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 مستخلص

مهمتتة  نتتكت ماافهتتا فتتي الما  تتة  اهتت م المخرنتتور التترسس سالستتوفيس تالدراستتات العرتيتتة، س ل تتوا ك  تتا  

العرتية تجدارة، ألفها تميزت تالجدية سالحياد سالموضوعية، ساتخكت من المنهج العلمي طريقتا فتي تحقيتف  ف تل 

 فهتا لتم تختل ممتا  يتو ر فتي مهتداقي ها، ستيما فيمتا يخت  فلست  ها الن ائج إذا ما قورفتس تالا اتتات البرتيتة، ر تم 

لإلحداث، فال  سير الممنهج سإن اعها األحداث ال اريخية العرتية لشرسط الجدلية ال اريخية  نرجها عتن طاتعهتا 

  .العام

ستات ما  فجزه تعض المتخرنين متن درا مدرسة ال اريخية العالمية في ضوءسالدراسة فيها م اتعة لهكه ال

تناسلوا فيها ال اريخ العرتي الحديث سالمعاصر م خكة  منهتا فمتاذح حيتة. ستتن و الوقتس ستاقس معهتا مجموعتة متن 

 . هوالء المخرنور النهوص سالمعالجات ال ي  سردها

 . : االس شراق، المخرنور، الرسس، السوفيس، تاريخ، العربالكلمات المفتاحية
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Abstract 

The Russian and Soviet Historians were interested in Arab History and they 

wrote important books which have a notable manner in the Arab Library as they are 

serious and neutral, also, followed a scientific method and achieved significant results 

in comparison with writings of western orientalists although it was not quite credible 

especially regarding its philosophy for events. Methodical interpretation and exposing 

Arab historical event to its material conditions took it out of its public property. That 

is noted by the follower for this historical school and the Arab history subjects they 

tackled. 

Key words: Orientalism, historians, Russians, Soviet, history, Arabs. 
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 مقدمة

كلما   ير الحديث عن االس شراق، ينهرف التكهن فحتو الدراستات االس شتراقية ال تي  فجتزت فتي تلتدار 

 سرستا البرتية س مرياا الشمالية، س همل الدراسات ال ي  فجزت في عدد من  قطار  سرستا الشرقية ال ي لها تاريخ 

رافيتا ستولوفيتا سالمجتتر، سجمهوريتات متا كتتار طويتل ستقاليتد راستخة فتتي هتكا الميتدار، سفتي مقتتدم ها رسستيا س سك

 ياتاد ياتور مجهتوال   ،يعرف ساتقا تيو وسالفيا ستشياوسلوفاكيا، سهو ما جعل تتاريخ االس شتراق فتي هتكه ال لتدار

ط المثق تين العترب، سجعتل ال تاحثين المعاصترين يعزفتور عنت  لنتدرة المخل تات العرتيتة الما وتتة حولت ، اسست في 

 اسات عامة حول االس شراق العالمي  س مقاالت م  رقة في تعض المجالت العرتية.في درت سال ي اق هر

سلئن كنا فعرف الاثير عن اه مامات الا اب البرتيين، سالى حد اقتل الوستا األسرتتي تهتكا الشترق، فتار 

 تي الما فعرف  عن اه مامات مشاته  لستاار الشترق األسرتتي ياتاد ياتور قري تا متن تعتض ال هتورات البام تة، 

ال تي تطترق إلتى جوافتي معينتة  ،المياه الدافئةالرسس للوصول الى  سصلنا الاثير منها عن طريف ما عرف تنشاط

 منها مخرنين  رتيين، عندما تحد وا عن  طماع رسسيا القيهرية في  قطار المشرقين األدفى ساألسسا. 

الترسس ك اتتات المتخرنين جوافتي متن  فاقش من ناللها ،عدة محاسرنالل  الموضوع منال حث  تناسل

تإعطتاء فاترة عتن ماهيتة  ف تد  اث تناسلس تتاريخ المنطقتة العرتيتة.سالسوفيس، سما تمخض عنها من دراسات س تح

، سمتا تميتز تت  عتن االس شتراق البرتتي، سال حتدث عتن ذلتل العلتم المعرفتي ل  سالم هوم العامالرسسي االس شراق 

ال عتترف علتتى االتجاهتتات سالخهتتائ  محتتاسالت  وضتتوع ال اليتتةمحتتاسر الممتتن  تتم تنتتاسل ، س؟سكيتتت تتتدرح سفمتتا

الستوفيس، ساهتم الترسس سطتر  ذلتل كلت  متن نتالل ان يتار فمتاذح متن المس شترقين سالمميزات ال ي تميتز تهتا، س

المس شرق الستوفي ي  الث ك اب اسال :  تحديدا  منهم ك  هم ال ي تناسلوا فيها تاريخ العرب الحديث سالمعاصر، فككر 

فتي  (فالديميتر توريستوفي ش لوتستايالمس شرق ) افيا :  .في ك ات  " ورة العشرين" (فياوال تي ييج كوتلوف ليت )

. سياست ار إااء العتالم العرتتي"المس شرق )توفدارفساي( سك اتت  " نيرا  س ك اب "تاريخ األقطار العرتية الحديث"

سفمتاذح المتككورة كو تائف حيتة   شتراق الرسستيإع مد ال حث علتى مهتادر عتدة  همهتا الا تي الثال تة لترساد االس

ت ستتر الموضتتوع، ف تتال   عتتن ك تتاب "الرحالتتة التترسس فتتي الشتترق األسستتا"  لتتا ب.م. داف ستتي ، سك تتاب المتتخر  

، (كمتال مههتر احمتد) لمحتات اج ماعيتة متن تتاريخ العتراق الحتديث" سك تاب المتخر "، (علي التورد ) اقيرالع

 في ي" إلى جافي ك ي ستحوث سمقاالت انرى مهمة. " ورة العشرين في االس شراق السو

 

 الموضوع: همية أ

المستلمين يترت ا ت تاريخ العترب سكوفت  علتم سمتنهج تتاريخي  ؛االس شتراق ت أتى  همية دراسة موضتوع

ن التدسافخ البرتيتة االست عمارية، كافتس لهتم دسافتخ تخ لتت عتالترسس سالمس شترقين سيما سار الا اب  ،حاضرهمس

تجافتتي متتن الموضتتوعية سال عتتاطت متتخ الشتتعوب العرتيتتة ساالستتالمية سمناه تتة المتتنهج اجتتاتهم ف ت ميتتز حيتتث 

، ف تال  عتن ال ترسرة الك  تسوق ل  الدراسات االس شتراقية البرتيتة الاولنيالي االس عمار  البرتياالس شراقي 

طرسحتاتهم فتي ت ستير نتور عتن المنطقتة العرتيتة ساالست  ادة متن االقهوى لالطتالع علتى متا  ف جت  هتخالء المخر

 .المنطقةالعرب س ية المهمة ال ي تخ  اريخالسلوك السياسي سالعالقات الدسلية سالمراحل ال
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 الوقوف على مناهج ساساليي المس شرقين الرسس سالسوفيس في معالجة تاريخ العرب.  -1

الح ار  تتين الشتعوب االطالع من نالل الدراسات االس شراقية على جوافي ال عاسر سال واصل  -2

 .العرتية ساالسالمية سالشعوب الرسسية

سالمس شترقين الترسس الوقوف على جوافي ال شتات  ساالنت الف تتين منتاهج المس شترقين البترتيين  -3

 سالسوفيس، في معالجة ال اريخ العرتي ساالسالمي.

    فرضية البحث:  

العثتور  ستنحاسلسفيهتا  ،لترسس سالستوفيسمن ك اتتات المس شترقين امن نالل تحليل فماذح ت م الدراسة 

ين تخ لتت فتي م تموفها عتن ك اتتات س شترقهل  ر نهائ  ك اتات آسلئل الممنها ؛ على إجاتات ل عض االسئلة

 لمتاذا لتم تأنتكس المس شرقين البرتيين ؟ سهل كافس ك اتتاتهم  قترب التى كنت  الحقتائف ال اريخيتة ال تي عرضتوها ؟.

 .؟لمس شرقين البرتيينلدراسات احال تالنس ة كما هو ال ساق السماافة شهرة  ك اتاتهم

 

   مفهوم االستشراق -1

الم تالمعنى العام تطلف على كل عت "علم الشرق  س علم العالم الشرقي سكلمة )مس شرق( :االس شراق هو

هنتا  سمتا يعنينتا قهتاه سسستط  س دفتاه، فتي لباتت  سآداتت  سح تارت  س ديافت "،  رتي يش بل تدراسة الشترق كلت ؛ 

عنتى الدراستات البرتيتة الم علقتة تالشترق االستالمي فتي لباتت  آداتت  ستاريخت  ي  المعنى سالم هوم لالس شتراق التك

 سعقائتتده ستشتتريعات  سح تتارت ، سهتتكا المعنتتى هتتو التتك  ينهتترف اليتت  التتكهن فتتي عالمنتتا العرتتتي ساالستتالمي.

ل إلتى مرجعي ت  خ ذلل فتي المقتام األس، سيرجالس شراق هو مهطلح م نااع علي اس (.11، ص 1991)اقزسق، 

 شتتار س،  سرستتتا. تحلتتول القتترر الثتتامن عشتتر لمجموعتتة م نوعتتة متتن الح تتارات الا تترى فتتي شتترق الجبرافيتتة

 ,Varisco)) متا يستمى تاللبتات الشترقية.لدراستة است خدمس ل إلى المنح الدراسية ال تي المهطلح في المقام األس

المعرفي، ستتين  ان لت تين المس شرقين الكين لهم تاع طويل في هكا الحقلست اين م هوم االس شراق  لقد،   2015

م  االس شتراق العرب الكين  تدسا اه ماما  ساستعا  تت ، سدائمتا   الم ارين سهنتا لتم يت م الحتديث إال عتن االس شتراق  -قُتدم

 ة ال ي ت  رض حف الهيمنتةإف اح النهرة األسرستية العنهرية تجاه الشرق، هكه النهر على  ف  -األسرستي البرتي

ف يجتتة االستت عمار  سالستيطرة علتتى الشتترق تتتداعي ال  تتوق األسرستتتي، فتتي الوقتتس التتك  كتتار يعتتافي فيتت  متتن العجتتز

ما يحلو لت  سيختدم مهتالح ، سكترس هتكا  المس عمر  سإفشائ  حسياألسرستي البرتي ل ، فقام المس عِمر ت وصيت 

، سكثيرا  ما تنطو  على رؤية الثقافة العرتية علتى  فهتا ةعديد جيالالوصت في سعي اإلفسار األسرستي البرتي أل

حتدد . لقتد   (,WHAT IS ORIENTALISM) ري تة سم خل تة س يتر ح تارية سنطيترة فتي تعتض االحيتار

( هتتدف االس شتتراق فتتي سضتتو  سصتتراحة سجتتأة Rudi Paretالمس شتترق االلمتتافي المعاصتتر )رسد  تتتارت 

د االس شتراقية فتي ذلتل العهتر، سفتي القترسر ال اليتة هتو ال  شتير، سهتو إقنتاع فيقول:"كار الهدف متن هتكه الجهتو

 (.33، ص  1992المسلمين تلب هم ت طالر االسالم، ساج كاتهم الى الدين المسيحي )الشرقاس ، 
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 فطولتتوجي( )إدسارد ستتعيد االس شتتراق: علتتى  فتت   ستتلوب متتن ال اتتر قتتائم علتتى تمييتتز سجتتود   عتترف

سالبترب، سهتو ي  تمن الموقتت ال ن يتك  الستلطو   - سفتي معهتم األحيتار -تين الشترق  تس مولوجي(  )سمعرفي

. سيرى آنرسر  (31، ص 1911)سعيد، للسيطرة على الشرق سام الك السيادة علي  لالس عمار األسرتي كأسلوب

األقهتى  علتى تلتدار الشترق اادهار الدراسات الشرقية تعتزى إلتى ارت اطهتا تاالست عمار األسرستتي سستيطرت   ر

الشترقية فتي القطتاعين الرئيستيين اللتكين  سالعالم العرتي، فيقول  فور ع د الملل: "إر االادهار الحقيقي للدراسات

إلتتى عهتتر ال مركتتز االستت عمار ، ستشتتال  تالدرجتتة األسلتتى همتتا الشتترق األقهتتى سالعتتالم العرتتتي، يعتتود تاريختت 

) معهتد   ساستا القترر ال استخ عشتر،  تم فتي  لثت  األنيترناص إلى السيطرة األسرستية على القارات المنستية فتي 

 .  ، موقخ جريدة الراية(2001االس شراق الرسسي، 

فيتترى  المس شتترقور  ف ستتهم، فيتترسر  ر االس شتتراق تتتم تتتدافخ ال  تتول المعرفتتي للشتتعوب األنتترى،  متا

 هيومتافيزم( لعهتر النه تة) ماسيم رسدفسور،  ر االس شراق كار يع ر عن الر  ة في توستيخ ال لست ة اإلفستافية

 .  (323، ص 1911 )سعيد،

 رادسا  ر ي تي وا إلتى الح تارات النموذجيتة  ف ي فهاية القرر الثامن عشر ستداية القرر ال استخ عشتر،

الشترقية، سلمتا  رادسا  سهاتكا  ضتافوا فمتاذح متن الح تارات  نترى. الاالسياية ال ي تس لهمها  سرستا ح تارات

ساادهتر، سلاتن إرادة المعرفتة العلميتة هتكه  الح تارات معرفتة علميتة، فمتا االس شتراقال وصل إلتى معرفتة تلتل 

 ر يبدس  قوى من الشرق، ستال الي  ص ح هكا األنيتر موضتوعا   تالح ارات الشرقية تمس عندما اس طاع البرب

 عمتا كافتس عليت مدرسسا  سالبرب جهة دارسة، تعد  ر  درك البرب ت وق  سان ل س العالقات تين الشرق سالبرب 

البرتتتي، ارتتت ا  عنتتدما كتتار الشتترق مزدهتترا  سالبتترب يعتتافي متتن ال تتعت ساالفحطتتاط. ستال تتالي فتتإر االس شتتراق

 . (323)سعيد، ص  الثقافي تالمشرسع االس عمار  ال رفسي ا ال ريطافي، سالك   ص ح االس شراق سجه 

 

 الروسي والسوفيتي نظرة في تاريخ االستشراق -0

كتد  ر سمن هو  سل  رتي عنتي تدراستة الشترق، سلاتن متن المو ، ا م ى تد  االس شراقال يعرف تال 

سدرسوا علتوم القترآر  سل من قهد االفدلو سقهورها  تار عهم ها ستعلموا في مدارسهاالقسو سالره ار كافوا  

الطتي سال لست ة  فتي سترجمتوا القترآر سك تي على علماء مسلمين في علوم شت ى، ست لمكساساللبة العرتية،  ساالدب

، سكافس تلل ال داية ستطور ذلل العلم لتديهم س فشتئس متدارس س كاديميتات فتي   لتي التدسل البرتيتة، سالرياضيات

م تعتد 999(، الك  اف ختي تاتتا لانيستة رسمتا عتام  Jerbertلئل الره ار الراهي ال رفسي )جرترت سسمن  سائل آ

(،  1111Gerard de Gremono-1111يترار د  كريمتور س)جتتالده، تعلم  في معاهد االفدلو سعودتت  التى 

، 1919)الستت اعي،  العرتيتتة سمخل تتات  شتتهر علمتتاء المستتلمينستعتتد  ر عتتاد هتتخالء التتى تالدهتتم فشتترسا الثقافتتة 

 شتجعس الحاومتات الرسستية فتي العهتود المخ ل تة دراستة ال تراث ، ستخهوص االس شراق الرسسي فقتد(13ص

سذلل ل وستيخ المعرفتة ، رسسيا ةاليم اإلسالمية الواقعة تحس سيطرك  ي علف تاألقالعرتي اإلسالمي سناصة ذلل ال

القوقتاا سآستيا  ساسيا  من مهادر معرفة شعوب  تالشعوب اإلسالمية، سكافس المهادر الثقافية العرتية تشال ركنا  

كلل المس شترقور افعاسس تشال إيجاتي لمهلحة رسسيا كمتا يع ترف تت هكه المعرفة ال ي .الوسطى سح ى الرسس

 إلى جني مخ شعوب آسيا الوسطى لمدة طويلة،  ف سهم، فيقول احدهم:" كنا فعيش جن ا  
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اإلستتالمي هتتو جتتزء متتن تتترا هم". سيقتتول المس شتترق تلوفتتدين:" فحتتن  التترسس  ف ستتهم يتترسر  ر ال تتراث الشتترقي 

 ، سجزء من  راضينا موجود فيالساحة الرسسية القيهرية الساتقة، فحن شرقيور تأف سنا الرسس سجميخ الكين في

 .  (21، ص2000، ع د ال  ا )آسيا، س لثي حدسدفا مخ دسل آسيوية"

سفهرا  لقرب رسسيا النس ي من الشرق، فقد تمانس من رتا  ساصر العالقات مخ هكه المنطقة منتك امتن 

رسستتيا سالعتتالم  م اتتر متتن ال تتاريخ، سكتتار االس شتتراق قويتتا  فتتي رسستتيا منتتك عهتتد تعيتتد حيتتث تعتتود الهتتالت تتتين

اإلسالمي إلى امن الدسلة الع اسية، حيث ت ادلس الدسلة اإلسالمية الس ارات مخ رسسيا، سلّما اح لس رسسيا تعتض 

تاالست عراب: سهتو االه متام المناطف اإلسالمية ااداد االه مام تاإلستالم سالعتالم اإلستالمي،  هتر لتديها متا يعترف 

 سعلتى متن ،ست عرب علتى متن انت   تدراستة العترب س حتوالهم سمميتزاتهمسآداتها ستطلتف كلمتة م تاللبة العرتية

 . (21، ص 2000)ع د ال  ا ،  يعني تاللبة العرتية سآداتها

من االس شراق الرسسي في ال  رة ف سها تقري ا، ف تي تعليتف ضإر االس عراب  هر ستطور كحقل ناص 

ب الرسستي فتي القترر الثتامن عشتر سيس شتهد تقتول ل ارتولد، سهو احد اك ر المس شرقين السوفيس، على االس عرا

كراتشاوفساي حين يقول:" إر الحاجة لمعرفة الشرق سالثقافة العرتية في ذلتل العهتد  صت حس ملموستة دسر شتل 

 . (12، ص 1911) حمد،  سح ى ق ل ذلل"

التك   (تطرس األك ر)ات القيهر وجيه نكت رسسيا ته م تاالس عراب في القرر الثامن عشر تناء على ت

. سمتن  922 مر تنسخ تقايا الا اتات العرتية المح و ة في مدينة تولبار. هكه المدينتة  ع نتف ستاافها اإلستالم عتام 

الواضح  ر عملية فشر هكه الا اتات لع س دسرا  هاما  فتي تطتوير االست عراب الرسستي فتي تلتل ال  ترة.  طلتف تعتد 

 ادرتت  فتي تأستيو  سل مط عتة تتالحرف العرتتي. سفتي عتام ( م1123-1713ذلل الااتي المعرسف  . كتاف يمير )

صدرت في رسسيا  سل ترجمة كاملة للقرآر الاريم تاللبة الرسسية. كما  فشئس ت وجي  متن تطترس األك تر  1117

 سلى مدارس ال رجمتة للمست عرتين.  متا فتي النهتت الثتافي متن القترر الثتامن عشتر فقتد دنلتس اللبتة العرتيتة فتي 

الثافويتتة فتتي تعتتض المتتدر الرسستتية مثتتل  ستت رانار،  يتتر  ر تدايتتة افطالقتتة العهتتد الجديتتد فتتي  منتتاهج المتتدارس

االستت عراب الرسستتي ف عتتود إلتتى تدايتتة القتترر ال استتخ عشتتر، إذ تتتم إدنتتال تتتدريو اللبتتات الشتترقية فتتي الجامعتتات 

كتة االست عراب فتي حر)الرسسية. ستأسسس  سل  قسام اللبتة العرتيتة فتي نتاركوف سقتااار سفيمتا تعتد فتي موستاو

 . (2009، رسسيا

فهكا المرسوم  دنل تدريو اللبتات الشترقية  ،1101الجامعي سنة  تد  االس عراب الرسسي من المرسوم

ذلتل  العليا س سو األقسام الخاصة لهكه اللبات، س ما اللبات الشترقية فتي  سرستتا البرتيتة فتي في ترفامج المدارس

رسستيا، فاللبتات الشترقية فتي م هتوم  ين اللبتات الستامية اللبتة الع ريتة،  متا فتيالزمار، فقد كافس الماافة األسلى ت

العرتية الماافة األسلى تينها، سقد  ُفشأ قسم اللبتة العرتيتة فتي  الرسس، كافس لبات الشرق اإلسالمي، سشبلس اللبة

 ال دايتة مدرست ار منك الرسسي م اشرة. سقد كار لالس عراب 1101المرسوم في عام  جامعة ناركوف تعد صدسر

القتترار السياستتي  م مايزتتتار، ارت طتتس إحتتداها تتتواارة الخارجيتتة الرسستتية، سستتاهمس هتتكه المدرستتة فتتي ندمتتة

الشرقية أل راض سياستية متخ  هتداف  سالمهالح الرسسية الخارجية، سكار هناك  ي ا  في رسسيا اتجاه للدراسات

 .(21، ص2000)ع د ال  ا ، دينية

http://www.ajrsp.com/
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م حيتتث تأستتو "الم حتتت 1111ة ال عليتتة لالستت عراب العلمتتي فتتي رسستتيا فتتي عتتام سيماتتن اع  تتار ال دايتت

(. سكتار هتكا 1131-1112اآلسيو " في تطرس ورغ على يد  حد  ك ر المس شرقين فتي ذلتل الحتين  .د. فترين )

المس شرق قد  جرى سلسلة ك يرة متن األتحتاث فتي علتم المستاوكات العرتيتة، سقتام تدراستة المراجتخ العرتيتة فتي 

 . (2009، حركة االس عراب في رسسيا)تاريخ تالد الرسس، ستعود إلي   سلى الدراسات ألعمال اتن ف الر

القوقتتاا فتتي ترجمتتة العديتتد متتن اآل تتار األدتيتتة العرتيتتة  ستتاهم سجتتود المستت عرتين متتن العستتاريين فتتي

سمتتن  ،الرسستتية م اشتترةت رجمتتة القتترآر الاتتريم متتن العرتيتتة إلتتى  (توجوسالفستتاي) اإلستتالمية، إذ قتتام الجنتترال

يع  تر  التك  (راايتن)، سكتكلل (اليعقوتي)الرسس كا م تل الك  دنل اإلسالم سقام ت حقيف مخطوطة  المس شرقين

تعلم العرتيتة سال ارستية  م( الك 1911-م1111)(كريمساي)م خهها في اللب ين العرتية سال ارسية سفجد  ي ا 

الك  شبت منتك صتبره ( كراتشاوفيساي)المس شرقين الرسس موساو. سمن  شهر  جامعة س سو ما  ة ك ر  في

فتأطلخ علتي  آراء المس شرقين سدراسة اللبة العرتيتة سذهتي إلتي الشترق فتزار مهتر سستوريا سفلستطين، تدراسة

للعرتية س مة ر   يقول  ف  كار ما شت  نزائن ك  ها ستعرف إلي علمائها س دتائها،  م عاد إلي تالده سعين  س اذا

 . (2009، حركة االس عراب في رسسيا)لعرتي الجديد تالنس ة للبرباألدب ا

ستخاصة في فرفستا حيتث  سفتدت رسستيا   سرستاسقد  فادت رسسيا من الدراسات العرتية ساإلسالمية في 

العثمافيتتة  وستتخ اإلمتتارةللدراستتة فتتي مدرستتة اللبتتات الشتترقية الحيتتة فتتي تتتاريو. ساادادت عنتتد تتعتتض ال تتاحثين 

ت انم الحدسد الرسستية م اشترة سفت ج عتن ذلتل سجتود عالقتة تراسحتس تتين المتد تاتس اإلم راطورية ال ي ستحولها 

 .(21، ص2000)ع د ال  ا ، سالجزر سالهداقة سالعداسة

ية تشتال ذرسة ال ع يتر عتن ال وجت  الرسستي فحتو الميتاه الدافئتة الجنوتيتة سكافس الحرسب الرسسية ال رك

س صقاع الشرق األسسا البنية، فقتد شتهدت ال  ترة المم تدة تتين النهتت الثتافي متن القترر الستاتخ عشتر سالنهتت 

الثافي من القرر ال استخ عشتر سلستلة حترسب سقعتس تتن التدسل ين متن اجتل الستيطرة علتى ستواحل ال حتر األستود 

المنتتاطف القري تتة منهتتا )الق قتتاس سال لقتتار( متتخ ام تتدادات األسلتتى منهتتا. إر هتتكه الحتترسب ال تتي تلتت  عتتددها عشتترة س

ستجتاسا مجمتتوع ستتنواتها  ال تتين عامتا، اادادت ضتتراسة ستتتأ يرا علتتى العالقتتات الدسليتة تشتتال م تتواا متتخ ااديتتاد 

رتيتتة الا تترى علتتى  صتتقاع الشتترق األسستتا  طمتتاع رسستتية سافحتتالل اإلم راطوريتتة العثمافيتتة ستهافتتس التتدسل األس

، 1911) حمتد،  المخ ل ة، سهو الدافخ ذات  الك  حمل الرسس ل اثيت ذلل االه متام تالدراستات الشترقية ستاريخهتا

 .  (12ص 

إر الق ايا ال ي عرضناها ف ال عن عوامل  نرى هيأت  رضتية مناست ة لههتور االس شتراق الرسستي 

لشرق علميا في رسسيا منك القرر الثامن عشر ساس طاعس  ر تقطتخ شتوطا ك يترا ستطوره تسرعة. ف د ت دراسة ا

عدد من المخسسات ال ي  سلس دراسة تلدار الشرق األسسا  ة في القرر الماضي، الك  شهد فشأةمن ال طور ناص

ذاتهتا، سقتد  سقسم الدراسات الشترقية فتي الجامعتةالك  مر ذكره، سشعوتها اه ماما ك يرا، مثال الم حت األسيو ، 

حيتث  سقسم دراسة اللبات الشرقية ال اتخ للدائرة األسيوية في ساارة الخارجيتة الرسستية، 1133تم ف ح  في العام 

النجاحتات ال تي تتم تحقيقهتا فإلى جافي جمعيات علمية جبرافية سا ارية مخ ل تة.  ضمس قسم اللبة العرتية سآداتها،

 يرى، 1930- 1179سف األكاديمي تارتولد دانل هكه المخسسات جعلس من المخر  المعر

http://www.ajrsp.com/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ثانيوالنشر العلمي | اإلصدار ال ثاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                         8  

ISSN: 2706-6495 

 

 ر االس شراق الرسسي قد تمان من تحقيف فجاحات اك ر مما حقق ها فهائره في تلدار  سرتا البرتية نتالل القترر  

 .  (12، ص 1911) حمد،  الماضي

ينتة إلتى معهتد اإلس شتراق ال تاتخ ألكاديميتة العلتوم الستوفيي ية فتي مدفيمتا تعتد ستحول الم حتت اآلستيو  

يجمتخ تتين كوفت  هيئتة  كاديميتة سفموذجتا لثقافتة الحتوار تتين ال لتدار ساألديتار سالشتعوب سافس تطرس ورغ، سهتو 

، سقتد ك  تس عنت   حتدى الهتحت ،سهو مركز مهتم متن مراكتز ال ستويف لل اتر الجديتدالمخ ل ة في العالم المعاصر

خ مهامت  العلميتتة فتي ال حتتث النشتر ستتتدريو سهتو الاال ي تتات 190سذكترت تأفتت  اح  تل تيوتيلتت  ال العرتيتة متتخنرا

سقد سضخ المعهد فهي عيني  منك ال داية تحقيف عدة مهام،  قافية، سعلميتة، ستعليميتة، سهتكه المهتام يماتن  الطل ة،

 . ، موقخ جريدة الراية(2001) معهد االس شراق الرسسي،  حهرها تال الي:

للزسار، سما  ة للعلماء، سمركتزا للدراستات العلميتة، فتي آر يعد المعهد نزافة للمخطوطات الشرقية، سم ح ا  -1 

  ساحد.

. سيعتد اليتوم متن  تترا مراكتز ال حتوث فتي مجتاالت ال تاريخ ساللبتة 1930اف قل المعهد إلتى موستاو فتي عتام  -2

 ساآلداب ساالق هاد سالسياسة.

 .تح تتتتتتتتوى نتتتتتتتتزائن المعهتتتتتتتتد عتتتتتتتتددا ك يتتتتتتتترا متتتتتتتتن الا تتتتتتتتي، سالمخطوطتتتتتتتتات النتتتتتتتتادرة سالثمينتتتتتتتتة -3

 سيشارك المعهد في مشاريخ ال حث سالط اعة العالمية سالمختمرات العلمية تاإلضافة إلى تعليم الطالب.  -1

سالجدير تالككر  ر نريجتي المعهتد يح لتور اآلر مناصتي مهمتة فتي التدسائر السياستية لمخ لتت التدسل، سمنهتا  -3

  ، موقخ جريدة الراية(.2001راق الرسسي، ) معهد االس ش مثل الرئيو ال لسطيني محمود ع اس الدسل العرتية

إر الا اب الرسس يرسر العمل فتي هتكا الحقتل لتيو لت   هميتة فتي مجتال العلتم سالمعرفتة فقتا، سإفمتا لت  

سياسية نطيرة سجادة في ف تو الوقتس. فهتو ي عترض إلتى العالقتات اإلفستافية سالمواقتت الوديتة  - همية اج ماعية 

ين على مواد سمهادر سمراجخ ساسعة. سيخكد سجهة النهر هكه معهم الا تاب تين مواطني سشعوب الشرق مس ند

تتوريو داف ستي  حيتث قتال:"  ر ستاار تلتدار الااتتي سالرحالة الرسس ستجدر اإلشارة هنا إلتى قتول احتدهم سهتو 

ال بي ين الشرق األسسا كافوا يقاتلور الرحالة الرسس تالود، سالعطت، ساالح رام، سكافوا يميزسفهم عن العمالء 

. ستتكلل  ضتاف الرحالتة الترسس فتي تتاريخ االس شتراق  (11، ص1911 داف ستي ،) للدسل االس عمارية البرتيتة"

 . (373د.ت،  كاديمية العلوم السوفي ية، ) الرسسي  شياء كثيرة سجديدة سقيمة

اث  ني تحول إلى مير ، س هور االتحاد السوفي ي1911عام  اف قل إلى العهد الجديد تعد الثورة ال لش ية  

عنهر  ساسي ل شييد اس شراق سوفي ي م طور. سقد  سلى المعنيور االس شراق جاف ا ملموستا متن اه مامتاتهم فتي 

سقس م ار، تحيث حهي تاه مام شخ  رئيو الدسلة الجديد )لينين(، ف  شجيخ منت  تتم فت ح معهتد لالس شتراق فتي 

األديتي سجتاء فت ح األسل منهمتا تنتاء علتى اق ترا  رفعت  إليت   موساو سمعهد اللبتات الشترقية الحيتة فتي لينينبتراد.

تخ ف ح مخسسات مشاتهة فتي عواصتم ا.  م ت الك  كار من األصدقاء المقرتين إلى لينين )ماسيم  وركي(سالقاص 

) حمتد،  ( سفتي  يرهتا فيمتا تعتد1919، سفتي تتاكو فتي العتام 1911الجمهوريات الشرقية )في طاشتقند فتي العتام 

   . (21، ص 1911

 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-4-5| تأريخ اإلصدار:  عشر ثانيوالنشر العلمي | اإلصدار ال ثاالمجلة األكاديمية لألبح

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                         9  

ISSN: 2706-6495 

 

سسر س الدراسات الشرقية السوفي ية من اس شراق ما ق ل الثتورة ميرا تا ك يترا سكتار الجيتل الستاتف متن 

التترسس سالرحالتتة ي ميتتزسر دائمتتا تمعرفتتة اللبتتات الشتترقية سإتقافهتتا إلتتى حتتد ك يتتر، سااله متتام ال تتام تالمهتتادر 

ف هتا البنيتة. سالشتل  ر المس شترقين الستوفيس قتد سالمراجخ، ساالح رام سالود الدائمين لشعوب ستلدار الشترق س قا

 لتي  انكسا هكه ال قاليد تااملها، س ضافوا مجموعة متن المزايتا سالخهتائ  الجديتدة فتي دراستة الشترق األسستا

  . (373، ص1911)داف سي ،  عليها ال وج  األيدلوجي للثورة الرسسية ال لش ية

 

 لسوفيتكتابات المؤرخين والكتاب ا خصائصتجاهات وإ-3

من المسلم ت   ر األحداث ال اريخية تخ خ لقوافين معينة اج هد المخرنور سال الست ة  ف ستهم فتي ست يل 

كشت  سرارها منك القديم، ستشتال نتاص منتك عهتر النه تة األسرتيتة. ساألحتداث ال اريخيتة كافتس ست قتى سليتدة 

د  تتتدى الا تتاب التترسس سالستتوفيس . سقتت(73، ص 1911) حمتتد،  عوامتتل محتتددة ت تتأ ر تهتترسف الزمتتار سالماتتار

اه مامتا ك يتترا فتتي دراستتة ال تتاريخ العرتتتي الحتتديث، سركتزسا علتتى  حتتداث مهمتتة، ستناسلوهتتا تال حليتتل سالدراستتة، 

في ت سير الوقائخ ساألحتداث،  ة الجدلية سالمادية ال اريخيةمنهج المادياع مادهم  منطلقين من اع  ارات عدة  همها،

ميات عده لدى المخرنور منها المنهج  س ال  سير الماد   س العلمتي  س ال قتدمي، ل مييتزه سقد عرف هكا المنهج ت س

،  متتا تحليتتل المج متتخ سشتترسط  ، التتك  يع متد عوامتتل م عتتددة ستركي يتتة مخ ل تتة فتيالستترد  عتن ال  ستتير ال قليتتد 

الجدليتتتة تتتين العتتتاملين  ال  ستتير المتتتاد  فيتترى مع قديتتت ، افتت  يع متتتد ال حليتتل العلمتتتي الحتتديث    تحليتتتل العالقتتة

، الموضوعي سالكاتي في تطور األحداث، سما ي هل تنشاط المج مخ تاافة شرائح  سط قات  فتي العمليتة ال اريخيتة

سإتراا الجوافي المادية سي عمف في دراسة الجوهر لي خكه  ساسا ل حليالت  دسر الهواهر الستطحية، سيع  تر ال نتى 

ا ل افعااستتا لل راكيتتي الستت لى: القاعتتدة االق هتتادية ا االج ماعيتتة، مس رشتتدال وقيتتة دسر  ر يجردهتتا متتن ال  اعتت

  . موقخ الحوار الم مدر(، 2013 العالف،) لينينت حليالت رساده ماركو سافجلز س

فلم يا ت الا اب السوفيس تسرد األحداث السياستية سالمعتارك العستارية سمتا تمختض عنهتا، سإفمتا  تتدس 

لواقتخ العرتتي تإتعتاده االج ماعيتة ساالق هتادية مست ندين علتى متا  فراتت  األحتداث ال تي اه ماما ك يرا في تحليتل ا

س قس ف رة االس عمار ساألتعاد ال اريخية سال ركيز على متا سقعتس عليت   عيتنهم متن مستاسء   نتاء الحاتم العثمتافي 

 .  (3، ص1911، )داف سي  الم أنر، سالحق ة ال ي  عق    ال ي تمثلس تال واجد االس عمار  البرتي

إر هخالء الا اب تأ رسا تنهرة العداء ال تي كافتس ستائدة تتين الدسلتة العثمافيتة ساإلم راطوريتة الرسستية، 

، سقد  هرت إسقاطاتهم على ت ستيرهم لإلحتداث ال اريخيتة، سر  ت هم فتي الينينية-سما اس جد من م ادء الماركسية

ك تاب "تتاريخ األقطتار  ةاالراء تستهولة، فمتثال يقتول م رجمت ال أ ير على الواقخ العرتي، سيماتن الاشتت عتن تلتل

العرتية الحديث:" ك ي لوتساي مخل   منطلقا  من ساقخ سجهة فهتر الماركستية اللينينيتة. إفت  افطلتف متن ر   ت  فتي 

دء رؤية ال اريخ الحديث لل الد العرتية في ضوء تعاليم ماركو، إفجلو سلينين. سكتار يتخمن تمامتا  تاف هتار الم تا

الشيوعية في حل الق ايا الوطنية سالاولوفيالية، سفتي الطاقتة الثوريتة ساإلتتداع الجمتاهير . سهتو ين قتد فتي ك اتت  

لوتستتاي، ) تحتتدة السياستتة الاولوفياليتتة ال تتي تن هجهتتا التتدسل األسرستيتتة سيع  تتر سجودهتتا فتتي الشتترق كشتتر مطلتتف

 .  (1، ص 1911
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اب سالمخرنين السوفيس   رها الواضح فتي فقتل  راء األقتدمين التجاهات ال ارية ساأليديولوجية للا إر ل

من الرحالة سالمخرنين الرسس، فهم يق  سور االراء سالمشاعر   ناء حديثهم عتن شتعوب الشترق، سهتي ت  تف متخ 

، سهي جميتخ الشتعوب (الشعوب المس  ع ةما يه   )ت تلل األيديولوجية الجديدة، لكلل يههر المخلت كمدافخ عن

. سعتادة ، سهتكا متا كتار يختدم المطتامخ القيهترية فتي الدسلتة العثمافيتةفتس تخ تخ لإلم راطوريتة العثمافيتةال ي كا

يطرحور الشعي ال ركي من ط قات  الحاكمة إلدنالها في ص وف الشتعوب المست ع دة، ليهت و جتام   ت هم علتى 

ة المستيحية االر دسكستية ف تال عتن سالنزعالسلطار سالط قات الحاكمة ال ركية، ستدفخ هوالء )الوطنية الرسسية( 

على االفحياا إلى القيهرية الرسسية، ضد اإلم راطورية العثمافية اإلسالمية نهوصتا ال عهي للقومية السالفية 

سالتك  كتار يطهتر  في الحرسب المس مرة تين الدسل ين منك تأسيو الدسلة العثمافية سح ى الحرب العالميتة األسلتى،

سما ف ج  على س يل المثال، 1111-1117ية كما حدث نالل الحرب الرسسية ال ركية الجيش الرسسي فزعة صلي 

عنها من عالقات.  ير  ر هوالء الا اب ال يخ ور تعاط هم مخ تلل الشتعوب ال تي كافتس ناضتعة للدسلتة العثمافيتة 

، 1911)داف ستي ،  ال لقتار العرب سالشتعوب المستيحية فتيكما يه وفها  كثر من  يرها كت علقهم تت (المس ع دة) س 

 .  (3ص

إر هتتكه اآلراء التتواردة لتتم تاتتن مطلقتتة فتتي  حاامهتتا  س فهائيتتة، كوفهتتا ت هتتت تاتتل ذاك الحتتي سال علتتف 

تالشرق العرتي ساإلسالمي، الر هناك من سجد فيها    الدراسات االس شتراقية الرسستية سالستوفي ية، إفهتا ستوقس 

 عتن سر تم متا قيتل عتن االس شتراق الرسستي تأفت  تمي تز لحترب  نترى متن فتوع  نتر ضتد اإلستالم سالمستلمين،

سإف  لم يهدر عن مثل  رضية العتداء تتين البترب سالشترق اإلستالمي، سإفمتا كتار  األسرستي البرتي، االس شراق

فتار فتي اإلماتار إيتراد  مثلتة كثيترة عتن توجهتات الترسس الم اترة فحتو منتاطف  المعرفي اإلفسافي. تدافخ ال  ول

دسافخ كافتس فتي ال دايتة دينيتة ستجاريتة، سمتخ  هتور السياستة كعنهتر محترك جديتد، ستيما تعتد الشرق األسستا تت

ال وجهات مرحلة جديدة اتخكت طاتعا  كثر جدية ستنهيما عما كتار عليهتا فتي تلل السوفي ي، دنلس  هور االتحاد 

  . (01، ص 1911) حمد، ) الساتف

الرسس  ر يوجهوا جهودا ج ارة في حترب اإلستالم  يككر العقيقي :"إر المس شرقور اس طاعوا تمن فيهم

سمطتاعن، علتى هتكا التدين، سار يلقتوا محاضترات كثيترة فتي  سالمسلمين، إذ  ل وا ك  ا ت تيض ستما اعافتا س حقتادا  

الجامعتتات، سار ينشتترسا المقتتاالت فتتي الهتتحت سار يخل تتوا الموستتوعات الا يتترة سار يهتترفوا جهتتد كثيتتر متتن 

مزاعمهم س تاطيلهم، سلقد كافس نطة المس شرقين م عددة الوجتوه ساألتعتاد، تع متد إلقتاء  المسلمين في الردسد على

 . (971د.ت، ص  العقيقي،) المثق ين، ستس مر على فقد جوافي معينة من اإلسالم الشل في ف وس

 

 الكتاب السوفيتالمؤرخين ومميزات كتابات -5

 يها تالنقاط ال الية:المس شرقين السوفيس تمميزات يمان تحدتات ا ك تميزت

 االه مام تاألدب العرتي ته ة ناصة، سااله مام ت هنيت المخطوطات سفهرس ها.-1

 تث ت ساست  دال ذلتلاأل تراض الدينيتة  ال عتد عتنسالستافر،  ال كتكب الواضتح تتين الموضتوعية الجتادة سالعتداء -2

  . (21، ص2000)ع د ال  ا ،  ر اإلسالمياألفاار االش راكية، سمحاسلة إيجاد قدم لها في الشرق ك ديل عن ال ا
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، سسجتود فتوع متن ال عتاطت متخ شتعوب الشترق، سمنهتا االس شتراق االس عافة تساار آسيا الوسطى فتي مجتال -3

 الشعوب العرتية. سهكا الجافي سي ناسل  ال حث الحقا من نالل دراسة تعض المس شرقين السوفيس.

هتار الحقيقتة ال تي تجاهل هتا المهتادر البرتيتة، ساالتهتال الم اشتر الجدية في العمتل فاتار هنتاك محتاسالت إل -1

 .  (373، ص1911)داف سي ،  تالمنطقة ساالطالع على حيثيات الهاهرة ال اريخية

ال ركيتز ال حقتف متن الن تائج، ستميزت ك اتاتهم تالعلمية سال  سير المنطقي لألحداث: فاع مدت تحليل األست اب س -3

ال ركيتز علتتى  ة سالسياستية سالعستارية، متخفتي الحتدث ال تاريخي، االق هتتادية ساالج ماعيتعلتى العوامتل المتخ رة 

تلتوف وفالمنهج االق هتاد  فعتل فعلت  متخ المس شترقين الستوفيس فعنتدما ي نتاسل متخر  مثتل كالعامل االق هاد ، 

 ،ف  إر شعر سار لتم يشتعر، فاللثورة  م عددة األتعاد ق، فاف  ر م إتداع  في تقديم صورفي العرا ( ورة العشرين)

فهت ك ات  يدسر حول عوامل اإلف اح سعالقات اإلف اح، س هرت لدي  تأ يرات الثورة ال لشت ية  كثر من جعل  فقد

لماركستية، ستتدا ي هتل تتين  جتزاء الشتعي ال نيويتة لفاتار األهور سالمن  ا  سافعااساتها على الدراسة ساسقا كثير

سجعل من سانة المدينتة متن هتم  ،س حيافا م ناحرة، سفهل تين الريت سالمدينة العراقي سصن   إلى ط قات م  اينة

ر سماليين سآنرين ين مور إلى الط قات العمالية، سفيما تعد ستوف فعتزا هتكه المقتوالت تم اتعتة تعتض النهتوص 

 ثورة العشرين .لمن نالل دراس   

قية، سهتكا متا فلحهت  فتي الا تي ال تي تتين اع مادهم على مهادر مهمة سمخ ل تة سم نوعتة ممتا  عطاهتا مهتدا -7

 يدينا  ف وفداري ساي في ك ات  "سياس ار إااء العالم العرتي" لم يا تت تاالع متاد علتى الو تائف القيمتة فتي  رشتيت 

ساارة نارجية االتحاد السوفي ي، فقد تهيأت ل  إماافية العمل في  ألرشيت الوطني في الهنتد س رشتيت الدسلتة فتي 

 (1911-1111الثتافي ) مسيين أللمافيا في عهتد سلتيالطالع على الو ائف القيمة في األرشي ين الدتلوماتريطافيا، سا

 . (7، ص 1913 توفداري ساي،) 1913-1933) سعهد النااية

إر األ ل ية الساحقة من الو ائف المح و ة فتي األرشتي ات البرتيتة لتم تهت ح فتي م نتاسل األيتد  إال فتي 

عوامل دفعس الااتي في تأليت ك اتت  فتي محاسلتة إللقتاء األضتواء علتى ال تاريخ الحقيقتي،  السنوات األنيرة. سهي

سعلى سياسة االم ريالية سالههيوفية فتي العتالم العرتتي، فتي القترر ال استخ عشتر سالقترر العشترين )ح تى  سانتر 

ساألمرياتار   رفستيينن سالالحرب العالميتة الثافيتة( ست يتار الطترق ساألستاليي ال تي حتاسل المست عمرين ال ريطتافيي

 .  (7، ص 1913توفداري ساي، ) تواسط ها إن اع شعوب ال لدار العرتية إلرادتهم

( ك ات  "تاريخ األقطار العرتية الحديث" 1972-1907ك ي المخر  المس عرب فالديمير لوتساي ) كما

فتي الجامعتات سالمعاهتد  لقاهتا محاضترات مجموعتة ك اتت  يعتد  األصتلسفتي  ،اللينينتي -المنهج الماركستيمع مدا 

 . (3، ص1911لوتساي، ) تهكا االسمالط عة صدرت  السوفي ية

فماذح على جافتي ك يتر متن األهميتة متن الدراستات ال تي  عتدها تعتض المس شترقين الستوفيس فتي  هناك

كا تتم ان يتار ال يمان اإلحاطة تدراستاتهم جميعتا فتي مثتل هتكا ال حتث، لت م تط يعة الحال كثيرةال اريخ العرتي، سه

 الث ك ي كنماذح لمس شرقين سوفيس، تم تسليا ال وء علتى جوافتي معينتة منهتا، متن نتالل فهتوص ان يترت 

، سك تاب "تتاريخ األقطتار العرتيتة الي ك تاب " تورة العشترين" لاوتلتوفإلي تا  تعتض األفاتار، سهتي علتى ال تو

ارفستاي، سهتي تمجموعهتا تشتال فستيج م ميتز الحديث" للوتساي، سك تاب " سياست ار إااء العتالم العرتتي " ل وفد

 عرف ت  الا اب السوفيس، ف م ال ركيز من نالل األسل،
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على الشرسط المادية في تحليل األتعاد السياسية ساالق هادية ساالج ماعية للمج مخ العراقي، ال ي قادت إلى  تورة  

ين قتد ة االست عمارية( للتدسل البرتيتة، سالعشرين،  ما الثافي ف ناسل ق ية مهمة تعرض لهتا المخلتت سهتي )السياست

،  متا الثالتث سياست ار إااء العتالم العرتتي، فقتد هتا التدسل األسرستيتة ف هجاتحدة السياسة الاولوفيالية ال ي في ك ات  

ستتعى توفدارفستتاي إلتتى استت عراض سياستتة  نتترى إااء العتتالم العرتتتي، سهتتي علتتى طتترف فقتتيض متتخ السياستتة 

ة اللينينية كما ع ر عنها، سياسة الهداقة ساألنتوة ال تي اف هج هتا  سل دسلتة اشت راكية فتي االس عمارية. إفها السياس

 ، يعني تها االتحاد السوفي ي.العالم

 

 لوف وطبيعة ثورة العشرينوتك-6

فتي حتتوار ألحتتد الا تتاب فتتي صتتحي ة المشتترق، متتخ المتتخر  كمتتال احمتتد مههتتر، سقتتد ستتأل  عتتن التتدسافخ 

مس شرقين السوفيس )الرسس( للا اتة عن  ورة العشترين سلمتاذا ؟ فأكتد  ر ال تاحثين ساألس اب ال ي دفعس تعض ال

سالمس شرقين السوفيس ك  وا عن  ورة العشرين تعض المقاالت، سفي   نتاء الثتورة كافتس الهتحت الرسستية تنقتل 

ا، فقتدمس صتورا  فدر األن ار عن الثورة، ستناسل رجال الهحافة سالا اب الاثير عن الثتورة سجوافتي مهمتة منهت

 .  (1، ص2009)كاتي عراقي،  عاسس اه مام سفهرة ناص ين تالثورة

سكار من تينها مجموعة من المقاالت ال ي ضمها ك اب ) ورة العشرين في االس شراق الرسستي( سالتك    

تاور من عدة موضوعات منها )لمحتة عتن االست عراب الرسستي سالستوفي ي( س)العتراق فتي االس شتراق الرسستي 

الستتوفي ي( س ) تتورة العشتترين فتتي االس شتتراق الرسستتي( س)هتتل هتتي  تتورة  م اف  اضتتة(. ستتتين مههتتر فيهتتا،  هتتم س

األس اب ال ي دفعس المس شرقين الرسس سدع هم إلى االه مام تالثورة، ستتاألن  هتخالء المس شترقين التكين ضتم 

متتن المخشتترات المهمتتة ليقهتتة الشتترق  الا تتاب مقتتاالتهم عتتن  تتورة العشتترين، فهتتم كتتافوا يع قتتدسر  ر الثتتورة كافتتس

األسسا، سكوفهم كافوا ينهرسر إلى الثورة تأفها تمثاتة ضرتة قويتة سجهتس إلتى المهتالح ال ريطافيتة، ف تال عتن 

كوفهم تاحثين يه مور تهاكا حركات ستهاكا تطورات، إلى جافي فهرتهم الخاصة للعراق، تأف  تلد  لت ليلتة سليلتة 

سحموراتي ستيس الحامة، سح زهم على هكا االه مام، تلل الرحالت ال تي قتام تهتا الرحالتة ستاتل سالجنائن المعلقة 

 -فيدشتاا-الرسس إلى العراق، سك  وا عن هكا ال اريخ الزاهر سهكه الح ارة المشرقة مثل المس شرقين .)كوتلتوف

 .   (1، ص2009)كاتي عراقي،  كوكورياجين( –اسراتيار 

، سهتتي متتن تتتأليت كوركتتو 1922 تتورة العشتترين " تعتتود إلتتى العتتام إر  سل دراستتة موضتتوعية عتتن " 

كرياجين تعنوار " حركة ال حرر الوطني في المشرق العرتي. تالد ما تين النهرين " سمن الم يد  ر فشتير إلتى  ر 

المخلت  سرد في مثل ذلل الوقتس الم اتر تالنست ة ل تاريخ "  تورة العشترين " معلومتات مهمتة عنهتا ت تين توضتو  

دها ال حرر  سهتو يست ند فتي تقويمت  ألحتداث الثتورة إلتى حقتائف سردت فتي المهتادر ال ريطافيتة سعلتى لستار تع

 .  (11، ص 1911 احمد،)  المسخسلين االفاليز سصحاف هم

سمن تين  سلئل المس شرقين السوفيس الكين اه موا تثتورة العشترين هتو المس شترق الستوفي ي المعترسف 

لتت   ، سعتتين  ستت اذا لل تتاريخ فيهتتا،1930ستختترح متتن الاليتتة الشتترقية تموستتاو عتتام  ،1907)كوتلتتوف(، سلتتد عتتام 

محاضتترات سدراستتات فتتي تتتاريخ العتترب المعاصتتر، سالحركتتات الوطنيتتة سال حتترر التتوطني فتتي ال لتتدار العرتيتتة، 

 سق ية الوحدة العرتية، ترك سراءه مجموعة من الدراسات القيمة عن ال اريخ العرتي الحديث سالمعاصر،
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، صتدر فتي 1901 -منها ك ات  " فشوء حركتة ال حترر الوطنيتة فتي المشترق العرتتي  ساستا القترر ال استخ عشتر 

ص حة. سك اتت  "  372، 1972ص حة. سك ات  "األردر " صدر في موساو  ي ا في  321، 1913موساو عام 

 . (29، ص 1911 تو هالل ، ) ص حة 217، 1119رتية اليمنية "، موساو الجمهورية الع

وم الستتوفي ية عتتن رستتال   الموستتومة لتتفتتال شتتهادة التتدك وراه متتن معهتتد االس شتتراق ال تتاتخ ألكاديميتتة الع

 فتي ك تاب مست قل تاللبتة الرسستية 1931الوطنية ال حررية في العراق(  سال ي فشرت عتام  1920)اف  اضة عام 

 . (11، ص 1911)احمد، 

تتاريخ الحركتة الوطنيتة ال حرريتة فتي العتراق إر هكه الدراسة تاشت عن مرحلة متن  هتم المراحتل فتي 

الحديث، هي  ورة العشرين ال ي ف حس الطريف لن ال الجماهير الشع ية في العراق متن اجتل االست قالل التوطني 

لل الد. ستع  ر هكه الدراسة محاسلة إل هار الدسافخ ساألس اب االج ماعية ساالق هادية سالسياسية ل لل الثورة، كمتا 

ال الشتتعي العراقتتي متتن اجتتل ال حتترر التتوطني، سموقتتت الط قتتات ي ف تتمراكتتز القتتوى الط قيتتة فتت ستتعس ل وضتتيح

المخ ل ة سال ئات الط قية للمج مخ العراقي   ناء الثورة. كما تعمل على تقييم ف ائج الثورة، ستحديد  همي هتا سماافهتا 

في ي، ق تل هتكا المخلتت دراستة علميتة عتن في ال اريخ الحديث لل الد. سجدير تالككر اف  لم تهدر في االتحاد الستو

 . (11-10، ص1913)كوتولوف،  الثورة . سيالحظ  ر المهادر الخاصة ت اريخ العراق في تلل ال  رة قليلة جدا

سكار ذلل يا ي لجلي  فهار المخرنين العراقيين ساألجافي إلى " ورة العشرين" فقلمتا يوجتد حتدث فتي   

اقيين ث سالدرس متا حهيتس تت   حتدا ها ال تي كترس لهتا عتدد متن الا تاب العترتاريخ العراق المعاصر حهي تال ح

كمتتا تطتترق إلتتى سقائعهتتا عتتدد متتن  .( 17ص، متتن تتتاريخ العتتراق  احمتتد، صتت حات) ات مستت قلة مرموقتتةدراستت

المس شرقين األجافي منهم، اسهافيستيار سل تين سفيدجيناتة سفيليتي ايرلنتد سارفولدسلستن سآنرسر.س تورة العشترين 

وحيتتدة تتتين  حتتداث تتاريخ العتتراق المعاصتتر كتترس لهتا  كثتتر متتن رستتالة ساحتدة علتتى الهتتعيد الجتتامعي فتتي هتي ال

 . (17ص، من تاريخ العراق ص حات، 1911احمد، ) الخارح

قدم كوتلوف في مقدمة الا اب تحليال للمهادر ال ي تناسلس تاريخ العراق في تداية القرر العشرين علتى 

اتها، ساهم تلل المهادر، هي الو ائف ال ي  صدرتها السلطات االس عمارية ال ريطافيتة، قل ها سان الف  فواعها سلب

  ، س"تقارير المو  ين االفاليز في العتراق إلتى مجلتو عهت ة األمتم"1920مثل "تحث في اإلدارة المدفية " لسنة 

 .    (11 ، ص1913)كوتولوف، 

تال  هتتيل عتتن ال تتاريخ االق هتتاد  للعتتراق سفشتتاط الستتلطات ال ريطافيتتة فتتي هتتكه سهتتكه الو تتائف ت حتتدث 

ال الد، لانها كما يقول ال ت حدث عن الحركة الوطنية ال حررية ل لل ال  رة ما عدا تعض ال عليالت لت عض  تواهر 

ر األسرتية في النمستا األحداث، كما  فاد ال احث من تعض الدراسات ال ي قام تها القناصل االفاليز في تعض ال لدا

سالمجر ستلجياا سرسسيا، سهي دراسات ذات قيمة عالية عن ال ناء االج ماعي ساالق هاد  للعراق ق ل االح الل، 

 عتتن الحالتتة السياستتية فتتي العتتراق، يتتا  نيتتامال تتي تع  تتر مهتتدرا عل ،إلتتى جافتتي الهتتحافة ال ريطافيتتة ساألمريايتتة

س)ب دياستور(، سكتكلل  يتوفج() ،ن مككرات اإلداريين االفاليتز  مثتالاس طاع الحهول على عدد ليو تالقليل مس

 فتتي جتتز ين 1920-1911الدراستتة ال تتي سضتتعها المنتتدسب الستتامي ال ريطتتافي فتتي العتتراق )ارفولتتد سيلستتور( 

 . (31، ص 1913)كوتولوف، 
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ة، تشتار سمخ ان الف سجهات النهر ال ي تنطو  عليها تلل المهادر، إال  فهتا اح توت علتى س تائف  مينت

(، سفي السنوات األسلتى 1911-1911العالقات االج ماعية ساالق هادية في العراق ق ل الحرب العالمية األسلى )

كوتلوف، سيمان اع  ار تقارير سمككرات الرحالتة التكين اارسا العتراق، متن المهتادر  ال ي تل ها ال ي ركز عليها

الل ال ركتي للعتراق. سفتككر تهتورة ناصتة الرحالتة الترسس:) القيمة لدراسة العالقات االج ماعية في ف رة االحت 

جيركوف، . ( س)تينزرك( س )كارتسيت(س)شيلاوفنساوف(، سكتكلل ك تار المسشترقين فتي دسل  سرتتا البرتيتة، 

 .        (23، ص 1913)كوتولوف،   مثال ) .ااناس( س )م.استينايم( س يرهم

التورد  التك  اف قتد فيهتا ال احتث الرسستي كوتلتوف فقل كمال احمد مههر تع تا متن  راء الااتتي علتي 

على  ساس،  ر األنير في ذهن  مسطرة يريد تط يقها على المج مخ العراقي توج  ناص. سألف  يريد فتي دراست   

 ر يث س  سال  ر المج مخ العراقي كتار ق تل الثتورة يستيطر عليت  اإلقطتاع، سار التكين قتاموا تتالثورة، هتم جمتاهير 

رك    كوتلوف فيقول  ر قيادة الثورة كافس في شيو  العشائر سرجتال التدين دعمال سالحرفيين  م يس ال الحين سال

سال ورجوااية الوطنية، سي يت الورد  كيت يماتن " ر تاتور الثتورة قامتس ضتد اإلقطتاع تينمتا شتيو  العشتائر 

 . (27 ورة العشرين، ص) حمد،  تولوا قيادتها"

" يخس ني إفي ال اس طيخ  ر  سافف هوالء الا تاب علتى ر يهتم فتي ك تاب سعلف حينها علي الورد  قائال:

كوتلوف"، تعتد  ر ستطر تعتض اآلراء ال تي  سردهتا علتى لستار تعتض الا تاب التكين سجتدسا فتي ك تاب كوتلتوف، 

فحتتن تتتأمو الحاجتتة إليت  ل قيتتيم تاريخنتتا فتتي ضتتوئ ، ستأفتت  يم تتاا عتتن كتتل س ، فموذجتا حيتتا لل حتتث العلمتتي الحتتديث

 ات األنرى ال ي ك  س عن  ورة العشترين، تاوفت  ي  تمن تحلتيال علميتا للعالقتات االج ماعيتة ساالق هتادية المخل

فتي الماتار  -ة ال تاريخ ال تي هتي صتافع -ديتدا ي تخ الجمتاهير سالسياسية ال ي مهدت للثورة، ساف  اع مد  ستلوتا ج

 .  (211، ص 1911الورد ، ) األسل من الحوادث

ين" كهتاهرة تاريخيتة ت اعلتس فتي وتلوف تقديم صورة ساقعيتة عتن " تورة العشتريقول مههر:" حاسل ك

ها عوامل فاتعة متن الهترسف الموضتوعية للمج متخ العراقتي ف ست .  تم افت  لتم يحتاسل  ر "يث تس  ر المج متخ صنع

دم صتورا العراقي كار ق ل  ورة العشرين يسيطر علي  النهام اإلقطاعي". فكلل ممتا ال يح تاح لمحاسلتة إ  تات، فقت

لرستتم ال نيتتة االج ماعيتتة لشتتعي العراقتتي ق تتل " تتورة العشتترين" ح تتى يماتتن فهتتم العوامتتل الاامنتتة سراء مواقتتت 

ستهرفات فئات اج ماعية مخ ل ة  ال ا ما يوليها األس اذ الورد  ف س  اه ماما ساضحا في دراسات ، سيقول مههر 

ل الحين سالعمتال سالحترفيين" س كتد مترارا سعلتى  ستاس على لسار كوتلوف "إر الكين قاموا تالثورة هم جماهير ا

) حمتد،  تورة العشترين،  ماد  إر جميخ ال ئات االج ماعية تقري ا  سهمس في الثورة سلان ان لت دسرها سموقعهتا

 .  (37ص

موا إلتتى الثتتورة تحتتس ضتتبا تلتتوف متتن  ر شتتيو  العشتتائر إفمتتا اف تترد التتورد  علتتى متتا جتتاء تتت  كو

ا يحتاسلور اف هتاا ال ترص لالتهتال تتاالفاليز سترا، سف تى ذلتل، سذكتر إر التكين اتهتلوا عشائرهم، سإفهم صتارس

سرد الورد   سماء الكين قاموا تاالتهتال، سف تى عتنهم جملتة ست هتيال إفما لمناقشة سطلي االس قالل، سا تاالفاليز

 هاايتة هتم شتيو  تنتي حجتيم إر الشيو  الكين سصت هم تاالفهزاميتة ساالف :"االتهام الك  سص هم ت  كوتلوف، سقال

ساع متد فتي دحتض ر   كوتلتوف علتى رسايتات مخ ل تة منهتا . "الكين كافوا اشد القادة صمودا فتي  تورة العشترين

 رساية احد العراقيين سهو )المزهر ال رعور(،
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 سكتتار متتن جملتتة التتكين ح تترسا االج متتاع تتتين شتتيو  )آل ف لتتة( سالقتتادة االفاليتتز، سقتتال ال رعتتور:" إر الميجتتر 

تعتتض الشتيو  فلتم يوفتتف"، سعنتدما نتترح الميجتر متن الم تتيت ساجت   فتتراد  إ تواءاالفاليتز  )فتورتر ( حتتاسل 

العشيرة سانرين من  ل شل  فتي الم اسضتات متخ شتيونهم، سع ترسا عتن ذلتل تاألهتاايج الشتع ية )الهوستة( سكتار 

 -217ص ، ص1911لتورد ، ا) اح جاجا على الم اسضتات، كمتا يتزعم كوتلتوف ، سلم تانالميجر المقهود تها

211)  . 

الر الااتتتي شتتاء  م  تتتى تتتدت تتتأ يرات  النهريتتة ال تتي عرضتتها التتورد ،إر الطتتاتخ العتتام للا تتاب يخكتتد 

ال  سير الماد  علي ، فقد سعى تال ما  ستي من قدرة إل  ات صحة النهرية ال تي ينطلتف منهتا فتي ت ستير ال تاريخ، 

اح سعالقاتهتا، سدسر الط قتات االج ماعيتة الاادحتة متن عمتال سفالحتين فاار جل تركيزه منه ا على سسائل اإلف ت

 اعيتة األنترى، )شتيو  العشتائر سعلمتاءسحرفيين في الهيرسرة االج ماعية، في حتين ي بافتل ذكتر ال ئتات االج م

، فمشتارك هم سقيتتادتهم للثتورة حقيقتة ال يماتتن ل متن ق يتل سضتخ الشتتيء فتي محلت التدين سمثق تين( سار ذكرهتا فتتكل

فارافهتتا، سيماتتن مالحهتتة ذلتتل تستتهولة متتن قتتراءة فهتتول الا تتاب، حيتتث ركتتز علتتى تشتتريح المج متتخ العراقتتي 

سعالقات  االق هادية سمرجعيات  االج ماعية، سذلل فاتج عن اع قاد ناطئ متن كوتلتوف متن  ر المج متخ العراقتي 

ساإل راء على حساتهم، سلهكا يع قتد  ر يعيش في  ل فهام إقطاعي قائم على اس بالل شيو  العشائر ألفراد الق يلة 

 فراد الق يلة عدلوا عن الدفاع عتن حقوقهتا سلتم يعتد تاست طاع هم حيتااة اتستا األستلحة، فاع متدسا فتي التدفاع عتن 

 . (213 ، ص1911)الورد ،   ف سهم على الهراسات سال خسس

ت األستتلوب ذاتتت  فتتي سفيمتتا يلتتي فج تتزء تع تتا متتن مدسفاتتت  ال تتي هتتي جتتزء متتن كتتل ات تتخ فيهتتا المخلتت  

 طرسح تت ، سلاتتي تاتتور العينتتة شتتاملة ستعطتتي صتتورة دقيقتتة سمع تترة عتتن الا تتاب ارتتتأى ال احتتث فقتتل فهوصتتا 

)عينات( من فهول  المخ ل ة مخ تعض المالحهات سال عليقات ال سيطة سكما يلي: يقول كوتلوف في ك اتت  " تورة 

ت  الم عددة س دياف  المخ ل ة، ا ر ك ير على الحيتاة السياستية  ركيي المج مخ العراقي، تقوميالالعشرين" :" لقد كار 

 .  (12، ص 1913كوتولوف، ) لل الد"

سي تترا الااتتتي فتتي فهتتل  األسل  حقيقتتة تاريخيتتة لهتتا  همي هتتا تالنستت ة للعتتراق   تترت علتتى ساقعتت  سعلتتى 

اللهتا حترسب متدمرة متخ مس ق ل ، حيث ن خ العراق لسلطة اإلم راطورية العثمافيتة طيلتة  رتعتة قترسر قتادت ن

إيرار من اجل االست يالء علتى العتراق، األمتر التك  تترك ا تارا ساضتحة علتى الحيتاة فتي العتراق، فقتد ست ي ذلتل 

الدمار الق هاديات ال الد، سس ي سقتوع العتراق فتي الطترف األقهتى لإلم راطوريتة الم راميتة إلتى افعزالت  عتن 

كه الدسلة. فادى ذلل إلى ه وط اإلف تاح الزراعتي فتي العتراق فتي تلتل المجاالت االق هادية س السياسية سالثقافية له

ال  رة تشال مرسع، حيث  هملس مساحات شاسعة من األراضتي الزراعيتة ساك ستح ها الرمتال سالميتاه ساألمتال ، 

سكافتتس األدسات  . (21، ص 1913كوتولتتوف، ) إلتتى مستت نقعاتالعتتراق ستحولتتس جميتتخ األراضتتي فتتي جنتتوب 

األنرى تدائية جتدا، سيع  تر المحتراث الخشت ي سال تأس  كثرهتا اف شتارا، إشتارة ساضتحة إلتى تتأنر الزراعية هي 

 .  (30-29ص ، ص 1913كوتولوف، ) األدسات الزراعية ) دسات اإلف اح(، ستأنر  ساليي اإلف اح
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يتتة سستتادت القريتتة العراقيتتة فتتي تدايتتة القتترر العشتترين عالقتتات إقطاعيتتة م تتأنرة. سلتتم يخ لتتت فهتتام ملا

األرض في العراق عما هو علي  في تقية  فحاء تركيا من الناحية الرسمية. حيث منحس معهتم األراضتي األميريتة 

)كوتولتتوف،  إلتتى الم ن تتكين فتتي الدسلتتة الستت باللها تهتتورة مخق تتة، علتتى  ستتاس س تتائف ناصتتة دعيتتس ب)الطتتاتو(

 . (31، ص 1913

 قستام م ميتزة رئيستة متن حيتث  شتاال العالقتات سين قل المخلت إلى موضوع  نر قسم العتراق فيت  إلتى 

االج ماعية ساالق هادية السائدة في القرية، مناطف ال ادية السورية سالجزيرة، مناطف تبداد سال هرة سالموصل س 

مناطف العراق األسسا ) ساسا دجلتة سال ترات(، ستستان منتاطف ال اديتة الستورية سالجزيترة ق ائتل تدسيتة عرتيتة، 

ات ق ليتة عريقتة سصتارمة. يقتوم علتى تن يتكها شتيخ الق يلتة، ات تداء  متن تحديتد عقوتتة الستارق  س حافهس على عاد

 (33-32ص ، ص 1913)كوتولتوف،  تحديد مسار الق يلة في ال نقتل ساألرض ال تي ت نقتل فيهتا الق يلتة ) التديرة (

التك  ال  او صورة الهراع الط قيسفي  نايا عرض الااتي لعالقات الق ائل العرتية سواء ال دسية  س المس قرة يع

الشيو  سالستلطات ال ركيتة، سار كتار ذلتل فتي ق ائتل ال ترات األسستا   كثتر سضتوحا متن  هوادة في  تين ال الحين

 اجل تنهيم سسائل الر  سملاية األرض.

سلم يان حال األكراد تأحسن حاال حيث عافى األكراد الرحل س ش اه الرحل ) الاوجر(  رسفا اس ع ادية 

ال مثيتتل لهتتا ستحتتول معهمهتتم إلتتى رعتتاة متتأجورين، كمتتا حرمتتوا متتن الحقتتوق السياستتية ساضتتطر قستتم متتنهم إلتتى 

االفخراط في ندمة رئيو الق يلة سحراس   ستحولس الق ائل ال ي تسان شتمال العتراق إلتى تنهيمتات ط قيتة لخدمتة 

 .  (31، ص 1913)كوتولوف،  مهالح اإلقطاعيين

سالموصل فهي ت ميز ت مور كامل للعالقات األتوية، حيث طرد اإلقطاعيور  ما مناطف تبداد سال هرة 

ال الحين من األرض تإسناد من السلطات ال ركية، سسادت في هكه المنتاطف ح تى  سائتل القترر العشترين حيتااات 

اتا ك يرة لألراضي من ق ل اإلقطاعيين، سي رب المخلت  مثلة حول  تلل األسضتاع حيتث كافتس تستاتين ديتالى مل

. سيهتر المخلتت علتى  (17، ص 1913)كوتولتوف،  ل  خ عائالت من األ رياء اإلقطاعيين الكين يقطنور تبداد

ت سيره لالق هاد العراقي في تلل ال  رة سيه   تاالق هاد اإلقطاعي، لي رهن صحة النهرية الماركسية في ت سير 

ئتتل القتترر العشتترين، شتتال كامتتل لالق هتتاد الحتتدث، فيقول:"سقتتد ستتاد منتتاطف الموصتتل ستبتتداد سال هتترة، فتتي  سا

)كوتولتوف،  اإلقطاعي، حيث لم تان هنتاك فترسق تميتزه عتن النهتام اإلقطتاعي ستوى تعتض المستائل ال  هتيلية"

 .  (71، ص 1913

سيخل  إلى ف يجة تعد  ر يسوق مجموعة ك يرة من األمثلة، حول حيااة األرض سسضخ ال ال  ال سيا 

ي الك  لحف ت  من اإلقطاعيين فيقول :" لقد ساد العراق تأكمل  فهام اإلف تاح اإلقطتاعي، سمعافات  سالهلم االج ماع

ر م االن الفات الا يرة تين المناطف المخ ل ة في ال الد. ساق رار  راء ستك  اإلقطاعيين تمن هى ال خس سالحرمار 

ين  مترين: حالتة ال قتر المتدقخ  س المتوت  متام ان يتار تتكتافوا للمن جين الم اشرين للخيرات المادية، فهتم كمتا يقتول 

 . (11، ص 1913)كوتولوف،  جوعا

سين قل المخلت إلى  سضاع المدينة ل شتريح فتوع  نتر متن االق هتاد المحلتي سهتو االق هتاد) الحرفتي(، 

 ليل قي في ت سيره للحدث تال ار الماركسي، فيككر اف  لم ي جاسا عتدد عمتال االجتراء فتي العتراق فتي تلتل ال  ترة،

 ت خ عشرات األلوف، تمن فيهم العمال الموسميين.
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سيالحظ  ر سجود عدد ك ير من ال الحين المعدمين سالمحرسمين من األرض المست عدين لالشت بال فتي    عمتل،  

ف ال عن ال با الم زايد من ق ل ر س المال األجن ي الك  تدا ي سلل إلتى الت الد، سلتم ياتن ف يجتة ع ويتة ل طتور 

الت الد،  س هترت مجموعتة متن المهتافخ الت عض منهتا افشتاتها الحاومتة العثمافيتة لحستاب الجتيش الر سمالية فتي 

.  ما تطور المخسسات الر سمالية الخاصة فقد كتار ضتعي ا، سلتم يههتر  (11، ص 1913)كوتولوف،  ساألسطول

شتة الخاصتة لهتنخ    تطور سوى في تعض ال رسع اإلف اجيتة ال تي تل تي اح ياجتات الستوق المحليتة كإف تاح األقم

المالتتتو القوميتتة سمتتواد اإلفشتتاء سصتتناعة الستتجاد سالهتت ا ة، ف تتال عتتن المن جتتات الزراعيتتة القاتلتتة لل هتتدير 

. علتى  ر االق هتاد التوطني ال تي تطتور فيهتا اإلف تاح الر ستمالي لتم ت ستخ  (11، ص 1913)كوتولوف،  س يرها

 . (13، ص 1913)كوتولوف،   دائية للر سماليةتشال عام، سكقاعدة فإفها لم تخرح عن فطاق األشاال ال

كل ذلل كمتا يقتول كوتلتوف :" دى إلتى  تشتخ االست بالل للعمتال سافخ تاض اإلف تاح الحرفتي فتي المدينتة    

)كوتولتوف،  العراقية إلى حد ك ير، سساجهس الهناعة الحرفية الخراب  كثر من    فرع  نر من فترسع اإلف تاح"

دقيف ما يهيي العمال سالحرفيين على  يد  الط قة الر سمالية ستال تالي تحميتل  . ليوضح تشال (11، ص 1913

النهام الر سمالي ت عات ما يجر  سما  صاب العمال فتي تلتل ال  ترة، لتكا كافتس الط قتة العاملتة عنتد فشتأتها، قليلتة 

 اب تتأنر التوعي الط قتي العدد، شديدة االرت اط تالمج مخ اإلقطاعي، سلم تان تمثل قوة ط قية محهو ة. ساهم  ست

للعمتال، عتتدم استت قرار الط قتتة العاملتتة، سناصتتة فئتتة العمتال الموستتميين، التتكين كتتافوا يع  تترسر العمتتل فتتي المدينتتة 

مساعدا مخق ا لالق هاد  ل الحي، ف ال عن ت عثر العمال في مخسسات صبيرة، فاالس بالل ال شخ للعمال قد س ي 

اهير ستاار المتدر، فقتد عتاح الحرفيتور سالعمتال سالم شتردسر فتي  كتوا  تخسا مرع تا سمجاعتة ال مثيتل لهتا لجمت

)كوتولتتوف،  م هدمتتة  شتت   تاألق تتاص سفتتي ارائتتي ضتتيقة متتن الطتتين سفتتي  تترسف صتتع ة س يتتر صتتحية للبايتتة

 .  (90، ص 1913

سكمدنل لموضوع الا تاب فتي ال هتل الثتافي التك  تنتاسل فيت  المخلتت موضتوع العتراق نتالل الحترب 

ألسلى سسياسة المح لين االفاليز. تدا  المخلت تمناقشة ق ية االق هاد العراقي سالدسر الحاسم للر سمالية العالمية ا

في توجيه  منك  سائل القرر العشرين، حيث سضعوا  يديهم على ال جارة الخارجية سش اة المواصالت فتي الت الد، 

 . (99، ص 1913)كوتولوف،  لخامساس خدموا العراق سوقا ل زسيد الهناعة ال ريطافية تالمواد ا

تين الدسل االس عمارية  لمافيا، سايطاليتا، سفرفستا،   ستدا المخلت يككر مالتسات الموقت الدسلي ستأ يرات

. س دت تعتدها الحترب العالميتة األسلتى  (101، ص 1913)كوتولتوف،  ستوجي  األحداث في المنطقة كل لهالح 

ق هاد ، حيث اس خدم كال الجاف ين الم نااعين اإلماافيات سالثرسات الم توفرة تالنس ة للعراق إلى ايادة ال أام اال

. س دى ه وط اإلف اح الزراعتي ستوقتت  (103، ص 1913)كوتولوف،  في ال الد ل ل ية اح ياجات القوى المسلحة

هير . سساجهتس جمتا (112، ص 1913)كوتولتوف،  اس يراد ال  ائخ الهتناعية إلتى ارت تاع فتاحش فتي األستعار

، فتأ رت هتكه األسضتاع  (113، ص 1913)كوتولوف،  الشبيلة في العراق المجاعة سالموت ف يجة تلل الهرسف

تشتال  س تتأنر علتى الحركتة الوطنيتة فتي العتراق، سعلتتى تطتور الن تال التوطني ال حترر  لشتعي العتراق ل  تتد  

 .1920ص حة جديدة من حياة العراق تقيام الثورة عام 
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   االستعماري للدول الغربية لوتسكي والدور -7

سوفي ي  ( الك  هو  ك ر ان هاصي1972-1907المخر  المس عرب فالديمير توريسوفي ش لوتساي )

، سعتتين  ستت اذا 1930تختترح متتن الاليتتة الشتترقية تموستتاو ، فتتي مجتتال تتتاريخ التت الد العرتيتتة الحتتديث سالمعاصتتر

ة الحديثتة، فتي المجموعتات الهتادرة عتن جامعتة موستاو، لل اريخ فيها، سل  عدة  تحاث عن تاريخ ال لتدار العرتيت

سمحاضرات سدراسات في تتاريخ العترب المعاصتر، سحركتاتهم الوطنيتة، سال حترر التوطني فتي ال لتدار العرتيتة، 

 .  (1، ص1911لوتساي، ) سق ية الوحدة العرتية

 ن ذ  ق ل. سهو يعدمطرسقة م سكار من العلماء الك  ينا ور على عملهم سيسيرسر تجر ة في س ل  ير

قدم تتاريخ األقطتار العرتيتة  .مخسو المدرسة السوفي ية للمخرنين المس عرتين. ف ي ف اجات  سمحاضرات  الجامعية

لماركستية سجهتة فهتر ا  تي لوتستاي مخل ت  منطلقتا  متنسقتد ك ،ة كمادة تحتث مست قلة قائمتة تتكاتهاالحديث ألسل مر

سلينتين.  ،إفجلتوس -في ضوء تعتاليم متاركو لالد العرتية ي شاالحديث لل ال اريخ  يرى اللينينية. سكافس ر     ار

. سهتو ين قتد فتي ك اتت  تحتدة ل الق تايا الوطنيتة سالاولوفياليتةسكار يخمن تماما  تاف هتار الم تادء الشتيوعية فتي حت

مالحهتة ذلتل  ، سيماتناألسرستية سيع  ر سجودها في الشرق كشتر مطلتفالسياسة الاولوفيالية ال ي تن هجها الدسل 

  . (1، ص 1911، الحرب الوطنية  لوتساي،) مطالعة فهول الا ابنالل 

فا ات  حهيلة عمتل  ،في ك اتات  حول تاريخ المنطقة العرتيةالم  خ لدى  قراف  لوتساي ف و المنهج  إت خ

ستتاو فتتي معهتتد مو 1937منتتك عتتام  جامعيتتة  عتتدها سشتترع فتتي إلقائهتتاسلستتلة محاضتترات ل ف يجتتة، سهتتو م واصتتل

للدراسات الشرقية، سفي جامعة موساو سفي  يرهما من معاهد الدراسات العالية السوفي ية. سقد فشر قسم من هكه 

 تاللبتة الرسستية(، 1910المحاضرات ك هول م  رقة "ال تاريخ الحتديث لألقطتار المست عمرة سال اتعتة" )موستاو 

 ،1911)لوتساي، عرتية س ضاف إليها مواد جديدةالمحاضرات الخاصة ت اريخ األقطار ال سفيما تعد سسخ لوتساي

 . (3ص

سمما يخست ل   ر محاضرات  هكه لم تسجل تهورة كاملة. سلهكا اق  تى فت  الا تاب "تتاريخ األقطتار 

العرتية الحديث"  ر ي خك  ساسا  ل  مسودات ستدسينات مخ ل ة لمحاضرات فقحس ساس املس تموجي المخ هرات 

  الكين س رد  سماء ال عض منهم في  نايا طالتستموجي مخطوطات  ،لوتساي ف س  ئفالموجودة في سجالت سس ا

، فتإر مت ن متثال ستما  ر س ائف لوتساي لم تح  ظ تأية صورة مدسفة لمحاضرت  عتن  تزس فرفستا للجزائترال حث، 

ة ال هتتل الثالتتث عشتتر سضتتخ علتتى  ستتاس ال هتتل الحتتاد  عشتتر متتن ك تتاب "ال تتاريخ الحتتديث لألقطتتار المستت عمر

سال اتعة" الك  ك    لوتساي ف س . سقد اس خدمس تعتض األقستام األنترى متن هتكا الا تاب  ي تا  سناصتة ال هتل 

 .  (3، ص1911)لوتساي،  العاشر سال هل الثافي سالعشرسر إلعداد ك اب "تاريخ األقطار العرتية الحديثة"

الستتودار" سال هتتل العشتترين الفتتدا فتتي إعتتداد ال هتتل ال استتخ عشتتر "الدسلتتة المهديتتة فتتي شتترقي  سستتاهم

( سال هل الساتخ سالعشرين )األقطار العرتية نالل الحترب العالميتة 1911-1110)الجزائر في   ور األعوام 

(. تينما ساهمس سميالفساايا في تهيئة ال هتل الراتتخ )فلستطين سستوريا سالعتراق فتي تدايتة 1911-1911األسلى 

( سال هتل الراتتخ 1110-1110سسوريا سفلسطين في عهد ال نهيمات القرر ال اسخ عشر( سال هل ال اسخ )ل نار 

 سالعشرين )سوريا سفلسطين سالعراق في فهاية القرر ال اسخ عشر(.
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 صتدره  1911 -1191الااريت )سهو مس شترق ستوفي ي لت  ك تاب المستالة الارديتة  ساس خدم الن  الك   عده 

ترجمت  اك تر احمتد( كمتادة لل هتل الختامو سالعشترين  2001مركز الدراستات اإلست راتيجية فتي الستليمافية عتام 

 .  (21، ص1911)لوتساي،  سال هل الساتخ سالعشرين من هكا الا اب

جاء الا اب شامال ل اريخ األقطار العرتية الحديث سالمعاصر، تناسل في  األحتداث المهمتة فيهتا فتي ست خ 

نتر العهتد العثمتافي ستتأ ير ال نهيمتات العثمافيتة سعشرسر فهال، سلسلها حسي ال طور ال تاريخي، ف تد ها منتك  سا

س فهم هتتا علتتى الوضتتخ االق هتتاد  ساالج متتاعي، محلتتال  هتتم العوامتتل ال تتي  دت إلتتى ت ستتخ النهتتام اإلقطتتاعي 

العثمافي، ساضمحالل الن توذ الختارجي للدسلتة العثمافيتة، س هتور الحركتات الشتع ية سك تا  الشتعوب العرتيتة متن 

م  هور االس عمار الحديث ساآل ار الم رت ة على ح وره، سحهيتس مهتر االه متام األك تر اجل اس قاللها، سمن  

)لوتستاي،  فتي الا تاب، فاتار فهتي ها عشترة فهتول قتدم فتي ال هتل الثتافي دراستة للحملتة ال رفستية علتى مهتر

محمتد  . ساألحداث ال ي تلس لي تد  عهتد متن الهتراع التدسلي تتدنول اإلفاليتز فتي مهتر، ستستلم (13، ص1911

ليعود في ال هل السادس سالساتخ لي اتخ مجريات األحداث ف ناسل حملتة  ،(31، ص1911)لوتساي،  علي الحام،

سف ح السودار،  سصتراع محمتد علتي متن اجتل  (102، ص1911)لوتساي،  إتراهيم تاشا على الجزيرة العرتية،

  . (121، ص1911)لوتساي،  سوريا سفلسطين في ال هل الثامن

 اتخ  حداث مهر تعتد تقديمت  ل تاريخ عتدد متن األقطتار العرتيتة فتي المشترق ستوريا سفلستطين سمن  م ي

ليعتود فتي ال ركيتز علتى مهتر  افيتة ليعترض ،  (117، ص1911)لوتستاي،  سالعراق س قاليم الجزيترة العرتيتة،

ستتتأ ير ، (221، ص1911)لوتستتاي،  ق تتية قنتتاة الستتويو تعنايتتة فائقتتة، تحتتس عنتتوار االستت ع اد المتتالي لمهتتر،

القرسض الخارجية على سضخ مهر المالي، ستالعي الدسل البرتية سالهيارفة األسرتيتين تمقتدرات مهتر، ممتا 

دعا الخديو  اللجوء إلى ال رائي، سحينها رهنس الدسلة السال الحديد العائدة لها، سااداد الم ل  التك  كتار علتى 

، سلتم يب تل المخلتت جهتود  (230، ص1911)لوتستاي،  مهر  ر تدفع  لدائنيها ك وائتد لقترسض سستندات التدين

)لوتستتاي،  1111الحركتة الوطنيتة فتي مهتر ساشت داد اتجاهتات المعارضتة ال تي  فترات اف  اضتة احمتد عراتتي 

 .  (231، ص1911

سفي ال هل الثامن عشر فاقش مرحلتة جديتدة تتدنول مهتر تحتس حاتم اإلفاليتز الم اشتر سادعائهتا تتار 

ين هتتي  متتده تعتتد تنهتتيم الشتتخسر المهتترية، ل ههتتر متتن جديتتد الحركتتة الوطنيتتة ست شتتاتل اح اللهتتا مخق تتا سستتوف 

 1909ستنشا األحزاب السياسية سالنقاتات، سمن  م مرحلة تعا م دسر الرجعية تين عتام  1901األحداث تعد عام 

ليركتز ، سي رك المخلت موضوع مهر لي د  تطر  موضتوعات ناصتة تاألقطتار العرتيتة األنترى 1911س عام 

هكه المرة على  قطار المبرب العرتي سمعافاتها من جراء ال تدنالت األجن يتة سسياستة التدسل االست عمارية فرفستا 

ستريطافيا سايطاليا، ساالت اقات السرية تينها ال ي دترتها ل أسيو سطتن قتومي لليهتود فتي فلستطين، تعتد  ر عمتدت 

عملتس حاومتة الواليتات الم حتدة األمريايتة علتى إفجتا   تلل التدسل إلتى االف تمام إلتى سعتد تل تور، سسترعار متا

  . (171، ص1911)لوتساي،  صهيوفية –الم اسضات االفالو 

سهتي  حياة العرب سمست ق لهم،كثيرا على    رتس نيرا ركز المخلت في فهاية الا اب على مسالة هامة، 

 معاهتداتالتلتل ستوفي ي ف تل فتي ف تح حيتث كتار لالتحتاد ال مسالة المعاهدات السرية تتين التدسل االست عمارية،

 سإعالفها على المال، حيث   ار سعد تل ور سخا العرب الكين صعقهم  در االفاليز،
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سلم يان لسخطهم حد، عندما سق توا علتى حقيقتة اق ستام األقطتار العرتيتة، حيتث فشترت حاومتة رسستيا الستوفي ية  

تياتتتو فتتتي تشتتترين  –ة، ت تتتمنها ات اقيتتتة ستتتاياو المعاهتتتدات الستتترية الخاصتتتة تاق ستتتام اإلم راطوريتتتة العثمافيتتت

 .  (171، ص1911)لوتساي،  1911الثافي/فوفم ر

حينهتا ف د ت االتجاهات المعاديتة لالفاليتز ت وستخ لتدى العترب، سلتدى  فهتار سجنتود الثتورة العرتيتة، س

االفاليتز، رف وا اإلسهام في الحرب إلى جافي االفاليز، س عرب ضت اط الجتيش العرتتي عتن ستخطهم عتن ف تاق 

 .  (171، ص1911)لوتساي،  سشرع قادة الثورة العرتية في م اسضات مخ تركيا سهددسا تعقد صلح من رد معها

ستبيتتة إنمتتاد صتتوت الحتتف، ال جتتأ حاتتام االم رياليتتة متترة  نتترى إلتتى المراس تتات  :"يقتتول لوتستتاي

تياتتو  –الستوفي ية ات اقيتتة ستتاياو الدتلوماستية سالتتى الوعتتود المبريتة، فقتتد  علتتن سعتتد تل تور عقتتي فشتتر الحاومتتة 

كتافور  1م اشرة تار هكه االت اقية )تل يف عن ال الش ة(، ست ع  سلسن رئيو الواليتات الم حتدة تتإعالر م ادئت  فتي 

)لوتستاي،  "سصر  فيت  تأفت  ستيمنح حتف تقريتر المهتير لشتعوب اإلم راطوريتة العثمافيتة 1911األسل/ديسم ر 

  . (179، ص1911

 ب/  ستطو  30فتي تتن علتي حستين الشتريت سعود اإلفاليز الكين تد سا يطلقوفهتا، طلتي ساس نادا إلى 

تأستيو دسلتة تن يك االل زامات ال ي اتخكها ماماهور تشتار إلى ريجنالد سينجس المندسب السامي في مهر  1911

خ ذلتل فلتم ياتن ل تكمر عرتية تعد الحرب، سكار تكمر الحسين مق رفا تال هديد تإماافية قيام  ورة ضد االفاليتز، سمت

فيهتل ف ستيهما، فأفهمتا ر تم عتدم اتنت  الحسين    تأ ير، سار جزءا هاما من هكا الكفي يقخ على عتاتف الحستين س

، فمترت مخططتات االفاليتز  ق هما تاالفاليز،  لزما العرب في الوقس ذات  تالو وق تموقت االفاليز التود  تجتاههم

 .  (111، ص1911ي، )لوتسا سكافس الن يجة ما جرى ل لسطين

 

 العربي لدى بوندارفسكي  عالمال العالقة مع -8

مارس المخرنور السوفيس دسرا  ير ضئيل في كشت السياسة اإلم ريالية لالست عمار الجديتد فتي العتالم 

العرتي، ساع مدسا فيما اع مدسا على فشر الدراستات العديتدة سالا تي سالاتراريو الم ستطة لهتكه البايتة، سكتار قتد 

 سشتعوراأت عالقة سدية تين العالم العرتي سالمج معات الرسسية  حو تها الرحالة الرسس الكين جاتوا المنطقتة فش

تااليجاتية في ال عامل، سواء في حق ة اإلم راطورية الرسستية  س الحق تة الستوفي ية، األمتر التك  حتدا تأحتد الا تاب 

لل فيقول:" إر العمل الك  فعرض   الر لتيو لت   هميتة الرسس، سهو توريو داف سي ،  ر يككر في مقدمة ك ات  تك

سياسية نطيرة سجادة فتي ف تو الوقتس. افت  ي عترض إلتى  -في مجال العلم سالمعرفة فقا، سإفما ل   همية اج ماعية

العالقتتات اإلفستتافية سالمواقتتت الوديتتة تتتين متتواطني سشتتعوب الشتترق، مستت ندين علتتى متتواد سمهتتادر سمراجتتخ 

جدر اإلشارة هنا إلى  ر ساار تلتدار الشترق األسستا كتافوا يقتاتلور الرحالتة الترسس تتالود، موضوعية ساسعة. ست

سالعطت، ساالح رام، سكتافوا يميتزسفهم عتن العمتالء ال بي تين للتدسل االست عمارية البرتيتة. سيزيتد فتي القتول إر 

معرسضتة فتي ا لتي الا تي العالقة تين الرسس سالعرب كافتس عالقتة صتداقة سار كافتة المق  ستات سالمق ط تات ال

ال تتي ت حتتدث عتتن الشتترق األسستتا، تشتتهد علتتى  ر لهتتداقة التترسس متتخ شتتعوب الشتترق جتتكسر تاريخيتتة عميقتتة. 

سسياور المخلت سعيدا  جدا، إذا ما  دى العمل الم واضخ إلتى توطيتد ستعميتف عالقتات الهتداقة فتي المست ق ل تتين 

 . (11، ص1911داف سي ، ) شعوب تالدفا سشعوب الشرق األسسا
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فسج الا اب سالمخرنور السوفيس  فاارهم على هكا المنوال جاامين تار هكه الا اتات، هي حلقة سصتل 

سدعامة  ساسية لهيا ة عالقات جيدة متخ شتعوب الشترق سناصتة الشتعوب العرتيتة فتي المست ق ل. سالا تي ال تي 

نه  في  المخلت ال هل الراتخ لي تاتخ  تاتعس هكا المجال كثيرة، منها ك اب )سياس ار إااء العالم العرتي( الك 

من نالل  سياسة االتحاد السوفي ي إااء العالم العرتي، سي طرق في  إلتى الجهتود الا يترة ال تي تتكلها الستوفيس منتك 

قيام  ورتهم لخدمة الق ايا العرتية العادلة، سناصة في األسساط الدسلية فيقول:" حرص السوفيس منك قيتام الثتورة 

رعاية مهالح الدسل العرتية فتي المتختمرات الدسليتة، سسجت  اف قتادات الذعتة للتدسل البرتيتة ال تي  1911ال لش ية 

هتر فتوع ادرة علتى تستيير  مورهتا تن ستها. فهاس أ رت تحف الوصاية على الشعوب العرتية سال ي اع  رتها  ير ق

تنستيف المواقتت ستقتديم التدعم من ال عاطت سالعمل المشت رك تتين  طتراف عرتيتة س نترى ستوفي ية، الهتدف منهتا 

للق ايا العرتية ذات األهمية، ف تي ال  ترة ال تي عقتد فيهتا متختمر لتواار اار ممثلتو المنهمتات الوطنيتة فتي مهتر 

سسوريا سفلسطين سالعراق سال لدار العرتية األنرى رئيو الوفد السوفي ي تشي شيرين، إلطالعت  علتى مست جدات 

اار مجموعتة متن حتزب الوفتد تشي شتيرين، سستلموه عتدة   1923الثافي/يناير  كافور 30األمور في تلدافهم. سفي 

س ائف عن السياسة ال ريطافية في مهر تما في ذلل الا اب األسود، سعن األعمال الوحشية ال تي اق رفهتا االفاليتز 

 .  (219، ص1913  ساي،يتوفدار) مهرفي 

فتي رسستيا تاتن مشتاعر االح ترام العميتف دسمتا كافس األسساط االج ماعية ال قدمية توفدارفساي:"  ليقو

للح تارة العرتيتتة الرائعتتة سمشتتاعر ال عتتاطت التتود  إااء الن تتال ال حتترر  للشتتعوب العرتيتتة. سيجتتد المتترء فتتي 

توشتتاين سليرمول تتوف مواضتتيخ عرتيتتة  يتتر قليلتتة سقتتد قتتدر توشتتاين األدتتتاء سالشتتعراء التترسس  مثتتال  مخل تتات

" سك تتتي  و تتتول عتتتن العتتترب تشتتتعور متتتن االح تتترام سال عتتتاطت العميتتتف الح تتتارة العرتيتتتة رفيتتتخ ال قتتتدير،

. كمتتا  ر المتتخرنين الستتوفيس انتتكسا يقتتارفور سي طرقتتور إلتتى تتتأ ير الثتتورة  (271، ص1913)توفداري ستتاي، 

لم العرتتي، اال لش ية على فحو معين، سينهرسر إليها كمحرك مهم لاثير من الثورات ال حررية في العالم سمنها الع

متن فاحيتة  نترى ي عتكر إلقتاء األضتواء علتى ف تال شتعوب ال هتم المتخر  توفدارفستاي تقولت : ع ر عن هكا سقد 

ير العالم العرتي في س يل تحررها الوطني ضتد النيتر االست عمار  االم ريتالي علتى فحتو صتائي تتدسر تحليتل تتأ 

، ستتدسر دراستة تتاريخ العالقتتات نينيتةاألمميتة اللي، سسياستة االتحتاد الستوفي ي الخارجيتة  تورة  ك توتر االشت راكية

السوفي ية العرتية. سقد درسس هكه الق تايا الهامتة جتدا فتي مخل تات المست عرتين الستوفيس )رستشت ين، سلوتستاي، 

سي بينتتي تيليتتايت سايبتتور تيليتتايت سالفتتدا ساي تتافوف سميرستتاي سلوتستتاايا سكيل يتترغ ستريمتتاكوف سستتميرلوف 

 .  (3، ص1913)توفداري ساي،  سفيدتشسناو(

سينهر توفدارفساي إلى تلل العالقة تأفها متن صتنخ الشتعوب، سالشتعوب هتي ال تي تقترر مقتدار العالقتة 

سقيم ها، فيقول:" تتديهي إر الحاومتة القيهترية لتم تاتن ل تدافخ عتن شتعوب ال لتدار العرتيتة ساست قالها. فاألسستاط 

ريتة سهتكا االست قالل". سعلتى تختوم القترفين ال استخ االج ماعية الرسسية ال قدمية هي ال ي كافس تدافخ عن هكه الح

عشر سالعشرين اف قل مركز الحركة الثورية إلى رسسيا س ص ح الكسد عن شعوب الشرق تما فيها ال لدار العرتية، 

ق تتية حيويتتة لل رسلي اريتتتا الرسستتية األكثتتتر  وريتتة فتتتي العتتالم، سلطليع هتتتا الا احيتتة حتتتزب العمتتال االشتتت راكي 

رسسي تزعامة لينين، ، ستعد  ر طور لينين النهرية الماركسية تطتورا مهمتا حستي  ترسف عهتر الديمقراطي ال

 ،(271، ص1913)توفداري ساي،  االم ريالية،
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سسضخ ترفامجا منطقيا قويما ل حرير الشعوب الم طهدة في المس عمرات سال لتدار ال اتعتة. فقتد رتتا ألسل مترة   

  ارهتتا جتتزء ال ي جتتز  متتن المستتالة العامتتة، مستتالة الثتتورة ال رسلي اريتتة مستتالة القوميتتات سمستتالة المستت عمرات تاع

 . (271، ص1913)توفداري ساي،  سدك اتورية ال رسلي اريا

إر تعاطت شعوب االتحاد السوفي ي مخ حركة ال حرر التوطني لشتعوب  سيس طرد توفدارفساي تالقول:"

لها، لتم ياوفتا محهتورين فتي قاعتات جلستات المتختمرات ال لدار العرتية سمساعدتها في إحراا هكه ال لدار اس قال

العالمية سحدها، سكار هكا معرسفا لجميخ الشعوب العرتية، ستأسسس في منتاطف عتدة فتي االتحتاد الستوفي ي لجتار 

مخيدة لمهتر، ف تي تتاكو تأسستس لجنتة "ارفعتوا  يتديام عتن مهتر" ستأسستس لجتار مما لتة فتي جمهوريتات  ستيا 

  . (211، ص1913)توفداري ساي،   "اتقاالوسطى السوفي ية س

سقد  تدى لينين اه ماما ناصا تدسائو الدسل االم ريالية في العالم العرتي. فقد ك ي تأشد االست ناار عتن 

. سفي سنوات الحرب العالمية األسلى صتدر 1911عدسار االم رياليين االيطاليين على عرب طراتلو البرب في 

ى مراحتتل الر ستتمالية" سالا تتاب التتك  ت تتمن عرضتتا ل عتتاليم لينتتين عتتن االم رياليتتة ك تتاب لينتتين "االم رياليتتة  علتت

سح مية افهيارها. ستبيتة تتأليت هتكا الا تاب درس لينتين عتددا هتائال متن المخل تات سالمقتاالت ساألدلتة سالمعطيتات 

"دفتاتر حتول اإلحهائية. سط عس ملخهات هكه المهادر سالا ي مخ مالحهات  ستحليالت  في مجلد تحتس عنتوار 

، سفي  ساسا العشرينات  نكت تقام  سلتى االتهتاالت تتين رسستيا (271، ص1913)توفداري ساي،  االم ريالية"

الستتوفي ية سال لتتدار العرتيتتة علتتى النطتتاق الحاتتومي ل  تتوح ذلتتل ال عتتاسر تتتين الشتتعوب، سقتتد فقلتتس ا لتتي الا تتي 

)توفداري ستتاي، العتتالم العرتي إااءب سياستت ار علتتى شتتاكلة ك تتا تإستتهابالستتوفي ية هتتكه المواقتتت ستحتتد س عنهتتا 

 . (211، ص1913

 

 إستنتاجات

 طتالعاإل طيهم فرصتة، يع مام ال احثين ع الدراسةوإر سضخ ك اتات المخرنين الرسس سالسوفيس موض

ف على  سضاع  س رسف فشأت  ستاريخ ، سعلتى الم تاهيم ساألستو س شراق الرسسي سالسوفي ي، سال عراال على

 سككلل مميزات  ال ي يمان حهرها تاالتي: ز عليها في ت سيره لإلحداثال ي ارتا

ت تمن ت ستاطة الموقتت ال ن يتك   عتن االس شتراق البرتتي )التك االس شراق الرسستي سالستوفي ي تميز  -1

    -اور عالق  ت، سللسيطرة على الشرق سام الك السيادة علي ( السلطو  لالس عمار األسرتي كأسلوب

سدية منك فشأت  مخ شعوب الشرق تشال عام، سالشرق العرتي اإلسالمي  -ي السوفي ياالس شراق الرسس

  .تدافخ ال  ول المعرفي للشعوب األنرى أف  تطور سفمافته ة ناصة، 

ا ر في رتا  ساصر العالقات مخ هكه المنطقة منك امن م ار متن ل  قرب رسسيا النس ي من الشرق،  إر -2

ست عراب: التك  تاالفي رسسيا منك عهتد تعيتد، فقتد  هتر لتديها متا يعترف  ال اريخ، سكار االس شراق قويا  

، سقتتد شتتالس تلتتل الدراستتات االستتاس ال نيتتو   حتتوالهم سمميتتزاتهمسالمستتلمين سانتت   تدراستتة العتترب 

 .لالس شراق الرسسي المعرسف
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على ذاتت ،  ي ا تاالس قالل عن االس شراق البرتي، ف اور مع مدا  االس شراق الرسسي سالسوفي يتميز  -3

، سقدم دراسات مهمة في كثيتر متن الموضتوعات ل  فجعل من األدب سال اريخ العرتي ساآل ار موضوعا  

، سف ح  نطاء سممارسات االس شراق البرتي التك  ارتت ا تمهتالح االسالميالعرتي الم علقة تالشرق 

 .  البرب االس عمارية

يعزفتور  لعترب، ممتا جعتل ال تاحثينلمثق تين اسستا افتي  مجهوال   ،الرسسي يااد ياور تاريخ االس شراق -1

 عنت  تعتضما فشر جل ، سمقارفة تما اف ج  االس شراق البرتي ة المخل ات العرتية الما وتة حول قللعن  

م  تمنة متخ دراستات حتول  اور  حيافتا  ت، مقاالت م  رقة في تعض المجالت العرتيةس العامةدراسات ال

  .االس شراق العالمي

على الدراسات ال اريخية ال ي قام تها مخرنتور تعالقات   رت العالم اإلسالمي تاريخيا ارت طس رسسيا ت -3

تميتزت تنتوع كما  ،فاافس فس يا  مخيدة لق ايا العرب رسس سسوفيس، سعلى اتجاهاتهم سط يعة ك اتاتهم،

نتي كا ال يعال تي صتدرت عتن مخرنتور  ترتيين، سهت من المهداقية إذا ما قورفس تالدراسات ال اريخيتة

، ستيما سار كثيتر من تكتكب تين صدق النوايا سسوء المقاصد تجاه ال اريخ العرتي ساإلستالمي يةلان  فها

من الشعوب االسالمية  ن ع ها رسسيا تتالقوة، ساصت حس ضتمن االم راطوريتة الرسستية سجمهوريتات 

  .، ستات ال عرف على ادتياتها س قاف ها  مرا  ضرسريا  االتحاد السوفي ي فيما تعد

علتى ال  ستير المتاد  سن تعس سناصتة تلتل ال تي اف جتس ايتام االتحتاد الستوفي ي  ، كدت تلل الدراسات -7

سمتتخ ذلتتل اإلف تتاح.  وامتتلالعالقتتات االج ماعيتتة إلتتى عواملهتتا الماديتتة سع سرجعتتس لل لستت ة الماركستتية، 

 ال حليل المنطقي لألحداث. فها اع مدت سسص ها كثير من المخرنين تالعلمية 

نين التترسس سالستتوفيس، حهيتتس ت قتتدير المتتخرنين علتتى مخ لتتت راستتات مهمتتة عتتن المتتخصتتدرت در -1

 إليهتااف ماءاتهم ال ارية، ساح لس ماافة م ميزة في الما  تات العرتيتة.  مثتال الدراستات ال تي تتم ال طترق 

 نالل ال حث، امثال: كوتلوف، لوتساي، ستوفدارفساي، س يرهم كثيرسر. 

 

 التوصيات: 

سان تاعها  عرتتي ساالستالمي،ال ستات ال تاريختلتل الدراستات سطريق هتا فتي ت ستير الدرا االف  اه لمتنهج -1

لشتترسط المتتنهج التتديالا ي المتتاد  ساع متتاد العالقتتات االف اجيتتة كاستت اب  ساستتية فتتي ت ستتير االحتتداث 

 ال اريخية.

 االقتراحات:

 س تقدر االهمية ال تي تمثلهتاك اتات المخرنين السوفيدراسة لتوجي  طل ة الدراسات ال اريخية سالسياسية  -2

  العالم.المنطقة سكوفها تعد من ال راث ال اريخي االفسافي المش رك تين شعوب 

ء سمحاسلة االست  ادة منهتا فتي تنتالمنهج م واار الس شراق الرسسي حول ا الدراسات المس ق لية إن اع -3

  .المنطقة شعوبعالقات مس ق لية تخدم مس ق ل 
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 :المصادر

 الكتب-1

، 1طاإلعالم الشيوعي المعاصر س  ره في األمة اإلسالمية، ، 1911)يوست محي الدين ،  ،هالل  تو  -1

 (األردرعمار، ما  ة الرسالة الحديثة، 

 ( ورة العشرين في االس شراق السوفي ي، تبداد، 1911، )كمال مههر احمد، -2

 ( ال دليسي، تبداد منشورات ما  ة ص حات من تاريخ العراق المعاصر، ،1911،)كمال مههر احمد، -3

دراسة العلماء السوفيس سا ر الا اب السوفيس، هيئة تحرير العلوم  )د.ت،  كاديمية العلوم السوفي ية، -1

 (االج ماعية سالعهر، موساو

سياس ار إااء العالم العرتي، ترجمة نير  ال امن، دار ال قدم، ، 1913)  يور ي، توفداري ساي، -3

 (.موساو

الرحالة الرسس في الشرق األسسا، ترجمة معرسف نزف  دار الرشيد للنشر، ، 1911) ب.م، ، داف سي  -7

 تبداد(

، ترجمة كمال  تو ديي، 1االس شراق، مخسسة األتحاث العرتية، ط، 1911، )س .ادسارد سعيد، -1

 (تيرست

إضاءات على االس شراق الرسسي، منشورات اتحاد الا اب العرب، ، 2000)فاطمة،  ،ع د ال  ا  -1

 ( ، دمشفما  ة االسد

 .(، دار المعارف، مهر3لد جم ،3ط المس شرقور،، 1971)  فجيي، العقيقي، -9

 ورة العشرين الوطنية ال حررية في العراق، ترجمة ع د الواحد كرم، ما  ة ، 1913، )كوتلوف، ل . ر -10

 اليقهة العرتية، تبداد،(

ة ال س افي، دار ال قدم، تاريخ األقطار العرتية الحديث، ترجمة ع ي ، 1911فالديمير، )لوتساي،   -11

 (موساو

، تحقيف:  ترجمة1921 – 1923الحرب الوطنية ال حررية في سوريا ، 1911لوتساي، فالديمير، ) -12

 مسعود ضاهر، دار ال اراتي.–محمد دياب 

 ، تبداد(، القسم الثافي3ج ماعية من تاريخ العراق الحديث، حإلمحات ، 1911)علي، الورد ،  -13

الما ي ، 2م، االس شراق سالمس شرقور ما لهم سما عليهم،ط1919 -ها1399الس اعي، مهط ى، ) -11

 االسالمي، تيرست(

، اإلس شراق سالخل ية ال ارية للهراع الح ار ، دار المعارف، 1991اقزسق، محمود حمد ، ) -13

 ح.م.ع.(

 جامعة -، اإلس شراق دراسات تحليلية تقويمية، كلية دار العلوم1992محمد ع د هللا، ) الشرقاس ، -17

 القاهرة(
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  :مقاالت ورقية والكترونية -0

الديالا ياي في سالمنهج الماد   1993-1922اتراهيم نليل العالف، الدك ور حسين قاسم العزيز  -1

 المدرسة ال أريخية العراقية المعاصرة، الحوار الم مدر، على الموقخ:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=124228 

 حركة االس عراب في رسسيا، على الموقخ: -2

post_18.html-http://mahmoudlis.blogspot.com/2009/07/blog 

  .، السنة السادسة2009ش اط  1 ، الس س1111صحي ة المشرق، العدد  كاتي عراقي، -3

 ، على الموقخ:31/12/2001. جريدة الراية. األرتعاء190معهد االس شراق الرسسي يح  ل تيوتيل  ال -1

 u_no=2&itemhttp://www.raya.com/site/topics/printArticle.asp?c 

5- Varisco, Daniel. M ,( 2015 , in International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences (Second Edition)   

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://www.sciencedir

ect.com/topics/social-sciences/orientalism&prev=search 

6- WHAT IS ORIENTALISM, )2011, http://arabstereotypes.org/why-

stereotypes/what-orientalism) 
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