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 طمخصال

ييجؼ ىحا البحث الى دراسة الرخاع الفكخؼ داخل الحخكة االشتخاكية الثػرية بيغ التيارات      
الفكخية السختمفة التي شػرىا السشطخيغ االشتخاكييغ الثػرييغ )باكػنيغ, الفخوؼ, تكاتذيف( التي 

سيا ساىست في نسػ حخكة الذعبػييغ الثػرية )نارودنيظ( داخل الحخكة االشتخاكية الثػرية في رو 
في سبعيشيات القخف التاسع عذخ, حػؿ السدائل الشطخية والتصبيكية لمشزاؿ الثػرؼ وبشاء 

 –مغ رجاؿ ونداء  –االشتخاكية, التي وقعت عمى عاتق القمة الستشػرة مغ الثػرييغ الذباب 
ؤولية السثقفيغ في الػاقع, بػصفيع القػة القائجة لمتقجـ التاريخي السشذػد, وبالتالي وقعت عمييع مد

استيعاب االفكار االشتخاكية والثػرية وقيسيا ومغ ثع حسميا لمذعب, في ىحه السخحمة التاريخية, 
لتكػيغ حخكة ثػرية تقػـ أساسًا عمى الفالحيغ, الحيغ يسكغ مغ خالليع القفد مباشخة الى اشتخاكية 

لية, في ضل تخمف زراعية دوف أية مخحمة رأسسالية متػسصة ودوف تحػؿ الدراعة الى زراعة رأسسا
روسيا سياسيًا وإقتراديًا وأجتساعيًا. وأىع ىحه التيارات : التيار الالسمصػؼ أو العجمي, والتيار 

 الجعائي, والتيار التآمخؼ. 
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The struggle of ideas in the revolutionary socialist movement in 
Russia 1868- 1878 

Assist. Prof. Dr. Ammar Khalid R. Al-Rubaye 
College of Arts – University of Basrah 
Abstract 

     This research aims to study the ideological struggle within the 
revolutionary socialist movement between the different intellectual 
currents developed by the revolutionary socialist theorists (Bakunin, 
Lavrov, Tkachev) that contributed to the growth of the revolutionary 
populist movement (Narodnik) within the revolutionary socialist 
movement in Russia in the seventies. The nineteenth century, on the 
theoretical and practical issues of the revolutionary struggle and building 
socialism, which fell on the shoulders of the enlightened few of the 
young revolutionaries - men and women - the educated, in fact, as the 
driving force of the desired historical progress, and consequently they 
had the responsibility to absorb the socialist and revolutionary ideas and 
their values and then carry them For the people, at this historical stage, 
to form a revolutionary movement based mainly on the peasants, 
through whom it is possible to jump directly to agricultural socialism 
without any middle capitalist stage and without transforming agriculture 
into capitalist agriculture, in light of Russia‖s political, economic and 
social backwardness. The most important of these currents: the 
anarchist or nihilistic current, the propaganda current, and the 
conspiratorial current. 
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 دمةالطق
 االقترادية الطخوؼ وبدبب, ستيشيات ومصمع سبعيشيات القخف التاسع عذخنياية في      

, الفالحيغ مغ الدكاف حيث كانت مخمفات االقصاعية ال تداؿ قػية ومعطع روسيا، في الدائجة
 ثػرية قػة بأعتبارىع الفالحيغ إلى شيء كل قبل روسيا في الثػرييغ االشتخاكييغ السشطخوف  نطخ

 بدبب بالفصخة اشتخاكيػف  اعتبار أنيع عمى وذلظ, السشذػد االشتخاكي لمتغييخ الخئيدي والعامل
 الذكل" جشيغ" أو نػاة  الدراعي االقتراد مغ السذاعة االشكاؿ واف لألراضي الجساعية الحيازة

 ىػ ىحا وكاف. االشتخاكي, مع االمل بعجـ السخور بالسخحمة الخأسسالية لمسجتسع الستفخد الخوسي
 التاسع القخف  خسديشيات وأوائل أربعيشيات نياية مشح الخوسي االشتخاكي الفكخ في الدائج االتجاه
وكاف ألكدشجر ىيخزف ونقػالؼ تذيخنيذيفدكي, رائجؼ االيجيػلػجية االشتخاكية الذعبػية في  .عذخ

سالي. وكاف ستيشيات القخف التاسع عذخ, أوؿ مغ شخح فكخة تصػر روسيا عمى الصخيق الالرأس
شطخية االشتخاكية الفالحية، في سبعيشيات القخف التاسع عذخ قج تأثخ ب السثقف الذباب الثػرؼ 

التي شػرىا ىيخزف وتذيخنيذيفدكي، ومفيػـ "الفخد ذو التفكيخ الشاقج"، السدتسج مغ أفكار الكاتب 
  في ستيشيات القخف التاسع عذخ. ديستخؼ بيداريف ثػرؼ والشاقج االدبي ال

صارت الذعبػية )ناروديشظ( االتجاه الغالب في الحخكة االشتخاكية  وفي ضػء ذلظ,
 لمحخكة الثػرية اإليجيػلػجية. وقج تسيدت عذخ التاسع القخف  في سبعيشيات الثػرية في روسيا

 ال التي الثػرية، الخؤية وشسػلية عسقبخرائز خاصة بطخوؼ البمج, مثل:  الخوسية االشتخاكية
االيساف بأمكانية التأثيخ الحاسع لمشخبة السثقفة واألرض, و  لمذعب الكامل بالفجاء إال تمبيتيا يسكغ

 الثػرية عمى الذعب )الفالحيغ(, وبسا يترل بحلظ مغ فيع مثالي أرادوؼ لمقزايا االجتساعية.
مغ أبخز مشطخؼ ىحا  ,االشتخاكييغ: باكػنيغ والفخوؼ وتكاتذيف الثػرييغ وكاف السشطخيغ

خالؿ  الخوسية الذعبػية تصػر في مشيع كل التيار اإليجيػلػجي الثػرؼ. وعمى ىحا االساس, ساىع
 الرخاع دراسة (. ومغ ىشا, تأتي أىسية ىحا البحث الحؼ ييجؼ الىٛٚٛٔ -ٛٙٛٔاالعػاـ )

 السشطخيغ شػرىا يالت السختمفة الفكخية التيارات بيغ الثػرية االشتخاكية الحخكة داخل الفكخؼ 
 الذعبػييغ حخكة نسػ في ساىست والتي ,(تكاتذيف, الفخوؼ, باكػنيغ)االشتخاكييغ  الثػرييغ
 السدائل حػؿ, خالؿ السجة نصاؽ البحث روسيا في الثػرية االشتخاكية الحخكة داخل الثػرية
إيجاد مدار إلسقاط نطاـ الحكع الكيرخؼ االوتػقخاشي, و  الثػرؼ  لمشزاؿ والتصبيكية الشطخية
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 التي, الغخبية يةوروبالبمجاف األروسيا مختمف عغ مدار في االشتخاكية بشاء تاريخي خاص نحػ 
 في السثقفيغ – ونداء رجاؿ مغ – الذباب الثػرييغ مغ الستشػرة القمة عاتق كميا عمى وقعت
 استيعاب مدؤولية عمييع وقعت وبالتالي, السشذػد التاريخي لمتقجـ القائجة القػة بػصفيع, الػاقع

 لتكػيغ, التاريخية السخحمة ىحه في, لمذعب حسميا ثع ومغ وقيسيا والثػرية االشتخاكية االفكار
 زراعية اشتخاكية الى مباشخة القفد خالليع مغ يسكغ الحيغ, الفالحيغ عمى أساساً  تقػـ ثػرية حخكة
 روسيا تخمف ضل في, رأسسالية زراعة الى الدراعة تحػؿ ودوف  متػسصة رأسسالية مخحمة أية دوف 

 والتيار, الجعائي والتيار, الالسمصػؼ  التيار:  التيارات ىحه وأىع. وأجتساعياً  وإقترادياً  سياسياً 
وفي ضػء ذلظ تع تقديع البحث الى ثالثة محاور: تزسغ األوؿ دراسة تبمػر األفكار  .التآمخؼ 

, القخف التاسع عذخ ع سبعيشياتومصمنياية ستيشيات في الذعبػية كحخكة ثػرية اجتساعية 
التي , ٘ٚٛٔ -ٖٚٛٔ( نارود في خػزديشي) الذعب الى الحىاب وتشاوؿ السحػر الثاني حخكة

لمثػرة؛  مغ اجل العسل عمى تييأتومثميا الذعبيػف الحيغ كاف عمييع واجب الحىاب إلى الذعب 
الخوس  الثػرييغ االشتخاكييغ السشطخيغ جسيع جيػد فيسا تصخؽ السحػر الثالث إلى أسباب فذل

روسيا, خالؿ السجة نصاؽ البحث. فزاًل عغ مقجمة وخاتسة,  في مشطسة شعبية حخكة خمق في
 تزسشت أىع الشتائج التي تػصمت الييا الجراسة. 

 )كحركة ثورية اجتطاعية:  (8)تبمور الشعبوية )الظاروديظك 
في مػسكػ الرغيخة السيتسة باألفكار االشتخاكية ألوؿ مخة الثػرية ضيخت حمقات السثقفيغ 

Moscow  وفالديسيخVladimir  واورنبػرغOrenburg  خالؿ ثالثيشيات وأربعيشيات القخف
وكانت ىحه الحمقات عباره عغ جساعات صغيخة مغ االصجقاء يشاقذػف أحػاؿ  .التاسع عذخ

ت بعزيا الكياـ بجعاية لالفكار الذعب ويزعػف خصط مغ أجل اقامة نطاـ دستػرؼ, حاول
، كانت االشتخاكية في روسيا ال نفدو وبحمػؿ نياية ستيشيات القخف . (ٕ)الثػرية بيغ الصمبة والجشػد

بعج الثػرة تداؿ غيخ محجدة واتجاىاتيا لع تحقق بعج التعاريف التي تع تػضيحيا في أوروبا 
سبعيشيات القخف التاسع عذخ مجخد  . فطمت حتى(ٖ)داخل صفػؼ )األمسية االولى(الفخندية, و 

نطخيات تدتحػذ عمى عقػؿ السشطخيغ وكثيخ مغ شالب الجامعات الشاشصيغ الحيغ شايعػىع في 
أرائيع, ولع تتحػؿ الى مسارسات عسمية. وكانت معزمة الحخكة االشتخاكية الثػرية تتسحػر حػؿ 

 عغ ذلظ, وبدبب الطخوؼ . فزالً (ٗ)االساليب التي يجب اتباعيا لمحرػؿ عمى أفزل الشتائج
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نطخ السشطخيغ  بسا أف معطع الدكاف ىع مغ الفالحيغ,االقترادية الدائجة في روسيا، و 
ة ثػرية قػ الخاديكالييغ أوؿ االشتخاكييغ الثػرييغ في روسيا قبل كل شيء إلى الفالحيغ بأعتبارىع 

الفالحيغ اشتخاكيػف بالفصخة والعامل الخئيدي لمتغييخ االشتخاكي الثػرؼ السشذػد, وذلظ بدبب أف 
الكػميػنية بدبب الحيازة الجساعية لألراضي؛ واعتبخوا االشكاؿ السذاعة مغ االقتراد الدراعي 

وذلظ . (٘)نػاة أو "جشيغ" الذكل الخوسي الستفخد لمسجتسع االشتخاكي, Mir)السيخ( أو بمجية القخية 
العجدية بحيث ال يسكغ عجىا قػة لمتغييخ بجوف صغيخة مغ الشاحية كانت الصبقة العاممة  بحكع اف

. وكاف ىحا ىػ االتجاه الدائج في الفكخ االشتخاكي الخوسي مشح نياية أربعيشيات (ٙ)دعع الفالحيغ
 وأوائل خسديشيات القخف التاسع عذخ. 

الخوس إلى حج كبيخ "ديسقخاشييغ" ممتدميغ باالشتخاكية,  (الخاديكاليػف الثػريػف )كاف 
)االقترادية واالجتساعية( وا ضخورة العسل عمى التقجـ السادؼ وتحديغ الطخوؼ السادية وعميو رأ

لمذعب الخوسي اف ارادت روسيا اف تربح دولة حجيثة. وفي ضػء ذلظ, نبحوا الجيغ والسفاليع 
وذلظ النيا تجخد الذعب مغ االسذ الرحيحة لمحخية. وعمى ىحا االساس, بخزت  ,االدبية

الرىاب والػسائل بعزيع ا أستخجـو  ,يكالييغ الذباب الحيغ رفزػا كل اصالحمجسػعة مغ الخاد
وارادوا القزاء عمى كل معالع السجتسع القجيع واقامة مجتسع بيشسا فزل اخخوف الجعاية,  ,العشفية

ججيج عمى انقاضو. وبصبيعة الحاؿ, كاف الجاعػف لتمظ الشطخيات والفمدفات ثػرييغ يؤمشػف بخؤية 
ويأممػف اف تجخل روسيا في االشتخاكية دوف اف تسخ بالسخحمة الخأسسالية مغ روسيا ججيجة, 

صيع لعقائجىع وشعخوا أف الفالحيغ بحاجة إلى التػجيو مغ أجل واضيخوا أخالالتصػر التاريخي, 
ييغ )االشتخاكييغ(, ثػر فأصبحت الشقاشات بيغ معطع السشطخيغ الخمق حخكة شعبية جساىيخية, 

الدياسية واألخالقية وعمى العالقة , االقترادية ,حػؿ السدائل االجتساعية اً د يوتخك ,أكثخ وضػحاً 
 . (ٚ)الفالحيغ الحيغ كانػا غيخ متعمسيغ وغيخ مشطسيغ سياسياً مع الذعب وجساىيخ العساؿ و 

بإيساف عسيق في الذعب الخوسي البديط، الخاديكالييغ وتع التدميع مغ جانب السثقفيغ 
كسا يصمق عمييع بالمغة الخوسية، وىػ  muzhiks (السػجيظ) االجخاءالفالحيغ جسيخة وخاصة 

اإليساف الحؼ شكل أساس الػششية الخوسية في ستيشيات ومصمع سبعيشيات القخف التاسع عذخ. 
، حخكة الخوسية في العقج الثامغ مغ القخف التاسع عذخوكاف أيزا أساس الحخكة االشتخاكية 

, الحيغ اشتق (ٛ)Narodnichestvo (نارودنيتذيدتفػأو ) Narodnikييغ )الشاروديػف( ػ الذعب
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( بالمغة الخوسية التي تشصبق بذكل Narod( أو نارود )(The Peopleأسسيع مغ لفطة الذعب 
وكاف الشاروديػف  .عاـ عمى الفالحيغ الخوس الحيغ يذكمػف الغالبية العطسى مغ الذعب

ة ومثقفيغ مجسػعات مغ الشذصاء الجامعييغ الحيغ سيصخوا عمى الحخكة االشتخاكية الخوسي
يغ, يشحجروف مغ مخاتب أجتساعية مختمفة, مغ صغار البخجػازييغ والسػضفيغ ورجاؿ ثػري

. كسا عخفػا ايزا بأسع "الشخبة السثقفة التقجمية", لكشيع رفزػا االنخخاط في صفػؼ (ٜ)الجيغ
اضعًا شبقتي الشبالء والسثقفيغ مغ جيل األربعيشيات, وبذكل عاـ، كاف ليحا الجيل أصػؿ أكثخ تػ 

( raznochintsyمغ جيل األربعيشيات، وذلظ نطخًا ألنيع كانػا يسثمػف ما يدسى رازنػتذشدتي )
"الصبقة الػاقعة بيشيسا" وكانت أقل مغ شبقة والتي تعشي "أشخاص مغ أصػؿ مختمفة", أؼ 

 . (ٓٔ)الشبالء
كبيخًا مغ باحث ية( يختمف اختالفًا ػ ومغ الججيخ بالسالحطة, اف مفيػـ الشارودنية )الذعب

 ويتسيد ومتشاقس, االستخجامات متعجد ذاتو" الذعبػية" ألف مفيػـ ذلظ عمى ما يبجو,و  ,الى أخخ
 لتبخيخ حجج فيو الثػريػف  االشتخاكيػف  وجج وىكحا. تشػعاً  األكثخ األفكار بسجسػعة مغ

االمتياز اإلقصاعي، والحكع السصمق )االوتػقخاشي(، وسمصة  الشاروديػف  ياجعف .(ٔٔ)اإلرىاب
وأفخزت  الكشيدة، واعتخفػا بالسادية وندبػا إلى العقل دورًا رائجًا في حخكة التغييخ االجتساعي.

ية الثػرية تتسيد بخؤيتيا الى السدائل ػ السشاقذات الى الػجػد اتجاىات مختمفة داخل الحخكة الذعب
. واىع ىحه االتجاىات ىي: االتجاه الالسمصػؼ )االناركي(, (ٕٔ)لمشزاؿ الثػرؼ الشطخية والتصبيكية 

أحج أبخز قيادؼ "األمسّية األولى" , وكاف االشتخاكي الثػرؼ الخوسي و Bakunismأو "الباكػنيشية" 
(, السؤّسذ والسشطخ االوؿ ليحا االتجاه, ٙٚٛٔ -ٗٔٛٔ) Mikhail Bakuninميخائل باكػنيغ 
. وكاف آلراء باكػنيغ، الحؼ (ٖٔ)(anarchismق عميو أسع التيار الفػضػؼ )والحؼ كاف ُيصم

رفس سمصة الجولة مغ أؼ نػع سػاء كانت استبجادية أو ديسقخاشية عمى أساس أنيا ستعسل حتسًا 
، دورًا رئيدًا في صياغة ٖٚٛٔوالتي شخحيا في كتابو )الجولة والفػضى( عاـ  ,كأداة لقسع الفخد

انتذخت أفكاره بيغ والتي  .الييا جحب السثقفيغفي و الثػرية في روسيا, ية ػ الذعبالحخكة مبادػء 
مثل ايصاليا  ,ّييغ في روسيا, وفي البمجاف التي كانت فييا الخأسسالية اقل تصػراػ الثػرييغ الَذْعبَ 

 .(ٗٔ)واسبانيا, وصار السشطخ األكثخ نفػذًا في الحخكة الذعبية الخوسية في القخف التاسع عذخ
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مغ الحخكة الذعبية, السعتجؿ االتجاه "الجعائي", أو ما يسكغ اف ندسيو باالتجاه الػسصي و 
, والحؼ أصبح Petr Lavrov( ٜٓٓٔ -ٖٕٛٔالحؼ اسدو في السشفى الرحفي بيتخ الفخوؼ )

يقػـ بجور مؤثخ بيغ السياجخيغ الثػرييغ الخوس, وكاف قج شخح وجيات نطخه قبل اف يغادر 
في مؤلفو الخئيدي تحت عشػاف )رسائل  ٛٙٛٔالسقاالت السشذػرة في عاـ  روسيا في سمدمة مغ

ييغ في بجاية العقج الثامغ مغ القخف ػ تاريخية(, الحؼ القى نجاحًا كبيخًا بيغ جسيخة كبيخة مغ الذعب
. و وفقا لػػ الفخوؼ، فإف السثقفيغ، بعج أف (٘ٔ)التاسع عذخ واصبح بخنامجًا لشذاشيع العسمي

لقج ُوِجَجت : "تيع وتعميسيع عمى حداب الذعب، فيع مجيشػف بيحا الجيغ لمذعباكتدبػا ثقاف
االنتمجشديا لدجاد ذلظ الجيغ"، مغ خالؿ تػعية الشاس لسرالحيع الحكيكية وقيادتيع إلى 

أتباع الفخوؼ, مغ رجاؿ ونداء, يسيمػف إلى االعتقاد بأف أفزل . ولحلظ كاف (ٙٔ)االشتخاكية
حػاؿ السجتسع الخوسي كانت عغ شخيق الجعاية ونذخ السعخفة بيغ شخيقة إلصالح وتحديغ ا

افخاد الذعب. وبالتالي ارادوا استغالؿ كل فخصة مسكشة لتكػيغ حخكة جساعية ثػرية تقػـ أساسا 
عمى الفالحيغ, ورأوا اف االمل الػحيج في الثػرة انسا يكسغ في زيادة التحمخ في السشاشق الخيفية 

 . (ٚٔ)يخة ونذصة الى حٍج يكفل زعامة متدقةوتكػيغ نخبة مشطسة كب
الثػرؼ الخوسي بيػتخ. ف. الذعبػؼ االتجاه "التأمخؼ", وكاف فيػ أما االتجاه الثالث, 

شػر . (ٛٔ)السفكخ الشطخؼ ليحا االتجاه(, ٘ٛٛٔ -ٗٗٛٔ) Pyotr N. Tkachevتكاتذيف 
فخضية انيا ثػرة اجتساعية تكاتذيف خالؿ سبعيشيات القخف التاسع عذخ نطخية لمثػرة تقػـ عمى 

ويعخفيا عمى الشحػ التالي: "يدسى التغييخ الجحرؼ في العالقات االجتساعية واألخالقية ألفخاد 
. لقج تػصل تكاتذيف الى قشاعة باف الػقت مشاسب لالنتفاضة (ٜٔ)السجتسع بالثػرة االجتساعية"

 يجب تجميخىا. بل كاف في روسيا. واختمف عغ باكػنيغ في تأكيجه عمى أف سمصة الجولة ال
باألحخػ يخػ أف يتع اختخاقيا مغ خالؿ التآمخ واالنقالب ثع استخجاميا لتعديد الثػرة. فسغ أجل 
تغييخ السجتسع بذكل جحرؼ، سيكػف مغ الزخورؼ لبعس الػقت استخجاـ اإلكخاه ضج أتباع 

االنزباط الحدبي  الػضع الخاىغ؛ ومغ اف الثػرييغ لع يتسكشػا مغ تحقيق ىجفيع إال مغ خالؿ
. كسا رفس تكاتذيف أيزًا التشطيع (ٕٓ)الزيق وبػجػد أجيدة سمصة مخكدية تحت ترخفيع

الجساعي لمعساؿ في روسيا، ويخجع ذلظ أساسًا إلى أف البخوليتاريا الرشاعية الخوسية كانت حتى 
بل نخبة ذلظ الحيغ متشالية الرغخ. وبالتالي ال يسكغ تشفيح الثػرة, حدب ترػره, إال مغ ق
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صغيخة حيػية وحساسية مغ الثػار. وجادؿ بأنو لسجخد أف روسيا لع يكغ لجييا بعج بخجػازية 
بالسعشى الغخبي، وأف الخأسسالية كانت في مخحمتيا الجشيشية، فإف آفاؽ الثػرة الشاجحة كانت أفزل 

ة بشطاـ بكثيخ. وإف الشيػض بالفالحيغ مغ األسفل، وانقالب الثػار مغ فػؽ، سيكفي لإلشاح
يعشي تشطيسًا اجتساعيًا يختمف اختالفًا جحريًا فالتغييخ الجحرؼ بالشدبة لتكاتذيف  أما. (ٕٔ)الكيرخ

ففي رأيو, كاف عغ التشطيع الدائج، والحؼ يسكغ تذكيمو فػرًا بعج االستيالء الثػرؼ عمى الدمصة. 
لحلظ فسغ السسكغ اف الحكع الكيرخؼ السصمق ال يسمظ اؼ سشج شبقي وأنو "معمق في اليػاء", و 

مغ الثػار يدتػلي عمى الدمصة عغ شخيق انقالب ويحػؿ  "غيخ كبيخ"يقزي عميو بديػلة فخيق 
"ىحه الجولة السحافطة الى دولة ثػرية" ثع يقػـ بالتحػالت الثػرية االجتساعية الزخورية. ولحلظ 

ة الحاسسة في الثػرة, بل خالفًا الكثخية الذعبييغ لع يعتبخ تكاتذيف وأنراره اف الفالحيغ القػ 
 .  (ٕٕ)صغيخة وحيػية ثػريةنخبة مثقفة مؤامخة  فكخوا بتحكيقيا مغ خالؿ

الثػرية  أو التيارات وكاف الدؤاؿ الػحيج والسمح السصخوح أماـ مشطخؼ ىحه التػجيات
اذا كاف ذلظ  –الثالث ىػ: "ىل كانت السيسة السباشخة ىي العسل عمى اشعاؿ نار الثػرة فػرا, أـ 

بأعتباره أفزل وسيمة بعج ذلظ, أـ يشبغي أعصاء )العشف( االلتجاء الى االرىاب  -مدتحيال
 . (ٖٕ)االولػية لالعجاد الفكخؼ واالجتساعي لمثػرة ؟"

ييغ ىي ربط رؤيتيع السثالية ػ السشطخيغ الذعب تواجيكانت السذكمة الشطخية التي 
بالتصمعات األكثخ واقعية لمفالحيغ، الحيغ كاف مغ السفتخض أف ضخوؼ حياتيع تػفخ األساس 
السادؼ لتحقيق تمظ الخؤية، لكغ جيميع وتخمفيع وآفاقيع الثقافية السحجودة حالت دوف اف تكػف 

تصمعات الفالحيغ كانت تكػف القاعجة السادية، فإف ليع رؤية اشتخاكية خاصة بيع. وفي حيغ أف 
قيع ومثل السجتسع الججيج كانت تمظ الخاصة بالسثقفيغ. ولقج كانت ىحه السذكمة السقجمة األساس 
لالنقداـ الخئيدي داخل الحخكة الذعبية، بيغ أولئظ الحيغ اعتقجوا أف الكيع االشتخاكية كانت 

تالي ركدوا بذكل أساسي عمى التحخيس، وأولئظ الحيغ جػىخية في ضخوؼ حياة الفالحيغ، وبال
اعتقجوا ذلظ كاف مجاؿ الكيع ىػ مجاؿ تخرريع كسثقفيغ، وبالتالي أنرب التخكيد األساسي 

  نيتذاييف سيخجيألساليب  ثػرييغالالذعبػييغ اف رفس معطع  ,وعمى ما يبجو. (ٕٗ)عمى التعميع
Sergei Nechaevستيشيات أواخخ الذعبػييغ في عمى التأثيخ مغ مختمفاً  نػعاً  مارس , الحؼ 

 فيالستصخفة  الكيرخية, بالجولة اإلشاحة عمى قادرة ثػرية مشطسة لتذكيل عذخ التاسع القخف 



 8181 - 8181صراع االفكار يف احلركة االشرتاكية الثورية يف روسيا 

                                  الربيعي أ.م.د.عمار خالد                                                                                  

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
9 

 

 

, بأعتبارىا "غيخ أخالقية", قج دفع فقط أقمية مغ الثػرية السشطسة إلى لمفخد السصمق الخزػع
)الفالحيغ( الفكخؼ واالجتساعي لمثػرة تفزيل خيار اعجاد الذعب الى السثقفيغ الخوس 

. لكغ مغ بيغ ىحه السجسػعة احتجـ الججؿ حػؿ كيفية اإلشاحة بالحكع (ٕ٘)االجتساعية
االستبجادؼ السصمق وتحػؿ روسيا الى االشتخاكية. ومغ ىحه السجسػعة ضيخ فعميًا جسيع القادة 

ل السختمفة لمشزاؿ, بأف الثػرة ىي وقج اعتخؼ ىؤالء جسيعًا, مع تأييجىع الػسائالثػرييغ الكبار. 
ية الثػرية( ػ السؤرخػف الدػفييت بيغ )الذعب ميدولحلظ  .الصخيق الػحيج لتحخيخ الذعب

revolutionary populism التي مثميا الذعبيػف الحيغ كاف عمييع واجب الحىاب إلى الذعب ,
, liberal populism الميبخالية(وإيقاضو إلى الثػرة, في سبعيشيات القخف التاسع عذخ, و)الذعبية 

التي رفزت الػسائل الثػرية لمشزاؿ مغ أجل مرالح الفالحيغ, وضيخت ىي االخخػ مشح 
سبعيشيات القخف التاسع عذخ, ومغ ثع انتذخت في روسيا بذكل واسع في العقجيغ التاسع 

الثػرؼ، مخت الثػرية في روسيا إلى اإلرىاب الذعبػية ولحلظ قبل تحػؿ الحخكة . (ٕٙ)والعاشخ
مختمف فيسا يتعمق بإنجاز الثػرة, وىي حخكة غيخ عادؼ أو بسخحمة انتقالية مدتػحاة مغ تفديخ 

"الحىاب إلى الذعب", في الشرف االوؿ , أو Khozhdeniye v narod )خػزديشي في نارود(
خ، بعج فتػر نذاشيا في الشرف الثاني مغ ستيشيات القخف التاسع عذمغ العقج الثامغ, وذلظ 

 - Narodnichestvo "الذعبػية"ولكغ ىحه السخة تحت راية أيجيػلػجية ججيجة ىي "الذعبية" أو 
Populism(ٕٚ). 

  )8181 -8181حركة الذهاب الى الشعب )خوزديظي في نارود. 
مع بجاية العقج الثامغ مغ القخف التاسع عذخ شيجت كل مغ اوكخانيا وجػرجيا واذربيجاف 

. وقج (ٕٛ)في الحخكة الثػرية اً ججيج اً مغ السشاشق القػمية في روسيا, نيػضومشصقة الفػلغا وغيخىا 
ساعية ثػرية تقػـ أساسًا عمى الفالحيغ تجاييغ الثػرييغ لتكػيغ حخكة ػ كاف ذلظ حافدًا لمذعب

. ففي مصمع سبعيشيات (ٜٕ)الحياء الحخكة االشتخاكية, وقبل كل شيء الحخكة "الجيسػقخاشية الثػرية"
ضغط  تحت, ياروسفي ة كبيخة مغ جيل الذباب السثقفيغ فئالقخف التاسع عذخ، خزعت 

، ؼ الكيرخ الشطاـ التصخؼ الفكخؼ، وانجحبت إلى فكخة باكػنيغ حػؿ إثارة انتفاضة الفالحيغ ضج 
بجاد وبشاء )السيخ( مغ نيخ القشانة واالست بمجية القخية والتي اعتبخوىا مقجمة لتحخيخ مجتسع

مجتسعات الكادحيغ الستداوية والحخة. وتشاقزت ىحه الشطخية بذكل مباشخ مع تعاليع كارؿ 
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, التي كانت مػضع اىتساـ ثػريي كافة البمجاف في (ٖٛٛٔ -ٖٔٛٔ) K. Marxماركذ 
نػا ييغ األوائل كاػ . وعمى الخغع مغ أنيع كانػا نقادًا روماندييغ لمخأسسالية، إال أف الذعب(ٖٓ)العالع

معارضيغ شخسيغ لمسثالية، التي ارتبصت باستبجاد "الجيغ واالوتػقخاشية"، وبالتالي شػروا تفديخًا 
ماديًا لمجيالكتيظ الييغمي، والحؼ وفًقا لكيع الحخية لجييع، يقػـ عمى فخضية اف السداواة والسمكية 

ات القائسة في حياة االشتخاكية لع تدتسج مغ أؼ عالع روحي، ولكشيسا كانا متأصميغ في السؤسد
. وعمى ما يبجو, إف وصف كارؿ ماركذ (ٖٔ)الفالحيغ، وقبل كل شيء في مجتسع الفالحيغ

لمسداوػء السراحبة لمتخاكع البجائي والثػرة الرشاعية قج روع الذعبيػف وعدز مغ قشاعاتيع بأف 
و جسيع الجيػد الثسغ الحؼ يجب دفعو مقابل التقجـ الخأسسالي كاف باىطًا ججًا, وأنو يجب تػجي

 . (ٕٖ)نحػ ادخار الثسغ الباىع لمتقجـ الخأسسالي وبالتالي تسكيغ روسيا مغ تجاوز الخأسسالية
 .Alexander Iكاف الفيمدػؼ السادؼ واالديب الثػرؼ الخوسي ألكدشجر ىيخزف 

Herzen (ٕٔٛٔ-ٔٛٚٓ والفيمدػؼ السادؼ واالديب والشاقج الثػرؼ الخوسي ) نيقػالؼ
(, رائجػ االشتخاكية الذعبػية في ٜٛٛٔ -ٕٛٛٔ) N. G. Chernyshevskyتذيخنيذيفدكي 

الدتيشيات, أوؿ مغ شخح فكخة تصػر روسيا عمى الصخيق الألرأسسالي. وفي سبعيشيات القخف 
التاسع عذخ صارت الذعبػية االتجاه الغالب في الحخكة الثػرية الخوسية. وكاف معطع الذعبػييغ 

الخأسسالية مػاقعيا بعج في روسيا, ثسة امكانية, عبخ التجخل الشذط,  يفتخضػف أنو شالسا لع تخسخ
الحجاث تغييخ جحرؼ في وجية التصػر, لتجشب الصخيق الخأسسالي. وعمى ىحا الشحػ ضيخت 
)"الذعبػية الفعالة"(, التي صارت مدألة الثػرة االشتخاكية بالشدبة ليا مدألة عسمية ممحة. وكاف 

في الػقت نفدو، لع يالحع . و (ٖٖ)يف مغ أبخز مشطخؼ ىحا التيارباكػنيغ والفخوؼ وتكاتذ
الذعبيػف في الشرف األوؿ مغ سبعيشيات القخف التاسع عذخ أؼ تشاقزات بيغ شخوحات 
الساركدية, التي استذيجوا بيا كثيخا, و"عمع االجتساع الحاتي" أو مفيػـ التصػر السسيد لخوسيا وفقًا 

. حتى التيار الفػضػؼ، الحؼ أتبعو باكػنيغ في اتياـ ماركذ لسبادغ التمقائّية، "العفػّية"
. وعمى غخار مشطخىع (ٖٗ)باالنتيازية الدياسية، كاف يسيل إلى القبػؿ بالساركدية كشطخية اقترادية

كاف الذعبيػف العجميػف أو الباكػنيشييغ يعتقجوف اف الفالحيغ الخوس الحيغ بمغػا مخحمة اليأس 
جوف لمثػرة. وعميو فسغ الزخورؼ التػجو الى الذعب واستشياضو فػرًا بدبب الفقخ والطمع مدتع
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لمعريانات التي ال بج واف تتحػؿ في نياية االمخ الى ثػرة تذسل في البجء روسيا كميا, ثع الى 
 .(ٖ٘)anarchism ثػرة عالسية. وعمى ىحا االساس سسي ىحا التيار مغ األفكار بالفػضػية

يتع الػثػؽ بالثػرييغ الذباب إال عشجما يخاىع الفالحػف في كاف باكػنيغ يعتقج بأنو لغ 
أو "الصائخة" " جػالةحياتيع، في مرائبيع وثػراتيع. وليحا لع يكغ مغ السجافعيغ عغ "الجعاية ال

، بل أقتخح حخكة مشطسة ٗٚٛٔعاـ في لذعب الى االتي كانت جدءًا مغ الحخكة السػجية 
قفة" الى قصع كل العالقات مع السدتِغميغ وأعجاء الذعب وأف ومشدقة. كسا دعى "البخوليتاريا السث

تعتبخ نفديا "رأس ماؿ خاص بتحخيخ الذعب، رأس ماؿ ال يشبغي إنفاقو إال عمى إثارة االنتفاضة 
. وفي ضػء ذلظ, أصبح الذباب الثػرؼ مشح خخيف عاـ (ٖٙ)الذعبية العالسية وتشطيسيا تجريجيًا"

، وحتى نياية العقج تقخيبًا، ٗٚٛٔبقشاعات باكػنيغ، ومشح عاـ ، مذبعًا أكثخ فأكثخ ٖٚٛٔ
أصبحت الفػضػية الباكػنية االتجاه الشطخؼ الدائج لمذعبػية الثػرية. وتحت شعاراتو، وإيسانًا 

 . (ٖٚ)بالثػرة الػشيكة، انجفع الذباب "إلى الذعب"
قج اف "االفخاد ية بيتخ الفخوؼ يعتػ فيسا كاف مؤسذ السحىب الجعائي في الحخكة الذعب

لمتقجـ التاريخي, وعميو تقع عمييع  والسػجية ذوؼ التفكيخ الشاقج" أؼ السثقفيغ يذكمػف القػة القائجة
وقج وقف الفخوؼ في . (ٖٛ)مذعبلمغ ثع حسميا و مدؤولية استيعاب االفكار االشتخاكية والثػرية 

الجعاية االخالقية بػصفيا اعجادا مبجأ االمخ الى جانب "التجرجية". فأراد فتخة شػيمة مغ التخبية و 
شطخية االشتخاكية الفالحية القائسة عمى ب السثقف الذباب الثػرؼ  كسا تأثخ. (ٜٖ)ضخوريا لمثػرة

مجتسع الفالحيغ )السيخ(، التي شػرىا ىيخزف وتذيخنيذيفدكي، ومفيػـ "الفخد ذو التفكيخ الشاقج"، 
 Dmitry (ٛٙٛٔ -ٓٗٛٔديستخؼ بيداريف ) ثػرؼ السدتسج مغ أفكار الكاتب والشاقج االدبي ال

Pisarev(ٗٓ).  ٖٚٛٔفيسا كاف آلراء باكػنيغ، التي شخحيا في كتابو "الجولة والفػضى" عاـ ،
 ية الثػرية.ػ دورًا رئيديًا في صياغة السبادػء الذعب

غيخ اف بيتخ الفخوؼ أتخح خصػة حاسسة بجمج جسيع ىحه االتجيات الفكخية في عقيجة 
. (ٔٗ)ة, لتػضح لمفالحيغ ما ىي مرالحيع الحكيكية, وقيادتيع نحػ االشتخاكيةواحجه متساسك

فأعصت عقيجة "ديغ السثقفيغ لمذعب" تساسكًا شاؿ انتطاره لالفكار السشفرمة عغ الثػرييغ, 
خازنػتذشدتي الوأعصت أعساؿ السثقفيغ ضخورة أخالقية قػية. اذ اكتدبت حياة وأنذصة السثقفيغ 

غاية أخالقية عالية دفعتيع لمتزحية بأنفديع في الرخاع ضج الشطاـ القائع. وبجأ الشاروديشيػف 
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مرادرة السمكية وجسيع رفالية الذعب، تحقيق تقخيبًا. ففي تفانييع ل "شبو ديشي"يترخفػف بحساس 
ػا عغ عانػا شػعًا مغ الدجغ واألشغاؿ الذاقة وحتى اإلعجاـ. وغالبًا ما تخموسائل اإلنتاج, 

امتيازاتيع السادية، عغ مػاقعيع االجتساعية العالية، وأخزعػا أنفديع لمحخماف الراـر مغ 
مارسػا الفقخ الصػعي، وتبخعػا بسستمكاتيع الذخرية لمقزية الثػرية. وفي العجيج مغ و السمحات. 

ى الحيغ ُيذبيػف الداىجيغ في العرػر الػسص "يغػيالذعب"الثػريػف االشتخاكيػف الشػاحي، كاف 
 .(ٕٗ)رفزػا بثبات الخفالية الذخرية باسع األىجاؼ الدامية

إنقاذ الفالحيغ الخوس مقجسة, لػ جاز لشا التعبيخ, ىي اعتقج الذعبيػف أف لجييع ميسة 
مغ "أىػاؿ" التصػر الخأسسالي: الفقخ، واالنفراؿ عغ األرض، استعباد رأس الساؿ، واالستغالؿ 

لجيج البصػلي"، يسكغ أف يغيخوا مدار التاريخ الخوسي. عالوة القاسي. وشعخوا أف مغ خالؿ "ا
عمى ذلظ، كاف ال بج مغ الكياـ بحلظ عمى الفػر، ألف الخأسسالية، التي أعتقج الذعبيػف أنيا 

 تدػية خالؿ مغ الخيف إلى رأييع في إدخمت أؼزرعت بذكل مرصشع في روسيا مغ "فػؽ"، 
 . (ٖٗ)كانت تحخز تقجمًا سخيعاً , ٔٙٛٔ عاـ

خجمة  –عمى ىجؼ واحج مذتخؾ الفكخية الثػرية  التياراتوفي ضػء ذلظ, أتفقت جسيع 
وعمى الخغع مغ اختالفيع حػؿ األساليب التي يسكغ مغ خالليا  -تعديد مرالح الذعب و 

الػصػؿ الى ىحا اليجؼ عمى أفزل وجو، فقج تػصمػا جسيعًا إلى استشتاج أنو مغ أجل مداعجة 
. وىكحا, أصبحت عبارة (ٗٗ)(To the people)" الحىاب إلى الذعب"رؼ الذعب كاف مغ الزخو 
 فشعار آالؼ الذبا ,ٔٙٛٔالتي أشمقيا ىيخزف في االوؿ مغ تذخيغ الثاني "الحىاب إلى الذعب" 

أعجاد كبيخة إلى الخيف مغ ب واىاجخ الحيغ  ,وخاصة الصالب, ٗٚٛٔوالذابات، في أوائل عاـ 
أجل العير مع الفالحيغ وتخقيتيع إلى مدتػػ إدراؾ احتياجاتيع. لع يكغ ىجفيع مجخد الجعاية 

حتى . (٘ٗ)حاتية، بل التشػيخ والتعميع، حيث كانت جيػدىع مذبعة بالكثيخ مغ السثالية الاألشتخاكية
  .(ٙٗ)كانػا يأممػف في إثارة تسخد صخفاً أف بعس األشخاص األكثخ ت

التآمخية، بجأت مػجة مغ الحخكة الثػرية تكاتذيف وعمى اثخ ذلظ, وبعيجًا عغ أساليب 
حخكة واسعة بجوف قيادة شاممة مغ الذباب الخوسي, مغ الصالب والذباب  ٗٚٛٔفي ربيع عاـ 

عائالتيع و وسائل راحتيع و وضائفيع ليشزسػا لجساىيخ  –وبأعجاد ىائمة  –اآلخخيغ, الحيغ تخكػا 
ذعب في االرياؼ مغ أجل تشػيخىا, وخمق نػاة مغ السذاعخ االشتخاكية بيغ الفالحيغ لبمػرة ال
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لعجة أسابيع كاف ىشاؾ ندوح جساعي  .(ٚٗ)مطاىخ التحمخ بيغ صفػؼ جساىيخ االرياؼ وتػجيييا
مغ العاصستيغ والسخاكد األخخػ لذباب يختجوف مالبذ الفالحيغ الخذشة. وعشجما كانػا ُيدألػف 

. فكػنػا ما يعخؼ بحخكة (ٛٗ)اف ذىابيع، كانػا يجيبػف ببداشة: "في نارود" )"إلى الذعب"(عغ مك
( والتي معشاىا "الحىاب الى الذعب" أو Khozhdeniye v narod -)خػزديشي في نارود 

مغ  ا,روسيفي غيخ مدبػقة حتى ذلظ الحيغ  تمظ الحسمةوكانت "االلتحاؽ برفػؼ الجساىيخ". 
ثالثة أالؼ مغ القادة  الى. حيث تػجو ما بيغ أثشيغ حيث حجع وحساس السذاركيغ فييا

الى االرياؼ, في ستة وثالثيغ مقاشعة مغ  ,معطسيع مغ الصبقة السثقفةالشاشصيغ الثػرييغ, 
 باىميغقدصشصيغ إيفانػفيتر الكػنت  الخوسي اإلمبخاشػرية, حدب التقخيخ الذييخ لػزيخ العجؿ

(ٔٛٙٚ- ٔٛٚٛ )Count K. I. Pahlen والحؼ كذف آثار الجعاية ٗٚٛٔ، في عاـ ،
استكساليا بأربع مقاشعات، كسا ورد ذكخىا في وثائق تحقيق تع  والتي. (ٜٗ)االشتخاكية وأتداعيا

الحكػمة الكيرخية, فزاًل عغ عذخ مقاشعات أخخػ، بحيث غصت الحسمة بالسجسل أكثخ مغ 
مغ أقرى الذساؿ إلى القػقاز ومغ بحخ , خالؿ العاـ نفدو خسديغ مقاشعة مغ اإلمبخاشػرية

, شسمت باألضافة الى السحفاضات الخوسية, بيمػروسيا واوكخانيا وجػرجيا البمصيق إلى سيبيخيا
وغيخىا مغ مشاشق االقميات القػمية في البالد. وبمغ اجسالي عجد السذاركيغ فييا مع عجد 

. وبدبب (ٓ٘)لثػرةا عمىيس الفالحيغ القخوييغ الستعاشفيغ عذخة آالؼ شخز مغ أجل تحخ 
، أصبح الصالب الحيغ خخجػا لمتشػيخ ُيعخفػف ى دعايتيعإيسانيع باستعجاد الفالحيغ لالستساع إل

  .(ٔ٘)باسع "الذعبييغ" أو "الشارودنيظ"
 نارودنيكي اسع أنفديع عمى يصمقػا لع" الذعب حسمة "الى في شاركػا الحيغ أولئظ ولكغ

 بالحساسة الثػرية لمفالحيغ وباالنتفاضة الػشيكة, آمشػا كميع تقخيباً  ,(ٕ٘)اجتساعييغ" "ثػرييغ بل
ولحلظ أخحوا في االعتبار حسمة تعميسية  ,ثالثة أعػاـ وحجوثيا خالؿ عاميغ ابعزيع فتػقع 

التدمػا بصخوحات فالباكػنيشيػف,  أماشػيمة السجػ لشذخ األفكار االشتخاكية بيغ الفالحيغ. 
 واعتقاداً  .(ٖ٘)ف""في الخبيع" أو "في الخخي باكػنيغ، واعتبخوا الخيف مييئًا تسامًا لمثػرة االجتساعية

وكسا ذكخ أحج  .انتفاضة إلى ودعػا االنتطار في يخغبػا لع لمثػرة، نزج قج الذعب أف مشيع
 االفتخاض ىحا مغ وبجافع. (ٗ٘)السعاصخيغ في محكخاتو "خخجػا الختيار أماكغ السجفعية السدتقبمية"

 آالؼ وتػجو العميا اليج الشارودية داخل والقػمي الحساس الخوماندي اكتدب فيو، السذكػؾ
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 ومغ أبشاء األثخياء مغ بعزيع وكاف جامعي، تعميع عمى الحاصميغ مغ ومعطسيع الشذصاء،
 تزسشت. فػرية فالحية ثػرة إثارة بيجؼ ٗٚٛٔ عاـ صيف خالؿ القخػ  الشبيمة, إلى الصبقة

 حيث ،flying propaganda "الصائخة الجعاية" تكتيكات الػعع واعتساد مغ جيػدىع مديجاً 
 الشذاط مغ معيشاً  وقجراً  ؛(٘٘)السشذػرات لتػزيع اخخػ  إلى "مدتػششة" مغ بدخعة الثػريػف  انتقل

 مبادغ إضيار إلى تيجؼ نسػذجية مجتسعات اذ حاولػا إنذاء استقخارًا "الجعاية السدتقخة". األكثخ
 "الجعاية فييا سادت التي السشاشق تمظ في فقط. العسمية لمفالحيغ األمثمة خالؿ مغ االشتخاكية

 عمى الحفاظ ىػ األساسي مشيا الغخض مخاكد كاف أُنذأت" الصائخة" الجعاية عمى "السدتقخة
 لكغ .(ٙ٘)القخػ  في السشتذخة والجساعات األفخاد وتبادؿ السعمػمات واالنصباعات بيغ االتراالت

 مغ صغيخة مجسػعات في أو فخدؼ بذكل ذىبػا الصالب غالبية فإف ىحا، كل مغ الخغع عمى
 أماكغ في محاولة جختو  عادًة. الستجػليغ الذعبػييغ عمى صعباً  التػاصل األصجقاء, ولحلظ كاف

 عسل ورش شكل عاـ بذكل أتخحت التقاء بسثابة أماكغ ىحه كانت". ثػرية مالجئ" لتأسيذ قميمة
 التفكيخ ذوؼ  األفخاد مع التػاصل ورش بإحجػ صالت لجييع الحيغ لمثػرييغ, يسكغ. الحخفييغ
 مخاكد ىحه كانت. الرباغة أو الشجارة مثل القخية، في لسسارستيا ميشة عمى والتجرب السساثل
 مثل: الكبيخة، السجف في ٖٚٛٔ عاـ شتاء شػاؿ تتكاثخ كانت التي والجعاية السيشي التجريب
 فيسا قجمت. Odessaوأوديدا   Kiev وكييف ومػسكػ saint Peterspurg بصخسبخغ سانت

 .(ٚ٘)مدورة سفخ وجػازات أمػاالً  بعس ىحه السخاكد
 عمى الحخكة وساىسػا فييا, عاصخوا الحيغ السحكخات, كتاب أغمب وبالخغع مغ ذلظ, أكج

 اعتسج الخيف، إلى وصػليع اذ بسجخد. اإلشالؽ عمى تشطيع أؼ وجػد البعس ونفى عفػيتيا،
 شقق وكانت. السادؼ والجعع السأوػ  عمى لمحرػؿ االتراالت مغ واسعة شبكة عمى الذعبػيػف 

 الخيفية السشاشق معيع في الستعاشفيغ األراضي مالؾ وعقارات الجامعية السجف في الصالب
 تكغ الحخكةلع  وبيشسا. الخيف وعبخ السشاشق بيغ تشقميع أثشاء لمذعػبييغ شخيق محصات بسثابة

 الحاتي التعميع اذ أصبحت حمقات. غيخ السخكدية التشطيسية اليياكل بعس ىشاؾ كانت مخكدية،
 العسمية السيارات واكتداب االشتخاكي األدب لجراسة مخاكد عذخ التاسع القخف  سبعيشيات أوائل في

 في وتػابعيا بصخسبخغ, سانت ومقخىا تذيكػفدكي، لحمقة فكاف. الذعب إلى لمحىاب استعجاداً 
ولقج . الذعب إلى الحىاب حخكة دورًا رائجًا في ،Kharkhivوأوديدا وخاركػؼ  وكييف مػسكػ
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 ،"السدتقخة الجعاية" عغ ودافعػا الفخوفييغ، مغ أكثخ بكػنيعحمقة تذيكػفدكي,  أعزاء اشتيخ
 الستػسط السجػ عمى الدكاف ثقة وكدب واحج مجتسع في جحورىع بتخسيخ الذعبػيػف  يقػـ حيث

التي نطسيا في خخيف  كسا كاف لمحمقة .(ٛ٘)االشتخاكية باألفكار تجريجياً  تعخيفيع مع الصػيل أو
 -ٛٗٛٔألكدشجر فاسيميفيتر دولغػشيغ )نيتذاييف, الذعبػؼ الثػرؼ  "تالميح" أحج, ٕٚٛٔعاـ 

ٔٛٛ٘ )Aleksandr F. Dolgushin,  ًوتدييميا. وكانت لمحخكة التحزيخ في رئيداً  دورا 
 التاسع القخف  ستيشيات أواخخ في األصل, والعذخوف" والتي أُنذأت في بػػ "مجسػعة االثشاف تدسى
 سانت في يجرسػف  الحيغ الديبيخييغ لمصالب الستبادلة ناٍد ثقافي لمسداعجة – كسجتسع عذخ,

التي خصصت إلثارة تسخد الفالحيغ مغ  األولى الحمقات بيغ حمقة دولغػشيغ مغ وكانت .بصخسبخغ
خالؿ الػعج بتحخيخىع مغ الجيػف, واعادة تػزيع االرضي, وإلغاء التجشيج العدكخؼ, ونطاـ جػازات 

الى  الجعاية التي أرسمت األولى الحمقات مغ وإنذاء مجارس في القخية. وكانت الدفخ الجاخمية,
غ مػسكػ ومغ ثع الى مشدؿ صغيخ بالقخب م إلى بعج انتقاليع الفالحيغ, حيث أقامػا مصبعة،

, وبجأوا في تػزيع كتبيع ومشذػراتيع لمفالحيغ مجانًا, االمخ الحؼ أثار ٖٚٛٔ عاـ اذار السجيشة في
 عميو يصمق أف يسكغ ولكغ ال بباكػنيغ أيزًا, كبيخ تأثخ دولغػشيغ بذكل. دىذة الفالحيغ

 عغ الشطخ بغس السثقفيغ، ودعػا. الذعب قبل مغ مشتخبة حكػمة بإنذاء شالب ألنو باكػنيشي،
 "نطاـ تحت شعار االحتجاج عمى تحخيزيع أجل مغ الذعب إلى الحىاب إلى التزحيات،

. االنتفاض إلى دفعيع بشية الفالحيغ إلى ذىبػا شعبػييغ أوؿ جولغػششييغكاف ال .أفزل" اجتساعي
 في .ونجاءاتيع مشذػراتيع شباعة مغ يشتيػا أف قبل حتى الفالحيغ بيغ الجعاية نذخ في وبجأوا
 تتشاسب ال التي السيسة، ىحه إلنجاز الثػار مغ حفشة عجد أضيخ مغ أوؿ كانػا نفدو، الػقت
 فقط قميل اف عجد , وىي"الصائخة الجعاية" ىحه أماـ عكبة أعطع واجيػا قجراتيع, عشجما مع تساماً 
 بعس تشطيع مغ تسكشيع مغ الخغع عمى كتبػه, وفيع ما قخاءة عمى قادريغ كانػا الفالحيغ مغ

 بذكل فاشمة األحياف مغ كثيخ في الجيػد ىحه وكانت .(ٜ٘)االجتساعات لمفالحيغ في الخيف
 العالقات بيا تصػرت التي الصخيقة سيئ بذكل الذعب فيسػا إلى حخكة في فالسذاركػف  مأساوؼ،

كانت قابمية حلظ, ول .الفالحيغ وعي عمى ذلظ وتأثيخ مخسػـ التحخر مشح الخيف في االجتساعية
الفالحيغ لمتأثخ بجعػات الذعبػييغ أقل مسا كاف متػقعًا، ليذ فقط مغ الباكػنيشييغ، ولكغ أيزا 

أضيخ الفالحػف المباالة خاصة تجاه . فقج مغ قبل أنرار الجعاية السعتجليغ الالفخوفييغ
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 مسارستيع فيو ة. الخصابات الثػرية التي أشمقيا الذعبػيػف حػؿ االشتخاكية والسداواة الذامم
 عرياف إلى دعػتيع عمى الفالحيغ مغ متشػعة فعل ردود السشفخديغ الثػار واجو الجعائية،
 الباحث تخويتدكي،. أ. ف أشار السثاؿ, سبيل عمى .االشتخاكية أفكار إلى الجعػة أو الدمصات
شعبػؼ: "ال بأس يا أخي،  فالح مدغ قاؿ لذاب "الذعبػية", الى اف تاريخ في والخبيخ الخوسي
 . (ٓٙ)"إلى يجؾ: بيا خسدة أصابع وكل شيء غيخ متكافئانطخ 

 ترخفػا الحيغ الستحسديغ، لمذباب بالشدبة مأساوؼ  "الى الذعب" بذكل حخكة انتيت
عغ  التحجث برخاحة عشج احتياشات أؼ يتخحوا لع األحياف مغ كثيخ وفي مباالة, وبال بدحاجة

مغ  بديػلة تعقبيع تع بحيث. ضخورؼ  التسخد وأف مذتخكة تكػف  أف يجب ممكية األرض أف
بعسميات اعتقاؿ قامت  , التي"الدسعة الذخشة الدخية, أو ما يعخؼ بػ )القدع الثالث( "سيئ

جساعية لكل مغ قاـ بالجعاية تقخيبًا, وفي كثيخ مغ األحياف عمى أساس دعاوػ "الفالحيغ" 
 معجومة خكةائج العسمية لمحأنفديع, وتع سجشيع أو نفييع أو إرساليع لألشغاؿ الذاقة, وكانت الشت

. ذلظ اف الحجيث عغ االشتخاكية بشػع خاص كاف غيخ مفيػـ مغ قبل الفالحيغ الحيغ (ٔٙ)تقخيباً 
 في مارسو الحؼ لمجور عمى ما يبجو, نطخاً وذلظ كانػا يعمقػف امااًل كبيخة عمى "االبػية الكيرخية". 

 مغ الخغع عمى الفالحيغ، مغ العجيج قبل مغ إيجابي بذكل الكيرخ إلى يشطخ فكاف القشانة، إلغاء
 نقل تشفيح في التأخيخ مغ اإلحباط كبيخ حج إلى إلييا الجافع كاف التي ،ٖٙٛٔ-ٔٙٛٔ ثػرات
 ذلظ، بعج. الدابقيغ األقشاف مالكي إلرضاء االستخداد, السرسع – الفجاء ومخصط األراضي ممكية

 الفالحيغ إلى األرض نقل وأصبح مختمفة، أوقات في السخصط ىحا إلى االنزساـ القخػ  اختارت
وبالتالي فذمت محاولة إقشاع الفالحيغ لإلشاحة  .(ٕٙ)عذخ التاسع القخف  ثسانيشيات في فقط إلدامياً 

بالكيرخ؛ بدبب تقجيذ "العبيج" لمكيرخ والطغ بأنو في صفيع. أما الفالحػف االغشياء فقج كانػا 
. البعس, مثل أولئظ الحيغ (ٖٙ)يذػف بيع الى الدمصاتيشطخوف الى الجعاة بححر وكثيخًا ما كانػا 

ادانػا الكيرخ أو أنكخوا وجػد هللا سبحانو وتعالى, تع إبالغ الدمصات عشيع. فيسا حرل آخخوف, 
مسغ كانػا يخكدوف عمى السطالع االقترادية, عمى أستجابو أفزل مغ الفالحيغ. لكغ ىحا كاف 

فذل الفالحػف وىكحا ولع يشجلع أؼ صخاع اجتساعي.  اذ لع يتع بشاء أؼ مجتسع مشطع؛ .كل شيء
في تحقيق آماؿ أؼ مغ السجسػعتيغ. لقج أثبتػا أنيع غيخ مدتعجيغ لألفكار االشتخاكية وغالبًا ما 

 وتيخة حػؿ السؤرخيغ اختالؼ مغ الخغع عمى ,الجعاة إلى الذخشة الكيرخيةعغ  بمغػف كانػا ي
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ففي خالؿ السجة مغ التاسع الى الخامذ عذخ مغ تسػز  .(ٗٙ)الفالحيغ قبل مغ بيع التشجيج
  .(٘ٙ)قاسياً  الحكع وكاف وجساعتو,دولغػشيغ محاكسة  , جختٗٚٛٔ

مغ الججيخ بالحكخ, أف االنقداـ داخل الحخكة الذعبية عبخ عغ حمػؿ مختمفة لسذكمة و 
عية عمى الكيع االشتخاكية التي ال تستمكيا و ذخ سالنػع مغ أيجيػلػجية وسياسية واحجة، وىي إضفاء 

ف. وبيحا السعشى كانا كالىسا متغيخيغ لسا ػ السثقفىع ، شاستجركيا سػػ أقمية صغيخة مغ ال وأ
ية إلى االحتياجات السادية لمفالحيغ ػ . فقج نطخت الذعب(ٙٙ)وصفو ماركذ بػ "االشتخاكية السثالية"

لتػفيخ القاعجة الذعبية لحخكة سياسية يسكغ أف تجرؾ ىحه الكيع، وبيحا السعشى كانت ممتدمة 
بفمدفة "مادية"، لكغ ىحه "االحتياجات السادية" تع تحجيجىا أيجيػلػجيًا مغ قبل السثقفػف، ألف ما 

 .لسثقفيغا ايبالتي آمغ يغ، بل الكيع الخاصة سعى الذعبيػف إلى تحكيقو لع يكغ تصمعات الفالح
وبيحا السعشى، كاف الذعبيػف ممتدميغ بفمدفة كانت مثالية تسامًا مثل تمظ التي عارضػىا. وفي 
سبعيشيات القخف التاسع عذخ، فرل ىحا التقديع الالسمصػييغ، الحيغ أليسيع باكػنيغ بذكل 

ػحػا أفكارىع مغ الفخوؼ بذكل خاص، لكغ خاص، عغ "عمساء االجتساع الحاتييغ"، الحيغ است
ىحا كاف في األساس تقديسًا تكتيكيًا وحتى بالغيًا داخل الحخكة الذعبية، حيث انتقل كال 
الفريميغ إلى القخػ لمجعاية بيغ الفالحيغ, وكانت الخصػط الفاصمة بيغ االثشيغ غيخ واضحة في 

 الفػضػية، باكػنيغ أفكار تأثيخ تحت ،"الذعب" إلى ذىبػا الحيغ فأولئظ .(ٚٙ)كثيخ مغ األحياف
 عمى عسمياً  مجبخيغ أنفديع وبالتالي وججوا لالنتفاض, الفالحيغ إثارة عغ بسفخدىع عاجديغ كانػا

 إلثارة الفخدية السحاوالت لكغ. الشطخية الشاحية مغ رفزيا تع التي الجعاية نفذ في االنخخاط
 .(ٛٙ)والتسخد استسخت الذعب

الحخكة ىػ نذخ األفكار االشتخاكية بيغ الفالحيغ عمى أمل بأف كاف اليجؼ مغ ىحه 
يؤدؼ ىحا التخويج لألفكار االشتخاكية الثػرية, عمى األقل, إلى سمدمة مغ الثػرات السحمية ضج 

ة ضج الشطاـ الكيرخؼ. ولقج وصمت حخكة ممشا، إف لع يكغ انتفاضة فالحية العقارييغ السالؾ
، لكغ يسكغ ٗٚٛٔصيف عاـ "الريف السجشػف"  ا يعخؼ بػم "إلى الذعب" إلى ذروتيا في

, . لع يكغ ليا إدارة مخكديةٙٚٛٔإلى عاـ  ٖٚٛٔالقػؿ عمى نصاؽ واسع أنيا استسخت مغ عاـ 
بعيا افي الػاقع, ولع تكغ ىشاؾ مشطسة مغ أؼ نػع تديصخ عمييا, وذلظ, عمى ما يبجو بدبب ش

بذكل فخدؼ أو في مجسػعات صغيخة مغ تشقل غالبية الصالب اذ  .الالمخكدؼ  الفػضػؼ 
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يخكدوف دعايتيع في بعس السشاشق بجاًل مغ مشاشق أخخػ، ألنيع كانػا  نػااألصجقاء. وكا
. وبرخؼ الشطخ عغ أولئظ يدتجيبػف لألدب الثػرؼ في ذلظ الػقت بجاًل مغ إشاعة التعميسات

ة أو أولئظ الحيغ لجييع الحيغ سافخوا ببداشة إلى القخػ القخيبة مغ نقاط انصالقيع الحزخي
اتراالت في السشاشق الخيفية، ركد الذعبػيػف جيػدىع نحػ الجشػب, عمى شػؿ مشاشق األنيخ 

. وعمى ما يبجو, لع يكغ ىحا مغ فخاغ, )مدخح الثػرات الفالحية(الكبخػ نيخ الجوف ودنيبخ والفػلغا 
ذكل خاص إلى االنتفاض ضج اذ كانػا يعتقجوف أف الدكاف الفالحيغ في ىحه السشاشق يسيمػف ب

الجولة، وذلظ عمى خمفية ما حجث فييا مغ ثػرات مشاىزة لالستبجاد والسدتسجة مغ التاريخ 
في ( ٔٚٙٔ -ٓٚٙٔ) Stepan Razinستيباف رازيغ  يالقػزاق :الخوسي, وعمى األخز ثػرات

وإميمياف (؛ ٙٚٙٔ -٘ٗٙٔ) Aleksey Mikhailovichعيج الكيرخ ألكدي ميخائيمػفيتر 
 Yekaterina IIفي عيج كاتخيغ الثانية  (٘ٚٚٔ -ٖٚٚٔ) Emelian Pugachevبػغاتذػؼ 

-ٖٚٛٔذلظ، كانت ىشاؾ مجاعة في مشصقة سامارا في عامي  فزاًل عغ. (ٜٙٚٔ -ٕٙٚٔ)
، مسا أعصى الجعاة الذعبػييغ األمل في أف تمظ السشصقة مغ نيخ الفػلغا قج تكػف متقبمة ٗٚٛٔ

ومع ذلظ، لع يكغ الجعاة يعخفػف مداج وضخوؼ حياة . (ٜٙ)يتيع الثػريةبذكل خاص لجعا
 . وبالتالي لع تتحقق ىحه التػقعات الفالحيغ,

عغ شيب خاشخ لمحجيث عغ إلغاء الزخائب، وحػؿ تقديع  ػااستسعومع اف الفالحيغ 
 كاف لحلظ نتيجةو أراضي مالؾ األراضي، لكشيع كانػا ححريغ مغ دعػات التسخد ضج الكيرخ. 

 مغ اإلفالت عمى قادريغ كانػا حطاً  واألكثخ األذكى فقط. االعتقاالت مغ ججا كبيخ عجد ىشاؾ
شاب وشابة في سبعة وثالثيغ  (ٓٓٙٔ) حػالي اعتقل ،ٗٚٛٔ تذخيغ الثاني بحمػؿو  .اإلدانة

 بعس أف حيث السذاركيغ، عجد كامل بذكل تعكذ ال األرقاـ وىحه. مقاشعة في روسيا
 .(ٓٚ)االعتقاؿ" الذعب إلى الحىاب" حخكة في السذاركيغ مغ العجيج تجشب بيشسا أبخياء، السعتقميغ

 الحيغ الذعبػيػف  كاف مذاركًا تع أعتقاليع، (٘ٙٙٔلػ) الثالث( الذخشة الدخية )القدع ألرقاـ ووفًقا
 عامًا(؛ ٕٔ) سغ مشيع دوف  (ٝ٘.ٕٚ) فقج كاف. فئة الذباب مغ الغالب في الذعب إلى ذىبػا

وحدب ىحه البيانات . عامًا( ٖٓ إلى ٕ٘) مغ (ٖٝ.ٕٔو) عامًا(، ٕ٘إلى  ٕٔ) مغ (ٝٗ.ٖٛو)
  .(ٔٚ)الثالثيغ عاماً  سغ تحت مشيع كانػا (ٕٝ.ٚٛ) فإف الجيسػغخافية,
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عرياف,  أو ثػرة إثارة عمى مكاف أؼ في لع يكػنػا قادريغ الذعبػييغ مغ اف بالخغعو 
 أدركتو خصيخ,  بذكل تحجييا جخػ  بأنو اكتذفتالحكػمة, التي  أقمقت أبعاداً  الحخكة انتذار اتخح
استشياض الفالحيغ  يغػيخدت عمى محاولة الذعبف، في حيشيا ولجت قج ججيجة ثػرية حخكة أف
إثارتيع ضج الجولة بعشف شجيج, فزاًل عغ, الصخيقة القاسية والتعدفية التي تعامل بيا الشطاـ و 

 يعحيث تعخض الذعبيػف والستعاشفػف مع .الحيغ احتجدتيعالذباب القزائي الكيرخؼ مع أولئظ 
 خزع عمى اثخ ذلظ,واعتبخت الحخكة بأكسميا عمى أنيا محاولة لمثػرة. و  ,لمتشكيل والدجغ والشفي

 وقج .(ٕٚ)الذخشة قبل مغ األقل السزايقة عمى أو لمحبذ واالستجػاب آالؼ شخز أربعة
 قبل مغ السحاكسة إلى أخصخىع قجـ ذلظ وبعج أعػاـ، ثالثة لسجة السحاكسة ذمة عمى احُتجدوا

سخاح  ُأشمق أعػاـ، عاـ وأربعة بيغ تخاوحت لسجة سجغ . فبعج(ٖٚ)العاـ األمغ خجمات مكتب
 . (ٗٚ)ضجىع محجدة تيسة أؼ تػجيو السدتحيل مغ وأصبح الزحايا، مغ ثسانسائة

 وسحق" السجشػف  الريف" انتياء بعج محكختو في باىميغ، ذلظ, الكػنت ولقج أوضح
 شخراً  (ٓٚٚ) تدميع تع أنو إلى ختاميا في والتي أشار ,"الذعب إلى الحىاب" ٗٚٛٔ عاـ حخكة

وتع  شخرًا، (ٕ٘ٗ) لػ السؤقتة الحخية ُمشحت. ( امخأة ٛ٘ٔ) و رجالً  (ٕٔٙ) مشيع لمعجالة،
 إعجاد في التالية الثالثة األعػاـ الحكػمة وأمزت. الدجغ في شخراً  (ٕ٘ٙالتحفع عمى )

 بيغ ومغ. العاـ الخأؼ لجػ مغ سسعتيع تشاؿ فييا ضجىع بصخيقة القزائية الجعاوػ  مغ سمدمة
 عاـ في السحاكسة بجأت عشجما وعاقاًل  الحياة قيج عمى فخدًا فقط (ٖٜٔ) بقي السجسػعة، ىحه

بدبب  معتقالً  (ٓٛوتػفي نحػ ) السحاكسة، قبل الفخار, مشيع مغ فقط (ٖ٘) تسكغ. (٘ٚ)ٛٚٛٔ
رسل عجد اُ ، فيسا خزاعيع لالستجػابخالؿ ا الدجغ، في بالجشػف  أصيبػا أو انتحخوا أوالسخض 

 الدمصات بجأت حمقة دولغػشيغ، محاكسة فسشحأكبخ بكثيخ إلى السشفى دوف محاكسات أصػلية. 
ومشح رجاؿ الجرؾ مغ  يقػـ بو السحققػف القزائيػف، أولي تحقيق دوف  الثػار عمى الحكع في

 .(ٙٚ)ججيج حق اجخاء التحقيق االولي في القزايا الدياسية
متيسًا ، وجو االتياـ إلى مائة وسبعة وتدعػف ٚٚٛٔوفي الثامغ عذخ مغ تذخيغ االوؿ 

في الثالث والعذخيغ مغ كانػف الثاني  السحاكسةإكساؿ , مات أربعة مشيع قبل بالجعاية الثػرية
وثالثة وتدعػف متيسًا أماـ السحكسة, فيسا أصبح يعخؼ  , فتع تقجيع الئحة االتياـ بػػػ مائةٛٚٛٔ
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, والتي صارت مغ أشيخ السحاكسات (السحاكسة الكبخػ )أو (سائة وثالثة وتدعػف ال سحاكسةػػ)ب
 . (ٚٚ)ٗٙٛٔالقزاء في عاـ  الدياسية في تاريخ روسيا ما بعج إصالح

استسخت كل مشيا والحؼ حجث عسميًا ىػ اف جساعات االشتخاكييغ السثقفيغ الستشافدة 
تقػـ بجعايتيا, ولكشيا قامت بالجعاية في تشافذ بعزيا مع بعس, ولكل مشيا مفاليسيا عغ 
االشتخاكية وعغ مريخ روسيا. واترمت بالشاس في السجف في الغالب, الف كل محاوالت 

ف الذعبييغ لجفع الفالحيغ لمكياـ باالنتفاضة فذمت في كل مكاف. فمع يدتجب الفالحػف الخازحػ 
تحت عبء "البؤس والجيل والطمع" لشجاء الذعبييغ, وكاف مريخ حخكة "الحىاب الى الذعب" 
الفذل, بدبب اف الفالحيغ غالبًا ما كاف يمجأوف لمذخشة ضج أولئظ الثػرييغ الحيغ قجمػا في 

. وبقيت القزية الكبخػ التي اثارىا ىيخزف مغ قبل بال جػاب, وىي: ىل (ٛٚ)األصل لخجمتيع
الخوس, وىع في شخيقيع الى تحخيخ أنفديع اف يديخوا عمى الشيج الحؼ يديخ فيو يجب عمى 

الغخب؛ اف يسخوا بالخأسسالية والتشسية الرشاعية الى االشتخاكية التي تقػـ عمى قػة الصبقة العاممة 
الرشاعية؛ أـ ىل يدتصيػف, بعج اذ استفادوا مغ دروس الغخب, اف يتخحوا شخيقًا اخخ الى 

)ممكية  أواألوبذتذيشا( السيخ( أو )شابعيا الغالب زراعي وتقػـ عمى كػميػف القخية )اشتخاكية 
القخية الجساعية(, دوف ما حاجة الى الترشيع أو الى قبػؿ تمظ "الجكتاتػرية الخأسسالية" التي 

  .(ٜٚ)صاحبت الخأسسالية في البالد االخخػ 
كاف الذعبيػف )الشاروديػف( يخافػف مغ الخأسسالية التي تجخ معيا خخاب قدع كبيخ مغ 

فقج كاف الذعبيػف يعتبخوف الفالحيغ القػة الحاسسة لمثػرة الدكاف وتحػليع الى عساؿ معجميغ. 
في روسيا, وعمى ىحا االساس, شالبػا بتػزيع األرض كميا لمفالحيغ مجانًا وبإلغاء نطاـ الحكع 

مق، وكافة امتيازات شبقة الشبالء او البارونات )الجفػرياف(، ووقف تدمط الذخشة وفداد السص
السػضفيغ. وكاف الذعبيػف يعتبخوف أف "نطامًا اقتراديًا خاصًا في روسيا", وىػ في نطخىع تشطيع 

 "جشيغ االشتخاكية", "خمية االشتخاكية", سيتيح لخوسيا تخصي القخية السذاعي )كػمػنة القخية(
جادؿ تذيخنيذيفدكي بأنو . (ٓٛ)الخأسسالية, واالنتقاؿ فػرًا الى االشتخاكية, عغ شخيق ثػرة اجتساعية

إذا نجحت الحخكة العسالية في الغخب في إحجاث تحػؿ اشتخاكي لمسجتسع، فإف ىحه السمكية 
الذيػعية الجساعية ستكػف بسثابة ميدة ستدسح لخوسيا بالسخور مباشخة "مغ الذيػعية البجائية إلى 
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الستقجمة, دوف الحاجة إلى السخور عبخ سمدمة مغ أشكاؿ السمكية القائسة عمى السمكية الخاصة 
 . (ٔٛ)كسا كاف الحاؿ في شبة الجديخة األوروبية

العسالية, أف القػة االجتساعية الخئيدية في روسيا ليدت "البخوليتاريا"  (الشارودنيػف )اعتقج 
كسا ىػ الحاؿ في الغخب، ولكغ الفالح الخوسي, الحؼ كاف أشتخاكيًا بصبيعتو وفصختو. وإف مجتسع 

، يسكغ لخوسيا أف تحىب مباشخة إلى وعميوالفالحيغ الخوس ىػ الجشيغ الجاىد لالشتخاكية. 
 أوائل في" الذعب إلى ذىبػا" الحيغ والذابات الذبافلكغ  .(ٕٛ)االشتخاكية, متجاوزة الخأسسالية

 (,ٙ٘ٛٔ -ٖ٘ٛٔالقـخ ) حخب أعقب الحؼ االصالحات الميبخالية عقج خالؿ نذأوا الدبعيشيات
 شعخ والحؼ سشاً  األكبخ الجيميغ بيغ الخوح في كبيخ فخؽ  ىشاؾ كاف الحاالت، مغ كثيخ وفي

 أنو مغ والػاثق بالذعب القػؼ  باإليساف الثػرؼ السميء والذباب في مخحمة سابقة، أمل بخيبة
 فقج ركد .(ٖٛ)روسيا الستخمفة ضخوؼ عمى وفخندا أللسانيا األحجث االشتخاكي التعميع تصبيق يسكغ

 نطخية وتصػيخ والعبػدية، لالستبجاد القاسي الشقج عمى أعساليع في وىيخزف، تذيخنيذيفدكي
 مغ أؼ وال فخدؼ بذكل مشيع أؼ يػاجو لع ولكغ .االستغالؿ مغ الذعب تحخيخ أجل مغ الشزاؿ

 إلى الحىاب" ثػار حخكة مثل واسع نصاؽ عمى أنفديع الشاس السشطسة الثػرية السجسػعات
 وتقاسسػا لقج تعمسػا. التالية األعػاـ في نزجت سياسية بتجخبة الذعبػيػف  مخ وىكحا .(ٗٛ)"الذعب
 تعديد مغ أبجاً  يتسكشػا لع أنيع مغ الخغع عمى مدسػعة أصػاتيع جعمػا ما وغالباً  الشاس, معاناة
 "عمى ليذ ججيج, الفالحيغ, مغ مشطػر شخيقة تفكيخ لكشيع أكتذفػا. العمشي االحتجاج أعساؿ

 .(٘ٛ)تخيمػىا كسا اإلشالؽ"
 سيسا وال بالثػرة، ييتسػف  ال روسيا في الفالحيغ لمذعبػييغ أف ٗٚٛٔ عاـ أضيخت تجخبة

 السجخدة الصبيعة الى فذميع أسبابوليحا عدوا  ذلظ, ترجيق يخيجوا لع الثػرييغ لكغ. االشتخاكيػف 

حتى بعج لحلظ و الحكػمي. القسع وكحلظ ،"السديخة" لػ التشطيسي الزعف وفي لمجعاية" الكتابية"
، بحلػا جيػدًا أستثشائية لتػصيل رسالتيع إلى الفالحيغ ٗٚٛٔعاـ فذل حخكتيع "الى الذعب" في 

  .(ٙٛ)بصخيقة أو بأخخػ 
 أخخػ  مخة وشخعػا البعس حمقة تذيكػفدكي بعزيع وبكية االعتقاالت مغ الشاجػف  وجج

تػحيج  إلى فدعػا الدابقة، االعتبار نتائج التجخبة في األخح مع ومشطسات، حمقات إنذاء في
 شعبػية نذأت مشطسة أوؿ وأنصالقًا مغ ذلظ, أبجت. البعس بعزيع مع عالقات جيػدىع وإقامة
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-Pan روسيا( لعسػـ الثػرية االشتخاكية السشطسة), وىي "الذعب إلى الحىاب" في مػسكػ بعج
Russian group, القػقازييغ  الصالب مغ مغ انجماج مجسػعةThe Caucasian 

Contingent  شالبات مغ متساسكة مجسػعة مغ الجػرجييغ, مع زيػرخ, ومعطسيع مغ العائجوف 
 Fritschi فخيتذي( بأسع )مجسػعة جامعة زيػرخ,ُ تعخؼ الذابات في كمية الصب الخوسيات

group ًشعبػييغ جسعية أوؿ وكانت بل واالنزباط، والتآمخ التشطيع السخكدؼ  بسبادغ , اىتساما 
التي اتدست بيا  خالؼ الفػضى وذلظ عمى. تعسل بسػجب ميثاؽ بعج "الحىاب الى الذعب"،

 جساعية اعتقاالت إلى لمتشطيع االفتقار أدػ حيث ،ٜٗٚٔ -ٖٚٛٔ في" الى الذعب" حخكة
 التكػيغ وسعت السشطسة الفالحيغ، ثقة ضساف في الشارودنيػف  يشجح لع لمجعاة. وعشجما

 بيػتخ الشديج عامل بخئاسة عسالية حمقة ضست ،"السثقفيغ" جانب فإلى لمتشطيع, االجتساعي
 السشطسة) أنذصة كسا تخكدت. بصخسبخغ السشطسة مغ سانت ,Petr Alekseevألكديف 
عمى ما  وذلظ العسل، بيئة في ولكغ الفالحيغ فقط، عمى ليذ روسيا( لعسػـ الثػرية االشتخاكية

 الفالحيغ, بيغ السباشخة الجعاية , وصعػباتٗٚٛٔ عاـ في الحكػمي القسع تأثيخ يبجو, تحت
 كػسصاء العساؿ إلعجاد أؼ ،ٗٚٛٔ عاـ قبل الشارودنيػف  يفعمو كاف ما الشذاط الجعائي إلى فعاد
 أف إال فػضػية، األساس في كانت السشطسة أف مغ الخغع وعمى .(ٚٛ)والفالحيغ السثقفيغ بيغ

ندخ مغ مؤلفات  اذ ُعثخ أثشاء عسميات تفتير الذخشة عمى .متشػعة كانت الجعائية مػادىع
 لسؤلف وتخجسة الكاممة باكػنيغ وأعساؿ الذعبػية، تذيكػفدكي تذيخنيذفدكي والفخوؼ ومشذػرات

 أوؿ إصجار في السجسػعة بجأت ،٘ٚٛٔ مصمع عاـ وفي. فخندا" في "الحخب األىمية ماركذ
 تعخيف إلى ىجفت ,Rabotnik "رابػتشيظ" وىي لمعساؿ، مخررة الخوسية بالمغة صحيفة
 واقتخحت الخارج، ولكغ مغ وجية نطخ باكػنيغ, األمسية, في بأىجاؼ الحخكة الخوس العساؿ

  .(ٛٛ)والسرانع األراضي عمى واالستيالء والفالحيغ العساؿ بيغ التزامغ
 ،٘ٚٛٔ -ٗٚٛٔعاـ تقخيبًا  روسيا لسجة لعسػـ الثػرية االشتخاكية أستسخ نذاط السشطسة

 أياـ غزػف  وفي ,٘ٚٛٔ مغ أعزائيا في الخابع مغ نيداف كبيخة مجسػعة اعتقاؿ وذلظ بعج
 في األخخػ  الجعاية مخاكد مػسكػ. في حيغ بقيت وسط مجسػعة معطع عمى الكبس تع قميمة

 -Ivanovoإيفانػفػ  مجسػعة عمى الكبس ألقي ولكغ في أب, مدتسخة, السشطسة

Vosnesenskالحادؼ عذخ مغ الذيخ  وفي صالبة. األكثخ الثالثة مخاكد الجعاية , واحج مغ
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 وتديتديانػؼ( كارداشيف) وكػكيتذيادزه جامكخيميجزؼ  عمى مػسكػ في الكبس ألقي نفدو،
Tsitsianov ليػباتػفيتر  وفيخاVera Lyubatovich .السشطسة ىديسة إلى اعتقاليع وأدػ 

فخوعيا  مغ أفخاد عمى الكبس الذخشة ألقت التالي، الذيخ وفي. روسيا لعسػـ الثػرية االشتخاكية
 في أعزاؤىا العاـ, وحػكع نياية السشطسة بحمػؿ ُىدمت عاـ، وبذكل. وكييف Tula تػال في

 إلى الستيسػف  ُقدع .(ٜٛ)ٚٚٛٔالتي بجأت في الػاحج والعذخيغ مغ شباط  "الخسديغ محاكسة"
مغ مجمذ الذيػخ, الحؼ  أديشػا ثالثة عذخ ُمجاناً  األولى السجسػعة مجسػعات, ضست أربع

 غيخ إجخامي مجتسع الجولة, بتيسة تشطيع جخائع قزايا في الشطخ الكيرخية الحكػمة إليو عيجت
 لمتسخد. واالستعجاد الػالية في السػجػدة بالحكػمة لإلشاحة مػسكػ في ٘ٚٛٔ عاـ في قانػني

 فيسا ُأديشت السجسػعة. السجتسع ىحا إلى باالنتساء إدانتيع ثبت مغ الثانية السجسػعة وضست
 بسغ ىحا اثشاف وعذخوف متيسًا، وشسل. لمحكػمة السشاىس بالتحخيس عجدًا، األكثخ الثالثة, وىي

 معطسيع كاف الحيغ السجانيغ، عمى وُحكع. والثانية األولى السجسػعتيغ في أديشػا الحيغ أولئظ فييع
. مختمفة مغ البالد أماكغ في والدجغ والشفي الذاقة باألشغاؿ خسدة وعذخوف عامًا، سغ دوف 

 عزػخسدة عذخ عامًا. وذلظ بالخغع مغ أعتخاؼ  إلى الذاقة األشغاؿ عقػبة وقج وصمت
 "ال بأنو خفػستػؼ، عالنية الخسديغ, وىػ الديشاتػر محاكسة في شارؾ الحؼ الذيػخ مجمذ
  .(ٜٓ)إدانتيع" الزخورؼ  مغ كاف ولكغ الستيسيغ، مغ بالعجيج يتعمق فيسا الحنب عمى دليل يػجج

 ىي تاريخ الحخكة الذعبػية، مغ الججيجة السخحمة ىحه أىع سسات مسا تقجـ, اف نالحع
 الذباب, والخغبة الثػرييغ صفػؼ السثقفيغ وأنتذارىا بيغ الستسخدة الفػضػية باكػنيغ أفكار تفػؽ 
التي  روسيا( لعسػـ االشتخاكية الثػرية مشطسة واحجة ىي )السشطسة الثػرية في القػػ  تػحيج في

 الحؼ االنييار بعج الشصاؽ واسعة مشطسة لبشاء األولى السحاولة تذكمت في مػسكػ, والتي كانت
 الججيجة السشطسة اإلخفاؽ الحؼ مشيت بو مغ الخغع وعمى .ٗٚٛٔ عاـ" الى الذعب" حخكة أصاب

 عاـ خخيف أواخخ في روسيا لعسػـ غيخ اف إنذاءىا لعسػـ روسيا، مشطسة إلى التحػؿ في
مبجأ التشطيع القائع  الخوسية, وأنتقاليا مغ الذعبػية تاريخ الحخكة في تحػؿ , يسثل نقصةٗٚٛٔ

 عمى أوثق قائع تشطيع نحػ بيع, السػثػؽ  لألصجقاء الدامية الفزفاض األخالقية عمى السبادغ
 سساتيا مغ بالعجيج االحتفاظ تع ولحلظ فقج .األنزباط مغ ودرجة مكتػب )بخنامج( ميثاؽ



 8181 - 8181صراع االفكار يف احلركة االشرتاكية الثورية يف روسيا 

                                  الربيعي أ.م.د.عمار خالد                                                                                  

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
24 

 

 

 أكثخ تشطيع خالؿ مغ ولكغ مباشخة، التالية األعػاـ في ,تجخبتيا التشطيسيةوال سيسا  األساسية,
  .(ٜٔ)أفزل بذكل وتشفيحىا فاعمية،

 :أسباب فشل جهود الطظظرين االشتراكيين الثوريين في خمق حركة شعبية مظظطة في روسيا 
يسكغ ايعاز فذل جسيع محاوالت الذعبييغ لتشطيع الفالحيغ ودفعيع لمكياـ باالنتفاضة 

 الثػار شبو الجيشية بذكل حاد مع الجيغالقمة الستشػرة مغ عقمية  اختالؼضج الشطاـ الكيرخؼ الى 
التقميجؼ الحؼ امغ بو عامة الشاس أنفديع. اذ كانت نطخة السثقفيغ الثػرييغ الى الذعب تذبو 

. فعمى الخغع مغ نبحىع أؼ إيساف باهلل (ٕٜ)"العبادة مغ "نػع الخاسخ األعتقاد واإليساف الجيشي
خجـ سبحانو وتعالى، إال أنيع كانػا بحاجة إلى مػضػع تقجيذ وعبادة ال ججاؿ فيو. و"الذعب" 

تمظ الحاجة. فقخاء ومزصيجيغ، حسمػا في أنفديع بحور نطاـ اشتخاكي ججيج وعادؿ. وقج وصف 
 Sergey Stepnyak-Kravchinskyستيفشياؾ كخافذيشدكي سيخجي الذييخ والثػرؼ الذعبػؼ 

(Stepniak) (ٔٛ٘ٔ- ٜٔٛ٘) "حخكة "الحىاب إلى الذعب" بأنيا "نػع مغ الحسمة الرميبية ،
حيث سعى السذاركػف فييا "ليذ  ؛السعجؼ والسدتيمظ بالكامل لمحخكات الجيشية"عخضت "الصابع 

فقط لتحقيق أىجاؼ عسمية محجدة ولكغ في نفذ الػقت لتمبية حاجة عسيقة لمتصييخ األخالقي 
 Isaiah Berlinبخليغ  السشطخ االجتساعي والسؤرخ الخوسي أشعيا وصف اذ. (ٖٜ)الحاتي"

 سبعيشيات في سيسا ال الذعبػييغ، تاب )جحور الثػرة(, مداج(, كاتب مقجمة كٜٜٚٔ -ٜٜٓٔ)
 نفديا، رأت الجعاة أو الستآمخيغ مغ السجسػعة "ىحه ما"؛ حج إلى "ديشي بأنو القخف التاسع عذخ،

 كاف. مكخسًا لسيسة او غخٍض ما نطاماً  تذكل أنيا عمى اآلخخيغ، قبل مغ إلييا يشطخ وكاف
 السعيشيغ، والحدب الجساعة مغ لكل لمحخكة، كميا بحياتو التزحية ىػ لمعزػية األوؿ الذخط

 .(ٜٗ)عاـ" بذكل الثػرة ولقزية
 الرشاعية الجوؿ أقل مغ واحجة خسديشيات القخف التاسع عذخ، أواخخ حتى روسيا، كانت

 االجتساعية، لمحياة شيػعاً  األكثخ الدسات بيغ مغ والبؤس االستغالؿ كاف ذلظ، ومع .أوروبا في
 الدراعييغ العساؿ قزية ساحقة بأغمبية التاريخ ذلظ في تداؿ ال السطمػميغ قزية كانت ىشا ومغ
ممكيات  أو الجولة ممكية في األقشاف مغ العطسى والغالبية الدكاف، مغ الجنيا الصبقة شكمػا الحيغ

 إلييع نطخ. اإلمبخاشػرية سكاف أعذار تدعة مغ أكثخ شكمػا والحيغ االقصاعييغ الخاصة،
 . (ٜ٘)مزصيجيو" "كخالية ىػ وقانػنو تقجيخه، أسيء "إلو"، أنيع عمى يػف الذعبػ 
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 عمى مرسسيغ وكانػا ضحايا أنيع عمى الذعبػيػف  إلييع وعمى ىحا االساس, نطخ
 االجتساعي تشطيسيع عجوا فاسجة، غيخ بديصة لفزيمة وتجديجا ومعالجتيا، مطالسيع مغ االنتقاـ

 عمى أساسو. وكاف الخوسي السجتسع مدتقبل بشاء إعادة يجب الحؼ الصبيعي األساس ىػ
 في الثػرية دعايتو عمييع أثخت الحؼ مخشجىع األوؿ ىخزيغ، غخار عمى معطسيع مقتشعيغ،

السخكدية,  الذعبػية األىجاؼ جػىخ أف األفكار، مغ أخخػ  مجسػعة أؼ أكثخ مغ الخسديشيات
 في مشطع )أوبذتذيشا(، الخوس الفالحيغ مجتسع في بالفعل مػجػد والستداوؼ, العادؿ السجتسع

 (نارودنيظالذعبػييغ )ألقى خصاب , لحلظ شبيعية كشتيجةو  .(ٜٙ))ميخ( تدسى جساعية وحجة شكل
في افتقار الفالحيغ إلى األرض والسػارد )السديحية االرثػذوكدية( بالمػـ عمى الكيرخ والجيانة 

 واحج آف في ليع بالشدبة كانت ألنيا الكخالية، خاص بذكل الجولة عمى مؤسدة فحسمػاالسادية. 
 لمجفاع الحاكسة أليو الصبقة الحؼ تمجىء السداواة, وعجـ لمطمع الخئيدي والسرجر والشتيجة الخمد
الخوس الخيفييغ مخمريغ لمكيرخ الفالحػف وفي مقابل ذلظ عادة ما كاف . (ٜٚ)مرالحيا عغ

فقخىع ومعاناتيع عمى أنيا عػاقب نطاـ اجتساعي والكشيدة األرثػذكدية, اذ لع يفدخ الفالحػف 
ضالع، بل عمى أنيا نتاج إثسيع. ولجػ دعػة الذعبييغ إلسقاط الشطاـ الكيرخؼ، رد الفالحػف بأف 

 . (ٜٛ)"الشاس أنفديع ىع السالمػف عمى كل شيء" ألنيع "كميع سكارػ وندػا هللا"
ومسيدة، وكانػا يأممػف في  كاف لجػ الفالحيغ نطخة مدتقبمية لحياة اجتساعية بديصة

تػقعػا أف تتحقق آماليع مغ الكيرخ، الحؼ اعتبخوه شخرية مقجسة، وليذ و  إعادة تػزيع األرض،
الدابقيغ مالؾ االراضي مغ الثػار الحيغ جاءوا مغ السجيشة وذّكخوىع كثيخًا بػ "أسيادىع" 

لػػ انجريو إيفانػفيتر وفي ىحا الدياؽ, يػرد االف وودز في كتابو, وصف  .(ٜٜ)"السكخوىيغ"
خوسي الذعبػؼ الثػرؼ ال(، ٔٛٛٔ -ٔ٘ٛٔ) Andrei I. Zhelyabovزيميابػؼ )جيميابػؼ( 

"، لجيػد الذباب الشارودنييغ اليائدة لكدب ٖٜٔوأحج السذتبو بيع في "محاكسة الػ السعخوؼ 
تيفشياؾ كتب الذعبػؼ الذييخ س فيسا. (ٓٓٔ)الفالحيغ قػلو: "مثل سسظ يزخب رأسو في الجميج"

( ٜٜٔٔ -ٜٗٛٔ) Vera Zasulichفيخا زاسػليتر الذعبػية إلى زميمتو الثػرية  (كخافذيشدكي)
، أؼ بعج عاميغ مغ تالشي مػجة الحساس الثػرؼ, اف "االشتخاكية ارتجت مغ ٙٚٛٔفي عاـ 

مداج اإلحباط الحؼ أعقب فذل  عبارات. تطيخ ىحه ال(ٔٓٔ)"مثل البازالء مغ عمى الحائط ذعبال
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في أواخخ الدتيشيات وأوائل الخومانديػف الجيػد الستفخقة التي بحليا السثاليػف الثػريػف 
 الجعاية الدمسية السعدولػف. مغ أنرار الدبعيشيات، 

فعمى الخغع مغ ضخوؼ الطمع واالستغالؿ الخىيبة اال اف الفالح الخوسي، الحؼ كاف يعتقج 
لمكيرخ، والخوح ممظ هلل والطيخ ممظ لمديج اإلقصاعي" أثبت أنو محرغ ضج أف "الجدج ممظ 

األفكار الثػرية لمشارودنييغ, الحيغ الحطػا بأف جسيع الفالحيغ كانػا يخيجوف أف يتع تقديع األرض 
معطسيع ترػر لحلظ بيشيع. وكانػا يتػقعػف أف الكيرخ سيعصي األمخ وسيتع تقديع األرض, و 

شػيمة لػ لع يتع مشعو مغ قبل كبار مالؾ األراضي  مجةكاف سيقػـ بحلظ قبل  الكيرخ أف
والسدؤوليغ، الحيغ يسثمػف األعجاء األلجاء لإلمبخاشػر ولمفالحيغ عمى حج سػاء. وبالتالي ليذ 

يغ عمى الكيرخ, وكثيخًا ػيمغ السدتغخب أف يكػف رد فعل الفالحيغ غاضبًا عمى ىجسات الذعب
  .(ٕٓٔ)خيةع الحاؿ إلى الذخشة الدما كاف يشتيي بي

, الحؼ التحق في (ٖٓٔ)Pyotr Alexeyevich Kropotkinويذيخ بيػتخ كخوبػتكيغ 
ية الخوسية وبجأ ببث الجعاية الثػرية بيغ الفالحيغ ػ سبعيشيات القخف التاسع عذخ بالحخكة الذعب

واالتراؿ بيشيع أمخ نادر والعساؿ, إلى أف: "الفجػة بيغ الفالحيغ وبيغ السثقفيغ كبيخة في روسيا، 
الحجوث بحيث أف مجخد ضيػر رجل يمبذ ثػب السجيشة في القخية كاؼ ليػقع االىتساـ العاـ؛ 
لكغ حتى في السجيشة، إذا كاف شخز يطيخ مغ كالمو ولباسو أنو ليذ عاماًل ووجج وىػ 

العشاصخ . ولحلظ سخعاف ما اتزحت (ٗٓٔ)يتحجث إلى العساؿ فديثيخ ذلظ اشتباه الذخشة فػرا"
الستشاقزة السكػنة ليحه الشطخية عشجما حاوؿ الذباب الشارودنيػف وضعيا مػضع التصبيق. فقج 

 .(٘ٓٔ)الفالحيغ جانب استقبمت الشرائح الثػرية لمصالب بالذظ أو حتى العجاء الرخيح مغ
مة ف الشارودنييغ كانػا مجفػعيغ باالرادوية الثػرية، أؼ بالفكخة القائاسكغ القػؿ, يوعميو, 

بأنو يسكغ تحقيق الثػرة بفزل اإلرادة والعديسة الحجيجية لسجسػعة صغيخة مغ الخجاؿ والشداء 
الحقًا في فكخة ( ٕٜٗٔ -ٓٚٛٔ)F. Lenin ليشيغ فالديسيخ السخمريغ. وىػ ما أستػحاه 

التشطيع الحدبي السحكع. كسا تسيدت ىحه الحخكة أيزا، التي تمفت األنطار باتداع نصاقيا 
ومثاليتيا، بعجـ وجػد مشطسة قائجة وال بخنامج واضح مخشج لجػ الجعاة, الحيغ لع تكغ لجييع أية 
خبخة تآمخية, فيؤالء الذباب، اعتبخوا أنفديع التجديج الحي لالنتفاضة الذعبية. وإف جل ما كانػا 

 ةقػ  القجر بشفذو . (ٙٓٔ)يخيجونو ىػ "الثػرة الكاممة، مغ دوف انتقاص أو مخاحل وسيصة"
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 في مشيع العجيج أضيخىا التي والتزحية، السعاناة عمى والقجرة والصاقة، الحيمة، وسعة الذخرية،
 .(ٚٓٔ)اليائذ نزاليع وفي والعساؿ، الفالحيغ بيغ الرميبية" "حسمتيع

الصبقات  االثخياء وأبشاءمغ  السذكمة أساساً الحىاب الى الذعب, كانت ىحه الحخكة، 
الحيغ تخمػا بقشاعة عغ الثخوة ووسائل الخاحة لسػاجية السػت والدجػف والسشفى  ة,ػسصستوال شبيمةال

لمكفاح مغ أجل عالع أفزل، ساذجة ومذػشة بدبب حجاثتيا ومثاليتيا، لكشيا كانت أيزا تتسيد 
اذ لع يكغ ليؤالء الذباف والذابات أؼ بخنامج محجد، ما عجا . بالذجاعة ونكخاف الحات بذكل تاـ

" التي  العثػر عمى شخيق إلى "الذعب" الحؼ كاف, وفقا لعقيجة باكػنيغ حػؿ "التجميخ الحاـز
اجتاحت عقػؿ الذباب الثػرؼ ببداشتيا الذجيجة، ثػريًا واشتخاكيًا بالفصخة، مشح العرػر الػسصى، 
وكل ما ىػ مصمػب إلشعاؿ ثػرة شاممة، كسا قاؿ باكػنيغ، ىػ أف يقػـ الصالب بالحىاب إلى 

عػا راية الثػرة. واالنتفاضات السحمية ستذعل فػرا الحخيق العاـ، وبحلظ سيشيار الشطاـ القخػ ويخف
 .(ٛٓٔ)القائع بأكسمو

، كعجو لمجولة. وعميو كل ما كاف ضخوريا ىػ ذىاب الثػار إلى (السيخ)صػر باكػنيغ 
سذكمة قج القخية وإيقاظ الفالحيغ الخوس "الثػرييغ بالغخيدة" لمشزاؿ ضج الجولة، وىكحا تكػف ال

حمت دوف المجػء إلى "الدياسة" أو أؼ شكل مغ أشكاؿ التشطيع الحدبي. فالسيسة ليدت الشزاؿ 
مغ أجل السصالب الجيسقخاشية )بسا أف الجيسقخاشية تسثل ىي أيزا شكال مغ أشكاؿ الجولة، 

عي وبالتالي تعبيخا آخخ عغ االستبجاد( بل تحصيع الجولة "بذكل عاـ" واستبجاليا باتحاد شػ 
 الشطخ وبرخؼ .(ٜٓٔ)، عمى أساس السيخ، بعج تصييخىا مغ سساتيا الخجعيةفالحيةلمسجتسعات ال

 كسجفػعات لمقخػ  العامة والستصمبات لمزخائب دافعيغ إلى األقشاف تحػيل كاف كل ذلظ، عغ
 باع حيث الخيف، في األسػاؽ لشسػ حافد بسثابة حجيثاً  السكتدبة ألراضييع الشقجؼ االستخداد
 في لمسداواة  رأسسالياً  تحجياً  الشتيجة فكانت. االلتدامات ىحه تمبية أجل مغ مشتجاتيع الفالحػف 

 الججيج الشػع ىحا في الشاجحيغ أولئظ بيغ الستدايج االستقصاب الحؼ آثار مجتسع الفالحيغ )السيخ(,
 فإف الفالحيغ، صفػؼ داخل االختالفات ىحه كل ومع. نجاحاً  األقل وأولئظ التجارؼ  الشذاط مغ

 السالكة الشخبة مع صخاع في اشتخاكية بشطخة مػحج نارود - فالح عغ الشارودنييغ خصاب
 األولى السحاولة اف مغ الخغع وعمى .(ٓٔٔ)صاغية آذاناً  يمق لع السصمق الحكع حػؿ الستجسعة
 إيجابية نتائج ليا لكغ كانت ذريعًا، قج فذمت فذالً  الذعب ألستشياضيع, كانت مع لمتػاصل
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 الحكيكية االحتياجات عغ تعمسػه ما مع بخنامجيع مػاءمة إلى الحاجة لمثػار أضيخت فقج: ميسة
 كبيخاً  درساً " الذعب إلى الحىاب" حخكة شكمت آخخ، شيء أؼ عغ الشطخ ؛ برخؼ(ٔٔٔ)لمجساىيخ

 أقمقت والتيإثارة  األكثخ الحقائق إحجػ وتكسغ عشيا. االستغشاء واستحالة السؤامخة إلى الحاجة في
 مغ فئة مغ الحرػؿ عمييا في الذعبػيػف  نجح الحؼ والسداعجة الجعع بذجة, في الحكػمة
 وقجـ. لمجعاية الثػرية أوكاراً  تربح مستمكاتيع بأف السالؾ بعس الحاكسة, حيث سسح الصبقات
 أدرؾوعمى أثخ ذلظ, . الساؿ وأحياناً  والسعمػمات الزيافة ليع السحميػف  والسدؤولػف  القزاة

 . (ٕٔٔ)السثقفيغ" مغ جدءاً  وحخكت أيزاً  ىدت قج العطيسة السػجة "أف الكػنت باىميغ
لع يكغ )الفالحيغ( وبسا اف الذعب ييغ, ػ لع يشل الفذل مغ عديسة الذعبمع ذلظ كمو, 

مدتعج لمثػرة, فكاف عمى السثقفيغ, بػصفيع يذكمػف القػة القائجة لمتقجـ التاريخي السشذػد, حدب 
, اف يذكمػا مشطسة ثػرية واف يدتػعبػا االفكار االشتخاكية والثػرية واف يشقمػا الى الفخوؼنطخية 

الػعي االشتخاكي ثع يقػمػا بجعاية واسعة الشصاؽ بيغ الذعب مغ )الفالحيغ( جساىيخ الذعب 
لكغ الفالحيغ الخازحيغ تحت عبء البؤس والجيل والطمع لع يدتجيبػا لشجاء و . اجل ايقاضو

. (ٖٔٔ)يغ, وكاف مريخ كل محاوالتيع لجفع الفالحيغ لإلنتفاض, في كل مكاف, الفذلالذعبي
 بتيع السػقػفيغ عجد أف إلى الخسسية التقاريخ فاعتقل وحكع عمى الكثيخيغ مشيع. وقج أشارت

 حيغ في ( مػقػؼ؛ٔٔٙٔ) ىػ ٙٚٛٔ كانػف األوؿ إلى ٖٚٛٔ آذار مغ لالشتباه أو سياسية
 احتداب دوف  ( شخز،ٖٕٛٗ) كاف ٜٚٛٔ-ٚٚٛٔ في لمسحاكسة السقجـ الفعمي العجد أف

 في "السذاركة ىي السدعػمة الػحيجة الجخائع كانت السحكػرة، األعػاـ وفي ."اإلدارية" القزايا
  .(ٗٔٔ)الثػرية" الجعاية

 األوؿ الشرف في الثػرية الذعبػية لمحخكة الشذصيغ القادة بسعطع السصاؼ وىكحا انتيى
 حخكة في ومذاركيغ الكبخػ، الجعاية جسعية في أعزاء - عذخ التاسع القخف  سبعيشيات مغ

 .(٘ٔٔ)الدجغ في -" روسيا لعسػـ االشتخاكية الثػرية السشطسة" وأعزاء" الذعب إلى الحىاب"
 الخاتطة

 ربط ىي الذعبػييغ االشتخاكييغ السشطخيغ واجييا التي الشطخية السذكمة اف البحث أضيخ
 بالتصمعات الججيج االشتخاكي السجتسع بشاء في السثالية, الػاقع في الستشػرة القمة, الثػرييغ رؤية

 لتحقيق السادؼ األساس تػفخ حياتيع ضخوؼ أف السفتخض مغ كاف الحيغ لمفالحيغ، واقعية األكثخ



 8181 - 8181صراع االفكار يف احلركة االشرتاكية الثورية يف روسيا 

                                  الربيعي أ.م.د.عمار خالد                                                                                  

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
29 

 

 

 اشتخاكية رؤية ليع تكػف  اف دوف  حالت السحجودة الثقافية وآفاقيع وتخمفيع جيميع لكغ. الخؤية تمظ
 السجتسع ومثل قيع فإف السادية، القاعجة تكػف  كانت الفالحيغ تصمعات أف حيغ وفي. بيع خاصة
 ىحه كانت, ذلظ ضػء وفي. الججيجة األخالقية لمسفاليع السثقفيغ بخؤية الخاصة تمظ كانت الججيج

 أف اعتقجوا الحيغ أولئظ بيغ الذعبػية، الحخكة داخل الخئيدي لالنقداـ األساس السقجمة السذكمة
 عمى أساسي بذكل ركدوا وبالتالي الفالحيغ، حياة ضخوؼ في جػىخية كانت االشتخاكية الكيع

 مجاؿ ىػ ليع بالشدبة الكيع مجاؿ كاف ذلظ اعتقجوا الحيغ وأولئظ التحخيس، أو الجعاية
  ويحسمػف  عرخىع عمى متقجميغ األفكار ترػر يدتصيعػف  مثقفيغ، برفتيع تخرريع
 في الجعائي السحىب لسؤسذ األساسي التخكيد أنرب وبالتالي, واعتشاقيا تقميجىا عمى الفالحيغ
, التاريخي لمتقجـ القائجة القػة بػصفيع, السثقفيغ أف عمى الفخوؼ بيتخ الخوسية الذعبػية الحخكة

( الفالحيغ) لمذعب حسميا ثع ومغ والثػرية االشتخاكية االفكار استيعاب مدؤولية عمييع تقع
", لمذعب السثقفيغ ديغ" عقيجة ىي متساسكة واحجه عقيجة تأثيخ تحت, االشتخاكية نحػ وقيادتيع

, الذعب عمى الثػرييغ لمسثقفيغ الحاسع التأثيخ بامكانية األيساف الذعبػية األفكار أكدبت التي
", الباكػنيشييغ" الذعبػييغ كاف حيغ في. قػية أخالقية ضخورة الثػرييغ السثقفيغ أعساؿ ومشحت

 مدتعجوف  والطمع الفقخ بدبب اليأس مخحمة بمغػا الحيغ الفالحيغ اف يعتقجوف , مشطخىع غخار وعمى
 واف بج ال التي لمعريانات فػراً  واستشياضو الذعب الى التػجو الزخورؼ  فسغ وعميو, لمثػرة

 آمشػا الحيغ, الجولغػششييغ كاف ولحلظ. البجء في روسيا تذسل ثػرة الى االمخ نياية في تتحػؿ
 التزحيات، عغ الشطخ بغس السثقفيغ، دعػا شعبػييغ أوؿ", الػشيكة الثػرة" أو الفػرؼ  بالتسخد
 ؛"أفزل اجتساعي نطاـ" شعار تحت, االحتجاج عمى تحخيزيع أجل مغ, الذعب الى لمتػجو
 بيغ الجعاية نذخ في وبجأوا, االنتفاض إلى دفعيع بشية ٖٚٛٔ عاـ بجاية مشح الفالحيغ إلى وذىبػا

 . ونجاءاتيع مشذػراتيع شباعة مغ يشتيػا أف قبل حتى الفالحيغ
 أتفقت دعايتيع، إلى لالستساع وباستعجادىع الثػرية الفالحيغ بحساسة إيسانيع وبدبب

 عمى الخيف في القخوييغ الفالحيغ تحخيس ىػ مذتخؾ واحج ىجؼ عمى الثػرية اآلراء جسيع
, اليجؼ ىحا الى الػصػؿ خالليا مغ يسكغ التي األساليب حػؿ اختالفيع مغ الخغع وعمى. الثػرة
 مغ كاف الذعب مداعجة أجل مغ أنو استشتاج إلى جسيعاً  تػصمػا فقج وجو، أفزل عمى

 إلى وتخقيتيع الفالحيغ مع العير أجل مغ, الخيف إلى الحىاب الثػرييغ الشاشصيغ عمى الزخورؼ 
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 التحمخ مطاىخ لبمػرة الفالحيغ بيغ االشتخاكية السذاعخ مغ نػاة  وخمق, احتياجاتيع إدراؾ مدتػػ 
 والتي( نارود في خػزديشي) بحخكة يعخؼ ما فكػنػا. وتػجيييا االرياؼ في الذعب جساىيخ بيغ

 الحىاب" حخكة أو حسمة وكانت". الجساىيخ برفػؼ االلتحاؽ" أو" الذعب الى الحىاب" معشاىا
 أوؿ, ٗٚٛٔ عاـ وخخيف صيف في وازدىخت ٖٚٛٔ عاـ نياية في بجأت التي" الذعب إلى

 العجؿ وزيخ تقخيخ حدب, روسيا في الحيغ ذلظ حتى مدبػؽ  وغيخ الشصاؽ واسع عسمي تصبيق
 لألفكار, فييا السذاركيغ وعجد حجع حيث مغ باىميغ إيفانػفيتر قدصشصيغ الكػنت الخوسي
. التآمخية تكاتذيف أساليب تأثيخ عغ بعيجاً , الثػرييغ الذعبػييغ بيا آمغ التي الحاتية السثالية
 تكبالً  أقل كانػا, األرثػذكدية والكشيدة لمكيرخ السخمريغ, الخيف في الخوس الفالحػف  ولكغ

 الحيغ, الذعبػييغ الثػرييغ مغ الذباب السثقفيغ بيا يؤمغ كاف التي السادية االشتخاكية لألفكار
. تجاىيع مختابيغ كانػا جانبيع مغ والفالحيغ الفالحيغ، مع التػاصل في بالغة صعػبة وججوا

 الحيغ, والستػسصة الشبيمة الصبقات وأبشاء االثخياء مغ أساساً  السذكمة الحخكة، ىحه كانت وبالتالي
 الجيغ، رد مغ كشػع, لمفالحيغ أفزل عالع أجل مغ لمكفاح الخاحة ووسائل الثخوة عغ بقشاعة تخمػا

 ونكخاف بالذجاعة تستاز أيزا كانت لكشيا ومثاليتيا، حجاثتيا بدبب وعفػية ومذػشة ساذجة
 الثػرية الذعبػية الحخكة تاريخ في ومؤثخة ميسة إنتقالية مخحمة أعتبخناىا ولحلظ. عاـ بذكل الحات

 إلى لمثػرة واالجتساعي الفكخؼ  لالعجاد اىسية أولت اجتساعية ثػرية حخكة كػنيا مغ, روسيا في
 . الثػرة نار الشعاؿ ذلظ بعج وسيمة أفزل باعتباره, الثػرؼ  اإلرىاب تبشي

, الستحسذ الثػرؼ  لمذباب بالشدبة مأساوؼ  بذكل" الذعب الى الحىاب" حخكة انتيت
 البؤس" عبء تحت الخازحػف  الفالحػف  يدتجب فمع. تقخيباً  معجومة لمحخكة العسمية الشتائج وكانت
 الى الحىاب" حخكة مريخ كاف وبالتالي, الكيرخ ضج باألنتفاض الذعبييغ لشجاء" والطمع والجيل
 الثػرييغ السثقفيغ أولئظ ضج لمذخشة يمجأوف  كاف ما غالباً  الفالحيغ اف بدبب, الفذل" الذعب
 الحيغ السثقفػف  أولئظ لو تعخض الحؼ العشيف االضصياد وأثبت. لخجمتيع األصل في قجمػا الحيغ
 اف, بيشيع والعير الفالحيغ الى باالنتقاؿ بالذعب االتراؿ الدبعيشيات أوائل في حاولػا

 الستشػرة القمة بيغ الحػاجد لخفع الدمسية بالػسائل شيء أؼ بعسل تدسح لغ األوتػقخاشية
 أضيخت قج, ٗٚٛٔ عاـ تجخبة اف مغ الخغع وعمى(. الفالحيغ) الذعب ومجسػع( السثقفيغ)

 وليحا, ذلظ ترجيق يخيجوا لع الثػرييغ لكغ. بالثػرة ييتسػف  ال روسيا في الفالحيغ أف لمذعبػييغ
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 لمحسمة التشطيسي الزعف وفي لمجعاية" الكتابية" السجخدة الصبيعة الى فذميع أسباب عدوا
 الذعبييغ محاوالت جسيع لفذل, الحكيقي الدبب اف حيغ في. الحكػمي القسع وكحلظ ،"السديخة"

 الثػار عقيجة تشاقس الى يخجع الكيرخؼ  الشطاـ ضج باالنتفاضة لمكياـ ودفعيع الفالحيغ لتشطيع
 الذعبػييغ وخصاب, أنفديع الشاس عامة بو امغ الحؼ التقميجؼ الجيغ مع حاد بذكل الجيشية شبو
 األرض إلى الفالحيغ افتقار في( االرثػذوكدية السديحية) والجيانة الكيرخ عمى بالمػـ ألقى الحؼ

 لمكيرخ مخمريغ الخيفييغ الخوس الفالحػف  كاف ما عادة ذلظ مقابل وفي. السادية والسػارد
 اجتساعي نطاـ عػاقب أنيا عمى ومعاناتيع فقخىع الفالحػف  يفدخ لع اذ, األرثػذكدية والكشيدة

 .إثسيع نتاج أنيا عمى بل ضالع،
 قج كانت, أستشياضيع أجل مغ الذعب مع لمتػاصل األولى السحاولة اف مغ الخغع وعمى

 إلى الحاجة لمثػار أضيخت أنيا أىسيا مغ, إيجابية نتائج ليا كانت لكغ ذريعًا، فذالً  فذمت
 .لمفالحيغ الحكيكية االحتياجات عغ تعمسػه ما مع بخنامجيع مػاءمة

جيػد السثقفيغ الثػرييغ االتراؿ بالذعب باالنتقاؿ الى الخيف عمى الخغع مغ فذل 
إال أف الثػرييغ انفديع لع  ،(الذعبالفالحيغ ) جحبفي  والعير بيشيع في أوائل الدبعيشيات

يتسكشػا مغ التخمي عغ نطختيع السثالية لمفالحيغ أو إخزاع آرائيع إلعادة التقييع مغ ججيج, بعج 
الفذل واالخفاؽ الحؼ ُمشيت بو كافة محاوالت االنخخاط بالذعب في الخيف بػصفيا اعجادًا 

 يكات ثػرية ججيجة.تصمبت، بصبيعة الحاؿ، ضخورة وضع تكت لكشياضخوريًا لمثػرة, و 
 
 الهوامش

                                                             

حخكة ديسقخاشية ضيخت في روسيا في مشترف القخف التاسع عذخ, وكاف مؤسدػىا مثقفيغ ثػرييغ أمثاؿ: ٔ) )
إيفاند, تخوتدكي والساركدية, نيكػالؼ تذخنيذفدكيي, بافيل الفخوؼ, ميخائيل باكػنيغ. يشطخ: شارؽ عمي وفل 

 .ٛٚٔ, صٖٕٓٓالسذخوع القػمي لمتخجسة, السجمذ االعمى لمثقافة, القاىخة,  تخجسة: جساؿ الجديخؼ,
لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: يبيفانػؼ وفيجوسػؼ, تاريخ االتحاد الدػفييتي, تخجسة: خيخؼ الزامغ ونقػال ٕ) )

 .ٕٖ٘ -ٕٖٗشػيل, دار التقجـ, مػسكػ, د. ت., ص
بالشدبة لالشتخاكية الثػرية تعج األمسية مبجأ جػىخؼ. ومشبع ذلظ ىػ نذأة الصبقة العاممة كصبقة أمسية خمقيا ٖ) )

في   -االجتساع التأسيدي لجسعية الذغيمة األمسية  -التصػر الخأسسالي العالسي. وكاف تأسيذ االمسية االولى 
, االسع (ٙٚٛٔ -ٗٙٛٔة. وقج كاف لالمسية االولى ), اىع عامل لمحخكة الثػرية العالسيٗٙٛٔايمػؿ  ٕٛ

التي تخأسيا السفكخاف والثػرياف كارؿ ماركذ وفخيجريظ انجمذ تأثيخ كبيخ عمى  السخترخ لالتحاد الجولي لمعساؿ, 
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تصػر الحخكة العسالية في العالع بأسخه. كانت االمسية مشطسة دولية تيجؼ إلى تػحيج عجة مجسػعات سياسية 
سالية متشػعة اشتخاكية يدارية، شيػعية والسمصػية قػاميا الصبقة العاممة والرخاع الصبقي. وقج ساعج ونقابات ع

في تكػيغ األمسية األولى في ىحه الدشػات تراعج الشزاؿ االقترادؼ لمصبقات العاممة األوربية، وكحلظ اىتساـ 
ية األمخيكية، وقزية االستقالؿ البػلشجؼ، العساؿ السشطسيغ بالقزايا الجولية كتأييج الذساؿ في الحخب األىم

ومدألة تػحيج إيصاليا. وقج نست األمسية األولى مدتفيجة مغ مػجة اإلضخابات التي تػلجت مغ األزمة االقترادية 
، وأصبحت ليا سياسات أكثخ وضػًحا وتساسًكا إزاء السعزالت الخئيدية لحخكة الصبقة العاممة. ٚٙٛٔ – ٙٙٛٔ

 ؛.ٜٓٗة مػضع أنتباه ثػريي كافة البمجاف. يشطخ: السرجر نفدو, صوكاف نذاط االمسي
Charles R. Holm, Black Radicals and Marxist Internationalism: From the IWMA to 
the Fourth International, 1864-1948, unpublished Master Theses, Department of 
History, College of the University of Nebraska, Lincoln, Nebraska, May 2014, pp.17-
55.; Organizational History of the “International Working Men‖s Association”.  
https://marxists.architexturez.net/history/usa/eam/fi/firstinternational.html  
(4) GRAHAM JOHN GAMBLIN, RUSSIAN POPULISM AND ITS RELATIONS WITH 
ANARCHISM 1870-1881, Unpublished PhD thesis in philosophy, University of 
Birmingham, December 1999, p.41.; Gözde Demirel, Routes of Ideological 
Tendencies in Russia in 19th Century: Narodnik Movement, Ankara, January 2016, 
p.17. 

ليا معشييغ... معشى ادارؼ ىػ البمجة الحخة في فخندا وبالد التيشية اخخػ, ومعشى سياسي ىػ "الكػميػنية ٘) )
العسل واالستيالؾ واتخاذ  مجسػعة الشاس الحيغ يعيذػف ويعسمػف سػيا ويتستعػف بالسداواة ويتذاركػف في

القخارات الجساعية, ويتستعػف بجرجة مغ االستقالؿ الحاتي عغ الكيانات االجتساعية االخخػ..". يشطخ: بيتخ 
. ىامر ٓٔ, صٕٚٔٓ, مخكد السحخوسة, القاىخة, ٔكخوبتكيغ, الخبد والحخية, تخجسة: سامح سعيج عبػد, ط

, السذخوع ٔ, ليشيغ والثػرة الخوسية, تخجسة: محي الجيغ مديج, ط(.؛ ريذارد أبيجشاندؼ وأوسكار زاريتٔرقع )
.؛ نيقػال بخديائف, اصل الذيػعية الخوسية, تخجسة: فؤاد كامل, ٖٓ, صٖٕٓٓالقاىخة,  –القػمي لمثقافة, الجيدة 

جسة: .؛ اسحق دويتذخ, ثػرة اوكتػبخ في نرف قخف, تخ ٖٚالجار السرخية لمتأليف والتخجسة, القاىخة, د. ت., ص
 .  ٛٚٔ.؛ شارؽ عمي وفل إيفاند, السرجر الدابق, صٙٗ, صٜٓٚٔبيار عقل, بيخوت, 

(6) GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. cit, p.41. 
 –, تخجسة: أشخؼ عسخ, وحجة التخجسة مخكد الجراسات ٜٗٔٔ -ٖٜٛٔتػني كميف, ليشيغ وبشاء الحدب ٚ) )

.؛ ٖٖٓ -ٜٕٖص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ, فيجوسػؼ, ا.؛ ٙ -٘االشتخاكية, ندخة الكتخونية, ب. ت., ص
 .ٛٚٔشارؽ عمي وفل إيفاند, السرجر الدابق, ص

(8) Georg von Rauch, A HISTORY OF SOVIET RUSSIA, Translated by: Peter and 
Annette Jacobsohn, FOURTH REVISED EDITION, FREDERICKA. PRAEGER , 
Publishers, New York - Washington - London, 1966, p.5.; Alan Woods, History of 
the Bolshevik Party: Bolshevism - The Road to Revolution, Explanatory Notes, A 

https://marxists.architexturez.net/history/usa/eam/fi/firstinternational.html


 8181 - 8181صراع االفكار يف احلركة االشرتاكية الثورية يف روسيا 

                                  الربيعي أ.م.د.عمار خالد                                                                                  

 

   م(3233حزيران  – 23العدد )مةلحق  ةلة دراسا  ااريخيةجم 
33 

 

 

                                                                                                                                                                              

Brief Glossary, 2nd Edition, Wellred Books Publications, London-UK, 2017, Part 
One: The Birth of Russian Marxism The Death of an Autocrat, p.5. 

. ؛ نقػال ٙ -٘؛ تػني كميف, السرجر الدابق, صٛٚٔشارؽ عمي وفل إيفاند, السرجر الدابق, ص ٜ))
 .ٙٗبخديائف, السرجر الدابق, ص

(10) Panayotis Goutziomitros, FROM THE DECEMBRISTS TO THE NARODNIKS: 
THE RADICAL OPPOSITION IN THE RUSSIAN EMPIRE AND ITS LEGACY, 
Unpublished MASTER THESIS, NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF 
ATHENS, Athens, 2018, p.36.  
(11) See: Masaharu Tanaka, THE NARODNIKI AND MARX ON RUSSIAN 
CAPITALISM IN THE 1870's-1880's, ECONOMIC REVIEW, MEMOIRS OF THE 
FACULTY OF ECONOMICS, THE KYOTO UNIVERSITY, VOLUME. XXXIX, 
NUMBER. 2, (OCTOBER 1969), WHOLE NUMBER. 87, pp.2-3.; Борисов Павел 
Александрович, ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТЕРРОРИЗМА В 
РОССИИ В 1860 – 1880 ГГ.: ФАКТОРЫ, ЭТАПЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, 
Историко-филологический факультет, ПИ им. В. Г. Белинского Кафедра 
«История России, краеведение и методика преподавания истории», 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ, «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», Пенза, 2017, C.10. 

.؛ فػليغ, الثػرة السجيػلة, الكتاب االوؿ, ٕٔٗ -ٔٔٗص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ, فيجوسػؼ, ايشطخ:  ٕٔ))
ريذارد أبيجشاندؼ, .؛ ٕ٘ -ٕٕ, صٕٔٔٓ, الحخكة اإلشتخاكية التحخرية, اإلسكشجرية, ٔتخجسة: نيى كساؿ, ط

 .ٕٖ -ٖٔأوسكار زاريت, السرجر الدابق, ص
كل نطاـ اجتساعي, واف  محىب سياسي واقترادؼ متصخؼ, يخػ دعاتو اف جياز الجولة اداة االستبجاد في ٖٔ))

السمكية الفخدية ىي مبعث الطمع, ومغ ثع يشادوف بالغاء السمكية الفخدية, والثػرة عمى كل سمصة مشطسة, وعمى 
االخز الجولة, ولحلظ عشجىع اليسكغ اف تتػافخ العجالة السصمقة في ضل نطاـ يقـػ عمى فكخة الجولة والسمكية 

في القخف التاسع عذخ وليع جػدويغ, بخودوف, وباكػنيغ, وكخوبتكيغ. يشطخ:   الفخدية. ومغ ابخز قادة ىحا السحىب
. ٜ٘ٙٔبيخوت,  -مجسػعة مغ العمساء والباحثيغ, السػسػعة العخبية السيدخة، السكتبة العرخية, صيجا 

 .ٕٚٚٗ -ٕٙٚٗص
ح محػر معارضة ، نذخ باكػنيغ كتابو "الجولة والفػضى" الحؼ كتبو لمجسيػر الخوسي وأصبٖٚٛٔفي عاـ  (ٗٔ)

باكػنيغ لسحىب الفخوؼ في روسيا. و وفًقا لسعطع روايات السحكخات في ذلظ الػقت، فقج لقيت افكاره استحدانًا 
عمى مجمة الفخوؼ, حتى اف الفخوؼ نفدو اعتخؼ بأف الحخكة في ذلظ الػقت كانت في الغالب باكػنيشية. إف 

ا ألسانيا، مع الجوؿ الػاقعة عمى االشخاؼ )بسا في ذلظ روسيا رؤية )الجولة والفػضى( ألوروبا رجعية تييسغ عميي
 عمى وجو الخرػص( ىي األمل الػحيج لثػرة حكيكية، قج أثارت عمى ما يبجو حساس الحخكة الثػرية الخوسية. 
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GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. cit, p.83.; Alexander Polunov, RUSSIA IN THE 
NINETEENTH CENTURY- Autocracy, Reform, and Social Change, 1814-1914, 
Translated: Marshall S. Shatz, by: M.E. Sharpe, Inc., New York, 2005, p.146. 

, تخجسة: عبج الكخيع احسج, السؤسدة السرخية العامة لمتأليف والتخجسة ٖالجولية الثانية, جج. ىػ. كػؿ,  ٘ٔ))
 .٘٘٘صوالصباعة والشذخ, القاىخة, ب. ت, 

(16) Alexander Polunov, op. Cit, pp.146-147.     
(17) Tim Chapman, Imperial Russia 1801–1905, First published, London and New 
York, 2001, p.116.; 

 .٘٘٘ص, لسرجر الدابقاج. ىػ. كػؿ,  
 .ٕٔٗ -ٔٔٗيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, السرجر الدابق, ص ٛٔ))

(19) Ondrej Marchevský, P. N. Tkachev, el predecesor de Lenin con (sin) impacto, 
Estudios 132, vol. xviii, primavera, 2020, p.13 
(20) Ibid, pp.13- 14.; Georg vo Rauch, op. Cit, p.6.  
(21) Georg vo Rauch, op. Cit, p.7.  

 ؛.ٕٔٗ -ٔٔٗيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, السرجر الدابق, ص ٕٕ))
Alexander Polunov, op. Cit, p.148.;  Ondrej Marchevský, op. Cit, pp.14- 15.    

 .ٜٖ٘ص, لسرجر الدابقانقال عغ: ج. ىػ. كػؿ,  ٖٕ))
(24) Simon Clarke, Was Lenin a Marxist? The Populist Roots of Marxism-Leninism, 
Historical Materialism, Vol. 3, Issue.1, 1998, p.3. 
(25) Eric McCurdy Johnson, Revolutionary Lives: Ideals and the Everyday for 
Russian Radicals in the 1870s, A dissertation submitted in partial satisfaction of the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in History in the Graduate 
Division of the University of California, Berkeley, Spring 2019, p.93. 
(26) Tony Rocchi, The Russian Empire, 1861-1917: a political glossary, p.3. Cited 
by:https://www.academia.edu/23448004/The_Russian_Empire_1861-
1917_a_political_glossary ;   
Neil Faulkner, A People‖s History of the Russian Revolution, First published, Pluto 
Press, London, 2017, p.34.       
(27) Alexander Polunov, op. Cit, pp.145-146. 

حػالي العقج الثامغ مغ القخف التاسع عذخ اشتجت االضصخابات الفالحية ضج مزصيجييع في ىحه  ٕٛ))
وباعادة االراضي "السقتصعة" مشيع اثشاء السشاشق. وقج شالب الفالحػف بالغاء كل الفخوض لسرمحة السالكيغ 

لسرجر اعتاقيع. وكاف نيػض "الحخكة الفالحية" حافدا الحياء الحخكة االجتساعية. يشطخ: يبيفانػؼ, فيجوسػؼ, ا
 .ٜٓٗ -ٛٓٗ, ٜٖٚ, صالدابق

https://www.academia.edu/23448004/The_Russian_Empire_1861-1917_a_political_glossary
https://www.academia.edu/23448004/The_Russian_Empire_1861-1917_a_political_glossary
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ييغ نطخًا كاف الذعبيػف الثػرييغ مسثمي الحخكة الجيسػقخاشية الثػرية في العقج الثامغ وقج اسسػىع بالذعب ٜٕ))
لعصفيع العسيق عمى احػاؿ الذعب ولجفاعيع عغ مرالحو, والنيع سعػا الى استشياض الجساىيخ الذعبية في 

 .ٜٓٗ -ٛٓٗص, لسرجر نفدوالخيف لمكياـ بالثػرة. ا
(30) David North, Vladimir Volkov, Georgi Valentinovich Plekhanov (1856–1918): His 
Place in the History of Marxism, 5 December 2016, Published by the International 
Committee of the Fourth International (ICFI). 
https://www.wsws.org/en/articles/2016/12/05/plek-d05.html     

وىػ تفديخ مادؼ لمتاريخ تع استكسالو في ستيشيات القخف التاسع عذخ بشطخية التصػر لجارويغ. وكاف  ٖٔ))
ماديتو الصبيعية مرجر إلياـ الفيمدػؼ األكثخ نفػذًا لجيل الييغيمييغ الذباب ىػ لػدفيج فيػرباخ، الحؼ كانت 

مباشخ لكل مغ بيميشدكي وتذخنيذيفدكي، المحيغ مع ذلظ، مثل كل الذعبييغ، جسعػا بيغ ماديتيع والسثالية 
 الخوماندية. 

Simon Clarke, Was Lenin a Marxist? The Populist Roots of Marxism-Leninism, 
Historical Materialism, Vol. 3, Issue.1, 1998, pp.4-5. 
(32) Andrzej Walicki, The Flow of Ideas Russian: Thought from the Enlightenment to 
the Religious-Philosophical Renaissance, "Chapter 16: Between Populism and 
Marxism", Series: Eastern European Culture, Politics and Societies, translated by 
Jolanta Kozak and Hilda Andrews-Rusiecka ; editorial work by: Cain Elliott. 1 
edition. Quoted by : 
https://www.peterlang.com/view/9783653997217/Chapter16.html 
Marco Paciotti, lekhanov and socialism as completing the Westernizationof Russia, 
Quoted by: 
https://www.academia.edu/29705036/Plekhanov_and_Socialism_as_completing_the
_Westernization_of_Russia  

, دار التقجـ, مػسكػ,  السعجع الفمدفي ٖٖ))  ٖٕٚ, صٜٙٛٔالسخترخ )رؤية ماركدية(, تخجسة: تػفيق سمـػ
(34) Andrzej Walicki, The Flow of Ideas Russian, "Chapter 16: Between Populism 
and Marxism", op. Cit.  

بجوف رئيذ, بجوف سمصة( تيار اجتساعي سياسي  – anarcha: مغ اليػنانية anarchism) –الفػضػية  ٖ٘))
الفػضػية احيانا التكتيظ السغامخ يشفي سمصة الجولة وسائخ تشطيسات السجتسع الدياسية. وفي الدياسة تعشي 

)"اليجـػ السباشخ"( والسصالبة بالثػرة الفػرية. وقج ضيخ محىب الفػضػية في اواسط القخف التاسع عذخ, وكاف بيغ 
رواده: شتيخنخ وبخودوف وباكػنيغ. وكاف حسمة ىحه االفكار مغ الصمبة والسثقفيغ ذوؼ االمدجة السعادية لمخأسسالية. 

, ضيخت )"الفػضػية الذيػعية"( ومغ روادىا ٔٚٛٔالساركدية بعج كػمػنة باريذ عاـ  ومع تشامي شأف
السخترخ, السرجر  .؛ السعجع الفمدفيٓ٘-ٜٖبيتخ كخوبتكيغ, السرجر الدابق, ص كخوبػتكيغ واخخوف. يشطخ:

 .ٕٔٗص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, ا.؛ ٕٗفػليغ, السرجر الدابق, ص.؛ ٖ٘ٙ -ٖٗٙالدابق, ص

https://www.wsws.org/en/articles/2016/12/05/plek-d05.html
https://www.peterlang.com/view/9783653997217/Chapter16.html
https://www.academia.edu/29705036/Plekhanov_and_Socialism_as_completing_the_Westernization_of_Russia
https://www.academia.edu/29705036/Plekhanov_and_Socialism_as_completing_the_Westernization_of_Russia
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(36) Quoted by: GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. cit, p.85.  
(37) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.49.    

ريذارد أبيجشاندؼ وأوسكار زاريت, السرجر الدابق, .؛ ٕٔٗص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, ا ٖٛ))
 .؛ٖٔص

https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-
and-maps/lavrov-petr-lavrovich-1823-1900  

 .٘٘٘ص, لسرجر الدابقاج. ىػ. كػؿ,  ٜٖ))
((40 (: كاتب وناقج ادبي واجتساعي ثػرؼ روسي، والسحخر ٛٙٛٔ -ٓٗٛٔدميتخؼ ايفانػفيتر بيداريف ) 
االساسي الحجػ اىع السجالت الفكخية الخوسية ستيشيات القخف التاسع عذخ وىي مجمة )روسكػيو سمػفػ / الكمسة 

. أّدت مداىساتو في الشذخ والسشاقذات السختبصة بافكاره العجمية الى اعتقالو الخوسية(، مغ انرار الفمدفة السادية
ويعّج بيداريف الشاقج الثالث بعج تذخنيذيفدكي ودبخالػبػؼ في تاريخ الشقج االدبي الخوسي في  لفتخة شػيمة ندبيا.

خ في الحياة االدبية الخوسية. وكاف الدتيشيات بالقخف التاسع عذخ، اذ انو يتسّيد باىسيتو وقيستو الفكخية ودوره الكبي
الالسمصػية الخوسية. يشطخ: نطخ: ضياء نافع, بيداريف في تاريخ الشقج  -شخرية محػرية في الحخكة العجمية 

ـ.ٕٕٓٓتذخيغ االوؿ ٖٔ, ٓٚٔ٘االدبي الخوسي, السثقف, صحيفة, العجد:   
http://www.almothaqaf.com/a/b3d-2/944555-  
(41) Alexander Polunov, op. Cit, p.146.  

(، الحؼ صار الحقا أحج مؤسدي الحخكة الساركدية الخوسية، يتحكخ القصيعة ٕٜٛٔ-ٓ٘ٛٔبافل أكدمخود ) (ٕٗ)
ي العسل مغ أجل الجحرية التي قاـ بيا ىؤالء الثػار الذباب مع شبقتيع بالقػؿ: "كاف عمى كل مغ يخغب ف

الذعب التخمي عغ الجامعة ونبح وضعو الستسيد وأسختو، ويجيخ ضيخه حتى لمعمع والفغ. كاف عمييع قصع جسيع 
األواصخ التي تخبصيع بالصبقات االجتساعية العميا، وحخؽ الجدػر وراءىع. وبكمسة واحجة: كاف عمييع أف يشدػا 

، إذا جاز التعبيخ، إحجاث التحػؿ الكامل لجػىخه الجاخمي، حتى شػعًا أؼ شخيق مسكغ لمتخاجع. كاف عمى الجاعية
 يذعخ بأنو واحج مغ الصبقات الجنيا مغ الذعب، ليذ فكخيا فقط، بل في سمػكو اليػمي السعتاد أيزًا".

Ibid, pp.146- 147. ; P. B. Axelrod, The Working Class and the Revolutionary 
Movement in Russia, quoted in S.H. Baron, Plekhanov, p.25.Cited by: Alan Woods, 
Bolshevism - The Road to Revolution, Part One: The Birth of Russian Marxism, The 
Death of an Autocrat, ―Going to the People‖, p.5.; G. H. PERRIS, RUSSIA IN 
REVOLUTION, LONDON: CHAPMAN & HALL, LTD., 1905, pp.207-208. 

كتب أحج قادة الذعبػية الخوسية، بيتخ تكاتذيف: "بجأت الكػميػنة تتفكظ بالفعل. تبحؿ الحكػمة كل قػتيا  ٖٗ))
لتجميخىا وتجميخىا بالكامل. يثيخ الفالحػف فئة مغ الكػالؾ ومالؾ األراضي والسدتأجخيغ ألراضي الفالحيغ 

لدبب ال يسكششا االنتطار... يجب عميشا أال ندسح بأؼ تأخيخ، أرستقخاشيػف فالحػف... ليحا ا -ومالؾ األراضي 
 ,,Quoted by : Alexander Polunov, op. Citأو في السدتقبل البعيج، ربسا ال! ". -وال تدػيف. اآلف 

p.147. 

https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lavrov-petr-lavrovich-1823-1900
https://www.encyclopedia.com/humanities/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/lavrov-petr-lavrovich-1823-1900
http://www.almothaqaf.com/a/b3d-2/944555-
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"الذعب" في السجلػؿ السألػؼ لمكمسة ىػ مجسػع سكاف ىحه أو تمظ مغ الجوؿ والبمجاف. ووفق التفديخ  ٗٗ))
ركدي لسعشى الذعب, فئة الدكاف, التي تكػف معشية, في ىحه أو تمظ مغ مخاحل التاريخ, بتصػر السجتسع الى السا

السخترخ, السرجر  االماـ, والتي تمعب الجور الحاسع في اقامة نطاـ ججيج, أكثخ تقجمًا. يشطخ: السعجع الفمدفي
 .؛ ٕٕٚالدابق, ص

RAYMOND BEAZLEY and others, RUSSIA FROM THE VARANGIANS TO THE 
BOLSHEVIKS, OXFORD AT THE CLARENDON PRESS, 1918, p.465. 

"السثالية الحاتية": اتجاه في الفمدفة, يرػر وجػد العالع الخارجي, واالشياء والطػاىخ وصفاتيا, مخىػنة  ٘ٗ))
العاشفية, او بالتجارب  بشذاط الذخرية السعخفي )بأحاسيديا وادراكاتيا, او تفكيخىا الشطخؼ, او انفعاالتيا

 .؛ٖٖٗالسعجع الفمدفي السخترخ, صيشطخ لمسديج: العمسية...(. 
RAYMOND BEAZLEY and others, op. Cit, p.465.  
(46) RAYMOND BEAZLEY and others, op. Cit, p.465.; Николай Троицкий, 
История России XVIII-XIX вв., Революционное движение в России, 
Народничество: Глава IV. Большое общество пропаганды и «хождение в 
народ». Гибель Общества, 1. Подготовка «хождения в народ», Статья 
размещена по адресу, http://scepsis.net/library/id_2955.html  

.؛ ج. ىػ. كػؿ, ٖٖٓص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, ا.؛ ٖٖفػليغ, السرجر الدابق, ص ٚٗ))
 .ٕٗ٘ص, لسرجر الدابقا

(48) Avrahm Yarmolinsky, ROAD TO REVOLUTION A Century of Russian 
Radicalism, THE MACMILLAN COMPANY, New York, 1959, p.161. 
(49) G. H. PERRIS, op. cit, pp.205-207. 
(50) Записка министра юстиции графа Палена, Успехи революционной 
пропаганды в России, Женева, 1875, cc.10-12.; Государственные 
преступления в России в XIX в. Ростов н/Д., 1906. Т.2, c.344.; Обзор 
социально-революционного движения в России. СПб., 1880, cc.298-308.; Н. 
А. Троицкий, Царские суды против революционной России, Саратов, 1976, 
p.42.; П. А. Кропоткин, Записки революционера, М., 1966, c.286.; Neil 
Faulkner, op. Cit, p.34.      
(51) Tim Chapman, op. Cit, p.117.; Narodniks, In: 
https://marxists.architexturez.net/glossary/orgs/n/a.htm#narodniks 

كتعبيخ عغ فكخة "تحخيخ الذعب مغ قبل الذعب  ٛٚٛٔبجأ استخجاـ كمسة "نارودنيظ" بذكل متكخر في عاـ ٕ٘) )
 ية فكخة ثػرة لمذعب مغ قبل الشخبة".يشطخ: في مػاج

Masaharu Tanaka, op. Cit, p.2. 

http://scepsis.net/library/id_2955.html
https://marxists.architexturez.net/glossary/orgs/n/a.htm#narodniks
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(53) Н.А. Троицкий, Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высш. шк., 1997, 
с.255. 
(54) Quoted by: Alexander Polunov, op. Cit, p.147.; Николай Троицкий, История 
России XVIII-XIX вв., Революционное движение в России, Народничество: 
Глава IV. Большое общество пропаганды и «хождение в народ». Гибель 
Общества, 2. «Хождение в народ» 1874 г.; Борисов Павел Александрович, 
Собр. Соч., c.49.   
(55) Eric McCurdy Johnson, op. cit, p.48.; G. H. PERRIS, op. cit, p.207. 
(56) FRANCO VENTURI, ROOTS OF REVOLUTION A History of the Populist and 
Socialist Movements in Nineteenth Century Russia, Translated from the Italian by: 
FRANCIS HASKELL, ALFRED A. KNOPF, NEW YORK, 1960, p.504. 
(57) Ibid, pp.504-505.; Eric McCurdy Johnson, op. Cit., pp.48-49. 
(58) Eric McCurdy Johnson, op. Cit., pp.48-49. 
(59) Ibid, p.48.; FRANCO VENTURI, op. Cit., pp.496-500.; Борисов Павел 
Александрович, Собр. Соч., cc.47- 49.    
(60) Н.А. Троицкий, Собр. соч., с.255. 

 ؛.ٖٖفػليغ, السرجر الدابق, ص.؛ ٖٔريذارد أبيجشاندؼ وأوسكار زاريت, السرجر الدابق, صٔٙ) )
RAYMOND BEAZLEY and others, op. Cit, p.465.; FRANCO VENTURI, op. Cit., 
p.505. 
(62) Richard Mullin, The Russian Narodniks and their relationship to Russian 
Marxism, In: Left Radicalism and Populism in Europe, Edited By: Giorgos 
Charalambous and Gregoris Ioannou, 1st Edition, First Published, 
ImprintRoutledgePub., London, 2019, pp.35-50. 

يبيفانػؼ .؛ ٖٖفػليغ, السرجر الدابق, ص.؛ ٖٔريذارد أبيجشاندؼ وأوسكار زاريت, السرجر الدابق, صٖٙ) )
  .ٗٔٗوفيجوسػؼ, السرجر الدابق, ص

(64) Tim Chapman, op. Cit, p.117.; Eric McCurdy Johnson, op. Cit., p.48. 
مغ الحقػؽ والحبذ عذخة  Dmokhovskyتختب عمى السحاكسة: حخماف كل مغ دولغػشيغ ودمػخػفدكي  (٘ٙ)

 Plotnikovوبمػتشيكػؼ  Papinبالحبذ ثسانية أعػاـ، وكاًل مغ بابيغ  Gamovأعػاـ، وحكع عمى غامػؼ 
بالحبذ لسجة عاميغ وثسانية أشيخ,  Vasilievبالحبذ لسجة خسدة أعػاـ  لكل مشيسا، وعمى القاصخ فاسيميف 

دوف الحخماف مغ الحقػؽ. فزاًل عغ ذلظ، ُحكع عمى أحج عذخ ولكغ الكيرخ "خفف" عقػبتو إلى عاميغ فقط 
شخرًا أخخيغ مختبصيغ بػحمقة دولغػشيغ بالدجغ لسجد تتخاوح مغ عجة أياـ إلى عجة أسابيع؛ ُأفخج عغ بعزيع 

 خالؿ التحقيق األولي، لعجـ كفاية األدلة. 
Борисов Павел Александрович, Собр. Соч, c.49.  
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االشتخاكية السثالية أو )الصػباوية(: اتجاه في الفكخ االجتساعي, يزع السحاىب التي تصخح ُمثل نطاـ ٙٙ) )
اجتساعي تتحق فيو السداواة االجتساعية التامة بيغ كافة الشاس, ويشعجـ فيو استغالؿ االنداف لالنداف, ولكشيا ال 

ا الشطخيات االشتخاكية السثالية بالسعشى الخاص تحود بسعخفة عغ الدبل الػاقعية لمػصػؿ الى ىحا السجتسع. أم
لمكمسة فقج ولجت بأوروبا في عرخ الثػرات البخجػازية, وقج أعصى السفكخوف أمثاؿ: ساف سيسػف وفػرييو وأويغ 
في أوائل القخف التاسع عذخ, الرياغة الكالسيكية الفكار االشتخاكية السثالية. يشطخ لمسديج: السعجع الفمدفي 

 .  ٓٗ -ٖٛالسرجر الدابق, صالسخترخ, 
(67) Simon Clarke, op. Cit, p.4. 
(68) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.50.     
(69) FRANCO VENTURI, op. Cit., p.504.; Eric McCurdy Johnson, op. Cit., p.48. 
(70) Eric McCurdy Johnson, op. Cit., p.48.; FRANCO VENTURI, op. Cit., p.505.; 
Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.51.    
(71) Eric McCurdy Johnson, op. Cit., p.48.   
(72) FRANCO VENTURI, op. Cit., p.505.; Н.А. Троицкий, Собр. соч., сc.255-
256.    
(73) Н.А. Троицкий, Собр. соч., c.256.    
(74) G. H. PERRIS, op. cit, p.209. 
(75) FRANCO VENTURI, op. Cit., p.506.; Eric McCurdy Johnson, op. Cit., p.48.     
(76) G. H. PERRIS, op. cit, p.209.; FRANCO VENTURI, op. Cit., p.506.; Борисов 
Павел Александрович, Собр. Соч., c.57.; ٖٛٚص, لسرجر الدابقيبيفانػؼ, فيجوسػؼ, ا.  
(77) ПРОЦЕСС «193-х», 
https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9860/2.pdf ; 
Записка министра юстиции графа Палена, Собр. соч, c.12.; Neil Faulkner, op. 
Cit, p.34.; Alexander Polunov, op. Cit, pp.147-148. 

يبيفانػؼ وفيجوسػؼ, .؛ ٕٗ٘ص, لسرجر الدابقا؛ ج. ىػ. كػؿ, .ٙتػني كميف, السرجر الدابق, ص ٛٚ))
 .ٗٔٗص, لسرجر الدابقا
 .ٔٗ٘ص, لسرجر الدابقاج. ىػ. كػؿ,  ٜٚ))
 .ٔٗ -ٓٔٗ, صلسرجر الدابقيشطخ: يبيفانػؼ وفيجوسػؼ, ا ٓٛ))

(81) See: Teodor Shanin, Late Marx and the Russian Road: Marx and the 
Peripheries of Capitalism, London: Routledge, 1983, pp.187- 190. 

 .ٖٓريذارد أبيجشاندؼ وأوسكار زاريت, السرجر الدابق, ص ٕٛ))
(83) G. H. PERRIS, op. cit, p.189. 
(84) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.52. 
(85) FRANCO VENTURI, op. Cit., p.505. 

https://www.sgu.ru/archive/old.sgu.ru/files/nodes/9860/2.pdf
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(86) Н.А. Троицкий, Собр. соч., c.256.    
(87) Там же. c.256.; Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.52.;  
GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. Cit, pp.174-195.  
(88) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., cc.52-53.; GRAHAM JOHN 
GAMBLIN, op. Cit, pp.195-201.  
(89) Н.А. Троицкий, Собр. соч., cc.256-257.; Борисов Павел Александрович, 
Собр. Соч., cc.53-54.; GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. Cit, pp.201-205. 
(90) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., cc.57-58.  
(91) Там же. c.52.; GRAHAM JOHN GAMBLIN, op. Cit, pp.174, 200-201.  
(92) Quoted by: G. H. PERRIS, op. cit, p.190. 
(93) Quoted by: Alexander Polunov, op. Cit, p.148. 
(94) Introduction by: Isaiah Berlin, In: FRANCO VENTURI, op. Cit., p.xxv. 
(95) Quoted by: G. H. PERRIS, op. cit, p.190. 

كانت السيخ جسعية حخة لمفالحيغ تقـػ بذكل دورؼ بإعادة تػزيع األراضي الدراعية السخاد حخثيا؛ ارتبصت  ٜٙ))
قخاراتيا بجسيع أعزائيا، وشكمت حجخ الداوية الحؼ يسكغ بشاءًا عميو، كسا أكج الذعبػيػف، اتحاد وحجات 

ىا االشتخاكي الالسمصػؼ ومؤسذ فمدفة اجتساعية تتستع بالحكع الحاتي، تع ترػره عمى وفق االفكار التي شػر 
(. اعتقج القادة الذعبػيػف أف ىحا الذكل مغ التعاوف ٘ٙٛٔ -ٜٓٛٔالتذاركية الفخندي بييخ جػزيف بخودوف )

يػفخ إمكانية قياـ نطاـ اجتساعي حخ وديسقخاشي في روسيا، نذأ في أعسق الغخائد األخالقية والكيع التقميجية 
اقع جسيع البذخ، وكانػا يعتقجوف أف العساؿ )جسيع السشتجيغ(، سػاء في السجيشة أو لمسجتسع الخوسي، وفي الػ 

الخيف، في ضل ىحا الشطاـ سيػاجيػف مغ العشف أو اإلكخاه أقل بكثيخ مسا حجث في الغخب الرشاعي. ألنو ىحا 
ح الحؼ كاف مػجػدا الشطاـ، الحؼ نذأ بذكل شبيعي عغ االحتياجات اإلندانية األساسية والذعػر بالحق والرال

 لجػ جسيع البذخ، مغ شأنو أف يزسغ العجالة والسداواة وأوسع فخصة لمتشسية الكاممة.
Introduction by: Isaiah Berlin, In: FRANCO VENTURI, op. Cit., pp.viii-ix. 
(97) Ibid, p.ix. 
(98) Alexander Polunov, op. Cit, p.148. 
(99) Ibid. 
(100) D. Footman, Red Prelude, p. 86. Quoted by: Alan Woods, Bolshevism - The 
Road to Revolution, Part One: The Birth of Russian Marxism, The Death of an 
Autocrat, ―Going to the People‖, p.5 of 11. 
(101) Quoted by: Introduction by: Isaiah Berlin, In: FRANCO VENTURI, op. Cit., 
p.xxvi 
 (102) Ibid.; Alexander Polunov, op. Cit, p.148. ; Narodniks, op. Cit.   
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(: ىػ نجل األميخ أليكدي بتخوفيتر كخوبػتكيغ, ثػرؼ وعالع ٕٜٔٔ -ٕٗٛٔبيػتخ )بيتخ( كخوبػتكيغ ) ٖٓٔ))
ستقخاشي، رفس سكختارية الجسعية الجغخافية الخوسية، ونبح تخاثو األر  ٔٚٛٔجغخافي روسي. ولكغ في عاـ 

العقيجة  -وكخس حياتو لقزية العجالة االجتساعية. خالؿ خجمتو في سيبيخيا، بجأ بالفعل تحػلو إلى األناركية 
، انزع إلى حمقة ٕٚٛٔواصبح أىع مشطخؼ الحخكة األناركية. وفي عاـ  –القائمة بإلغاء جسيع أشكاؿ الحكػمة 

عاد إلى روسيا. وقج شػر ٜٚٔٔبعاميغ، وفي عاـ وفخ إلى الخارج بعج ذلظ  ٗٚٛٔتذايكػفدكي وسجغ عاـ 
، وغيخىا الشطخية ٕٕٜٔ، و"األخالؽ" ٖٜٔٔ، و"العمع الحجيث و الفػضػية" ٕٜٛٔفي كتبو "الخبد والحخية" 

التي أشمق عمييا اسع )الفػضػية الذيػعية(. وأما فمدفتو الدياسية فتشادؼ بالعشف والفػضػية وتجميخ كل 
جاليا باتحاد "لمكػمػنات" اإلنتاجية التي تتكػف نتيجة لمتغييخ االجتساعي السباشخ، وقج السؤسدات القائسة واستب

معجع الفالسفة  يشطخ: خمف الجخاد،  آمغ أيزا باالغتياالت الدياسية لمتخمز مغ الخرـػ الفكخييغ.
 .؛ٕٛٔ-ٔٛٔ، ص ٕٚٓٓ, السؤسدة الجامعية لمجراسات والشذخ، ٔالسخترخ، ط

Peter Alekseyevich Kropotkin, RUSSIAN REVOLUTIONARY, RITTEN BY: Martin A. 
Miller, Paul Avrich. In:  
https://www.britannica.com/biography/Peter-Alekseyevich-Kropotkin#info-article-
history   
(104) Quoted by: Alan Woods, Bolshevism - The Road to Revolution, Part One: The 
Birth of Russian Marxism, The Death of an Autocrat, ―Going to the People‖, p.5 of 
11. 
(105) Ibid.; FRANCO VENTURI, op. Cit., p.505. 
(106) Quoted by: L.D. Trotsky, The Young Lenin, ed. By: Maurice Friedberg, trans. 
By: Max Eastman, New York: Doubleday & Co., 1972, p. 28.  
(107) Quoted by: G. H. PERRIS, op. cit, p.207. 
(108) Ibid, pp.207-208,; Alan Woods, Bolshevism - The Road to Revolution, Part 
One: The Birth of Russian Marxism, The Death of an Autocrat, ―Going to the 
People‖, p.5 of 11. 
(109) Alan Woods, Bolshevism - The Road to Revolution, Part One: The Birth of 
Russian Marxism, The Death of an Autocrat, ―Going to the People‖, p.5.; 
Introduction by: Isaiah Berlin, In: FRANCO VENTURI, op. Cit., pp.ix-x. 
(110) Richard Mullin, The Russian Narodniks and their relationship to Russian 
Marxism, pp.35-50. 
(111) RAYMOND BEAZLEY and others, op. Cit, p.465. 
(112) See: FRANCO VENTURI, op. Cit., pp.505-506.; G. H. PERRIS, op. Cit., 
p.207-208. 

 .ٕٗٔ, ٕٔٗ,, صلسرجر الدابقيبيفانػؼ وفيجوسػؼ, ا ٖٔٔ))

https://www.britannica.com/biography/Peter-Alekseyevich-Kropotkin#info-article-history
https://www.britannica.com/biography/Peter-Alekseyevich-Kropotkin#info-article-history
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(114) Quoted by: G. H. PERRIS, op. Cit., p.208-209. 
(115) Борисов Павел Александрович, Собр. Соч., c.56. 
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