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 إيجوري جوربونوف 
 عضو الجمعية الروسية لدراسة فكرة زوتشيه

 
  أضدددسم جمروركدددة اوركدددح الديم را يدددة 1991بعدددد انريدددحر ااتسدددحت اليدددوفيي   فددد  عدددح  

زعددي  اوركددح  كيييا ا يين  ييونغضددا الرفيدد  الشددعةية تولددة اكدد رايية وقيدددة ق ي يددة فدد  العددحل   و 
تسلدديص ئددح ةح انريددحر ااتسددحت اليددوفيي   والمعيدد ر   كيييا نونييغ ا يينالشددعةية وال ح ددد الع ددي  

ااكدد راي  وبسددةحبه و رقددح ريددح نوركددح لللضددحء اددت أجدد  الددحد ااكدد رايية والمجيددد فدد  إعددص  
احندده ويضددية ااكدد رايية     بددحه اددالا ااعددص  ييدد س  عةحتتدده اددت قيدد  ز 1992ايونددي يددحني 

علمدددح أنددده جدددحد  فددد  أقلدددا ابزالدددة ال ددد  عحندددم فيددده ااكددد رايية فددد  العدددحل  الددده ادددت ااق  دددحر 
 واإلاحنة  وأكحت الر يس الروس  اوركس يل يت بأارك ح على الةر الكونغرس ابارك   

    وويددا علددى اعددص  ايونددي يددحني1992ويا على االا ااعص  نسو سةعيت قزبح ف  عح   
   2017قزب ت ركةح ف  العحل  ق ى عح    300نسو 

وادف ادارل ى االا اليو  او ار يحر أا  ف راه إعص  ايوني يددحني ل سليلرددح  وتسليدد  ال دد  
 الثوري لجمروركة اوركح الديم را ية الشعةية ال   أئدره االا ااعص  

مليددة انسددراف ااتسددحت رأه ييحتة جمروركة اوركح الديم را ية الشعةية بعيت الصواب ادايددة ع
اليوفيي   عت  رك  ااك رايية الال ال صف نمحنيليحه ال ر  المحض   وسة  أ  أكحر الزعي  

فدد  سدد يليحه ال ددر  المحضدد  إلددى أ  ييددحتة ااتسددحت اليددوفيي   ازعحاددة  كيييا ا يين  ييونغ الع ددي 
 لألسف  إلى ال سركفية   تل    رروتشوف  

حت اليوفيي   وانريحر المعيدد ر ااكدد راي  فدد  أوا دد  إ  تأنيراه اإلئصح المرلا ف  ااتس
 كيييا ا يين  ييونغتيددعيليحه ال ددر  العشددركت يددد أسددفره عددت نشددود وضددا بددحلي ال ع يددد  وبددحلى 

 بمصير ا حسب ااك رايية ف  العحل  اله 
  ذاتدده انرددحره ااكدد رايية فدد  اثيددر اددت الدددا  العددحل   انرحلددم الصددداة 1992فدد  العددح  
سددحت اليددوفيي    انرددحر الل ددح  ااكدد راي  ويددح  ا حادده عفركددم رأسددمحل   وب يددم الكةيددرة علددى اات

 يوركح الشعةية وقيدة ف  وس  قصحر أعدا رح الكثيركت  



  كيييا ا يين  ييونغاددح  ذلددا العددح  عحاددح ذا كددأ  اةيددر يصددحتف الددالار  الثمددحنيت لمدديصت و 
اعحتتدده المعرددوتة    ييونغ  كيييا ا يينيحنم اوركح تس ف  ايو  ايصته اعيد الشددمس  واددح  الددر يس  

ولكلددده فددد  تلدددا ابيدددح  اثيدددرا ادددح يحاددد  عددددتا ادددت اللشددديحد الييحسدددييت  ادددح انردددحره المل وادددة 
ااك رايية ق ى أئيب العديددد اددت اللددحس وابقددزاب والسراددحه  بيةيعددة السددحء  بددحل رتت الفكددري 

يددد أكددحر  فدد   نغكيييا ا يين  ييو وااضيرابحه   إذا أل يلح الل رة علددى أعمحلدده لوجدددنح أ  الرفيدد   
   وفدد  قديثدده اددا وفددد قددزب العمدد  ااكدد راي  ابارك دد  إلددى أ  اااةركحليددة تزكددد 1990عددح  

ات ضغو رح اعربح عت يل ه ازاد اضمسصء وتددداع  المعيدد ر ااكدد راي  وااكدد رايية العحلميددة 
تدددددركجيح  ويددددحء الددددزعي  الع ددددي  أ  اوركددددح ت  لددددف عددددت توء سدددديف فدددد  أنرددددح تميدددد م بمةدددددأ 

س  صلية تا مح  ويد ان  د ااتسحت اليوفيي   على ذيلي ه للدوء ابرددر   يددح ص إندده اددو اليددةب اا
 ات ابسةحب الر ييية انريحر المعي ر ااك راي    

وأوضح ايددح   اةد يددة ب صددوة إعددحتة الددحد السراددة ااكدد رايية وت ددد  ال ضددية ااكدد رايية 
الشدديوع  الةرتغددحل  ئأوا دد  تمددوز   يوليددو  فدد  اثيددر اددت أعمحلدده الرددح السدددي  اددا وفددد السددزب

 ( وأجوب ه بسئلة  رقرددح وفددد اددت اراسددل  تواكددليت تددحيمزت ابارك دد  ئنييددح    ااركدد  1991
1992 )  

 يحء عت سةب انريحر ااك رايية اح يل  
تيددددد تكددددو  الددددحف أسددددةحب ا  لفددددة ان كددددحس ااكدددد رايية فدددد  بعدددد  الةلدددددا   لكددددت اليددددةب 

 االه الةلدا  ل  تل ز  بحلمةدأ ابسحس  لصك رايية ت  الر يي  يعوت إلى أ 
عمص ييمح وض مح فيمح ي عل  بحعحتة الددحد ااكدد رايية  أئدددر   كيا نونغ ا نألف الرفي   

الدددروس ال حرك يددة فدد    عملدده بعلددوا  ت1992ات احنو  الثحن    يلددحير    3ف     كيا نونغ إ ن
ت  أوضددددح فدددد  عملدددده ايددددح   السددددة رحئددددة بحلسراددددة الةلددددحد ااكدددد راي  وال دددد  العددددح  لسزبلددددح 

ااكددد رايية العحلميدددة الردددح اليدددةب فددد  ان كدددحس ااكددد رايية الدددالي قصددد  فددد  عددددت ادددت الةلددددا  
والدروس المي وقحة اله  وال   العح  الالي ي عيت على ابقددزاب ال دد  تةلدد  ااكدد رايية ال ميددا 

 به على الدوا  
عةية بصددف رح تولددة وقيدددة ا لصددة لأليديولوجيددة أئدددره جمروركددة اوركددح الديم را يددة الشدد   

واعيددة ايددتولي رح أاددح    كيا إ ن  ونغااك رايية  اعص  ايوني يحني بملحسةة يو  ايصت الرفيدد  
السراددة ااكدد رايية العحلميددة  و يعددد ااعددص  نموذجددح لفكددرة زوتشدديه ااج محعيددة والييحسددية ن ددرا 

 يه  انه يع س المةحتئ الر ييية لفكرة زوتش
إ  الف رة المشحر إليرح ف  ااعص  وال ح لة بأ  عصرنح او عصر ااس  صلية وأ  ال ضية 



ااكددد رايية يضدددية ا دسدددة ل س يددد  اسددد  صلية جمدددحاير الشدددعب تجعللدددح نددددرف ادددد  أاميدددة الدددحد 
السزب ااك راي  الس ي   ا  اليت اويفح ايدد  ص  ت  لدد  يضددية ااسدد  صلية ادد  الف ددراه لوجددوت 

  ااسددد  صلية كيييا ا ييين  ييونغكددة اوركدددح الديم را يددة الشدددعةية ونشدددح حه الددزعي  الع دددي  جمرور 
واقدة ات أا  العواا  ال   ل  تجعدد  جمروركددة اوركددح الديم را يددة الشددعةية ت يددور تيددورا نحجسددح 
 واء اللصف الثحن  ات ال ر  العشددركت فسيددب  ادد  جعل رددح تصددمد ب ددوة اددت انريددحر المل واددة 

 العحل  اله     ااك رايية ف 
أادددح الف دددرة المدددالاورة فددد  ااعدددص  وال دددى تفيدددد بدددأ   اددد  قدددزب ي عددديت عليددده أ  يضدددا اددد  
ال يددوو والييحسددحه بمددح ي فدد  ووضددا الددده وايحلددب كددعةه  وأ  يلفددالاح اع مدددا علددى جمددحاير 
الشددعب ف ةدديت أ  ااقددزاب ااكدد رايية فدد  العددحل  الدده عليرددح اراعددحة اددروف نحكددئة فدد  اصتاددح 

 ح ااي صحتية والث حفية وااع محت على كعةرح ورصح صر
وكع ةددر المج مددا ااكدد راي  اددت قيدد  جددواره اج معددح ق ي يددح للشددعب تكددو  فيدده جمددحاير 
الشددعب سدديدة ادد  كدد د وادد  كدد د ي ددد  لمصددلسة جمددحاير الشددعب  وارلددح ي مددت اةدددأ فكددرة 

ةددده  أوضدددسم فكدددرة زوتشددديه  المةددددأ ال دددحة بحلم حندددة ال ددد  يس لردددح اانيدددح  والددددور الدددالي يلع
 زوتشيه أ  اانيح  ئحقب ا  كىد وك رر ا  كىد  واضعة اانيح  ف  الم ح  ابوء 

يملح ا سلي  جوانب اعص  ايوني يحني ابيثر أامية والسحقح  ع ددس ااعددص  ال دد  الثددوري 
حل   لجمروركة اوركح الديم را يددة الشددعةية  أعللددم اوركددح الشددعةية  بعددد إنريددحر ااكدد رايية فدد  العدد 

ارصئدددرح لأليديولوجيدددة ااكددد رايية وفددد  ا ددددا رح الملكيدددة ااج محعيدددة لوسدددح   اان دددح  وبلدددحد 
اج مدددا ا  ة ددد  وا حفسدددة اسددد غصء اانيدددح  بريددده اانيدددح   وع دددس ااعدددص  جواندددب فكدددرة 
زوتشدديه ابيثددر أاميددة اثدد  ااسدد  صلية وتور اانيددح  ايدديد ادد  كددىد وال سركددر الددو لى الددالي 

ح أولوكح لصقزاب ااك رايية  ابار الالي يدء على أ  ال   الالي ت ميا به جمروركددة يعد واجة
 يوركح الديم را ية الشعةية بعد انريحر ااتسحت اليوفيي   او ذاته ر  نوري ق ي ى   

ي مت اللصيب الرددح  الددالي يشددغله إعددص  ايونددي يددحني فدد  أندده وقددد نسددو سدد يت قزبددح وقراددة 
اوء اددرة بعددد انريددحر ااكدد رايية وأعددحت تكوكلرددح وجعلرددح تليلدد  إلددى اددت ا  لددف الدددا  العددحل  

 اللضحء الصعب ضد اااةركحلية العحلمية 

ادددت السمحيدددة الل دددر إلدددى فكدددرة زوتشددديه امجدددرت فكدددرة يوايدددة لجمروركدددة اوركدددح الديم را يدددة 
 الشعةية  فكرة زوتشيه إنمح ا  فكرة ااس  صلية 

 ني يحني أئةح االا المةدأ اسحسح إلعص  ايو 
 


