علماء إيران من العھد الصفوي )969(

 .123-11ص



 

 

 البريطانية تالقطعا قامت إذ ، الروس ابانسح ?لغاست إلى ًفورا بريطانيا بادرت     

 جميع خضوع إلى أدى وھذا الروسية القطعات منً خاليا أصبح الذي فارس شمال باحت?ل

 الفرصة اتراك اغتنم كذلك. )970(طھران على ةايالحم رضفو للبريطانيين، الب?د

  . )971(الغربية فارس احت?ل إلى وعادوا

 على الع?قات ادلتب 1918 عام في فارس على السوفيتية روسيا حكومة اقترحت     

 البريطاني الحاكم من بتحريض ولكن. القومية السيادة واحترام الحقوق في اةاوالمس أساس

 ضد وانللعد قاعدة فارس أصبحتو. واعدموا ضاومف وفد أول على قبض طھران في

 أخذت ، طھران العاصمة إلى أكتوبر ثورة تأثير وصل الذي ).972(السوفيتية روسيا

 وإصدار الب?د في البريطاني النفوذ ضد تقف وطنية بحكومة البهمط الىتتع صواتا

 عين وزارة استقالة إلى ذلك أدى وقد عدوا،اب أو سجنوا الذين الوطنيين القادة عن عفو

 السوفيتي بالنظام طھران حكومة اعتراف تم, 1918 الثاني كانون اخرأو في الدولة

 كونھا ، 1907 الروسية-البريطانية تفاقيةا= إلغاء عن السوفيتية روسيا تأعلنو ، الجديد

 من جھد بكل ستعمل السوفيتية الحكومة وأن الفارسي الشعب واستق?ل حرية ضد موجبة

 للدولة فارس ديون عن والتنازل والبريطانية التركية القوات من فارس تحرير أجل

 متيازاتا=و والضرائب والبريد والبرق الكمارك في لھا مالية حقوق أيو القيصرية

 طھران حكومة إلى فارس في وفروعه الروسي المصرف ملكية نقل كذلك. )973(الخاصة

 انزلي طھران وطريق, استرا منطقة وبرق سيزستان -يشكيد برق خط ملكية ونقل

. الفارسية الدولة إلى معداتھا كامل مع الحرب خ?ل الروسية القوات بنتھا التي والطرق

 والھاتف والبرق البريد ومعدات الحديد السكك وخطوط داتهمع بكامل انزلي ميناء ونقلت

 بين الحدود كذلك. الفارسية الم?حة أمام ًمفتوحا سيكون قزوين بحر وأن, الروسية

                                                             

 .222، صالسابقلييه، المصدر ابادور س )970(

 .394ص, السابقرك، المصدر  جورج كي)971(

منشورات مركز دراسات الخليج , ي محمد خليفةقوـ ادموند رونر، من يھدد منطقة الخليج العربي، ترجمة محمد ش)972(

 . 18-17ص, 1983العربي، جامعة البصرة، 

,  اCيرانية، مركز الدراسات1941-1917صالح العمر، الع1قات اCيرانية السوفيتية، د ه سلطان عودة وجھاود ع)973(

 .6- 5ص, 1990جامعة البصرة 



 

 

 ع?قات لبناء تسعى السوفيتية روسيا حكومة أن ، للبضائع حر لمرور مفتوحة الدولتين

  .)974(وفارس روسيا بين الع?قات تاريخ في جديدة

, الخارجية للشؤون الشعب مفوض تروتسكي قدم ، 1918 اول كانون 4 وفي     

ًمقترحا◌ بيتروغراد في الفارسية اعمالب القائم ر،دبھا أسد إلى روسية مذكرة  على ً

 اتفاقية من عشر الثانية المادة إلى ًاستنادا التالية الخمس الخطوات إتباع الفارسية الحكومة

 الفارسية الحكومة مع ضاوبالتف والعثمانيين سروال ضتفو والتي) ليتوفسك - بريست(

 الروسية العسكرية البعثة سحبو ، ممكن وقت اقرب في فارس من قواتھا سحب حول

 الخارجية السياسة ومعنى سيارول العام السياسي الھدف توضيح سروال وعلى. فارس من

 أي من الفرس انالسك ةايلحم جراءاتاX اللجنة ھذه وتتخذ لجنة خ?ل من الروسية

 عريس حل ووضع المؤن من الروسي الجيش حاجة لتأمين جراءاتاX اذاتخ. انتھاك

  .)975(السكان من فقرا للقطاع

 كارل طھران إلى الداخلية ھليةا الحرب في المنشغلة السوفيتية روسيا تأرسل

 1918 الثاني كانون 12 في,  طھران العاصمة وصل الذي السياسي الممثل بارافين

 بتأسيس وطالب) وصداقة تجارة معاھدتي عقد (فيھا اقترح لينين من رسالة ًحام?

 تحبر وقد. )976(امتين بين متبادل واحترام) حرة معاھدة( إلى مستندة مشتركة ع?قات

 الفارسية الحكومة أن إ=,  السوفيتية روسيا حكومة مثلبم طھران في الشعبية ساطاو

 البريطانية للسياسة الحكومة ھذه ةا=مو إلى ذلك ويعود,  به عترافا= عن امتنعت

  . )977(الشيوعية المبادئ من وخوفھا

 ، بريطانيا مع فارس وقعتھا التي ا=تفاقات أھم من ، 1919 آب 9 اتفاقية كانت       

 شبه إلى فارس وحولت,  اXيرانية الشؤون في ًتدخ? السوفيتية روسيا ھابرتاعت وقد

 وف?حي عمال إلى نداء 1919 آب 28 في السوفييت وجه وقد. )978(بريطانية ةميمح
                                                             

 .7-6 المصدر نفسه، ص)974(

 .102-101, السابقالمصدر ,  فوزي خلف شويل)975(

 .103المصدر نفسه، صفوزية خلف شويل ،  )976(

, ا<داب مجلس كلية إلىرسالة ماجستير مقدمة , 1947-1939الع1قات اCيرانية السوفيتية ,  نزار أيوب حسن)977(

 .35ص, 2005, جامعة الموصل

 

 .29ص, السابقالمصدر ,  صالح محمد صالح العلي)978(



 

 

 الشعب تستعبد يالت اXيرانية البريطانية بالمعاھدة اعترافھم عدم فيه يؤكدون فارس

. )979(وفارس الروس بين متكافئة معاھدة بعقد مطالبين ، مشينة نھا ويدينونھا. الفارسي

 اعتبر والذي رينيشيش الروسي ارجيةالخ للشؤون المفوض من موجه النداء ھذا وكان

 الساعة دقت لقد(  (شيشرين وصرح,  الورق من قصاصة الفارسية ا=نكليزية المعاھدة

 من فارس بBد ليحرر تركستان أراضي عبر ا�حمر الثورة جيش فيھا سيزحف التي

 لمحتلونا كان إذ ،الفارسية القطعات ج?ء عملية من أكبرً صدا للنداء وكان ، )) العبودية

 روعـالمش وأثار ، الب?د استق?ل يھددون الذين الوحيدون وكأنھم يبدون البريطانيون

 الحركات ظھور إلى أدت ، الب?د أنحاء كل في عارمة ٍ◌ سخط ةموج الفارسي البريطاني

 للتدخل كقاعدة فارس استخدام ادتأر التي بريطانيا ضد وقفت التي. )980(الثورية

 ضد ةايالدع من موجه 1919 اتفاقية رافق وقد. )981(وفيتيةالس روسيا ضد العسكري

 المنطقة في وخاصة,  فارس في الشيوعية دعاة, وترويجھا بنشرھا قام,  بريطانيا

 نفوذھا مناطق من 1917 ثورة بعد من انسحبت قد السوفيتية روسيا وأن,  منھا الشمالية

 إليھا ادتع روسيا كنل. )982(1907 سنة اتفاقية بموجب عليھا حصلت التي فارس في

 وكان,  والرجال بالس?ح وتمدھا ، فارس شمال في فصاليةا=ن الحركات تثير فأخذت

 فشلھم في الدولة مشير بعده ومن الدولة وثوق بھا مني التي الخيبة في السبب ھو تدخلھا

,  تنحيتهب ونالبريطاني اھمفس,  السوفييت ضاوف الدولة مشير وأن الشمال متمردي ضد

 رفضھا على مصر شاهلوا. 1919 معاھدة اذXنق السعي ھدفھم وكان ، شاه أحمد يءومج

 الجيش قائد به ماق الذي بق?ا=ن ھو 1919 لمعاھدة لديب بمشروع البريطانيون وجاء ،

 دواء خير ا+نقBب: (قال الذي) دايس رناي (الجنرال 1920 سنة فارس في البريطاني

 وكانت ، المصدر ھذا غير في الرأي ھذا نجد مول. )983())فارس في الحاضر وضعلل

 ، روسيا طوسو الشمال في بدأت التي ، الروسية للثورة بالنسبة السويس قناة ةاببمث فارس

                                                             

 .29ص, السابقالمصدر , عبد الرحمنمحمد  محمد كامل )979(

 .26، صالسابقالمصدر , سابليمية أدور )980(

 .169ص, السابق فاضل رسول، المصدر )981(

 .60ص, السابقالمصدر ,  صالح محمد صالح العلي)982(

 .211ص, 2001, بيروت, في الشرق على الشرق، الغدير للدراسات والنشرصراعات ,  حسين ا"مين)983(

 



 

 

 ونمالمسل يقطنه بشري حزام وفارس الروسية الثورة بين ن,  فارس إلى اتجھت وبعدھا

 تصادمت وقد ، لقوقازيةا المنطقة ضمن ھو والذي,  الحزام ھذا تغزو أن فعليھا الذ

 ومشكلة,  اوسط الشرق منطقة في السوفيتية روسيا ومصالح البريطانية المصالح

 ع?قة لھم الذين الروس ونمالمسل ًوخصوصا اXس?مي للعالم المتاخمة الروسية الحدود

 أكتوبر لثورة المضادة القوى نشاط مراكز أھم فارس تأصبح كما. )984(فارس مع شديدة

 ا�بيض الحرس(بـ عرفت التي القيصري للنظام موالية بقيت التي القوات وخاصة ،

 عليھا القضاء يستطيع لم الذي البلشفي النظام على حقيقية خطورة شكلت التي) الروسي

  .)985(1920 عام إ=

 شمال في القاجاري للحكم المعادية الحركات مساعدة عن السوفيتية روسيا تتوقف لم      

- الفارسية الصداقة من بالرغم,  كافة الب?د أنحاء في الشيوعية ةايعالد وبث,  فارس

 إلى ترمي, انيابخي محمد الشيخ بقيادة ربيجانأذ في واسعة حركة قامت فعندما, السوفيتية

,  الحركة ھذه مساعدة السوفيتية روسيا تحاول,  ربيجانيينذلc القومية الحقوق ضمان

 الخارجية وزارة تأيد وقد, الداخلية شؤونھا يف السوفييت تدخل على فارس واعترضت

. )986()البلشفية (ةايالدع خطورة مدى في طھران في المفوض وزيرھا تقارير البريطانية

 انط?ق نقطة إلى وتحولھا فارس شمال في روسيا محل تحل أن بريطانيا حفزت التي

 مغرية مناطق جميعھا وھي ، الوسطى واسيا وينقز وراء وما القفقاس مناطق نحو منھا

 البلشفي الخطر أمام منبع سد إلى فارس ويلحوت ، وستراتيجية اقتصادية نظر وجھة من

)987(الجديد
  

 نةاوبمع فارس شيوعي من جماعة وقام الفارسية، اراضي السوفيتية الجيوش دخلت     

 الم كان وقد قزوين بحر إقليم من "جيBن" ةيو في سوفيتية حكومة بإقامة الجيوش ھذه

 نفوسھم، على ذلك أثر ب?دھم، قرب والشدة وةقال من حداثا ھذه في الروس داهأب

 ، الشيوعية لتحبيذ حملة الصحافة في وظھرت بريطانيا ضد السوفيتية روسيا فساندوا

                                                             

(984) George LencZowski, Russia and the west in lran, 1918-1947, Cornell university 

press, new york 1949, P.11. 

 .4ص, السابقالمصدر ,  عودة سلطان عودة وجھاد صالح العمر)985(

 .34ص, السابق المصدر , صالح محمد صالح العلي)986(

 .112ص, دراسات في تاريخ إيران الحديث والمعاصر,  كمال مظھر احمد)987(



 

 

 س?ماX بروح الشبه شديدة الشيوعية مبادئ بان الرسمية شبه "إيران " صحيفة وصرحت

 أمام انھزمت الب?د، شمال في الوحيدة النظامية القوة وھي "ازالقوق " فرق أن كما. النقية

. )988("البلشفيك "سيطرة تحت كلھا الب?د بأن تشعر الحالة وصارت "الحمر " القوات

 أحدثته الذي التغير يحكم مثيل لھا يسبق لم بصورة الفارسي اليسار نشاط إلى أدى الذي

 حزيران 23 في تهوزار استقالة قدم ذيال الدولة وثوق زمن في ذلك حصل. أكتوبر ثورة

 الوزارة بتأليف الدولة مشير وكلف. التالي اليوم في قبلھا الذي شاه أحمد إلى 1920

 حزيران 26/ 25 يوم في البريطاني بالسفير الشاه من نإذب اجتمع أن بعد فوافق. الجديدة

 الروس Xقناع ، موسكو إلى وفد بإرسال السفير أيبر الدولة يرشم أستأنس وقد. 1920

 ورقة البلشفي النشاط وكان ، الداخل في للب?شفة ةابالدع  قافإيو الب?د من ابسحا=نب

 في الفارسية بالسياسة والتدخل التحكم لغرض ، وقت أيب ستعمالھا= بريطانيا جانب إلى

 الرغبة يحقق للبلشفية اءعدال وكان ، عليه ويضغط الشعب يقمع مصالحھم، يحقق وقت أي

  .)989(الفارسي الشعب بمقومات يتحكمون كانوا الذين للبريطانيين لكبيرةا

 عن نبثقا والذي الشيوعي الحزب إلى تستند فارس في اليسارية التنظيمات كانت      

 العمالية اوساط بين البلشفية الثورة عقب 1917 سنة تكونت التي عدالت جماعة

 أول الشيوعي الحزب عقد وقد ، باكو في النفطية الصناعات في العاملة ، الفارسية

 على) بعد فيما بھلوي بندر سمي الذي (نزليا ميناء في 1920 حزيران في اجتماعاته

 قطاعياX والنظام البريطاني ?ستعمارل حد وضع يشمل الذي برنامجه أعلنو قزوين بحر

 الحزب أوفد وقد. الوطنية القوى جميع فيه تشترك ديمقراطي نظام وإقامة ، المتسلط

 واأعلنو. 1920/ آب في باكو مؤتمر لحضور عنه مندوبين ً◌ اعضو 192 الشيوعي

  . )990(السوفيتية لروسيا ءھمو=

 نعقادا أثناء وخاصة ، فارس في جديد من السياسية الحياة في يدب النشاط أخذ     

 انقاض على حزبان السياسية الساحة في ظھر إذ ،1921 سنة عابالر يابالني المجلس

 الشيوعي الحزب إلى يميل وكان ،ا=شتراكي الحزب: وھما ةسابقال السياسية حزابا

                                                             

 .396ص ،السابق المصدر كيرك، جورج )988(

 .123 -113ص والمعاصر، الحديث إيران تاريخ في دراسات أحمد، مظھر كمال) 989(

 مركز منشورات ، 2ط 1981 – 1905 إيران في السياسية والتجمعات ا-حزاب ، مغلي أبو وصفي محمد) 990(

 . 24ص ،1983 ، البصرة جامعة ، العربي للخليج الدراسات



 

 

 كانت. )991()واعتداليون عاميون (القديمين الحزبين قادة من جماعة أسسه وقد الروسي

 مجلس في أقلية وكانوا. القديمة الحزبية اتھماوعد ستھموأن بينھم جمعت قد والغربة الھجرة

 حزب (ص?حاXب المطالبين حزب وكان. )992()ا=شتراكي تسوسياليس حزب. (ابالنو

 إلى شديد بحذر ينظرون وھم. ابالنو مجلس في الغالبية يؤلفون وكانوا). طلبان إص?ح

 الم?لي وحركة الشيوعي الحزب وكذلك. السواء على والسوفيتية ، البريطانية السياسة

 تعد والتي أراني جماعة وھناك .)993(الثوري ا=تحاد حزب مثل ، طائفية أحزابو الدينية

 ، ألمانيا في أراني تقي يد على الجماعة ھذه تشكلت وقد ، توده لحزب الحقيقية النواة

  .)994(توده لحزب الروحي اب ةاببمث الرجل ھذا يعد ولذلك

 مثل والذي ، فارس حكام حفيظة ربيجانأذ في انيابالخي محمد الشيخ انتفاضة أثارت     

 ، القفقاس في ينا=شتراكيب اتصال على أصبحو ، الب?د في أسس رلمانب أول في تبريز

 في ةحمسل انتفاضة تنظيم من تمكن أنه حتى ، أكتوبر ثورة بعد جديد من نجمه ظھر

 عدبو ، المسؤولين وطردوا ، 1920 نيسان مطلع في تبريز أنصاره واحتل ربيجانأذ

 ا=شتراكية المنظمة تبديل اؤهأعض قرر أنزلي بميناء  مؤتمر عقد جرى شھر حوالي

 القضاء شاه رضا حاول الذي. )995(الشيوعي الحزب إلى "عدالت" الفارسية الديمقراطية

 بالرغم السوفيتية روسيا أقلق مما الخفاء في ويعمل ظاران عن يتوارى جعله مما عليه

 ثورة عن عبارة الحكم في شاه رضا نظام يجعل كان الذي الرسمي العقائدي الموقف من

 نظر في امام إلى خطوة حركته تعد لكبذو ، قطاعاX ضد بورجوازية نصف

 الع?قات تشويه على تعمل كانت ةا=قتصادي المشك?ت أن ذلك إلى أضف (الماركسية،

 أن يمكن الزراعية الحاص?ت جميع أن ، للتجارة بالنسبة كذلك ، السوفيتية -  الفارسية

 وھذه ف?ساX بفارس يحل شرائھا عن الروس أمتنع اإذف ، روسيا في الوحيد سوقھا تجد

  .)996(فارس مع تعاملھا في استغلته الذي ،لروسيا قوة

                                                             

 .33ص ،السابق المصدر العلي، صالح محمد صالح) 991(

 .15ص ،السابق المصدر ، مغلي أبو وصفي محمد) 992(

 .33ص ،السابق المصدر العلي، صالح محمد صالح) 993(

 .24ص ،السابق المصدر ، مغلي أبو وصفي محمد ) 994(

 .272 -271ص والمعاصر، الحديث إيران تاريخ في دراسات أحمد، مظھر كمال  )995(

 .242 -241ص ،السابق المصدر لنشوفسكي، جورج  )996(



 

 

 المؤتمر في لينين صرح فقد ، فارس في التمرد لحركة مساندته نمينترالكو قدم      

 فوق يخفق بالذات اللحظة ھذه في السوفيتات علم بدأ لقد": ًقائ? الثاني يامم

 18 يوم إنزال بعملية ماسكولينكوف الجنرال بقيادة السوفيتية القطعات وقامت ".الشرق

 الحامية طردت إذ) رشت (مدينة حتى الساحل واحتلت أنزيلي في 1920 سايم

 ولم. الفارسية ربيجانأذ وفي كي?ن في اتيةسوفي جمھورية قيام نإع? وتم ، البريطانية

 ووضع ، الوسطى الطبقات سوى تساندھا ولم بيةالشع القواعد إلى فتقارھا= ًطوي? تدم

 مع وطنية جبھة تشكيل: ھي مراحل ث?ث في يطبق برنامج الكومينترن قاعدة

 ثم. ً◌ أو+ البريطانيين المحتلين ضد النضال أجل من الصغيرة الوطنية البورجوازية

 ً◌ راوأخي ، ً◌ ثانيا المتوسطة الطبقات بمعونة ا�راضي مBك كبار على الھجوم شن

 فورا البلشفي النظام ضوفر ، الحكم بنظام وا\طاحة طھران إلى بالتقدم الحركة توسيع

 ومعظم ھو قتل الذي ، الشيوعي الحزب رأس على) موكليا خان حيدر (لينين وعين ً◌

   .)997(خان كوجوك جماعة قبل من أنصاره

 في قتألي نجمه بدأ 1921 شباط 21 في )∗(خان رضا قاده الذي بق?ا=ن بعد    

 أنه إ=. ًقوميا ًبط? واعتبروه هببانق? السوفيت رحب وقد ، الفارسية السياسية الحياة

 وكرھه حكمه فترة امتداد على شديد بحذر معھم وتعامل ، السوفيت علىً كبيراً حقدا أظھر

. )998(فارس في الشيوعية المبادئ أمام الكبير العائق السوفيت واعتبره. للشيوعية الشديد

. خاصة ھيئة قبل من والصحفيين الصحافة بمحاكمة تفضي =ئحة مشروع للبرلمان موقد

 الصحف تلك أھم  ومن ، المشروع على يوافق ولم ال?ئحة رفض البرلمان إن إ=

 مركز (تسمى الب?د في نوعھا من مؤسسة أول أسست 1921 وفي). إط?عات(

                                                             

 .224ص ،السابق المصدر ليبه،ابس أدور )997(

 وبيك أخ، معناه سودادا بيك، سبدادا المشھور سوادكوھي خان قلي عباس بن بھلوي شاه رضا خان، رضا )∗(
 وفي. سوادكوه فوج في ًجنديا كان. قازندران سوادكوه عآبتو من ا-شت قصبة في م1916 سنة ولد. للتعظيم
 إلى المدن بعض في المھام بعضً مؤديا مناصبھا في يترقى وظل القوزاق بةيكت في دخل عمره من والعشرين الثانية

 بأسم صحيفة يصدر كان الذي الطبطبائي الدين ضياء والصحفي ھو قام. ھمذان قوزاق لفوج ًرئيسا أصبح أن
 ثم القوزاق كتيبة لكلً ورئيسا للجيشً قائدا بعده أصبح تاريخي عسكري ببانق1 ، للبريطانيين داعية وكانت) الرعد(

 أصبح. بعدھا جاءت وزارات ث1ث في المنصب ھذا في وظل با"نق1 بعد تشكلت وزارة أول في للحربيةً وزيرا صار
 يرانإ على ًملكا اختياره على التأسيسية الجمعية يحمل أن واستطاع. الحربية وزارة بيده وظلت ءللوزرا ًرئيسا
 سنة آذار 25 وفي البھلوية، السرة عھد وبدأ الملكي، القاجاربة ا-سرة عھد انتھى وبذلك ،رقاجا شاه أحمد وخلع

 ً.ملكا وتوج العرش زمام تسلم 1925

 ،السابق المصدر العمر، صالح وجھاد سلطان وعودة ؛ 67ص ،السابق المصدر الرحمن، عبد محمد كامل محمد )998(
 .29-9ص



 

 

 طھران في الموجودة السفارات من العالمية باءان بتسلم موتق كانت ،)فارس إط?عات

 الجمعة صباح تصدر كانت التي الصحف على بتوزيعھا تقوم ثم ، نسخ بعدة تھاكتاب وتعيد

 إلغاء شباط 26 يوم طبطبائي الدين اءضي الوزراء رئيس أعلنو. )999(أسبوع كل من

 فارس ينب اتفاقية على التوقيع نفسه وميال في وتم وفارس، بريطانيا بين 1919 آب اتفاقية

 التناز=ت من الكثير روسيا حكومة وقدمت ،1921 شباط اتفاقية السوفيتية وروسيا

 البلشفية السلطة إنشاء عدب ىاول السنوات في وخاصة ، بدئيةم مواقف بسبب بعضھا

 روسيا على للتآمر قاعدة فارس تكون = أن في الرغبة بسبب اdخر بعضھاو

 والبريطانيون السوفيت سابقت ، العرش اهش رضا ارتقاء وعند. )1000(السوفيتية

 السوفيتي للشعب الصداقة بمديد يطالب بدأ الفارسي الشعب إن إ= )1001(به ل?عتراف

  .)1002(السوفيتية روسيا جانب إلى ووقوفه الب?د من البريطانيين المستعمرين وطرد

 تأكدو ، شباط 26 في السوفيتية وروسيا فارس بين الصداقة معاھدة تعقد وھكذا

 صداقة عن عديدة بطرق وعبرت ، الروسية والممتلكات متيازاتا= إلغاء على المعاھدة

 لروسيا بالحق احتفظت المعاھدة من السادسة المادة أن على الفارسي، للشعب السوفييت

 على ل?عتداء قاعدة فارس تأصبح اإذ فيما الفارسية اراضي إلى الجيوش سوق في

 اراضي في ً◌ عسكريا التدخل حق على روسيا وحصلت. )1003(السوفيتية روسيا

 المعاھدة لھذه وكان له تتعرض خارجي وانعد رد بنفسھا ارسف تستطيع لم إذ الفارسية

 القوات أن عنھا جنت وقد. اوسط الشرق منطقة في والس?م منا =ستمرار ھام أثر

 دون مقتضاھاب فارس وتسلمت.  )1004( 1921عام من تداءاب فارس من رحلت البريطانية

 وموجودة لروسيا ًملكا كانت التي اخرى المادية والمقدرات متيازاتا= كافة ، لابمق

                                                             

 .46ص ،1972 بغداد، والنشر، للطباعة الحرية دار اCيرانية، الصحافة الكريم، عبد أحمد )999(

 .64ص ،السابق المصدر العلي، صالح محمد صالح )1000(

 ،السابق المصدر يه،يلابس ادور ؛29-9ص ،السابق المصدر العمر، صالح وجھاد عودة سلطان عودة )1001(

 .225ص

- 97،ص1969تموز، ،24ددعال العراق الجديدة،مجلة الثقافة إيران، في جديدال ا"ستعمار ، الفياض اCله عبد )1002(

98. 

  .65ص ، السابق المصدر الرحمن، عبد كامل ومحمد ؛ 231ص ،السابق المصدر شوفسكي،لن جورج )1003(

 .18ص ،السابق رالمصد ر،تور أدموند )1004(



 

 

 فيه ھيئة ي السماح بعدم الب?د في حزب كل دھوتع. )1005( الفارسية رضا على

 وفي أراضيھا، وس?مة فارس سيادة بمراعاة روسيا دتھوتع آخر، حزب ي بالدس

  .)1006(روسيا عن للدفاع الفارسية اراضي بدخول الروسية للجيوش يسمح ذلك لابمق

 ، الشمالية الجبھة لمراقبة مؤقتة بصورة الحاجة إزالة في الفضل المعاھدة لھذه كان     

 صرافوا=ن فعالة داخلية إدارة Xقامة الداخل نحو انتباھھا تحويل من الحكومة ومكنت

 ومصالحھا المعاھدة من سوفييتال ھدف وكان. )1007(بالتدريج القبائل إخضاع إلى

 الفرس أما باكو، على للھجوم قاعدة الب?د ذهھ تصبح = أن في تتلخص فارس في الحقيقية

 ، ويقجار مع مؤقتة تسوية إلى والتوصل ، روسيا من قربھم يسبب ملزمين فكانوا

 وكان البريطانيين غضب أثارت المعاھدة أن إ= ، )1008(مقيدة كانت المعاھدة وشروط

 .)1009(وكرامتھا الب?د حق تحفظ طيبة مستقيمة ع?قات وتقيم لفارس ًكبيرا ًنفعا يھاف

 ،اdخر للجانب الداخلية الشؤون في الجانبين من أي تدخل عدم على المعاھدة بنود ونصت

 القياصرة جانب من المفروضة تفاقياتا=و المعاھدات لجميع السوفيتية روسيا إلغاء وعلى

 للدولة وممتلكات وفوائد وقروض مختلفة امتيازات من بھا يرتبط ماو فارس على

 الممتلكات أثمان قدروت ، الروسي ئتمانا= مصرف ذلك في بما ، فارس في القيصرية

 روبل مليون) 100 (من أكثرب لابمق بدون الروسي الجانب عنھا تنازل التي والمؤسسات

 أن بعد قزوين بحر في لم?حةا  حق الفارسي الجانب إلى المعاھدة بنود وإعادة. ذھبي

 متيازاتا= ھذه منح عدم لاببالمق فارس تعھدت وقد ، طوال سنوات مدى على منھا حرم

 روسيا من ًتھديدا أنھاش من يكون أراضيھا فوق ومؤسسات قواعد بإقامة ثالثة لدولة

 تھاقوا نقل الروسية للحكومة بحق حينذاك ذاكھ خطر أبعاد عن عجزت اإذ أما ، السوفيتي

 أمنھا على للحفاظ الضرورية العسكرية جراءاتاX اذواتخ ، الفارسية اراضي إلى

                                                             

 16 -15ص ،السابق المصدر كاتورجين، )1005(

 .397ص ،السابق المصدر كيرك، جورج )1006(

 .35ص ،السابق المصدر العلي، صالح محمد صالح )1007(

 .66ص ،السابق المصدر الرحمن، عبد محمد كامل محمد )1008(

 .319ص ،السابق المصدر ا-مين، حسين )1009(



 

 

 وقد ذھب روبل مليون) 600 (بمبلغ مادية ًقيما فارس واستلمت ، )1010(وس?متھا

   .)1011(للب?د ا=قتصاديو السياسي الوضعً كثيرا تفاقيةا= ھذه عززت

 بحكم مضمونة معه الصداقة ع?قات إن إ= ، فارس مع معاھدة بتوقيع لينين رحب      

 كانت. )1012(ا=ستعمار يرن من تعاني التي الشعوب لجميع اساسية المصالح توافق

 ً◌ تفصي? الوقت ذلك في عقدت التي الشرقية المعاھدات أكثر الفارسية السوفيتية المعاھدة

 روسيال الخارجية الشؤون في فارس تحتله الذي الحيوي المركز على يدل أمر وھو

 بحقوق تضر التي" ةسابقال المعاھدات جميع إلغاء السوفيتية روسيا أعلنتو. السوفيتية

 وظھرت السلطنة قوام لحكومة 1922 عام المعارضة نشطت. )1013("الفارسية ا�مة

 احزابو التنظيمات من ضمت وقد ، وخارجه المجلس داخل نشطت التي الوطنية الكتلة

 أسكندري مرزا سليمان بزعامة الديمقراطي ا=شتراكي حزبال مثل ا=شتراكية السياسية

 في أصدر الذي السلطنة قوام ضد الكتلة وقفت. وغيرھما لينقالمست ينا=شتراكي وحزب

 إضراب إلى أدى مما ، العاصمة صحف جميع ، بإغـ?ق يقضي ً◌ أمرا 1922 آب

 رجال كبار وقف افيم ، المعارضة تساندھم 1922 لولأي 8 في العمل عن عابالمط عمال

 عابالمط فتح بإعادة السماح بعدم وطالبوا ربينضالم ضد الحكومة جانب إلى الدين

 العاصمة مدارس معلمي اXضراب وشمل ، ةابالرق تحت وضعھا بعد إ= والصحف

 في أوجھا حتجاجيةا= الحركة بلغت وقد ص?حاXب مطالبين ، المدن من العديد موظفيو

 الوطنية الكتلة نظمت ، 1923 الثاني كانون 18 فيو 1923  الثاني كانون اسطأو

 كانون 25 يوم تهاروز استقالة قدم الذي السلطنة قوام ضد ًحاشدا ًجماھيريا ًاجتماعا

 أحد وھو ةدالجدي الوزارة الممالك مستوفي ألف 1923 شباط 14 وفي 1923 الثاني

  .)1014(الوطنية الكتلة أعضاء رزاب

 تقوية إلى للحربية ًووزيرا المسلحة للقوات اماع ًقائدا بوصفه خان رضا سعى      

 له نشاط رزاب ذلك وكان ،1923 منً اعتبارا قاليما نفوذ على والقضاء المركزية السلطة

                                                             

 .274ص والمعاصر، الحديث إيران يختار في دراسات أحمد، مظھر كمال )1010(

 .80ص ،السابق المصدر غفوروف، )1011(

 .232ص ،ا-وسط الشرق في دولية قضايا على أضواء احمد، مظھر كمال )1012(

(1013)Carr, Op. Cit, Vol III, P283. 

 .148 - 147ص والمعاصر، الحديث إيران تاريخ في دراسات أحمد، مظھر كمال)1014(



 

 

 ساعدته التي ، الداخلية سياسته في خطوة أھمو ، 1923 سنة للوزراء رئاسته فترة في

 شركة وقارع ، اجنبية متيازاتا= لىع بقضائه الخارجية إنجازاته تحقيق على ٍبعدئذ

 ً◌ وثيقا ً◌ ا=اتص متصلة الداخلية فارس مشاكل أن ووجد ، فارسية – جلوا=ن النفط

 على ساعد قد ، الب?د في السوفيتي – البريطاني النفوذ أن واعتبر الخارجية بسياستھا

 في تطور ثحد كما )1015(النفوذ ھذا Xضعاف أنبرى ولذلك ، القاجارية الدولة أضعاف

 ،1923 عام الحديثة تركيا وقيام يةالعثمان الدولة زوال أثر اتراك تجاه الفارسية السياسة

 خان رضا حكومة تحاولو. الحدودية والمشاكل الحروب من طويلة سلسلة بذلك نتھيت

 قةداالص اصرأو خ?لھا من تتعز جديدة ع?قات Xقامة ينيالكمال اتراك من التقرب

 بخطواته قتداءا= تهحاولوم كمال مصطفى بشخصية معجب خان رضا وكان ، والمودة

 – الفارسي التقارب إلى يسعى وكان ، ا=قتصاديو السياسي والتحرر ب?ده تطوير في

 رضا وقع .)1016(منھا ويخاف يحذر كان الذي السوفيتية روسيا من والتخلص التركي

 تتخلص أن أمل على يكيةمرا الشركات مع 1923 اول كانون 2 في اتفاقية خان

 اتيالو= مع أقوى ع?قة وتكوين ، وروسيا بريطانيال ةا=قتصادي السيطرة من الب?د

 منح السوفيتية روسيا وتعد دو=ر، م?يين خمسة قدرھا منح على فارس وحصلت المتحدة

 التي 1921 شباط لمعاھدة ً◌ واضحا ً◌ خرقا يكيةامر للشركات إيران نفط متيازا

 رفضت فارس نأ إ= أجانب لمواطنين ً◌ سابقا روسيا به تمتعت امتياز أي إعطاء تمنع

  .)1017(عتراضاتا= ھذه

 لعقد مباحثات 1924 تموز 2 في السوفيتية وروسيا خان رضا حكومة بين جرت      

 بين التجارة وتسھيل للبضائع الترانزيت حرية تا=مج في بالمثل للمعاملة تجارية اتفاقية

 لم والتي تفاقيةا= على تغييرات إجراء الفارسي المجلس طلب بسبب فشلت أنھا إ= البلدين

 ايديتز كان البلدين بين التجاري التبادل حجم فإن ذلك ورغم السوفييت عليھا يوافق

 فارس شؤون في المطلق التدخل عدم سياسة تتبع السوفيتية روسيا فحكومة بسرعة

 رئيس رأسھا على قفي التي ، الفارسية حكومةال مع كاملة صداقة بع?قات وتمسكھا

                                                             

 .35ص ،السابق المصدر العلي، صالح محمد صالح )1015(

 .93 -92ص ،السابق المصدر الرحمن، عبد محمد كامل محمد )1016(

 .84ص ،نفسه المصدر )1017(



 

 

 رضا من التقرب تھمحاولوم السوفييت نيات لحسن ًوتأكيدا. )1018(خان رضا الوزراء

  .خان

 لمعالجة الحبوب من معينة بكميات إيران بتزويد القيصرية روسيا حكومة شرعت      

 ويعتبر )1019(1925 - 1924 موسم الزراعي إنتاجھا منه عانى الذي الكبير النقص

  .)1020()1941 -1924 (الحديثة إيران دولة مؤسس الكبير شاه رضا

 وقدمت الفارسية اراضي من ابسحا=ن بدأت السوفيتية روسيا أن ذلك من نستنتج      

 ووقفت الب?د في الروسية والممتلكات والديون متيازاتا= وإلغاء التناز=ت من الكثير

 للتدخل ةثابت قاعدة إلى الب?د تحويل وعدم ، لفارسيا للشعب المصير يررتق أجل من بقوة

 للعالم حمل التي الماركسي الفكر ومحاصرة ، أكتوبر ثورة على القضاء أجل من المباشر

 والسيطرة ا=ستغ?لو التخلف من فارس وتحرير ، والديمقراطية افكارو المبادئ

  .اجنبية

 تفاقياتا= بإلغاء ويطالب السوفيتية سيارو مع الع?قات يؤيد الفارسي الشعب كان      

 والذي الشعب على تأثيرھا ومدى ا=شتراكية افكار قوة إلى ذلك ويعود بريطانيا مع

  .كالعراق المجاورة الدول إلى بدوره نقلھا

 بالمعاھدة اعترافھم بعدم لينين قبل من الفارسي الشعب إلى الموجه للنداء كان     

 روسيا مع تفاقياتا= بعقد والترحيب الفارسي الشعب دتعبتس التي الفارسية – البريطانية

 منطقة في السوفيتية روسيا ومصالح البريطانية المصالح تصادم إلى أدت التي السوفيتية

 نالمسلمي ًخصوصا اXس?مي للعالم المتاخمة الروسية الحدود ومشكلة اوسط الشرق

 القوى لنشاط مركز أھم تأصبح التي قوية بع?قات فارس مع يرتبطون الذي الروس

  . الروسية للثورة المضادة

 الحياة في ً◌ ا=وفع ً◌ بارزا ً◌ دورا الشيوعية احزابو الفارسي اليسار لعب لقد      

 وقفت واXس?مي العربي المشرق في الحكومات كسائر الفارسية الحكومة إن إ= السياسية

 روسيا مواقف من بالرغم له المؤيدة ناصرالع تصفية وتم وحاربته الشيوعي المد ضد

  .الشيوعيين يقتل الروسي وبالس?ح الوطني التحرير لحركة المساندة السوفيتية

                                                             

 .68 -67ص ،نفسه المصدر )1018(

 . 173ص والمعاصر، الحديث إيران تاريخ في دراسات احمد، مظھر كمال )1019(

 .122ص ،السابق المصدر ا-نصاري، سعد )1020(



 

 

 الكومينترن دعم وقد باكو في 1920 الشرق مؤتمر في الوفود طنشأ من الفرس كان      

 وحبه الروسي لكرھه اليسار بتصفية قام شاه رضا إن إ= فارس في الشيوعية الحركة

  . ً◌ سريا الحزب عمل يكون أن إلى أدى الذي امر ، للبريطانيين

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الخاتمةالخاتمة

  وا�ستنتاجاتوا�ستنتاجات



 

 

  الخاتمة وا�ستنتاجات

  

 شعبية ثورة أول فھي 1917 عام الروسية الثورة مثل ً◌ حدثا التأريخ يعرف لم       

 وبناء ، السلطة على العاملة الطبقة فيھا حصلت ، ا=مبريالية عصر في ظافرة ديمقراطية

 السوفيتية لروسيا وأصبح ، للعالم ً◌ جديدا ً◌ مستقب? رسمت والثورة ، ا=شتراكي النظام

 ا=ستعمارية اطماع ضد والوقوف الدولي التوازن سياسة في والواضح المھم دورھا

 الوطنية التحرر حركاتب ودفعت ، ا=ستعمارية الدول قبل من الشعوب ثروات واقتسام

 وحليفھا العاملة الطبقة وأصبحت ، والديمقراطية الحرية روح وأشاعت ، امام إلى

 أي وفي ، العالمية العاملة الطبقة مسـاندة على قادرة كبيرة ُ◌ قوة روسيا في الف?حون

 ، مستواھم ورفع ، ا=ستغ?ل ضد النضال في قوُي ُسند الروسية فالثورة ، مكان

 مع حملتھا ونتيجة ، المصير تقرير بحق الشعوب جميع وحقوق ، بحقوقھم البةوالمط

 ، عليھا القضاء ً◌ محاو= الثورة ضد وقف الذي ، الرأسمالي النظام أدانت التي المبادئ

  0 العالم في احداث مجرى وغيرت كبير، بنجاح طريقھا شقت أنھا إ=

  

  - :فھي الباحث إليھا توصل التي ا+ستنتاجات أھم أما      

  

 ا=قتصاد وبناء للثورة ا=ستراتيجي المخطط كان الذي للينين القيادي الدور : ً◌ أو+

 وقت تحديد منھا ، صحتھا أثبت ُحيث ، عنھا ً◌ ومدافعا بأفكاره ً◌ مؤمنا وكان ، الروسي

 توقيع على تروتسكي الروسي المفاوض وإجبار ، السلطة واست?م ، 1917 الثورة

 وكان ، ً◌ مترددا كان أن بعد ، 1918 آذار 3 في ليتوفسك -  بريست صلح معاھدة

 حافة إلى بالب?د ويؤدي الثورة على بالقضاء يھدد الماني اXنذار على الرد تأخير

 معاھدة وھي ألمانيا وضعتھا التي الشروط أساس على الصلح عقد لينين وقرر ، الھاوية

 في ا+شتراكي الوطن ! يتروغراد إلى يقھمطر في ا�لمان ! لينين نداء"  وكان مذلة

 الثورة وحافظت ارض وعادت ، 1918 الثاني تشرين 13 في المعاھدة ألغيت ، "خطر

 حروب بأنھا ، الحروب حلل الذي ، لينين وسياسة آراء صحة وثبتت ، انتصارھا على

 على ذوا=ستحوا ، واستغ?لھا الشعوب واضطھاد الغنائم تقاسم إلى تھدف اغتصابية

  0 واXنسان الثروات



 

 

  

 الكبرى الرأسمالية الدول إلى العائدة الخارجية الديون تسديد رفضه لينين أكد كما     

 القيصرية للحكومة الكبرى الدول دفعتھا الديون ھذه أن"  لينين وأكد ، الداخلية والديون

 أن إ= " ً◌ جميعا تسديدھا نرفض لذا ، الروسي الشعب وقتل ، الحروب إدامة أجل من

 الديون مسألة لتحمل استعداد على روسيا إن ، 1921 أكتوبر 2 في تغير الموقف

 ، الدول لرغبات ا=ستجابة في منھا ً◌ رغبة ، 1914 عام قبل القيصرية للحكومة

 الدول جانب من العدائية اعمال بوقف مشروطة ، المستثمرين صغار تعويض وبخاصة

 في دولي مؤتمر عقد إلى الدعوة روسيا وتقترح ، السوفيتية بالحكومة واعترافھا ، الكبرى

 أن إ= ، الدول وھذه روسيا بين نھائية س?م معاھدة ووضع ، المسائل ھذه لتسوية جنوا

 روسيا في ا=ستثمارات يناقش الذي جنوا مؤتمر عقد أجل من تمت التي المفاوضات

 فشل ، 1922 أبريل 10 في جنوا يف المؤتمر افتتاح وبعد ، الغربية الدول مع والتقارب

 روسيا واتفقت ، ألمانيا ظھر وراء من السوفييتية روسيا مع ا=تفاق الحلفاء محاولة نتيجة

 جنوا مؤتمر منح وقد ، الصراعات إلى أدت ، الحلفاء ظھر وراء من ألمانيا مع السوفييتية

  0 ةمر ول كبرى أوروبية كدولة ً◌ مضمونا ً◌ مركزا السوفييتية روسيا

  

 تصفية في منھا نستفيد أن الممكن ومن ، ديونھا بتصفية رائدة الروسية التجربة كانت     

 الحروب وأدامت القصور بناء أجل من السابق الدكتاتوري النظام بھا كبلھا التي ديوننا

 أھمية على لينين أكد كذلك الدول، ھذه قبل من ً◌ معروفا كان وھذا والترف، الشعب وقتل

 ،"ا+شتراكية تساوي السوفيتيات زائد ! الكھرباء" عنھا قال والتي لكھربائيةا الطاقة

 وتطوير الوطني ا=قتصاد كھربة يجب والزراعي، الصناعي ا=قتصاد بناء أساس وأنھا

 ، الكھربة خطة لوضع روسيا في العلمية القوى أكفأ إشراك وتم ، للبلد اXنتاجية القوى

 ومن الكھربائية، الطاقة لتوليد محطة ث?ثين لبناء اساس لينين وضع واحد يوم وفي

 المشرق دول لجميع كذلك الوطني، اقتصادنا لبناء التجربة ھذه من ا=ستفادة الممكن

 الكھربائية الطاقة يكون والتي النھضة إلى تحتاج التي النامية الدول عداد في كونه العربي

  0 أساسھا

  

  



 

 

 ، الب?شفة أعتمدھا التي ، اللينينة الماركسية لنظريةوا ا=شتراكي الفكر كان : ً◌ ثانيا

 ، الس?م وإع?ن الحرب وإنھاء ، للسوفييت بالسلطة المتمثلة ، رفعوھا التي والشعارات

 ، الزراعية اسعار وتسوية ، اXنتاج على العمال وإشراف ، للف?حين ارض ومنح

 واست?مھم وتحريرھم ، ينالف?ح من منھم % 80 الروسي الشعب أغلبية أن وبما

 صادقة كانت نھا ةورالث عن بالدفاع والعمال الف?حين تمسك إلى أدت ، والعتاد ارض

  0 وارياف القرى في ا=شتراكي رالفك نشر في ٌواسع ٌدور للجيش وكان ، معھم

  

 تقالا=ن تحقيق منھا المطلوب ا=جتماعية القوة العاملة الطبقة في يرى ماركس وكان     

 وأن ، ال?إنساني ا=ستغ?لي الرأسمالي المجتمع من والخ?ص ، ا=شتراكي النظام إلى

 إلى قوة مصدر والف?حين ، ثورية المجتمع طبقات أكثر من الروسية العاملة الطبقة

 اXنسان استغ?ل إلغاء أجل من وتعمل ، التأريخ صانعة ھي العاملة الطبقة وأن ، جانبھم

 كل من البشرية تحرير في التاريخي العاملة الطبقة دور ويتلخص ، ابد وإلى ل[نسان

 الطبقة دكتاتورية بإقامة إ+ الثورة تنتصر أن يمكن +"  لينين ويقول ، ا=ضطھاد أنواع

 في حدث ما وھذا ، البرجوازية من ا=ستفادة الممكن ومن " الفBحون وحلفاؤھا العاملة

 النظرية من ا=ستفادة واXس?مي العربي المشرق دول ومنھا النامية للدول يمكن ، روسيا

 وا=قتصادية ا=جتماعية ظروفھا مع يت?ءم ما وفق اقتصادھا بناء أجل من ا=شتراكية

 والعلمي الوحيد الطريق وھذا ) المراحل حرق ( التاريخية المراحل اختصار أجل ومن

 لھا يتعرض التي ا=قتصادية زماتا عن المجتمع ويبعد خ?له من المجتمع يتطور الذي

 ا=شتراكي النظام من فا=ستفادة لذلك ، المشاكل حل عن عجزه بسبب الرأسمالي النظام

 وازمات المشاكل من خال اقتصادي نظام ببناء الكفيل ھو بنوده من بعض وتطبيق

  0 ا=قتصادية

  

 العربي المشرق ومجتمع يالروس المجتمع بين ا=جتماعي – ا=قتصادي التشابه : ً◌ ثالثا

 ومتخلفة بدائية والزراعة ، للمجتمع اولى الحرفة الزراعة تشكل كليھما المجتمعين فإن ،

 ومن ، واXس?مي العربي المشرق وفي روسيا في الف?حين من المجتمع سكان وأغلب ،

 ?حوف ھم والعمال ، الجيش ھم والف?حون ، والف?حون العمال روسيا في بالثورة قام

 العربي المشرق مجتمع في ھو مثلما الزراعية بارض قوية ع?قات وتربطھم اصل



 

 

 فثورة ، الف?حون ھم العربي المشرق في العربية الثورات بقيادة قام والذي واXس?مي،

 سوريا في 1925 وثورة ، مصر في 1919 وثورة ف?حية العراق في التحررية 1920

 من بالرغم الثورات وھذه ، ف?حية ثورات جميعھا ، لبنان في الشعبية وا=نتفاضات ،

 مصر في 1952 يوليو كثورة التحرر لثورات اساس أصبحت أنھا إ= نجاحھا عدم

 التي ھي روسيا في 1917 ، 1907 ، 1905 ثورة كذلك ، العراق في 1958 وثورة

 وكان ، النضالي ل[لھام ً◌ مصدرا تزال ما التي ، 1917 أكتوبر ثورة أثمرت

  0 الطبقي للنضال اقوى الوسيلة ل?ضرابات

  

 الفعلي الس?م حققت نھا ، الثورات من غيرھا عن الروسية الثورة امتازت : ً◌ رابعا

 حرب باعتبارھا للحرب وشجبھا ، الس?م مرسوم إصدارھا خ?ل من التاريخ في

 " الظافرة ةالنھاي حتى الحرب " ا=ستعمارية السياسة ضد والوقوف ، اغتصابية

 المعاھدات ضد ووقفت ، الحروب وقود ھي التي للشعوب ً◌ مكسبا الس?م واعتبرت

 الكبرى الدول بين وثرواتھا الضعيفة الدول اقتسام إلى تھدف التي السرية وا=تفاقيات

 التي اراضي من روسيا وانسحبت ، وغيرھا بيكو - سايكس اتفاقية ا=تفاقيات بين ومن

 ومنحت ، اخرى الدول لدى ديونھا عن وتنازلت ، وفارس تركيا ولةلد بحوزتھا كانت

 تجسد أن حاولت التي الروسية الثورة به تنفرد وھذا ، الشعوب لجميع المصير تقرير حق

 مثلما ثورة أية تقم ولم ، ) والمساواة العدالة ، الس?م ( الثورة بھا تؤمن التي المبادئ

 الثورة خدمت مثلما البرجوازية خدمت الفرنسية ةفالثور ، الروسية الثورة به قامت

 والدعوة التسلح سباق من الحد إلى روسيا سعت كذلك البرجوازية، بريطانيا في الصناعية

 ضد وقفت الكبرى ا=ستعمارية الدول أن إ= ، الغرض لھذا =ھاي مؤتمر عقد إلى

  0 مساعيه وأفشلت المؤتمر

  

 المعاكس با=تجاه تسير أن التطور لعجلة يمكن و= ، امام إلى يسير التأريخ : ً◌ خامسا

 كاترين زمن في القيصرية الحكومة قامت عندما ، الروسي التأريخ في حصل ما ھذا ،

 مرحلة إلى الخلف إلى التأريخ إعادة يعني اقنان إلى احرار الف?حين بتحويل ، الثانية

 عائقا القنانة نظام أصبح وھذا ، وزهتجا تم اجتماعي – اقتصادي نظام إلى العودة ، سابقة

 قوى وتقدمية ا=جتماعية الع?قات رجعية بسبب ً◌ اقتصاديا المجتمع تطور دون ً◌



 

 

 – ا=قتصادي للتطور المعوقة الرجعية اXنتاجية الع?قات ذات القنانة إلغاء وبعد ، اXنتاج

 أن حيث ، رأسماليال اXنتاج وتطور كبير بشكل اXنتاجية  القوى تطورت ، ا=جتماعي

 رأيت لقد ، ا=جتماعي – ا=قتصادي للتقدم المحركة اساسية القوة ھو الطبقي الصراع

 ، ) القنانة ( العبودي النظام ، متعددة اقتصادية أنظمة فيه تتصارع الروسي المجتمع أن

  0 لروسيا ميزة وھذا ، الرأسمالي النظام ثم ، اXقطاعي النظام

  

 تتمثل وكانت ، 1917 عام الروسية الثورة ضد المضادة الثورة ىقو وقفت : ً◌ سادسا

 جھة من امريكية المتحدة والو=يات وفرنسا بريطانيا العالمية ا=ستعمارية بالقوى

 الثورة على القضاء أجل من الكبرى الدول من الممول روسيا في ابيض والجيش

 الجيش مادام ، ذلك في ينجو لمو ، أخرى جھة من مصالحھم على منھا والخوف البلشفية

 الحزب وأعضاء والعمال الف?حين بانضمام بسرعة تنمو كانت التي اولى القوة احمر

 امنية اجھزة من عدد لھا يضاف ، النصر حققت كبيرة أعداده فأصبحت ، البلشفي

 امتدت التي اھلية الحرب أثناء للثورة ً◌ عونا وكان ) رابكين ( و ) شيكا ( بـ المتمثلة

 واغتيال الناس Xرھاب أداة أصبحت أن بعد إلغائھا وتم ، 1920 – 1918 عام من

 والتي العراق في التحريرية 1920 ثورة واجھته لما مشابھة احداث ھذه ، المعارضين

 مع بالتعاون ببريطانيا والمتمثلة للثورة المضادة ا=ستعمارية للقوى إثارة لنجاحھا كان

 الثورة مسار غيروا الذين باXقطاعيين المتمثلة الداخل في لمضادةا الثورة قوى

 أسيادھم قبل من وثمن كھدية كثيرة امتيازات على الحصول أجل من وأحبطوھا،

 على أثرت متنفذة بيروقراطية قوة إلى تسريحه بعد احمر الجيش وتحول ، البريطانيين

  0ً◌ سلبيا المجتمع

  

 الدور وكشفت الدولي التوازن خلق في الواضح دورھا الروسية للثورة كان : ً◌ سابعا

 ا=ستعمار من للتخلص جميعھا الدول وحفزت ، الرأسمالي للنظام واXجرامي ا=ستغ?لي

 ونشرت ، العالم في والس?م التحرر حركة الثورة دعمت دوق ، اقتصادھا وبناء والتحرر

 الثورة على اXس?مي و ربيالع المشرق في المجتمعات ودعمت ، ا=شتراكية افكار

 الذي الشرق لدول باكو مؤتمر مقدمتھا وفي ، والمعنوية المادية المساعدات لھا وقدمت

 ثورية ً◌ قوة وخلقت ، واXس?مي العربي الشرق في والتحرر اليسار بوابة اعتبرناه



 

 

 في ةا=شتراكي احزاب وتشكلت ، والف?حين العمال جانب إلى وقفت المثقفين من وطنية

 بتحالف إ= ً◌ نجاحا تحقق = الثورة أن ووضحت ، للنضال قاعدة أصبحت والتي الشرق

 قادرة غير فھي اندفاعاتھا كانت مھما البرجوازية احزاب وأن ، الف?حين مع العمال

 الخاصة مصالحھا لتحقيق تسعى ما بقدر ، والمساواة العدالة وتحقيق المجتمع خدمة على

 وھذا ، المعارضة وجود من بد و= ، صحيح غير واحد حزب قبل من السلطة أن كذلك ،

  0 مطلوبة والديمقراطية السياسية فالتعددية ، به اخذ يجب

  

 مع بمساواتھا َوناد المميز الدور الشرق في المرأة بمنح باكو مؤتمر قام كذلك       

   0 ا=جتماعية الطاقة نصف باعتبارھا الرجل
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 والمج�ت الصحف

 .1979 ، أيلول 9 – 1979 ، آب 8 - 1978 ، شباط12 ، افةألثق )1
 

 ، 20العدد – 1969 ، تموز ، 24العدد – 1959 ، شباط ، 7العدد ، الجديدة ألثقافة )2
 – 1972 ، آب ،39العدد  – 1971 ، آب ، 37العدد  –1970 ، ا@ول كانون
 – 1975 ، ا@ول كانون – الثاني تشرين ، بK العدد – 1974 ، آذار ، 59العدد
 العدد – 1975 ، 76العدد – 1975 ، نيسان ، 4العدد – 1975 ، آذار ، 2العدد
 ، ا@ول تشرين ، 29العدد - 1979، أيلول ، 9العدد – 1976 ، ا@ول تشرين ،10

 العراق . 37 ، 36العدد -1979
 

 مايس 8 – 2 العدد ، 1925 شباط 3 العدد ، 1924 ا@ول كانون 1 العدد ، ألصحيفة )3
 0بغداد  1927

  

 ، 1العدد – 1971 ، 14العدد – 1971 ، 4 العدد – 1970 ، 4العدد ، ألطليعة )4
  .سورية 2001 ، 42العدد – 1994 ،1العدد – 1992 ،6العدد – 1992

 

  .بيروت 1975 ، ا�جتماعية ألعلوم )5

 

 1987 ، 73العدد – 1968 ، مارس 84 العدد - 1967 ، أكتوبر 79 العدد ، ألكاتب )6
 مصر. 

 

 سورية. 1990  ، 30العدد ، نھجأل )7
 

  .1969 ، 7 العدد– 1922 آذار ،  نيسان ، 7 ، 6ألھKل ، العدد )8
 

 – 1970 ا@ول، كانون ، الثاني تشرين 170 – 1969 ، 104 ، اشتراكية دراسات )9
  .سورية 1978 ، شباط 104 – 1977 ، ا@ول كانون ، الثاني تشرين 170

 

  بغداد ، نونوستي كالةو. 1975 ، 9 ، السوفيتية ا@خبار )10
 

دار الكتاب العربي , الكتاب مجلة القاھرة ,اليسار في سوريا , صKح العقاد  )11
 .1987 , -7- للطباعة والنشر العدد 

 

الكاتب مجلة القاھرة , والفلسفة السياسية  , 1919طارق البشري ثورة   )12
 .1967, أكتوبر  , 79, العدد 

 

 


