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 مالحظة : جميع الحقوق محفوظة لألستاذ المادة ال يجوز طباعة هذه المحاضرات 

  التارٌخ قسم/ االساسٌة التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة

  العشرٌن القرن فً اوروبا تارٌخ:  المادة اسم

  الثالثة المرحلة

  جاسم محمد احمد. م:  المادة استاذ

  1131 -1111 للفترة السوفٌتً االتحاد فً السٌاسٌة التطورات : الثامنة المحاضرة عنوان

 ورفضوا,  الروسٌة اإلمبراطورٌة أنقاض على اشتراكٌة حكومة قٌام الوفاق دول رفضت     

 لٌتوفسك برٌست صلح توقٌع بعد السٌما السوفٌتٌة روسٌا فً الجدد الحكام ٌنتهجها بدا التً السٌاسة

 على موافقتها عن فضلا  أراضٌها من 2كم ألؾ 151 حوالً فقدت الصلح هذا وفً 1111 آذار فً

 بهذه القبول سوى(( السوفٌتٌة روسٌا زعٌم)) لٌنٌن أمام ٌكن لم أللمانٌا كبرى مالٌة تعوٌضات دفع

 . الجدٌدة السلطة على الحفاظ سبٌل فً الكبٌرة التضحٌات

 الدول وتحرٌض األلمان مع المذل الصلح بسبب السوفٌتٌة روسٌة داخل األهلٌة الحرب نشبت      

 من وهو األبٌض بالجٌش سمً ما كٌرنسكً األمٌر وتزعم القٌصري العهد رجال لبعض الكبرى

 األحداث تراقب وفرنسا برٌطانٌا وكانت , األحمر الجٌش تروتسكً وتزعم القٌصري الجٌش بقاٌا

 تمٌل الكفة إن وجدت ولكنها وروسٌا ألمانٌا بٌن جدٌدة حرب باتجاه تطورها وٌتوقعون كثب عن

 تبعتها ثم روسٌا واألمرٌكٌة والفرنسٌة البرٌطانٌة القوات ؼزت عندها األحمر الجٌش لصالح

 جرى وقد 1111 األول كانون فً بسارابٌا احتلل من رومانٌا وتمكنت واالٌطالٌة الٌابانٌة القوات

 أرباع ثلثة ؼدت حتى 1111 صٌؾ حل إن وما األبٌض والجٌش الؽربٌة القوات بٌن وثٌق تعاون

 . الوفاق ودول األبٌض الجٌش قبضة فً الشاسعة الروسٌة البلد

 وبلػ السوفٌتٌة روسٌا على قبضتها من الوفاق دول شددت األولى العالمٌة الحرب نهاٌة مع     

 بشرٌة تضحٌات إلى السوفٌتٌة السلطة احتاجت وقد , جندي ملٌون حوالً المشتركة القوات عدد

 سنوات ذلك تحقٌق استؽرق وقد والخارج الداخل فً أعدائها على القضاء اجل من جسٌمة ومادٌة

 أوضاعها وبسبب الٌابانٌة القوات اضطرت عندما 1122 األول تشرٌن فً وبالتحدٌد عدٌدة

 السلطة تمكنت الوفاق دول جبهة فً ارتباكات فأحدثت األقصى الشرق إلى االنسحاب إلى الداخلٌة

 . الداخلٌة البلد مشاكل لحل بعدها لتتفرغ البلد من الؽزاة وطرد استؽللها من السوفٌتٌة
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 New Economic Policy (NEP )النٌب الجدٌدة االقتصادٌة السٌاسة

 البلد اقتصادٌات الخارجً واالعتداء األهلٌة والحرب األولى العالمٌة الحرب أحداث دمرت     

 1113 العام من قٌاساا % 16 حوالً بمقدار السوفٌتً الصناعً اإلنتاج مجمل انخفض 1121 ففً

 السرٌع العمل من البد كان الصعبة الظروؾ هذه على وللتؽلب ,% 51 الزراعً اإلنتاج وهبط

 األسس على القضاء إلى شًء كل قبل الجدٌدة السوفٌتٌة السلطة فتوجهت واحد إن فً والدقٌق

 بقاٌا علٌها تستند الذي األساس بوصفها الكبٌرة األراضً ملكٌة فألؽت,  الثورة ألعداء االقتصادٌة

 التجارة وأممت,  االجتماعٌة المراتب بموجبها ألؽت مراسم وأصدرت , اإلقطاعٌة العلقات

 كما الجدٌد النظام مع التعاون أصحابها رفض التً تلك السٌما الخارجٌة والمؤسسات الخارجٌة

 . معاا  والداخلٌة الخارجٌة الدولة قروض ألؽت

,   NEP بالنٌب عرفت التً الجدٌدة االقتصادٌة السٌاسة بتطبٌق بوشر 1121 آذار فً      

 أساس على والخاص العام القطاعٌن بٌن التعاون ظروؾ فً االشتراكً المجتمع بناء استهدفت

 عارض , علٌها للسوق المطلقة السٌطرة لفرض تمهٌداا  والتداول والتجارة السوق من االستفادة

 األفكار عن كبٌراا  تراجعاا  ٌشكل انه أساس على النٌب سٌاسة المتشددٌن االشتراكٌٌن بعض

 والوكلء التجار قوامها جدٌدة برجوازٌة فئات ظهور إلى أدت الجدٌدة السٌاسة إن رؼم االشتراكٌة

 مؤسسة 14 وان 1126 عام شخص ملٌونً حوالً أسرهم أفراد مع تعدادهم بلػ الذٌن وؼٌرهم

 إن ثم عامل ألؾ 54 عمالها عدد بلػ وقد لها الممنوحة االمتٌازات أساس على تعمل ظلت أجنبٌة

 القتصادٌات الرئٌسٌة المفاتٌح على الدولة وسٌطرة الخاص النشاط لها خضع التً الدقٌقة الرقابة

 أخرى وعوامل االشتراكً التخطٌط أساس على القائمة الخمسة السنوات لمشارٌع وابتكارها البلد

 البلد فً االشتراكً االقتصاد قطاع تطور أمام عائق إلى الخاص القطاع تحول دون حالت مشابهة

. 

 حق من وؼٌرهم الرٌؾ برجوازي كبار جردت السوفٌتٌة السلطة فان السٌاسٌة الناحٌة من أما    

 دستور فً ورد صرٌح بند بموجب االنتخاب حق من حتى وحرمتهم بل سٌاسً نشاط أي ممارسة

 . 1124 الثانً كانون فً اقر الذي السوفٌتٌة االشتراكٌة الجمهورٌات اتحاد

 فً جدٌد اقتصاد لبناء الخمس السنوات مشارٌع على أساسا الدولة ركزت النٌب سٌاسة ظل وفً   

 ثقٌلة صناعة لبناء ثابتة قاعدة وضع استهدؾ األول الخمس السنوات مشروع صدر 1121 أٌار

 بوشر التام النجاح المشروع تحقٌق وبعد اشتراكً اقتصاد إلقامة المركزٌة النواة بوصفها متطورة

 المشروع من بكثٌر أضخم كان الذي الثانً الخمس السنوات مشروع بتطبٌق 1132 عام مطلع فً

 .  األول

 مثل البلد فً جدٌدة مهمة صناعٌة فروع ظهرت األول الخمس السنوات مشروع خلل      

 وإٌصال التنمٌة مشارٌع أولت وقد وؼٌرها الصناعٌة والمكائن والطائرات السٌارات صناعة
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 الصناعً اإلنتاج ٌحتل ال الطرٌق ذلك كل مهد وقد خاصاا  اهتماماا  روسٌا عموم إلى الكهرباء

 صعٌد على الثانً والمركز أوربا صعٌد على األول المركز الثانٌة العالمٌة الحرب قبٌل السوفٌتً

 . العالم

 تصدى إلى المشاكل إن السٌما كبٌرة صعوبات الجدٌدة االقتصادٌة السٌاسة تطبٌق واجه      

 هناك الٌزال كان البلشفٌة الثورة انتصار على سنوات خمس مرور وبعد التعقٌد فً ؼاٌة لمعالجتها

 لم 1126 ولؽاٌة جداا  مرتفعة اإلنتاجٌة السلع أسعار وكانت العمل عن عاطل عامل ملٌون من أكثر

 . تخلفه رؼم األولى العالمٌة الحرب قبل ما مستوى البلد اقتصاد ٌسترجع

 انعكس مما األخطاء من الكثٌر ارتكب انه إال النٌب سٌاسة حققها التً الكبٌرة النجاحات ورؼم    

 فقد الفلحٌن على واقتصادي سٌاسً ضؽط رافقه الذي الزراعً اإلصلح على خاصة بصورة

 كما ماشٌة و مساكن من الخاصة ممتلكاتهم وصودرت االنتخاب حق من وؼٌرهم هؤالء حرم

 . التعذٌب أنواع شتى منهم كبٌرة أعداد عانت

 الثانٌة العالمٌة الحرب عشٌة الخارجٌة السوفٌٌتً االتحاد سٌاسة

 أواخر فً انعكس الذي األمر الدولً الصعٌد على متزاٌد بوزن بتمتع السوفٌٌتً االتحاد بدأ     

 1121 عام وفً المجاورة الدول مع عقدها المعاهدات من سلسة فً الماضً القرن من العشرٌنات

 فتقدم السلح نزع مؤتمر فً التحضٌرٌة اللجنة أعمال فً للشتراك السوفٌٌتً االتحاد دعا

 فً برٌطانٌا مع الدبلوماسٌة العلقات واستأنؾ العام ذلك أواخر فً نفذ العالم فً السلح بمشروع

 عام نهاٌة وفً 1132 عام االعتداء وعدم الحٌاد معاهدة فرنسا مع وقع ثم 1121 عام نهاٌة

 الجٌش تطوٌر ٌولً السوفٌتً االتحاد بدا النازٌٌن خطر تزاٌد وبعد , األمم عصبة دخل 1133

 مرتٌن من أكثر األحمر الجٌش جنود عدد ارتفع,  1131-1134 سنوات خلل استثنائٌاا  اهتماماا 

 وجهت لذلك بلدهما عن الحرب شبح أبعاد وفرنسا برٌطانٌا حاولت , ونوعاا  كماا  أسلحته وتطورت

 بٌن المتبادل للتعاون موسكو اتفاقٌات فشل بعد السوفٌتً االتحاد اتجاه أي الشرق نحو هتلر أنظار

 معاهدة توقٌع وتم ألمانٌا من تقترب السوفٌتٌة السلطات بدأت السوفٌتً واالتحاد وفرنسا برٌطانٌا

 إلعلن لهتلر الفرصة المعاهدة هذه أعطت سنوات عشرة أمدها 1131 آب فً االعتداء عدم

 فً كثٌراا  ستالٌن ؼالى وقد المعاهدة توقٌع على واحد شهر مرور بعد الؽربٌة الجبهة على الحرب

 القوات استعداد له تبٌن التً وثقتها المعلومات دقة ٌصدق لم انه بحٌث المعاهدة أهمٌة تقدٌر

 السوفٌتً االتحاد إلى قوٌة ضربات لتوجٌه لهتلر فرصة فمنح السوفٌتٌة الحدود القتحام األلمانٌة

 .  1141 عام حزٌران فً هجومه شن عندما
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