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 . 1916كخبج أليكساندزا كولونخاي هرا الوقال في وقٍج ها هن العام 
 

ثشغُ وُٛٔٙ ٔزبٌط ٌزغ١شاد وبسص١خ فٟ اٌّغزّغ، ٠زشوْٛ - ؽفٕخ ِٓ األفشاد فٟ ربس٠خ اٌجشش٠خ - ٕ٘بن دائّبً أفشاد 

 . فالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ ٠ُؼذ أؽذ ٘إالء رٚٞ اٌؼمٛي اٌغجبسح ٚاإلسادح اٌٙبئٍخ. ثظّزُٙ ػٍٝ ػٙذ وبًِ ِٓ اٌضِبْ

 

ال ٠ٕجغٟ . ٚثشغُ ِب ٠جذٚ ػ١ٍٗ ػّبٌمخ اٌزبس٠خ ٘إالء، ئال أْ ِب ٠غّغذٚٔٗ ٠ٚؼجشْٚ ػٕٗ رزالشٝ أِبِٗ اٌفشد٠خ اٌض١مخ

رم١١ُّٙ ثبٌّؼب١٠ش اٌؼبد٠خ ٌٍظفبد ٚاإلخفبلبد ٚاٌؼٛاطف ٌٍٕبط فٟ ػظشُ٘؛ فال ٠ُٙ ٕ٘ب اٌغّبد اٌشخظ١خ ٌفالد١ّ٠ش 

ٌمذ عّغ فٟ ٔفغٗ، ِضً ِغٕبط١ظ ثششٞ، وً ِب ٠ؼجش فٟ اٌضٛسح ػٓ اإلسادح اٌزٟ ال .. ١ٕ١ٌٓ، ثً ِب ٠ّضٍٗ ٠ٚؼجش ػٕٗ

ٚوً ِٓ ٠زٛق ٌّب عزؾممٗ ػبطفخ اٌضٛسح اٌؼّب١ٌخ ِٓ رط١ٍٙش ٌٍّغزّغ، ال ٠غؼٗ . ر١ٍٓ ٚاٌمٛح اٌّبؽمخ ٚاإلطشاس اٌجّٕبء

 . ئال أْ ٠ؼزض ٠ٚؾزفٟ ثفالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ اٌزٞ ٠غّغذ٘ب ٠ٚمذَ اٌزؼج١ش األفضً ػٕٙب

 

 صوث لينين

. 1914ٌُ رىٓ األ١ِّخ اٌضب١ٔخ ِإِٕخ ثٛطب٠ب ِبسوظ، ٚلذ خبٔذ ِظبٌؼ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ ئثبْ اٌؾشة اإلِجش٠ب١ٌخ ػبَ 

ٌمذ أظٙشد االشزشاو١خ اٌذ٠ّمشاط١خ األٌّب١ٔخ، اٌزٟ ِضٍذ اٌمٛح اٌشئ١غ١خ اٌزٟ رضػّذ األ١ِّخ اٌضب١ٔخ، عٛ٘ش٘ب 

ً . االٔزٙبصٞ  . ٌمذ ِذد ٠ذ٘ب ٌٍجشعٛاص٠خ اٌؾبوّخ ٚرمجٍذ عالِبً طجم١بً ربِب

 

وٕذ . ٌمذ ػشذ رٌه ا١ٌَٛ ٚشٙذد رٌه اٌؼبس، ؽ١ّٕب رّٕىش االشزشاو١ْٛ اٌذ٠ّمشاط١ْٛ األٌّبْ ٌٍٕضبي اٌطجمٟ اٌضٛسٞ

، ٚسأ٠ذ ثأَ ػ١ٕٟ ِشٙذ ا١ٙٔبس لبدح االشزشاو١خ اٌذ٠ّمشاط١خ األٌّب١ٔخ ؽ١ٓ 1914 أغغطظ 4فٟ اٌشا٠خغزبؽ فٟ 

رٛا ٌظبٌؼ ١ِضا١ٔخ اٌؾشة ٚرؼٙذٚا ثذػُ ؽىِٛخ ث١ضّبْ ّٛ  . ٠ٌٛٛ٘ظ-ط

 

َػ ٘ٛاء اٌؾشة اإلِجش٠ب١ٌخ اٌغبَ وً اٌؼمٛي، ؽزٝ أْ ػذٜٚ اٌّغبِٚبد ٚاالٔزٙبص٠خ طبٌذ ثؼض اٌّٙبعش٠ٓ  ّٛ ٌمذ َش

ِؼ١ٍٕٓ رٛثزُٙ ػٓ آصبُِٙ ٚخطب٠بُ٘ اٌغ١بع١خ ٚاعزؼذادُ٘ ٌخذِخ ٘شػٛا ػبئذ٠ٓ ئٌٝ سٚع١ب، . اٌغ١بع١١ٓ اٌشٚط

 . ٚطُٕٙ اٌم١ظشٞ، ِذافؼ١ٓ ػٓ ع١بعبد ١ٔمٛال اٌضبٟٔ ٚأرٔبثٗ

 

وبْ اٌغٛ خبٔمبً، ٠خٍٛ ِٓ أٞ ثظ١ض ٔٛس، وّب ٌٛ وبٔذ . ثذا األِش ٚوأٟٔ فمذد وً شٟء.. شؼشد ثبٌفضع ٚا١ٌأط

ؽ١ٕٙب . رّىٕذ ثّغبػذح ١ٌجى١ٕخذ ِٓ ِغبدسح أٌّب١ٔب ئٌٝ عزٛوٌُٙٛ. اٌغذساْ رؾ١ظ ثٟ ِٓ وً ارغبٖ ٚرغذ وً اٌطشق

وٕذ الصٌذ أؤِٓ ثاِىب١ٔخ ئػبدح ئؽ١بء األ١ِّخ اٌضب١ٔخ ِٓ خالي ِؼبسضخ ِزاثؼ ٚأ٘ٛاي اٌؾشة اٌؼب١ٌّخ، ٌىٕٟ ٌُ أوٓ 

 . وٕب وبٌزبئ١ٙٓ فٟ ػّك اٌغبثخ. أػشف ِب ٟ٘ اٌغ١بعبد اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٔزجؼٙب، ٚػٍٝ أٞ أعبط ٔج١ٕٙب

 

فٟ ٘زٖ اٌٍؾظخ ِٓ اٌزخجظ ٚاالسرجبن ٚا١ٙٔبس األ١ِّخ اٌضب١ٔخ، ؽ١ٓ وبٔذ األؽضاة اٌجشعٛاص٠خ اٌشأعّب١ٌخ رّأل اٌذ١ٔب 

ٚؽ١ذاً فٟ ِٛاعٙخ اٌؼبٌُ أعّغ، ؽًٍ ١ٕ١ٌٓ . طخجبً فٟ ئشبدح ٚاثزٙبط ثبٌٛؽذح اٌطجم١خ، أطٍك ١ٕ١ٌٓ ط١ؾزٗ اٌؾبعّخ

ٚوشف ؽم١مخ اٌؾشة اإلِجش٠ب١ٌخ، ٚاألُ٘ ِٓ رٌه أٔٗ أشبس ئٌٝ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ِٓ خالٌٙب رؾ٠ًٛ ٘زٖ اٌؾشة ئٌٝ 

 . فّٓ ٠شغت فٟ اٌغالَ، الثذ أْ ٠ؾبسة االٔزٙبص٠خ ٠ٚمطغ أ٠خ ِغبِٚبد ِغ اٌجشعٛاص٠خ. صٛسح ٚؽشة أ١ٍ٘خ

 

ِٓ ع٠ٛغشا ئٌٝ عزىٌُٙٛ، ٚرضّٕذ ٘زٖ األػذاد  (1)" د٠ّمشاط-عٛع١بي"ٚطٍذ ثضغ أػذاد ِٓ اٌغش٠ذح اٌّشوض٠خ 

ٌمذ أراثذ ِمبالد ١ٕ١ٌٓ . وبٔذ ٘زٖ ِٓ أوضش اٌٍؾظبد رأص١شاً فٟ ؽ١برٟ. رٛع١ٙبد ١ٕ١ٌٓ ثخظٛص ِٙبِٕب ؽ١بي اٌؾشة

ثذا األِش ٚوإٟٔٔ أطؼذ ئٌٝ إٌٛس ِٓ ثئش ػ١ّك ِظٍُ أرؾغظ طش٠مٟ ئٌٝ . اٌغذاس اٌزٞ وبٔذ رشرطُ ثٗ سأعٟ ُعذٜ

َّٟ فؼٍٗ ٘ٛ ارجبع فالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ ث١ٓ لٛاػذ اٌطجمخ اٌؼبٍِخ اٌضٛس٠خ. وبْ ٘زا ٍِؾٛظبً ِٚإصشاً . األِبَ ثؼذ . وً ِب وبْ ػٍ

 . رٌه ثٛلذ ط٠ًٛ، ػٍّٕب أْ ِىزت اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ فٟ سٚع١ب وبْ ثبٌفؼً ٠زؾشن ٚفك رٛع١ٙبد ١ٕ١ٌٓ



 

 ً أدسوذ ؽ١ٕٙب . خالي رٍه األ٠بَ، ثذا ٌٟ أْ ١ٕ١ٌٓ ٠مف فٛق وً اٌجشش، ٚأْ ػمٍٗ اٌغجبس فُٙ ِب وبْ خبف١بً ػٕب ع١ّؼب

ذ . شغبػزٗ األخالل١خ ٚاٌشٚؽ١خ، عغبسح ال رؼشف ؽذٚداً  َّ طٛسح ٚوٍّب رذٔٝ االٔزٙبص٠ْٛ، وبٚرغىٟ ٚأرجبػٗ، وٍّب َع

 . ٘زا اٌشعً اٌزٞ ال ٠ؼشف اٌخٛف ٌٗ طش٠مبً، اٌزٞ سعُ اٌطش٠ك ٚعظ وً ٘زٖ اٌفٛضٝ اٌذ٠ِٛخ

 

ٚفٟ اٌشد، اٌزٞ رٍم١زٗ ػجش سف١ك سٚعٟ، أٚطبٟٔ ثبٌجذء . (2)، وزجذ أٚي خطبة ٌفالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ 1914فٟ أوزٛثش 

فٟ اٌؼًّ ػٍٝ اٌفٛس، ٚاٌزٛاطً ِغ اشزشاو١ٟ اعىٕذٔبف١ب اٌز٠ٓ ع١غبّْ٘ٛ فٟ رٕف١ز ٘زٖ اٌغ١بعبد فٟ إٌضبي 

 . ِٚزان اٌؾ١ٓ ٚأٔب أػًّ ٚفك اإلسشبد اٌّجبشش ٌفالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ. اٌّزٛاطً ٌٍطجمخ اٌؼبٍِخ

 

فٟ ٔفظ اٌٛلذ، أٚوٍذ ٌٟ ٌٍٚشف١ك ش١ٍبث١ٕىٛف ِّٙخ ئػذاد لٕٛاد ارظبي دائّخ فٟ اعىٕذٔبف١ب ث١ٓ ١ٕ١ٌٓ ِٚىزت 

اٌّشوض "ظً االرظبي لبئّبً ٚفؼّبالً، ؽزٝ لشسد ؽىِٛخ ّ٘ششٌٛذ اٌّؾبفظخ ئغالق . اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ فٟ سٚع١ب

ّٟ ُٚعغٕذ فٟ عض٠شح وٛٔغش١ٌّٛٓ، صُ ُطِشدد ِٓ اٌغ٠ٛذ ". اٌجٍشفٟ َٟ اٌمجض ػٍ ٚثّغبػذح ثؼض األطذلبء . (3)أٌُم

ِٚٓ ِٕضٌٟ األؽّش اٌظغ١ش، فٛق . إٌش٠ٚغ١١ٓ، أزمٍذ ئٌٝ إٌش٠ٚظ، ِٚىضذ فٟ ٌّٕ٘ٛىٌٛٓ ثبٌمشة ِٓ أٚعٍٛ

ٕ٘ب فٟ ٘زا إٌّضي . اٌّض١ك اٌجؾشٞ، وٕذ أسعً ئٌٝ ١ٕ١ٌٓ اٌزٞ وبْ ٠جؼش ٌٟ ثىً ِب أطٍجٗ ِٓ وز١جبد ِٚمبالد

ََ ١ٌٍغبس . (4)لشأد خطبثبد ١ٕ١ٌٓ اٌزٟ وبْ ٠شعٍٙب ػٍٝ ػٕب٠ٚٓ أطذلبئٟ  ٚفٟ ٔفظ إٌّضي، أػذدٔب اٌمشاس اٌزٞ لُِذ

 . إٌش٠ٚغٟ ٌذػُ ٠غبس ص٠ّشفبٌذ، َٚطذَّق ١ٕ١ٌٓ ػ١ٍٗ

 

ؽ١ّٕب أفىش فٟ فالد١ّ٠ش ١ٕ١ٌٓ خالي رٍه األ٠بَ، ال ٠جذٚ ٌٟ ِغشد سعً، ثً ٠شرغُ فٟ رٕٟ٘ رغغ١ذاً ٌمٛح ٘بئٍخ رض٠ؼ 

وبٔذ صّخ خطخ رٕضظ ٚرزجٍٛس . اٌمشٛس االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ اٌزٟ رشاوّذ ػجش آالف اٌغ١ٕٓ ِٓ ربس٠خ اٌجشش٠خ

 . إلؽذاس رغ١١ش عبؽك فٟ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ ٚإلػبدح ثٕبء اٌّغزّغ ػٍٝ أعظ عذ٠ذح

 

رشّظذ األ١ِّخ اٌضب١ٔخ ئٌٝ فزبد، .. اعزّشد اٌؾشة اإلِجش٠ب١ٌخ، ٌىٓ ثّغبّ٘خ ١ٕ١ٌٓ ثذأ ا١ٌٙبوً االعزّبػ١خ فٟ اٌزشمك

، فٟ . ٌىٓ ثذأد لٜٛ عذ٠ذح ؽ١خ فٟ اٌزّؾٛس ؽٛي ١ٕ١ٌٓ َّٟ ، ِّٙخ عزة أفضً 1916 1915ٚٚؽ١ّٕب أٚوً ١ٕ١ٌٓ ئٌ

اٌشجبة االشزشاوٟ اٌضٛسٞ ثؼ١ذاً ػٓ األ١ِّخ اٌضب١ٔخ ع١ئخ اٌظ١ذ، ٚرغ١ّؼُٙ ؽٛي ٠غبس ص٠ّشفبٌذ، ثذا األِش أعًٙ ِّب 

 (. 5)وٕذ أرظٛس 

 

ِشح أخشٜ، اضطشسد ٌؼجٛس األطٍغٟ ٌزغ١ّغ اٌمٜٛ، ِٓ ثٛعطٓ ئٌٝ عبْ فشأغ١غىٛ، ِٚٓ فالد١ٌف١ب ئٌٝ ع١برً، 

 . ٌٍٕضبي ضذ اٌؾشة اإلِجش٠ب١ٌخ ٌٚذػُ ٠غبس ص٠ّشفبٌذ

 

 : هواهش

عش٠ذح عش٠خ وبٔذ األداح اٌذػبئ١خ اٌشئ١غ١خ ٌؾضة اٌؼّبي االشزشاوٟ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌشٚعٟ، : د٠ّمشاط-عٛع١بي (1)
خالي اٌؾشة، . 1917 ؽزٝ ٠ٕب٠ش 1914، ِٚشح أخشٜ ِٓ ٔٛفّجش 1913 ؽزٝ د٠غّجش 1908طذسد ِٓ فجشا٠ش 

اٌؾشة "وزت ١ٕ١ٌٓ افززبؽ١خ اٌؼذد ثؼٕٛاْ . 1914 ٔٛفّجش 1 فٟ 33ػبٚدد اٌغش٠ذح اٌظذٚس، ٚظٙش اٌؼذد 
 . ، اٌزٟ اػزُجشد ثّضبثخ ث١بْ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٌٍؾضة"ٚاالشزشاو١خ اٌذ٠ّمشاط١خ اٌشٚع١خ

 
ُوزجذ اٌشعبئً، اٌجبل١خ ئٌٝ ا١ٌَٛ، ِٓ وٌٛٛٔزبٞ ئٌٝ . ثذأ ١ٕ١ٌٓ ٚوٌٛٛٔزبٞ ٠زشاعال فٟ األشٙش األٌٚٝ ٌٍؾشة (2)

 . ، ٚوبْ ١ٕ١ٌٓ ِغشٚسًا ثأْ وبْ ٌىٌٛٛٔزبٞ ٔفظ آساء اٌجالشفخ1914ٔٛفّجش - ١ٕ١ٌٓ، ثزبس٠خ أوزٛثش 

 
، طشدد اٌؾىِٛخ اٌغ٠ٛذ٠خ وٌٛٛٔزبٞ ٔٙبئ١بً ِٓ اٌجالد، ِزؼًٍٍخ ثّشبسوخ وٌٛٛٔزبٞ فٟ 1914ثؾٍٛي ٔٙب٠خ ٔٛفّجش  (3)

ٚفٟ . اٌؾٍّخ اٌزٟ ٠ٕظّٙب اٌغٕبػ ا١ٌغبسٞ ٌٍؾضة االشزشاوٟ اٌذ٠ّمشاطٟ اٌغ٠ٛذٞ ٌىشف اٌؾم١مخ اإلِجش٠ب١ٌخ ٌٍؾشة
َّٟ، ِٚٓ : " ٔٛفّجش ِٓ اٌؼبَ ٔفغٗ، أٚضؾذ وٌٛٛٔزبٞ أْ عجت طشد٘ب ِٓ اٌغ٠ٛذ وّب 28ٍٟ٠ سع١ّبً، فاْ اٌمجض ػٍ

ؽٛي اٌؾشة "اٌغ٠ٛذ٠خ إٌّب٘ضخ ٌٍؾشة ثؼٕٛاْ " اٌشجبة"صُ طشدٞ، وبْ ثغجت ِمبٌزٟ إٌّشٛسح فٟ ِغٍخ 
ػٍٝ أ٠خ . ٌىٓ ٠جذٚ أْ اٌغجت اٌؾم١مٟ ٘ٛ اٌخطبة اٌزٞ أٌم١زٗ ػٓ ٔفظ اٌّٛضٛع فٟ اعزّبع ؽضثٟ ِغٍك". ِٚٙبِٕب

َّٟ اٌغّؼخ، ٚٔمٍٟٛٔ ِٓ عغٓ ئٌٝ آخش  ، ِٚٓ صُ (عزٛوٌُٙٛ ِٚبٌّٛ)ؽبي، أٌم١ذ اٌخطبة ٠َٛ االص١ٕٓ، ُٚأٌمَٟ اٌمجض ػٍ
 ". ُأسعٍذ ئٌٝ وٛثٕٙبعٓ رؾذ ؽشاعخ اٌششطخ

 



، ؽ١ش ٠ؾزٛٞ اٌّغٍذ 49سعبئً ١ٕ١ٌٓ ئٌٝ وٌٛٛٔزبٞ ِٛعٛدح فٟ األػّبي اٌىبٍِخ ١ٕ١ٌٍٓ ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ، اٌّغٍذ  (4)
 .  سعبٌخ ِٓ ١ٕ١ٌٓ ئٌٝ وٌٛٛٔزب21ٞػٍٝ 

 
أصٕبء اإلػذاد ٌّإرّش ص٠ّشفبٌذ، رشعّذ وٌٛٛٔزبٞ، ثطٍت ِٓ ١ٕ١ٌٓ، ِغٛدح ئػالْ اٌّإرّش ئٌٝ اٌٍغز١ٓ إٌش٠ٚغ١خ  (5)

ٚاٌغ٠ٛذ٠خ، وّب ٔظّذ ِٕبلشخ اٌّغٛدح فٟ اعزّبع ٌٍغٕبػ ا١ٌغبسٞ ٌٍؾضة االشزشاوٟ اٌذ٠ّمشاطٟ إٌش٠ٚغٟ، 
ٚوبْ رٌه أ٠ضبً ٘ٛ ِٛلف اٌغٕبػ ا١ٌغبسٞ ٌٍؾضة االشزشاوٟ اٌذ٠ّمشاطٟ . ٚؽظٍذ ػٍٝ ِٛافمزُٙ اٌّجذئ١خ ػ١ٍٙب

 ". ٠غؼذٔب ِٛلف إٌش٠ٚغ١١ٓ ٚعٙٛدن ِغ اٌغ٠ٛذ١٠ٓ: "ٚرؼ١ٍمبً ػٍٝ رٌه، وزت ١ٕ١ٌٓ. اٌغ٠ٛذٞ


