الحرب بٌن طبقات المجتمع
"انا اعلن عزل الحكومه" هذه الكلمات تعود الى فالدمٌر انتونوف اوفاشٌنكو ,احد العاملٌن الذٌن
شاركوا فً عزل الحكومه الروسٌه فً  .8نوفمبر .9191.ففً اللٌله السابقه استطاعت مجموعه من
العمال السٌطره على محطات القطار ,التلغراف والمبانً المهمه فً العاصمه الروسٌه ,سانت
بطرسبٌرغ .االن استطاعوا ان ٌنسلوا بجانب الجنود الذٌن ٌحرسون القصر ,حٌث تخطط الحكومه
الروسٌه للهرب .فبعد ان زحفوا فً الممرات والغرف فً القصر الكبٌر ,استطاعوا اٌجاد اعضاء
الحكومه ,فاعتقلوهم جمٌعا ,ما عدا رئٌس الحكومه الذي استطاع الهرب.
من كان هؤالء العمال ,و ماذا كانوا ٌرٌدون تحقٌقه من عملهم هذا؟

االهداف
* تقدٌم الحكومه الروسٌه كجزء اساسً فً الصراع عام  .9111صٌاغة االسباب والنتائج من هذا
الصراع ,وظهار كٌف انه حصل على اهمٌه فً تطور البلدان االخرى.
* وصف التطور فً الحركات العمالٌه فً النروٌج بٌن عامً .9191_9191
* البحث واختٌار المصادر لهذه الحوادث ,تقٌمها و انتقادها ,و اظهار كٌف ان المصادر المختلفه تفرز
قصصا مختلفه.

اختالفات كبٌره وافكار جدٌده فً روسٌا
عندما نفكر حالٌا بالرخاء االقتصادي الذي ٌعٌشه معظم سكان اوربا ,فانه من الصعب ان نتخٌل
اظروف قبل حوالً  911عام حٌث كان الوقف مختلفا تماما .فالكثٌر لم ٌكن لدٌهم االشٌاء البسٌطه,
مثل الطعام ,المالبس والمسكن الدافى .فً روسٌا كان الوضع اسوء بكثٌر.

ظروف معاشٌه صعبه

فً بداٌة عام  9111كانت هناك فوارق كبٌره بٌن الشعب فً روسٌا .فبٌنما الكثٌر كانوا من الجٌاع,
كان هناك القلٌل من االغنٌاء واصحاب النفوذ ٌتمتعون بلبٌوت الفرهه والخدم .ان احد االسباب لهذا
الوضع الصعب هو ان روسٌا كانت بعٌده عن الصناعة ,فبٌنما الكثٌر من الدول االوربٌه كانت قد بنت
صناعه قوٌه تمكنها من ان تجنً النقود ,كانت روسٌا فً بداٌة الصناعة .عندما كسبت روسٌا
الصغٌره من الصناعة ,فان معظم االموال كانت تذهب اوال واخٌرا للذٌن ٌملكون الكثٌر من النقود.

روسٌا تحت حكم القٌصر
فً بداٌة عام  9111كانت روسٌا عباره عن دوله مساحتها تعادل مساحة كل اوربا وعدد سكانها
تقرٌبا  911ملٌون شخص .معظم السكان كانوا من الروس ,ولكن كانت هنالك مجامٌع من
االوكرانٌٌن ,البولندٌٌن ,القرغٌزٌٌن اٌضا.
الحاكم فً روسٌا فً ذلك الوقت كان اسمه نٌكوالي الثانً ,حٌث سمً ب قٌصر .معظم دول اوربا
كان لها نظام حكم دٌمقراطً.

مصور فوتوغرافً روسً ٌوضح االختالفات االجتماعٌه الكبٌره بٌن الشعب .الممثلٌن من مختلف
الطبقات االجتماعٌه من الشعب الروسً ٌقفون سوٌة عند الدرج .الصوره ربما كانت مرتبه.

بٌنما فً روسٌا كان حكم القٌصر اقرب الى الحكم المطلق.
ان نٌكوالي الثانً قصد ان هللا هو الذي اعطاه السلطه مباشرة ولم ٌهتم لما كان الناس ٌعتقدوه.
القٌصر كان مدعم من الجٌش ,اصحاب النفوذ والكنٌسهٌ .االضافه لذلك كان لدى القٌصر البولٌس
السري الذي كا ٌحرض على سجن ,قتل اوالمعاقبه باالعمال الشاقه لكل من لم ٌكن على وفاق مع
القٌصر.
الناس البسطاء كانوا مستاءٌن من حكم القٌصر .كانوا حزٌنٌن من قائدهم الذي سمح ببقاء فوارق طبقٌه
بٌن الشعب ,و انه من الممنوع قول ما ٌشعر به الفرد.

افكار عن المجتمع الجدٌد
فً اوربا كان هنالك استٌاء كبٌر اٌضا .الفوارق الكبٌره ٌجب ان تحارب لكن كٌف؟ ومن لدٌه الحق
لٌقف ضد الحكم؟
فً عام  9898صدر كتاب حاز على اهمٌه كبٌره فً كٌف للعمال ان ٌلتفتوا النفسهم وان ٌقاوموا
لعشرات السنٌن.
الكتاب واسمه بٌان الشٌوعٌه لمؤلفه كارل ماركس و فرٌدرٌك انجلز .المحتوى كان مثٌرا لالهتمام!
" كل المجتمع ٌنشطر الى معسكرٌٌن كبٌرٌن متخاصمٌن ,الى طبقتٌن تقف الواحدة ضد االخرى :طبقة
العمال والرأسمالٌون".
تبعا لكارل فان هناك معركه تجري بٌن الطبقات المختلفه فً المجتمع .كارل اعتقد بان طبقة العمال
هً الطبقه االهم فً المجتمع.

العمال فً كل البالد ,وحدتكم.
كارل ماركس " "9881_9898نشأ فً عائله ذات احوال جٌده فً المانٌا.لكنه اجبر الى االنتقال
الى فرنسا ,بلجٌكا وانكلترا.
السبب كان ان االغنٌاء و اصحاب النفوذ فً البلدان التً عاش فٌها لم تعجبهم افكاره .على الرغم من
انه جاء من عائلة مٌسوره ,اال انه شعر انه من غٌر الصحٌح ان تكون هناك فوارق طبقٌه كبٌره بٌن
الشعب.

لم ٌكن من العدل ان ال ٌحصل العمال اال على القلٌل من البضائع التً ٌنتجونهاو فً حٌن ٌذهب
القسم االكبر الى الى الذٌن ٌملكون المال من قبل .ماركس اعتقد ان العمال استغلوا من قبل
الرأسمالٌٌن .ولذلك ٌجب على العمال المبادره الى الحصول على السلطه وتغٌٌر المجتمع عن طرٌق
الثوره.
فً المجتمع الجدٌد لن ٌكون هنالك تماٌز طبقً بٌن الشعب ,ماركس وصف هذه االفكار بالشٌوعٌه.

افكار ماركس تشعل الفوضى
لفتره طوٌبه وافق العمال الروسٌٌن على الفوارق الكبٌره بٌن الشعب .لقد اخبروا بانهم ٌجب ان ٌكونوا
كذلك وان ٌتعودوا على هذا المجتمع.
سابقا لم ٌتحدث احد عن العمال ,ولكن عندما اصغوا الى اقوال ماركس,ظن الكثٌر بانها مناسبه لما
عاٌشوه .لقد حصلوا على فكره بان المجتمع ٌمكن ان ٌتغٌر ,وتمنوا ان ٌكون لهم مجتمع شٌوعً.
لذلك نظموا انفسهم فً مجامٌع كانت تسمى السوفٌتو لمناقشة كٌفٌة خلف مجتمع جدٌد .القائد االول
للشٌوعٌٌن كان فالدٌمٌر لنٌن (.)9199_9811
فقد تظاهر ضد القٌصر فً نهاٌة عام  .9811ولذلك اجبر على الرحٌل خارج البالد .فً السوفٌت,
حٌث قضى معظم فترات حٌاته ,فقد عمل هناك على نشر الفكر الشٌوعً .ولكن فً عام  9191عاد
الى روسٌا لٌجاهد فً سبٌل قٌام المجتمع الشٌوعً فً وطنه االم.

فً عام  9191لنٌن ٌلقى خطبه الى الشباب
انه من الضروري للجمٌع العمل للحصول على مستوى مشترك ,ارض مشتركه ,معامل واماكن
تصلٌح مشتركه وتحت قٌاده مشتركة ,هل هذا سهل المنال؟ انتم ترون انه لٌس من السهل تحقٌق هذا
عن طرٌق مطاردة القٌصر ,اصحاب النفوذ ,والرأسمالٌه.
الذي نحتاجه هو ان ٌتربى وٌتعلم العمال من الفالحٌن من جدٌدٌ ,جب ان نذهب الٌهم كعمال فالحٌٌنو
وذلك لكسر المقاومه من قبل الفالحٌٌن االغنٌاء الذٌن ٌربحون من احتٌاجات الغٌر.

الراسمالً :االغنٌاء واصحاب النفوذ الذٌن ٌملكون المصانع و رجال االعمال.
الثوره :عندما تحدث تغٌٌرات كبٌره فً المجتمع فً وقت قصٌر.
الربح :جنً االموال.

كان لنٌن قد قرأ افكار ماركس وعمل على تطوٌرها .فبٌنما وضع ماركس فً حساباته ان الثوره

الشٌوعٌه ٌجب ان تقوم فً احد البلدان الصناعٌه مع تاٌٌد كبٌر من قبل الطبقه العامله ,كان للنٌن وجهة
نظر اخرى .فكل المظلومٌٌن من العمال والفالحٌن ٌجب ان ٌقوموا بالثورة .وخالفا لماركس ,اعتقد
لٌنٌن ان الشٌوعٌٌن ٌجب ان ٌختاروا مجموعه صغٌره بحث تكون هً من ٌقود االخرٌن .فاذا كان
الجمٌع متساوون ولهم حق التقرٌر ,فان الفوضى سوف تعم.

ماهً االدٌولوجٌه
نحن نقول ان الشٌوعٌه هً عباره عن ادٌلوجٌه.
االدٌلوجٌه هً الطرٌقه الكامله للتفكٌر حول ماهٌة ما ٌجب ان ٌكون المجتمع علٌه وما الذي ٌستوجب
لتغٌره .على سبٌل المثال من الذي ٌجب ان ٌحكم المجتمع ,ماهً واجبات الدوله ,وماهً االهداف من
سٌاسة الحكومه.
االدٌلوجٌات تتغٌر مع الوقت ,بحٌث تتناغم مع تطور المجتمع .انواع اخرى من االدٌلوجٌات سوف
تقرأها فً هذا الكتاب هً الدٌموقراطٌه االجتماعٌه ,الفاشٌه ,النازٌه ,واللٌبرالٌة.

تعرف مع الشٌوعٌه كاري
مالذي ترٌدٌن فعله لو حكمت العالم؟
سوف اخلق مجتمع الطبقً ,حٌث ان كل الناس سواسٌه واكثر قٌمه وكل العمال ٌملكون المصانع فً
الحٌاة المشتركه.
لمن تظنٌٌن انك سوف تقررٌن لصالحه؟
العمال ٌجب ان ٌاخذوا السلطه من الراسمالٌٌن ,حتى لو استخدموا العنف.
كٌف ٌجب ان تحكم الدولة البالد؟
الدوله ٌجب ان تكون قوٌه وحرٌصه على ان كل افراد الشعب ٌمكنهم الحصول على العمل ,الطعام
والمسكن ,وانه الٌوجد من ٌعارض الثوره والشٌوعٌة.
ماهً الكلمه المفضله؟

الثورة.
ماهو اللون المفضل؟
االحمر.
من هو الذي تدٌنٌن له بالوالء؟
كارل ماركس .النه اوجد الشٌوعٌه ,حٌث اننً سمعت الكثٌر عن افكاره.
ماه الشً االكثر ضررا فً المجتمع حسب رأٌك؟
الراسمالٌه التً تستغل العمال.
هل من تحٌه للقراء؟
العمال فً كل البالد ,انظموا الٌنا ول نقف ضد الرأسمالٌة.

اوجد الجواب
 .9اوصف ظروف الناس المعاشٌه فً روسٌا فً بداٌة عام 9111؟
 .9كٌف كان نظام الحكم فً روسٌا ابان حكم القٌصر؟
 .1على ماذا تنطوي الشٌوعٌة؟
 .9لماذا احب الكثٌر من الروس االدٌلوجٌة الشٌوعٌة؟
 .1من هو لنٌن؟

ناقش
 .6ما هو راٌك حول االدٌلوجٌه الشٌوعٌه؟

واجب
 .1تخٌل انك شاب فً روسٌا فً بداٌة عام  .9111اكتب عن ٌوم فً حٌاتك .ابدأ باالخبار عن مشكلة
ما .اخبر بعد ذلك عن الشً المهم الذي حصل معك بسبب هذه المشكله .اخبر فً النهاٌه كٌف تم حل
المشكله.استخدم المصادر مثل الكتب التعلٌمٌه واالنترنت.
 .8اصنع مقالٌٌن صحفٌٌن عن الشٌوعٌه .بحٌث ٌكون المقال االول اٌجابً للشٌوعٌة والمقال الثانً
سلبً.
 .1اوجد ثالثة مصادر فً الفصل التً تخبر عن الفوارق بٌن الشعب فً روسٌا .كٌف تظهر هذه
المصادر الفوارق بٌن الشعب فً روسٌا؟ تذكر ان هذه المصادر ال تحتاج ان تكون مكتوبه ,ولكن ٌمكن
ان تكون على سبٌل المثال صور او رسوم بٌانٌه.
ٌ .91جلس كل اثنان سوٌةٌ ,خنار كل منهما كلمه لشرحها.
ا .اشرح كلمة االدٌلوجٌه .لٌس لدٌك الحق فً استخدام الكلمات التالٌه :الشٌوعٌه ,اللٌبرالٌه ,النازٌه,
الفاشٌه والدٌموقراطٌه االجتماعٌه.
ب .اشرح كلمة الشٌوعٌه .لٌس لدٌك الحق فً استخدام الكلمات التالٌه :االدٌلوجٌه ,الثورة ,االسلطه,
الحكم والسٌطره.
 .99توسع
ا .الراسمالٌه ,القٌصر نٌكوالي الثانً ,االقطاعً والعامل.
ب .قصر الشتاء ,موسكو ,سانت بطرسبٌرغ.

الى المصادر
 .99فً عام  9191القى لنٌن خطبه امام الشباب ,اقرأ مقتطفات من خطبته فً صفحه .99
ا .ماذا كان ٌجب ان ٌعمل حسب راي لنٌن فً روسٌا؟
ب .من هو الرابح االكبر والخاسر االكبر لو تحقق للنٌن ما اراد؟
 .91ادرس االشخاص فً اللوحه صفحه .99

أ .اوصف ماذا تشاهد فً الصورة؟
ب .ماذا ٌمكن ان تخبرنا به الصوره عن المجتمع فً ذلك الوقت؟

الموجز
فً بداٌة عام  9111كانت هناك فوارق طبقٌه بٌن الناس فً روسٌا .الكثٌر كانوا مستائٌٌن من الحكم فً
روسٌا ,من القٌصر نٌكوالي الثانً النه لم ٌقلل من الفوارق بٌن الناس .كارل ماركس بدا بتصمٌم
اٌدٌلوجٌه تتحدث عن الال عداله فً عام  .9898وهذه االدٌلوجٌه سمٌت الشٌوعٌه الماركسٌه .وقد
انطوت على ان االغنٌاء واصحاب النفوذ استغلوا العمال ,وعلى ان العمال ٌجب ان ٌقوموا بالثورة من
اجل حٌاة افضل .الكثٌر من العمال تاثروا بهذه االفكار وذهبوا لمناقشة كٌف ٌمكنهم خلق مجتمع افضل.

