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  البحث ممخص
حداث الداخمية الكثير مف األ 9A9@-9A;A مف المدة فيتي يشيد االتحاد السوفي       

تغير شكؿ النظاـ السياسي الذي حكـ روسيا فقد ،السياسية واالقتصادية واالجتماعية
التي جاءت بمفاىيـ  جديدة تمثمت باالشتراكية يولوجيايدوظيرت آ مة،طوي حقبةالقيصرية 
وامتدت  روسيًا في المجتمع الجذريحدثت تغيرًا أ ،سياسية واقتصادية واجتماعية ومبادئ

وجاء ىذا البحث ،دولية كبرىتي قوة يآثارىا الى بقية مناطؽ العالـ وأصبح االتحاد السوفي
ما السي  و تي في المجاالت المختمفة يوانعكاساتيا عمى المجتمع السوفيلدراسة تمؾ التطورات 

 أىميا بدراسة عممية مستقمة.وقد توصؿ البحث الى جممة مف االستنتاجات ث  بح  أنيا لـ ت  
 في تموز ور جديدعداد دستإ منياكبيرة، نجاح الثورة الروسية واتخاذىا إجراءات إصالحية

9A9@ ف تكوف روسيا دولة اشتراكية فدرالية أتي نص عمى يدستور االتحاد السوفيباسـ
 .يتية جميوريةيسوف

ال إالروسية السابقة  اإلمبراطوريةمف بسط كامؿ نفوذىـ عمى  وفتمكف الشيوعيلـ ي       
ضد النظاـ  المعارضةبسبب شدة 9A:9عاـ بعد جيود كبيرة استغرقت وقتًا طوياًل حتى

 في األحزاب السياسيةلدى بعض  رغبةالاؿ،و باالنفصقميات والقوميات ألا وطموح،الشيوعي
واجو النظاـ .كما  االوربيةاالنظمة الديمقراطية ى غرار ػػػاـ برلماني ديمقراطي عمظػػػإقامة ن
مف ية،تية الفتيإلسقاط الدولة السوفي الدوؿ األجنبية محاوالت جدية مفالجديد تي يالسوفي

وكانت الدوؿ االوربية ترى في  ،بالفشؿ ،لكف تمؾ المحاوالت باءتخالؿ دعـ المعارضة
 . تية خطرًا ييدد أوروبا خاصة والعالـ عامةيالتجربة السوفي
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 سمبيأثرت الحرب األىمية بشكؿ  خانقة،إذ اقتصادية بأزمة تيةيالدولة السوفي دخمتو        
 بشكؿ كبير جدًا،لذلؾ قررتالزراعي و نتاج الصناعي اإل تي فانخفضيالسوفيفي االقتصاد 
ولمعالجة االزمة .ي لمبالدواقع االقتصاداليتية التعامؿ بشكؿ مرف مع يالقيادة السوف
عف سياسة اقتصادية جديدة ::9Aكانوف الثانيفي الخامس مف  لينيف أعمفاالقتصادية 

 مع فسحة مف الحريةاالقتصادية ممبادالت ل كثرأ حرية عطت أ(N.E.Pالنيب) باسـ 
 أدىذلؾ  لكف، في قطاع واحد فرديالاالشتراكي والقطاع  قطاعيفال دمجو ي،رأسماؿ الفردلم

ىذه السياسة في الجانب  "،وقد وجيتقطاعييف الصغاراإل" إلى ظيور طبقة الكوالؾ
 تدفع عيناً  بيا ضريبةبوب واستبداؿ التوقؼ عف مصادرة الح في بشكؿ خاص الزراعي

شباط  الحادي عشر مفوفي ،أعيدت حرية التجارة الداخمية،كما المحصوؿتتناسب مع 
9A:;  بقاء ممكية االرض مع إتأسيس المزارع الفردية الصغيرة  إعادةوافقت الحكومة عمى

 مف المدةفي بإصالحات كثيرة،إذ سمحت الحكومة الجانب الصناعي لمدولة.كذلؾ حظي 
9A::- 9A:; ف ػػػػػػػت عف تأميـ المشاريع التي توظؼ اقؿ متخم،و بإقامة المشاريع الفردية
بصورة  عافيتو ةاستعادبتي ياالقتصاد السوفي أبد;:9A،وقبؿ نيػػػػػػاية عػػػػػػػاـعامالً  عشريف
 .تدريجية

لينػػػيف الصػػػراع عمػػػى السػػػمطة بػػػيف سػػػتاليف وتروتسػػػكي وفػػػي الحقيقػػػة أف بػػػدأ بعػػػد وفػػػاة       
ح األوضػػاع فػػي صػػالايػػا سػػتاليف وىػػي أف يكػػوف يلإى دعػػا الصػػراع كػػاف بػػيف نظػػريتيف األولػػ

قامػػػت عمػػػى أمػػػا نظريػػػة تروتسػػػكي فتي أواًل ثػػػـ عالميػػػة الثػػػورة الشػػػيوعية ثانيًا،ياالتحػػػاد السػػػوفي
انتصػػرت نظريػػة سػػتاليف واسػػتطاع مػػف  وأخيػػراً أسػػاس عالميػػة الثػػورة أواًل ثػػـ االتحػػاد السػػوفيتي، 

 وأف يشػػكؿ مجمسػػًا ثالثيػػاً روتسػػكي تسػػمـ السػػمطة مػػع قػػوى المعارضػػة التػػي كانػػت تقػػؼ ضػػد ت
فضػاًل عػف كػامينييؼ وزينوفيػؼ، واسػتطاع  مػف سػتاليف اً تي مكونػيإلدارة شؤوف االتحاد السػوفي

تخمص مػػف خصػومو الواحػد بعػد اتخػر،وتمكف مػػف أف يػ@:9A:<_9Aالمػدة مػف  فػيسػتاليف 
وبػػذلؾ اسػػتطاع أف يكػػوف الشػػخص ?:9Aطػػرد تروتسػػكي مػػف الحػػزب الشػػيوعي أواخػػر عػػاـ 
يتية واتبػػػػػع سياسػػػػػة النفػػػػػي واالبعػػػػػاد وزج ياألقػػػػػوى واف يسػػػػػيطر عمػػػػػى السػػػػػاحة الداخميػػػػػة السػػػػػوف

وبقبضػػػة مػػػف المعارضػػػيف فػػػي السػػػجوف والمحاكمػػػات الصػػػورية وحكػػػـ الػػػبالد حكمػػػًا دكتاتوريػػػًا 
   .حديد
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تي سػػػيبقى ضػػػعيفًا إذا لػػػـ يتحػػػرر اقتصػػػاده مػػػف القػػػوى يأدرؾ سػػػتاليف أف االتحػػػاد السػػػوفي      
األولويػة لػو وأعطػى سػتاليف  إعطػاء عف طريؽتي يعمؿ عمى تقوية االقتصاد السوفياألجنبية ف

يتي مػف بمػػد يانطالقػػة التخطػيط الخماسػي بيػدؼ تحويػػؿ االتحػاد السػوف @:9Aابتػداًء مػف عػاـ 
الرأسػػػػمالية ،وخمػػػػؽ مجتمػػػػع  األطمػػػػاعزراعػػػػي ضػػػػعيؼ إلػػػػى بمػػػػد صػػػػناعي قػػػػوي ومسػػػػتقؿ عػػػػف 

_ @:9Aالخطػػة الخمسػػية األولػػى  نبػػي. واسػػتيدفتأجاشػػتراكي قػػادر عمػػى مواجيػػة أي تػػدخؿ 
9A;:  دخػػاؿ النظػػاـ الجمػػاعي الحػػد مػػف نفػػوذ الكػػوالؾ بتوسػػيع أراضػػي الدولػػة السػػوفخزات وام

كمػػػػا جنبػػػػت الػػػػبالد مػػػػؤثرات األزمػػػػة االقتصػػػػادية الكولخػػػػوزات واالىتمػػػػاـ بالصػػػػناعات الثقيمػػػػة 
 ييدؼ الػى ?;9A;;-9A،كما كاف مشروع السنوات الخمس الثانية ;;9A:A_9Aالمية الع

نشػػػاء المػػػزارع إلغػػػاء اسػػػتغالؿ اإلنسػػػاف ل نسػػػاف ، وذلػػػؾ بتحسػػػيف نوعيػػػة السػػػمع االسػػػتيالكية وام
التعاونية وتصفية الكوالؾ وتأسيس مراكز صناعية جديدة ،ودخؿ في حيز العمػؿ أربعػة آالؼ 

 =.>تمػػؾ السػػنوات  فػيوتضػػاعؼ حجػـ اإلنتػػاج الصػػناعي  وخمسػماةة معمػػؿ ومصػنع جديػػد ،
ومكنػت تمػؾ اإلجػراءات .ىػاؤ % منو جاء مف المصانع الجديػدة أو التػي أعيػد بنا8@، وأف  مرة

، المختمفػػة نتػػاج الػػنفط والكيربػػاء والصػػناعاتية مػػف خمػػؽ قاعػػدة صػػناعية قويػػة فػػي ااالقتصػػاد
يتي اقػػؿ تطػػورًأ اقتصػػاديًا مػػف الػػدوؿ الرأسػػمالية يالػػرغـ مػػف ذلػػؾ ظػػؿ االتحػػاد السػػوفلكػػف عمػػى 
تي يذلؾ لػـ يمنػع االتحػاد السػوفي بيد أفيات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا، الغربية كالوال

مف أف يصبح تحت زعامة ستاليف قوة كبرى ليا شػأف كبيػر فػي ميػزاف السياسػة الدوليػة عشػية 
   .الحرب العالمية الثانية

 المقدمة 
مية عديدة تطورات سياسية داخ 9A9@_9A;Aالمدة  فييتي يشيد االتحاد السوف       

األىمية والسعي مف اإلدارة الجديدة الحرب  فيبعد نجاح الثورة  تمثمت بالصراع عمى السمطة
لتطبيؽ سياسة اقتصادية مختمفة عف السياسة االقتصادية  ثـ ستاليف التي تزعميا لينيف

وحكـ البالد حكمًا ،سياسييف بشتى الوساةؿال بعاد خصوميماما بإيالسابقة وقيام
 لذلؾ جاء ىذا البحث لتسميط الضوء عمى ابرز المتغيرات السياسية واالقتصادية،تورياً دكتا

       .مدة ما بيف الحربيف العالميتيف فييتي يفي االتحاد السوف واالجتماعية
ثورة الروسية عاـ ال األوؿالمبحث تناوؿ ستة مباحث وخاتمة،مقدمة و  عمىقسـ البحث       
9A9?ة الداخمية في يالسياس حداثودرس المبحث الثاني األ،الداخمية ومجريات االحداث



 4 

السياسية الداخمية في  حداثاأل لثالثا المبحثتناوؿ و ،;:9A9@-9Aتي يالتحاد السوفيا
التحوالت السياسة لدراسة  رابعال المبحثوكرس ،@:9A:<-9A تييالتحاد السوفيا

 إلى خامسؽ المبحث الوتطر ،?;9A:@_9Aتييواالقتصادية واالجتماعية في االتحاد السوفي
حركة  سادس،وتتبع المبحث ال9A;>_9A;Aالمدة مف  فيالداخمية  السياسيةتطورات 

ف صعوبة احثيواجيت الب .9A:A_9A;Aاالضطياد الديني واالىتماـ بالثقافة والفف 
لندرة المتخصصيف   المغة العربية إلىترجمتيا  أوغة الروسية مالحصوؿ عمى المصادر بال

عمى المصادر  لذلؾ حاوؿ الباحثاف سد  ذلؾ النقص باالعتمادسية في العراؽ،بالمغة الرو 
 .تفاصيميا في ىوامش البحث ومصادره ،نجدمف االنكميزية خرآوالمراجع العربية وعدد 

 

 الوبحج األول

 وهجزياث االحذاث الذاخليت 9191الخىرة الزوسيت عام 

 تمف الظمـ والدكتاتورية التي ىيأ مةكانت تمؾ الثورة نتاجًا لتداعيات عيود طوي       
ألولى أطمؽ عمييا ثورة تيف اوكانت عمى مرحمتيف رةيس،(9)المناخ المناسب الندالعيا ونجاحيا

 ري وزواؿ أسرة آؿ رومانوؼػػػػـ نتاةجيا سقوط النظاـ القيصػػػػػكاف مف أىآذار و 
Romanovs (: )،والثانية أطمؽ عمييا ثورة أكتوبر االشتراكية(;) .  

 9191ثكرة آذار :أكلن 

في الثاني   Petrogradبدأت الثورة باندالع تظاىرات شعبية في العاصمة بتروغراد       
صالح األوضاع السياسية أمطالبة باإلصالحات الداخمية وت?9A9 مف آذار ميف الغذاء وام

ا تحولت إلى واجيت التظاىرات الشعبية بكؿ قسوة وسرعاف م الروسيةلكف الحكومة ،
استطاع المتظاىروف إطالؽ سراح السجناء السياسييف في حصف و ،مواجيات بيف الطرفيف

فأصدرت الحكومة في التاسع مف ،لذي يقع في قمب العاصمة ا St. Paul القديس بولس 
ف أآذار مف العاـ نفسو أوامر إلى الحامية العسكرية بإطالؽ النار عمى المتظاىريف إال 

 .(>)تقديـ استقالتيا إلىالحكومة  مما اضطر ؾالجنود رفضوا ذل
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 جورج حكومة مؤقتة برةاسة األمير شكمتمف العاـ نفسو في الرابع عشر مف آذار و         
، (=)Lvov  Gorgeلفوؼ 

حاوؿ و ،( <)غمبيـ مف البرجوازييف أ اً وزير  ة عشرػأربعف ػػػػػػتألفت م 
لجيش لمقضاء عمى الثورة إال اـ ااستخد ، (?)  A<-9A9?Nicholas@9القيصر نقوال الثاني 

 Grandف قادة الجيش رفضوا ذلؾ مما جعمو يتنازؿ عف العرش ألخيو الدوؽ ميخاةيؿ أ
Duk Michael   لكف سرعاف ما اتسعت ،مف العاـ نفسوفي الخامس عشر مف آذار

االضطرابات مما أدى إلى تنازؿ األخير عف العرش في اليـو التالي لتنتيي أسرة رومانوؼ 
 . ( @)لعـز زعماء الثورة عمى إقامة النظاـ الجميوريوذلؾ 

أعمنت الحكومة المؤقتة عف برنامجيا اإلصالحي ،?9A9 في التاسع عشر مف آذار      
 جميع المتضمف ضماف الحريات السياسية وتسوية مشكالت البالد بالطرؽ التي ترضي

بيف األوساط السياسية  اً كبير  الً الذي أثار جد،ومنح الحكـ الذاتي لبولندة  ،المختمفة األطراؼ
حتى تحقيؽ  العالمية االولى الحرب المشاركة في كما أعمنت عزميا عمى االستمرار في،

 .( A)بصورة سريعة)بريطانيا،فرنسا( النصر مما جعميا تحظى باعتراؼ دوؿ الوفاؽ

جذرية  كاف موقؼ الحكومة المؤقتة في االستمرار بالحرب وفشميا في اتخاذ إجراءات     
يعد مصادرتيا مف كبار ما في ميداف توزيع األراضي الزراعية إصالحية في الداخؿ والسي  

اضطرىا إلى  ومف ثـعمى الساحة السياسية الداخمية مما صعب الموقؼ ،اإلقطاعييف
الحكومة في السادس مف  رةاسةAlexandr K(98) وتولي االسكندر كيرنسكي،االستقالة

التوجو إلى ر الحكومة عمى مواصمة الحرب دفع ألمانيا إلى ف إصراأويبدو ،?9A9أيار
 ،الذيف كانوا يضغطوف عمى إيقاؼ الحرب ،Bolshaviks  (99 ) ةالمفاوضات مع البالشف

بؿ إنيـ قاموا بمحاولتيف انقالبيتيف في أيار وحزيراف مف العاـ نفسو لالستيالء عمى 
إلى الفرار Vladimir Lenin (9:)ينيف السمطة باءتا بالفشؿ مما اضطر زعيميـ فالديمير ل

حاولت حكومة ،الوقت الذي بمغت فيو الفوضى ذروتيا في ،بدعـ مف ألمانيا اإلى فمند
 ?9A9كيرنسكي لفت االنتباه إلى األوضاع الداخمية بعد فشؿ ىجوـ قواتيا في تموز 
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ؿ مجمس عمى ألمانيا فدعت إلى إجراء انتخابات في كانوف األوؿ مف العاـ نفسو لتشكي
مما دفع لينيف بالعودة إلى ،دستور لمبالد عمى أساس جميوري  ميمتو وضعتأسيسي 
 .(;9)العمؿ لممرحمة الثانية مف الثورة الروسية  أوبوصولو بد،روسيا 

 :9191ثانيان : ثكرة أكتكبر

 أيموؿالسابع والعشريف مف دعا لينيف فور وصولو إلى العاصمة الروسية في       
9A9?مف العاـ  األوؿإلى عقد اجتماع في األوؿ مف تشريف ،(>9)لحزب البمشفيا ،كوادر
األمر الذي القى استحساف ،معوف إعالف الثورة في الثالث منوإذ قرر المجت ،نفسو

وقد كاف رد الحكومة المؤقتة ،وتأييد بعض الصحؼ  يتييفيالسوفجماىير الشعب مف 
ادر الحزب البمشفي وأصدرت أوامر عمى ذلؾ تعطيؿ الصحؼ والقياـ باعتقاالت ضد كو 

،وبدأت التظاىرات تتسع ،لمقوات األمنية لمتصدي لمتظاىرات وفي السادس مف يومًا بعد يـو
ء عمى األماكف الميمة في تشريف الثاني مف العاـ نفسو تمكف الثوار مف االستيال

امية وحصموا عمى دعـ الح ،وقد حاصروا قصر الشتاء مقر الحكومة المؤقتة ،العاصمة
شكمت حكومة جديدة برةاسة لينيف بعد  ?9A9وفي الثامف مف تشريف الثاني،العسكرية

 . (=9)إلى سفارة الواليات المتحدة األمريكية ةوفرار رةيس الحكومة المؤقتة كيرنسكي ولجو 

بعد اندالع الثورة وسيطرة الثوار عمى العاصمة بتروغراد والمدف الرةيسية األخرى      
ي اخطر مسألتيف استطاع زعماء الثورة التوصؿ إلى حموؿ سريعة ف ،كووسما مالسي  و 

لة الحرب أمساالولى :ىما ?9A9في فشؿ ثورة آذار  اً كانتا سببًا رةيستواجياف البالد ،
إذ اصدر الثوار في الثامف مف تشريف لة األراضي،أوالسالـ والثانية مس

والثاني مرسـو Peace Decree (9> )مرسوميف ميميف األوؿ مرسـو السالـ ?9A9الثاني
الثورة في  دخؿ زعماء ?9A9وفي منتصؼ كانوف األوؿ ، Decree Only (9?)ضيااألر 

أسفرت عف التوصؿ إلى سالـ منفرد معيا وتوقيع معاىدة برست _ مفاوضات مع ألمانيا ،
                        9A9@(9A)التي دخمت حيز التنفيذ في الثالث مف آذار  Prest – Litovic  (9@)ليتوفسؾ 
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إصدار  وجرى فيوعقد الحزب البمشفي مؤتمره السابع @9A9في السادس مف آذار و 
اسـ  تغييرو ليتوفسؾ ، –برست  معاىدةعمى مقررات الموافقة  مف أىميامجموعة قرارات 

  (8:)بتروغراد إلى موسكومف نقؿ العاصمة و مشفي إلى الحزب الشيوعي الروسي ،الحزب الب

 خاًيلالوبحج ا

 9119-9191تي ياألحذاث السياسيت الذاخليت في االتحاد السىفي

  وتزسيخ أسس السلطتيي التشزيعيت والتٌفيذيت9191: دستىر عام  أوالا 
كاف رةيس الوزراء السابؽ ،?9A9السمطة وقياـ ثورة أكتوبر  وفالشيوعيف يتسمـ أقبؿ      

مس تأسيسي يتولى سف دستور لمبالد كيرنسكي قد تعيد بإجراء انتخابات عامة الختيار مج
الخامس والعشريف مف تشريف األوؿ عاـ لذلؾ قرر زعماء الثورة إجراء انتخابات في ،

9A9?(:9 ).  

% =:حصوليـ نسبة بأفضت ،ات وشكمت نتاةجيا صدمة لمشيوعييفجرت االنتخاب     
التأسيسي مف مجموع مقاعد المجمس  اً مقعد 8?9أي ما مجموعو ،مف أصوات الناخبيف 

بما فييا الحزب االشتراكي الشيوعي  (::)وحصمت األحزاب االشتراكية األخرى، ?8?البالغة 
ف أ إلى مما دفع لينيف،% ;9عمى (;:)% مف األصوات واألحزاب المحافظة:<عمى 

عقد المجمس  وفعالً ،إلى حمو  عمناً  ودعايصؼ المجمس التأسيسي بأنو ثورة مضادة 
خر آأوؿ و  وكاف@9A9عاـ الثاني  السادس عشر مف كانوففي ؿ األو  اجتماعوالتأسيسي 

عمى أوؿ تجربة  ليتـ القضاء، دف لينيفػف حؿ في اليوـ التالي مف لأاجتماع لو بعد 
 .( >:)في روسيا ديمقراطية

ر االتحاد عمى وضع دستو @9A9ضطمع الزعماء الروس في تموز ا،عمى اثر ذلؾ     
روسيا دولة اشتراكية فدرالية سوفيتية جميورية ويرمز  ف تكوفأيتي الذي نص عمى يالسوف
ـ الدستوري الذي يبدأ مف وقد أكد الدستور عمى التركيبة اليرمية لمنظا، RSFSRليا

وفي ،يتية ييا روسيا السوفعميالتي انقسمت الواليات( ،المقاطعات،المناطؽ،الناحية )القاعدة
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ويجتمع مرتيف  كمو تييحكـ االتحاد السوفييتي األعمى الذي ييقمة اليـر نجد المجمس السوف
وقد منح الدستور الحؽ ،ركزية ل شراؼ عمى إدارة االتحادم ةنتخب لجنة تنفيذيفي السنة وي

س الوزراء ينتخب الترشيح واالنتخاب ومجم عشر مف عمره ةالثامنلكؿ مواطف تجاوز 
  .( =:)ت األعمىيمجمس السوفي أماـ ويكوف مسؤوالً ،المجنة المركزية

 9199-9191الحرب األىمية كالتدخؿ األجنبي :ثانيان   

األرضية الخصبة القوية ،كثيرة لروسية واتخاذىا إجراءات إصالحيةنجاح الثورة اوفر      
إذ إف ،عمييا ا مسيطراً يلكف بالمقابؿ لـ تكف المدف جميع،كثيريف اً وكسبت أنصار  ،ليا 

ية السابقة إال في عاـ الروس اإلمبراطوريةى الشيوعييف لـ يتمكنوا مف بسط كامؿ نفوذىـ عم
9A:9عارضة الشديدة ضد النظاـ الملسبب في ذلؾ إلى أمور عدة منيا:ويعود ا
عف  فضالً  ،االنفصاؿبرغبة األقميات والقوميات و ،المعارضةصفوؼ وعدـ توحيد ،الشيوعي

ى غرار ػػػطي عماـ برلماني ديمقراظػػػشيوعية إقامة نال بعض األحزاب السياسية غير إرادة
  . (<:)البريطاني أوالفرنسي النظاـ 

توفسؾ بالحكـ الذاتي يل -الحكومة المؤقتة عمى وفؽ مقررات صمح برستاعترفت       
اعترفت باستقالؿ بولندة وفنمندة  كما(والتفيا ،ليتوانيا ،لجميوريات بحر البمطيؽ )استونيا

في  كدتلكنيا أ،ي تقرير المصيرحؽ الشعوب ف معانيا  يتيةيالسوفالحكومة  واعمنت
نيا تريد تكويف دوؿ قومية إبؿ ،ؾ ال يعني موافقتيـ عمى االنفصاؿف ذلأالوقت نفسو 

  (?:)اً تام الً مرتبطة بالسمطة المركزية لمحزب الشيوعي عف طريؽ اتحاد فدرالي وليس استقال

ى احتالؿ ميناء ػػػػػأقدمت القوات اليابانية عم @9A9اف ػػػػػف نيسػػالخامس مفي      
 تمما ىيأ،في أقصى شرؽ روسيا عمى المحيط اليادئ  Valadfocetk تؾ ػػػفيالدفوس
ي الجزء ػػػػػػػػػػػف  Archangelاركانجؿ  مدينة لمقوات المضادة لمثورة مف احتالؿ الفرصة
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فرض سيطرتيـ مف مما مكنيـ ، (@:)ي وأصبحت قاعدة لمجيش األبيضػػػػمالي الروسػػػػالش
 .( A:)مساحات كبيرة مف أراضي البالد عمى 
 Katzenberg في مدينة كوتنبرغ ف يحتجزوف القيصر نقوال الثانيو كاف الشيوعي       

 تسيطرف القوات المضادة لمثورة سوؼ أ أدركواوعندما القريبة مف مدينة اركانجؿ 
 عاـ تموز سابع عشر مفالذلؾ في  جرىأصدروا األوامر بإعداـ القيصر وعاةمتو و ،عمييا
9A9@، ومية تكوف مف األقميات الققسميف : األوؿ     مىعساـ المعارضة إلى انق أدىمما

 "الروس البيض "التي أطمؽ عمييا الروسية  رضةاالمعمف القاطنة في روسيا والثاني 
تمر الصراع اس، الشيوعييف ف الروس الحمرميزىـ يلتمالمتمثمة بالقوات المضادة لمثورة 

 راؿ كورنيموؼػػػػمثورة الجنلادة ػػػػػالقوات المضابرز قادة  ومف،9A9@-9A:9طيمة سنوات 
Kortellov(;8)كولجاؾ والجنراؿ Kogak(;9)، مثورة في لالقوات المضادة تمركزت قيادة و

 ( :;)جنوب روسيا لكنيـ لـ يكونوا منظميف ويفتقدوف إلى الروح الحربية  Ukraine أوكرانيا

تية يفقد قررت التدخؿ بشكؿ كبير ومؤثر إلسقاط الدولة السوفي،فاؽأما  موقؼ دوؿ الو       
 المتحدة عقدت الدوؿ الخمسة الكبار) الواليات،@9A9ففي الثالث مف كانوف األوؿ ،

واتفقت كؿ مف فرنسا في باريس  والياباف( مؤتمراً ،ايطاليا ،فرنسا،بريطانيا ،األمريكية 
فيو بالتصدي لمثورة الروسية والقضاء عمييا  اتعيدت اةياً ثن واليات المتحدة األمريكية اتفاقاً وال
األراضي الروسية بيد  >/;مما أدى إلى سقوط  ،بينيماوتوزيع مناطؽ النفوذ الغنية بالنفط ،

وبدأت كؿ مف بريطانيا وفرنسا بإرساؿ وفاؽ،لمثورة المدعومة مف قوات ال القوات المضادة
وقد سمحت دوؿ   Siberiaتي أسسيا في سيبيرياالمساعدات المالية إلى حكومة كولجاؾ ال

 .( ;;)لحضور مؤتمر السالـ في باريس عنيابإرساؿ ممثؿ  لياالوفاؽ 

 فالشيوعيو تمكف 9A:9ففي آذار ،بالفشؿجيود الدوؿ األجنبية باءت  عمى اية حاؿ،      
لكنيـ فقدوا األمؿ في تصدير ثورتيـ بسبب سترجاع األراضي التي فقدت منيـ ،مف ا

انتصار  أدت الىف ىناؾ جممة مف العوامؿ واألسباب أومما ال شؾ فيو ،الحرب 
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ىكذا خرجت .و منيا قوة التماسؾ واالتحاد والتفوؽ الفردي وتثبيت ثورتيـ  الشيوعييف
نيا نجحت في تكتؿ البالد الخاضعة إحتى  ،تية مف الحرب األىمية ظافرة يالحكومة السوفي

مجميوريات االشتراكية لفي اتحاد فدرالي  9A:9لسمطتيا في نياية العاـ 
  (=;)تمثمت باألزمة االقتصادية،ف أزمة جديدة لكنيا سرعاف ما دخمت في براث،(>;)تيةيالسوفي

 القتصادية بعد نياية الحرب األىمية  لمعالجاتا: ثالثان  

إذ انخفض اإلنتاج ،تييبشكؿ كبير في االقتصاد السوفي أثرت الحرب األىمية     
نتاج الزراعي انخفض بمعدؿ وكذلؾ اإل<9A9عاـ  بالموازنة مع% <@اعي بسببيا الصن

ف االقتصاد لف يعود إلى سابؽ عيد أتية إلى قناعة مفادىا يدة السوفيوصمت القياو ،النصؼ
التعامؿ بشكؿ مرف  جرتبث فيو الحياة مف جديد ما لـ يما قبؿ الحرب العالمية األولى ولف 

عف التطبيقات الشيوعية التي تنص عمى تممؾ الدولة  النظرغض مع واقع ىذا االقتصاد ب
يف األجنبي والخاص لما يشكالف مف خطر عمى اإلنتاج وعدـ فسح المجاؿ لمقطاع وساةؿ

 .( <;)تيياالقتصاد السوفي

صرح لينيف في مؤتمر الحزب الشيوعي  ::9A كانوف الثانيفي الخامس مف و       
النتقاؿ المباشر إلى الشتراكية الصرفة يتجاكز قكانا"  فأ" تبرىف التجربة عمى بقولو 

التي  New Economic Policy( N.E.Pوأعمف عف سياسة اقتصادية جديدة النيب ) 
االشتراكي والقطاع  قطاعال دمجترؾ رأسماؿ الفرد و ي  تنتيج ولحد ما عودة حرية المبادالت و 

 . (?;)فردي معاً ال

الخاص واألجنبي ضمانات  فاالقطاع ح  ن  م  ::9A عاـ آذار الحادي والعشريف مففي     
 أدىف ذلؾ أ مف رغـوعمى ال،ة بيف القطاعيف الخاص والعاـ ءممف خالؿ الموا لكي يعمال

ىذه  ومما يجدر ذكره أف ،"قطاعييف الصغاراإل" (@;)kulaks إلى ظيور طبقة الكوالؾ
دما قرر الحزب الشيوعي عناألوؿ:الجانب الزراعي : :في جانبيف ميميفوجيت السياسة 
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 بيا ضريبة ؿاستبدابوب و التوقؼ عف مصادرة الح ::9A عاـ تموز السابع عشر مففي 
أعيدت  ::9A األوؿكانوف التاسع والعشريف مف تتناسب مع المحصوؿ وفي  تدفع عيناً 

وفي ،باستطاعة الفالحيف بيع فاةض منتجاتيـ  أصبحومف ثـ ،حرية التجارة الداخمية
غيرة تأسيس المزارع الفردية الص إعادةوافقت الحكومة عمى ;:9Aشباط  مف الحادي عشر

 )) األرض ممؾ الدولة (( .مع احتفاظيا بالمبدأ القاةؿ

سمحت الحكومة بإقامة ::9Aفي تشريف األوؿ الجانب الصناعي :الثاني:و        
ظؼ اقؿ مف تخمت عف تأميـ المشاريع التي تو  ;:9A األوؿكانوف المشاريع الفردية وفي 

مع نياية عاـ .و  (A;)وخولت الشركات األجنبية امتياز استثمار المناجـ عامالً  عشريف
9A:; ف االتحاد إالقوؿ يمكننا  اإلنصاؼومف  ،يتي بالتحسفياالقتصاد السوف أبد
يتي قد استعاد نشاطو االقتصادي بصورة تدريجية بعد تطبيؽ السياسة االقتصادية يالسوف

 . (8>)ة مع الرأسماليةالجديدة والمساوم

 لجالخا الوبحج                  

 9111-9111تي يالسىفي في االتحادت الذاخليت يالسياس حذاثاأل
 السلطت علىالصزاع : أوالا 

الحػػادي والعشػػريف فػػي  المفػػاج سياسػػية بعػػد وفػػاة لينػػيف  أزمػػةتي ياالتحػػاد السػػوفي واجػػو
 مػػى خالفتػػووتنػػازع الخمسػػة الكبػػار ع،لػو خمفاً  ف  ي  ع ػػي  تػػوفي ولػػـ  إذ ،9A:<(<9)كػػانوف الثػػاني  مػف
وليوف ،الشػػػػيوعي  العػػػاـ لمحػػػػزب األمػػػػيف (:>) Joseph Stalinجوزيػػػؼ سػػػػتاليف  كػػػؿ مػػػػف ،

رةػػػيس الدولػػػة  Zinovievوزينوفيػػػؼ  األحمػػػرقاةػػػد الجػػػيش  (;>) Leon Trotsky سػػكيتروت
 Rykov وريكوؼ،رةػػػيس سػػػوفيت  موسػػػكو Leon Kamenevنيؼ يف كػػػامو الشػػػيوعية وليػػػ

 .  (>>)ي تسكوترو  كاف بيف ستاليف األكبرالصراع  أف إال، مفوض الداخمية
 إلػىتروتسكي وقد ذىب  األخيرةيتية بزيارة زعيميا الراحؿ لممرة يقامت الجماىير السوف

تغييػر المنػاخ  وعميػ أف األطباء نصحو أفبمرض بعد  إصابتو نتيجة ،ALcaucasas القوقاز
بتػاري   (=>)سػتاليف أخبػرةلينػيف قػد مػات وقػد  أفيعمػـ  أفدوف  ، ؾىنا إلىفي موسكو والذىاب 
سػػػتاليف قػػػاـ بميمػػػة توديػػػع الػػػزعيـ  أف أال وسػػػكي نفسػػػتحسػػػب روايػػػة ترو بمغمػػػوط لوفػػػاة لينػػػيف 
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احتجػػػاج  مػػػف رغـعمػػػى الػػػتػػػو فػػػي السػػػاحة الحمػػػراء وحػػػنط جث اً ضػػػريح ولػػػ وقػػػد بنػػػى ، الراحػػػؿ
 .(<>)أرممتو

يجب عمييـ التقيد فػي تنفيػذىا  أمورعدة بالشيوعي كوادر الحزب  أوصىكاف لينيف قد 
وعػدـ المسػاس بػو والمحافظػة عمػى  ،المحافظػة عمػى نقػاء الحػزب يػاتجممموتػو وكػاف مػف بعد 

حفػػػاظ الو ، وتقويتيػػػا  Proletarianالبروليتاريػػػا الطبقػػػة الكادحػػػة حمايػػػة دكتاتوريػػػة و ، وحدتػػػو 
المحافظػػػة و ،وتوسػػػيعو تية يالسػػػوفيت دعػػػـ اتحػػػاد الجميوريػػػاو  ،عمػػػى تحػػػالؼ العمػػػاؿ والفالحػػػيف

 .(?>)عمى المبادئ األممية الشيوعية واإليماف بيا

 تػولىيمػف  أوليػاتي يالتحػاد السػوفيا فيحدثت العديد مف التغيرات في الحياة السياسية 
 ولينػيف بعػد وفاتػ الػذي تركػو الفػراغ لمػؿءالبحػث عػف بػديؿ و جميا أالصراع مف  نشوءو  سمطةال
مػف القػوى  مجمػس ثالثػي مؤلػؼ يت لتكػويفيبالفعؿ لدرجة دفعت القادة السػوف الذي كاف كبيراً ،

السياسػية  األمػورتػدبير و قػوانيف ال قػراراالمجمػس  لػذلؾفػي الػبالد ، ويؤكػؿ  األساسػيةالسياسية 
مػػػف  أساسػػػاً  مػػػأخوذوىو نمػػػوذج ،الػػػذاتي يػػػاحكم شػػػؤوفتػػػدخؿ فػػػي  د مػػػف غيػػػرالمتعمقػػػة بػػػالبال
تية يفػي الحكومػة السػوفي أعضػاء ةمػف ثالثػ المجمػس لؼيمػة وقػد تػأالرومانية القد اإلمبراطورية

 .(@>)وزينوفيؼمنيؼ يىـ ستاليف وكا
ة لمجنػػػة الرقابػػػ رةيسػػػاً  بتعيينػػػوقػػػاـ لينػػػيف  أفالسياسػػػي منػػػذ  هسػػػتاليف فػػػي بسػػػط نفػػػوذ بػػػدأ
تفتػػيش مفاجةػػة  بأعمػػاؿكانػػت تقػػـو التػػي 9A:9ي الخػػامس عشػػر مػػف حزيػػراف عػػاـ فػػ اإلداريػػة
 المجنػػةوعرفػػت تمػػؾ  الحكوميػػة ، والمنشػػ ت ؼ المصػػانعير العمػػؿ فػػي مختمػػجػػودة سػػ لضػػماف
   .(A>) "التفتيشية ؿ كالفالحيفالجنة العم " باسـ

المرحمػة فػي  تمػؾتي ومػف يتولى سػتاليف منصػب سػكرتير عػاـ الحػزب الشػيوعي السػوفي
 مفاصػػؿصػػعود سػػتاليف لمسػػمطة وعمػػؿ عمػػى تكػػويف نفػػوذ قػػوي فػػي  أ، بػػد ::9Aعػػاـ  نيسػػاف

داخػػػػؿ  ى عػػػػزؿ وتنحيػػػػة معارضػػػػيوػػػػػػػػػػػعمتي معتمػػػػدًا يي االتحػػػػاد السػػػػوفيػػػػػػػػػػػػاة السياسػػػػية فػػػػػػػػػػحيال
 .( 8=) الحزب
نفسػػيا الطريقػػة ب لينػػيف تمامػػاً  أقػػواؿبحجػػج مػػف  ودعػػـ كالمػػ عػػف حديثػػو عنػػدسػػتاليف  اعتػػاد    

ف دس ،بعػػد أـ بشػػواىد مػػف الكتػػاب المقػػالتػػي كػػاف يػػدعـ بيػػا مفكػػرو القػػروف الوسػػطى تخمينػػاتي
قػػد جػػاء مػػوت ، و Karl Marx  (=9 )مػػاركسكػػارؿ متعػػددة ل بإشػػاراتلينػػيف بػػدعـ حججػػو  سػػبقو

حتػػى وقػػع ه لطػػرؽ بنػػاء االشػػتراكية ليجعػػؿ الحػػزب ينقسػػـ فػػي اختيػػار ة عصػػيبة لينػػيف فػػي مرحمػػ
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حػػوؿ دكتاتوريػػة البوليتاريػػا الػػى ت إلػػى أدىعمػػى سػػتاليف ، ممػػا  الحػػزب أعضػػاءغمػػب أاختيػػار 
الوسػػػاةؿ الحاسػػػمة لتحقيػػػؽ الخطػػػط  إحػػػدى العنػػػؼ عمميػػػاً  أصػػػبح فػػػي حػػػيف ، دادياسػػػتباـ نظػػػ
   .( :=) برامج االجتماعية واالقتصاديةوال

 ف وكػاف سػتاليف ىدفػوسيتولى قيػادة الحػزب بعػد لينػي بأنو واثقاً نو كاف فإ سكي تترو  أما
عػػػف  بعػػػادهإصػػػدرت بعػػػد  التػػػي، الرةيسػػػة كتاباتػػػو ،فػػػي همػػػف غيػػػر  أكثػػػر والمباشػػػر فػػػي انتقاداتػػػ

ت عمػػى السػػاحة فػػي سػػكي تمػػؾ الكراىيػػة التػػي بػػرز تترو  ؿتي وكػػاف سػػتاليف يبػػادياالتحػػاد السػػوفي
ف أل، ( ;=) األساسػيسػكي عػدوه الشخصػي تترو  عػد  ستاليف  ف،أل األىميةب معارؾ الحر  أحداث
ة ليػػـ القػػدرة الحقيقيػػة لقيػػاد Vladimir Yoharin يوخػػاريففالديميػػر  سػػكي وتمػػف ترو  كػػالً 

ىػو مػف  تروتسػكي ربمػا لػو أفو كانت اقػؿ بكثيػر ، فإمكانيتيمانيؼ ياما زينوفيؼ وكام، الحزب
مػػػػف مؤيػػػػدي العنػػػػؼ  أنػػػػوعػػػػف  ،فضػػػػالً اف الحػػػػزب عػػػػاش تجػػػػارب عصػػػػيبة القيػػػػادة لكػػػػ تػػػػولى

نػػػػو كػػػػاف يفتقػػػػد لبرنػػػػامج عممػػػػي واضػػػػح لبنػػػػاء االشػػػػتراكية فػػػػي االتحػػػػاد أ ماالسػػػػي  و االجتمػػػػاعي 
 الحػػػػزب داؼػػػػػػػػػػألى وػػػػػػػػػػػخاصػػػػة ب ورؤيػػػػةذا ،ػبرنػػػػامج كيػػػػ وديػػػػاف لػيوخػػػػاريف فكػػػػ اػػػػػػػػػػػأميتي،يالسوف
 .( >=) العامة

وقػد دافػع سػتاليف عػف سياسػة صراع عنيؼ بيف سػتاليف وتروتسػكي  أنشعمى كؿ حاؿ،
واحد في حيف طالب تروتسػكي بثػورة عالميػة مسػتمرة ، وقػد انتصػر سػتاليف  بمداالشتراكية في 

 إمكانيػة أكػد،و فػي االشػتراكية  المينينيػةريػة عمػى تعػديؿ النظ عػـزالسياسػية إذ  المعركة ىذه في
 .( ==) ثورة عالمية دوف الحاجة إلشعاؿمف جاحيا في بمد واحد ن

لمحػزب المتجػدد  األيمػفنيؼ وزينوفيؼ بمسػاعدة التيػار يتغمب ستاليف عمى الثناةي كام
ف المكتب السياسػي م<:9Aعاـ تموز في  زينوفيؼفي طرد  انجحو  إذوخاريف وريكوؼ ،يفي 

 .( <=) ?:9Aلمحزب عاـ  لمجنة المركزيةاتروتسكي مف ثـ لمحزب الشيوعي ،
تجػاوز كػؿ  انػو وأثبػتوتسػكي ر ضػد ت الشػيوعي الحزب أعضاءيحشد  أفاستطاع ستاليف     

عداد تروتسػكي لمقيػاـ بػانقالب مػف شػاةعة اسػت ترويجو ماالسي  و حدود المياقة الحزبية واالنضباط 
الػػدفاع وزارة كػؼ يػد تروتسػكي عػف الجػيش االحمػر و رة عمػى الحكػـ واسػتطاع اف يجػؿ السػيطأ

تشػػريف الثػػاني  الرابػػع عشػػر مػػفخػػارج الػػبالد فػػي  ونفيػػوعميػػو الجبريػػة  اإلقامػػةض ومػػف ثػػـ فػػر 
9A:? (=? ). 
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عمػػى مقاليػػد كاممػػة بصػػورة  ةسػػيطر مػػف ال @:9Aفػػي مطمػػع عػػاـ تمكػػف سػػتاليف  وىكػػذا
 إذ قضػػػى عمػػػى كػػػؿ خصػػػومو، صػػػوموقضػػػى عمػػػى خ أفبعػػػد  تييالحكػػػـ فػػػي االتحػػػاد السػػػوفي

تحدي سمطة عمى قادرًا  لمحزب الشيوعي المكتب السياسي أعضاءولـ يعد احد مف  ومنافسيو
 .( @=) " ستاليف ىك لينيف اليكـ " أفواىيـ ءالدعاة يصيحوف بمؿومضى ستاليف 
 9191دستكر عاـ : ثانيان 

اقتػػػرح الحػػػزب الشػػػيوعي يتية االشػػػتراكية يالجميوريػػػات السػػػوفاتحػػػاد تػػػـ تكػػػويف  أفبعػػػد 
تأسسػػت الػػذي  @9A9تور الػػذي صػػدر فػػي عػػاـ تعػػديؿ الدسػػر عمػػى سياسػػة االتحػػاد ،المسػػيط
الدسػػػتور فػػػي التعػػػديؿ عمػػػى وقػػػد صػػػدر  ،(A=)يت االتحاديػػػة الروسػػػية يوريػػػة السػػػوفجمي بموجبػػػو

 >:9Aثػاني كػانوف ال األوؿ مػفيػدخؿ حيػز التنفيػذ فػي  أفتقػرر ، و ;:9A تمػوز السادس مف
 .                                                                                9A:< (>8 ) عاـ باسـ دستور واألوربييتي يلذا عرؼ بالتاري  السوف

 التحػػادمجمػػس  نشػػاءاو لريػػؼ المجػػالس فػػي المدينػػة وا ميػػاـ  نػػص الدسػػتور عمػػى تثبيػػت
رةاسػة المجنػة  بمجمػس مفوضػي  الشػعب وىيةػة أنيطػتقػد ة فوالسمطة التنفيذيلمقوميات ، خرآو 

ات ةػػػػػصػػػػػالحيات واسػػػػػعة لمييمػػػػػف الدسػػػػػتور السادسػػػػػة والسػػػػػبعيف المػػػػػادة  وأعطػػػػػتالمركزيػػػػػة ،
 بػػػدأتكف السػػػمطة الفعميػػػة ليػػػات المتحػػػدة احتفظػػػت بػػػبعض الحريػػػات،الجميور  أفغير ،الحزبيػػػة

 . ( 9<) فريؽ الستالينيال الشيوعي الذي خضع إلشراؼ الحزب إلى فشيةاً  تتحوؿ شيةاً 
عمػػػػػػـو  اتتيسػػػػػػوفيسػػػػػػمطة تشػػػػػػريعية لتحػػػػػػؿ محػػػػػػؿ مػػػػػػؤتمر  قامػػػػػػةاتضػػػػػػمف الدسػػػػػػتور 

 عضػػػو مػػػاةتيمػػػف  تمروتػػػألؼ ىػػػذا المػػؤ االتحاد، يتات عمػػػـويمػػػؤتمر سػػوف عميػػػو وأطمؽروسػػيا،
مػف مجمسػيف :مثػؿ  تتػألؼلجنة تنفيذية مركزية  إلى سمطتو فوضتمع مرة كؿ سنتيف لكنو ويج

 ييتي ويجػػػرياتحػػػاد الشػػػعب السػػػوف مجػػػالس Council of Unionحػػػاد مجمػػس االتاألوؿ :
فػػي حػػيف مثػػؿ  ، جغرافػػي مػػع مراعػػاة عػػدد سػػكاف كػػؿ جميوريػػة أسػػاسعمػػى  أعضػػاةوانتخػػاب 
ات ميوريػات االتحػاد والجميوريػجNationalities   Council ofمجمػس القوميػات الثػاني :

إلػى جميوريات التػي انضػمت ي في المناطؽ الحكـ الذات عف فضالً التي تتمتع بالحكـ الذاتي 
جميوريػػة و   وتركسػػتاف أوزباكسػػتافجميوريػػات  وىػػي>:9A يتية عػػاـياتحػػاد الجميوريػػات السػػوف

وروسػيا البيضػاء وشػرقي القوقػاز  أوكرانيػاجميوريات روسيا االتحاديػة  عف فضالً طاجاكستاف 
وقػػػد منحػػػت كػػػؿ ، د انتيػػػاء الحػػػرب األىميػػػة الروسػػػيةجميوريػػػات لينػػػيف بعػػػ إلػػػى التػػػي انضػػػمت
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تمػػؾ الجميوريػػات وقػػد شػػكمت @9A9لعػػاـ  يػػةلدسػػتور روسػػيا االتحاد اً مشػػابي اً جميوريػػة دسػػتور 
 .( :<) ::9Aعاـ  األوؿتي في كانوف ياالتحاد السوفي

كػػاف مجمػػس الػػوزراء ، و  أوري الشػػعب سػػالسػػمطة التنفيذيػػة فقػػد انيطػػت بمجمػػس قومي أمػػا      
(  وزيػػراً  ) راسػػقومي عشػػر اثنػػاىنػػاؾ  فالمجنػػة وكػػا وزراءه مػػف أوىػػذا المجمػػس  أعضػػاءينتخػػب 
 إداريػػة مسػػتقمة ووزاراتيػػـ السػػتة ىػػي  أجيػػزةوف عمػػـو االتحػػاد ولػػدييـ وف بشػػؤ نيػػمػػنيـ مع سػػتة

 .( ;<) االتصاالتالسكؾ الحديدية ،النقؿ الماةي ،التجارة ،وزارة الخارجية ،الدفاع ،
 تػػػولىتمؤسسػػػات لعمػػػـو االتحػػػاد  سػػػتةالػػػوزارات ال كانػػػت >:9Aلدسػػػتور عػػػاـ  اسػػػتناداً و       
اد خطػػيط االقتصػػالقضػػايا السياسػػية لتو والػػدفاع عػػف الػػبالد ، ةالسياسػػة الخارجيػػة والتجػػار  شػػؤوف

 األساسػػيةالمبػػادئ السياسػية و ميزانيػة الدولػػة االتحاديػة ،و اـ النقػود واالعتمػػادات ،نظػػو الػوطني ،
التشػػريعات المدنيػػة و ،القضاةيةالمرافعػػات و نظػػاـ القضػػاء  وؿأصػػتحديػػد و ، األراضػػيالسػػتثمار 
الجنسػػػػػػية و تحاديػػػػػػة حقػػػػػػوؽ سػػػػػػيادة الجميوريػػػػػػة اال بػػػػػػاب خػػػػػػاص عػػػػػػف عػػػػػػف فضػػػػػػالً ،والجناةية
سػػػػمطتيا  ليػػػػا الحػػػػؽ فػػػػي ممارسػػػػةف كػػػػؿ جميوريػػػػة اتحاديػػػػة أ إلػػػػى وأشػػػػار الدسػػػػتور،االتحادية

أي  أراضػػػيف مسػػػاحة أو  ،الحكوميػػػة بصػػػورة مسػػػتقمة ولكػػػؿ منيػػػا الحػػػؽ بػػػالخروج مػػػف االتحػػػاد
 .( ><) بموافقتيا إالتغير  أفيمكف  ال ةجميوري
لوسػػطى كانػػت ىنػػاؾ جميوريػػة تركمانيػػا ا آسػػياعػػدد الجميوريػػات االتحاديػػة ،ففػػي  ازداد      

يتية ذات الحكـ الذاتي التي كانت تػدخؿ فػي قػواـ جميوريػة روسػيا الفدراليػة، ياالشتراكية السوف
وتركمانيػػػا  أوزباكسػػػتافجميوريتػػػا  منيمػػػا تأسسػػػتجميوريتػػػا بخػػػارى وخػػػوارـز الشػػػعبيتاف ،ثػػػـ و 

 أوزبكسػػتاف أطػػاريتيتاف وجميوريػػة طاجاكسػػتاف ذات الحكػػـ الػػذاتي ضػػمف ياالشػػتراكيتاف السػػوف
كانػػت بطريقػػة رفػػع األيػػادي ولػػيس بطريقػػة ف >:9Aوفػػؽ دسػػتور  عمػػى أمػػا طريقػػة االنتخابػػات،

 .( =< )االقتراع السري
 
 
 
 
 
 



 16 

 
 زابعالوبحج ال

 تي ياالتحاد السىفيصاديت واالجتواعيت في واالقتت السياس التحىالث

9111-9191 

للوجتوع ٌويت االقتصاديت واالجتواعيت األولى وسياست التالخطت الخوسيت :أوالا 

  9191 - 9111 تييالسىفي

صػػػػػومة بتصػػػػػفية خيتي قػػػػػوة دوليػػػػػة كبيػػػػرة بعػػػػػد نجػػػػػاح سػػػػػتاليف ياالتحػػػػػاد السػػػػػوف أصػػػػبح
األصػػح تطبيػػؽ بعػػض  لػػؾ رأى سػػتاليف أنػػو مػػفوعمى الػػرغـ مػػف ذالسياسػػييف وانفػػراده بالسػػمطة،

مػػػا يتعمػػػؽ بالحيػػػاة االقتصػػػادية عمػػػى وفػػػؽ و ما الصػػػحيحة منيػػػا السػػػي  و  وجيػػػات نظػػػر خصػػػومو
فػػي سياسػػتيا االقتصػػادية يتية ياتخػػذتيا الحكومػػة السػػوف المبػػادئ االشػػتراكية ،ولعػػؿ أىػػـ خطػػوة

تحويػػػػؿ االتحػػػػاد بيػػػػدؼ  @:9Aالعمػػػػؿ بيػػػػا فػػػػي عػػػػاـ  أالخطػػػػة الخمسػػػػية التػػػػي ابتػػػػد الجديػػػػدة 
  األطمػػػػػػػاعمسػػػػػػػتقؿ عػػػػػػػف  بمػػػػػػػد صػػػػػػػناعي قػػػػػػػوي إلػػػػػػػىتي مػػػػػػػف بمػػػػػػػد زراعػػػػػػػي ضػػػػػػػعيؼ يالسػػػػػػػوفي

 .( <<) في البالد أجنبيواجية أي تدخؿ وخمؽ مجتمع اشتراكي قادر عمى مسمالية،الرأ
كي الحػػػػد مػػػػف نفػػػػوذ الكػػػػوالؾ مػػػػال :;9A:@-9A ىاألولػػػػ ةسػػػػيالخطػػػػة الخم تاسػػػػتيدف

 السػػوفخزات الدولػػة أراضػػيبتوسػػيع  اضػػي الزراعيػػةالمػػزارع وأصػػحاب الممكيػػات الخاصػػة ل ر 
Alsofajzac دخػػػػػػاؿ  Collectivefarmsالنظػػػػػػاـ  التعػػػػػػاوني فػػػػػػي الفالحػػػػػػة الكولخػػػػػػوزات  وام

وقػػد اتبعػػت الدولػػة فػػي النػػواحي الزراعيػػة  ،ةواالىتمػػاـ بالصػػناعات الثقيمػػ "المػػزارع الجماعيػػة"
عمييػػا و تعاونيػػة مػػف الفالحػػيف ،جماعػػات  الجماعيػػة التػػي تسػػتثمرىا أونظػػاـ المػػزارع المشػػتركة 

مػف المحصػوؿ  بقػي مػا أماالحكومػة، تحػددهتبيع لمحكومة نصػؼ محصػوليا بالسػعر الػذي  أف
 .( ?<) كؿ منيـ أداهبنسبة العمؿ الذي  فيقسـ بيف الفالحيف

 مؤسسػػػاتىػػػي  مباشػػػرة ليػػػا  اً مػػػف المػػػزارع يكػػػوف تابعػػ آخػػر اً نوعػػػ بػػدأت الدولػػػة تؤسػػػسو 
زراعػػػة لص صػػػالتابعػػػة لمدولػػػة وتخ ى كػػػؿ منيػػػا اسػػػـ السػػػوفخزات ؽ عمػػػطمػػػا زراعيػػػة اشػػػتراكية

 وامتػػازتلػػؾ ،المثمػػرة والحمضػػيات وغيػػر ذ األشػػجارالحبػػوب والقطػػف وتربيػػة المواشػػي وزراعػػة 
 المؤسسػػػػػات الحكوميػػػػػة دخػػػػػالً  وتػػػػػدر تمػػػػػؾ تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى فػػػػػرع واحػػػػػد مػػػػػف الزراعػػػػػة ، ال بأنيػػػػػا
 إلػػىزات برنػػامج الدولػػة تقػػدـ السػػوفخبموجػػب ، و العمميػػة النظريػػات تطبيػػؽسػػاعدىا عمػػى كبيرًا،

 .  ( @<) بشروط ميسرة األصميةالمنتقاة والماشية  الكولخوزات البذور
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 عػػف فضػػالً المػػزارع الجماعيػػة معارضػػة شػػديدة مػػف جانػػب الكػػوالؾ  إنشػػاءفكػػرة  واجيػػت
 جػػػزء مػػػف إنتػػػاجيـ خفػػػاءإعتمػػػدوف عمػػػى ي االذيف كػػػانو ،الحػػػاؿ نسػػػبياً  ميسػػػوريبعػػػض الفالحػػػيف 

العديػد  إلػى أدىالػذي  األمػرلحسػابيـ الخػاص فيمػا بعػد ، تسػميمو لمدولػة وبيعػوعػدـ الزراعي و 
مف االشتباكات بػيف الكػوالؾ مػف جانػب والسػمطات المحميػة وبقيػة الفالحػيف الفقػراء مػف جانػب 

انتشػػار المجاعػػات فػػي اتحػػاد الػػبالد ممػػا دفػػع سػػتاليف لمػػتخمص مػػف  إلػػىذلػػؾ  أدى، وقػػد آخػػر
رسػػاليـ بػػتيـ سياسػػيةـ اعتقػػاليجػػرى  ذإالكػػوالؾ   بأعمػػاؿ قيػػاـاجبػػارىـ عمػػى الالػػى سػػيبيريا و  وام
العديػػد مػػف حركػػات االغتيػػاؿ المػػنظـ لغالبيػػة الكػػوالؾ الػػذيف  سػػتاليف  ونظػػـالجماعيػػة،  السػػخرة
  سػػبعماةة ألػػؼاقػػؿ مػػف  ىػػػػػػػإلفػػرد حتػػى تنػػاقص عػػددىـ  ماليػػيفيقػػدروف بحػػوالي عشػػرة  اكػػانو 
سياسة البطش والشدة التي كاف يمارسػيا سػتاليف مػع خصػومة وىذا دليؿ واضح عمى .( A< )فرد

تي مػف يمػف الشػعب السػوفي كثيػرقتػؿ الحتػى وصػؿ بػو األمػر إلػى السياسييف وغير السياسييف 
جوانػب االقتصػادية واالجتماعيػة وتحػوؿ العػف  اجؿ تطبيؽ نظريتو في الحكػـ السياسػي فضػالً 

   .خاصلى دكتاتور وسفاؾ دماء مف طراز مع مرور الزمف إ
جؿ بناء اقتصاد شػيوعي أمف  األولىالخطة الخمسية  قدـستاليف  أف هومما يجدر ذكر 

جميػػا عمػػؿ أة التػػي مػػف يػػالدول شػػامؿ فػػي الػػبالد ،وبقػػدر سػػعي سػػتاليف نحػػو تحقيػػؽ االشػػتراكية
 تأكيػدعمػؿ سػتاليف عمػى  ،البمشػفيةالمبادئ التي نػادت بيػا الثػورة  إحدىقبؿ وكانت  لينيف مف

الدولػػػة  أحكمػػػتففػػػي المجػػػاؿ الصػػػناعي عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ  ة الدولػػػة الواحػػػدة ،نظريػػػة شػػػيوعي
متبنيػػػػػة العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػرامج  واإلنتاجيػػػػػةعمػػػػػى كػػػػػؿ الييةػػػػػات الصػػػػػناعية  قبضػػػػػتيايتية يالسػػػػػوف

فػػي المجػػاؿ  شػػاممة نيضػػةباسػػتثناء المػػزارع الجماعيػػة مػػف اجػػؿ تحقيػػؽ  واإلنتاجيػػةالتصػػنيعية 
 .( 8?) الزراعي

 زراعيػػةمػف دولػة وبػػدأ التحػوؿ فػي االقتصػػاد  ممحوظػاً  تي تطػوراً يسػػوفيشػيد االقتصػاد ال
عممية التنقيب عف الػنفط فػي سػيبيريا واكتشػاؼ ثػروات معدنيػة  بعد ماي  والسدولة صناعية  إلى

 عػػف وجػػود فضػػالً يتي يالقتصػػاد السػػوفبنػػاء أفضػػؿ لىاةمػػة فػػي تمػػؾ المنطقػػة ممػػا سػػيؿ عمميػػة 
وىػػػػػي تعاضػػػػػديات تطبػػػػػؽ فكػػػػػرة الممكيػػػػػة  "لخػػػػػوزاتو الكزات و فخسػػػػػو ال"التعاضػػػػػديات الفالحيػػػػػة 

 .( 9?) اإلنتاجالجماعية لوساةؿ 
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 اقتصػػادي جديػػد أسػػموبالبػػدء باعتمػػاد بزعامػػة سػػتاليف تية يقػػررت القيػػادة السػػوفيىكػػذا و 
ف االقتصػادية وجعػؿ سياسػتيا ىػي المعتمػد عمييػا فػي و مدولة الييمنة والتحكـ في الشػؤ يعطي ل

 .( :?) تيةية لمدولة السوفيبناء المقومات االقتصادي
 مػف اىميػا الميمة التي يجب تنفيػذىا األمورجممة مف االولى ة الخمسيتطمبت الخطة 

نشػػػػاءو  "الكولخػػػػوزات"مػػػػزارع جماعيػػػػة  إنشػػػػاء سػػػػيس المعامػػػػؿ تأو "،السوفخزات"مػػػػزارع تعاونيػػػػة  ام
نشػػػاءالحديثػػػة  د وضػػػعت وقػػػ،الثػػػروات الطبيعيػػػة  اسػػػتثمارمصػػػانع توليػػػد الطاقػػػة الكيرباةيػػػة و  وام
النفقػػات  إلػػى تللتفػػادكف امػػف  شػػي كػػؿ  مػػف رغـعمػػى الػػاصػػنو كاعمػػؿ  ة شػػعار"الدولػػ

% مػف برنامجيػػا ،ومػػف  ;Aنجػػاز خطػػة فػي إال نجػاح  بإيجابيػػةليػو ،وممػػا يشػػار ا " كالتكػاليؼ
ما السػي  و ، بنجػاحالصػعبة  مراحميػاالخطة تخطػت  أفما يعني م، جيدةنسبة  يعد ذلؾشؾ دوف 
قبػػػػػػؿ  مػػػػػػا كانػػػػػػت عميػػػػػػووازنػػػػػػة بالعمػػػػػػاؿ والفالحػػػػػػيف عمػػػػػػى السػػػػػػواء ،م اؿأمػػػػػػو  ازدادت أفبعػػػػػػد 
عػة بعػد ازديػاد عػدد العػامميف لخطػر المجا  ياتعرض أوالبالد  إصابةوتالشت مخاطر الخطة،

 إلػىنجػاح الخطػة  أدىالضػعؼ ،فقػد  إلػىأي  اً مميونػوعشػريف  ثنيفا إلى اً مميون مف أحد عشر
 .( ;?) خطة خمسية أخرى الحكومة تبني

المعامػػؿ الحديثػػة  تأسػػيسة صػػناعية مػػف خػػالؿ عػػف الخطػػة الخمسػػية قيػػاـ نيضػػ نػػتج
قامػػػػة الثػػػػروات  عػػػػف مشػػػػاريع وخطػػػػط السػػػػتثمار المصػػػػانع لتوليػػػػد الطاقػػػػة الكيرباةيػػػػة فضػػػػالً  وام

لغػػاء المػػنيج االشػػتراكي والعمػػؿ بػػو ظيػػاراالطبيعيػػة ،وعممػػت عمػػى  سػػمالية ،عػػف الرأمظػػاىر  وام
 .( >?) ;;9Aالرأسمالية بحموؿ عاـ القضاء عمى  ،وتمكنت مفضراةب عمييـفرض ال طريؽ

اف الخطػػط التػػي ،كمػػا  اإلنتػػاجالتخطػػيط الحكػػومي وقامػػت بتحديػػد مقػػادير  تألفػػت لجػػاف
كانػػػت تتضػػػمف البنػػػاء السػػػريع لممعامػػػؿ وتشػػػغيؿ المكػػػاةف القديمػػػة عمػػػى  المجػػػاف تمػػػؾوضػػػعتيا 

وغيرىػػا  نفطوالفحػػـ والػػ يػػةالكيماو نحػػو الصػػناعات  الػػالـزنطػػاؽ واسػػع وسػػريع وتوجيػػو االىتمػػاـ 
وعات بنسػػػػبة ػػػػػػػػػػػػػػػػزيػػػػادة المصن إلػػػػىمػػػػف الصػػػػناعات ،ومشػػػػروع السػػػػنوات الخمػػػػس كػػػػاف يرمػػػػي 

 فأ إال، األىػػػػداؼ تمػػػػؾ% ،وقػػػػد تػػػػـ انجػػػػاز  8=سبة ػػػػػػػػػػػػػي بنالزراعػػػػ اإلنتػػػػاجوزيػػػػادة  ،% 8;9
توزيػع السػمع  ثيػراً ك أعاقتف عدـ كفاية طرؽ المواصالت قد كانت رديةة ،كما أ اإلنتاجنوعية 

 وأصػػبحت الزراعيػػة فػػي الػػبالد األراضػػي أربػػاعالحكومػػة عمػػى ثالثػػة  اسػػتولتالمصػػنوعة ،وقػػد 
   .( =?)لؾ جماعيةبذ
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المػػػػػزارع صػػػػػدر قػػػػػانوف حمايػػػػػة ممكيػػػػػة مشػػػػػاريع الدولػػػػػة و :;9Aوفػػػػػي السػػػػػابع مػػػػػف آب        
الدولػػة  أمػػالؾرقة سػػ أف وحػػدد القػػانوف سسػػات الممكيػػة االشػػتراكية ،ومؤ  التعاونيػػاتو  الجماعيػػة

يعاقب ،لسػػػػكؾ الحديديػػػػة والمجػػػػاري الماةيػػػػةوالسػػػػرقة عمػػػػى خطػػػػوط ا،والكولخػػػػوزات والتعاونيات
ذابالرصػػاص مػػع مصػػادرة كػػؿ الممتمكػػات  رميػػاً  باإلعػػداـعمييػػا  ف روؼ مخففػػة فػػإظػػوجػػدت  وام

 قػػاؿو ،ومصػػادرة كػػؿ الممتمكات سػػنوات يقػػؿ عػػف عشػػر العقوبػػة المسػػتحقة تكػػوف السػػجف لمػػا ال
 .( <?) الشرعية الثورية أساس يمثؿلقانوف اذلؾ ف إف ستالي
عنػػػدما نفػػػذ سػػػتاليف مشػػػروع المػػػزارع الجماعيػػػة فقػػػد مػػػات حػػػوالي خمسػػػة  حػػػدثت مجاعػػػة      
محايػػدة الوقػػوؼ فػػي جيػػة  احػػاولو  أوتنفيػػذ المشػػروع  ارفضػػو  ألنيػػـمػػواطف مػػف الجػػوع ، ماليػػيف

القمػح الػذي  أفكمػا بيريا لمسػخرة ،نقمػو لمعمػؿ فػي سػي غيػرىـ ماليػيف خمسػةمف  أكثر أفكما ،
 .( ??) الييود الذيف تمكنوا مف احتكاره ابيفلممر  جرى بيعو ستاليف مف الفالحيف صادره  

يمثمػوف  الػؾ لػدعـ الصػراع ضػد الكػوالؾ الػذيف كػانو وذ التػأميـ تأييدعمؿ ستاليف عمى و   
 أفويخشػػػى لوقػػػت مػػػع ا وجرأتيػػػاتتقػػػوى ويػػػزداد خطرىػػػا  كانػػػت التيالطبقػػػة الوسػػػطى الريفيػػػة،

 .  ( @?) تكتسب قوة سياسية
المتخمػػؼ  الروسػػينقػػؿ المجتمػػع  :;9A:@ – 9A األولػػىنجػػاح الخطػػة الخمسػػية إف   
االشػػػتراكية ىػػػي النظػػػاـ  أفثبػػػت وأ، التنميػػػةو تي يخطػػػو بسػػػرعة نحػػػو التقػػػدـ يمجتمػػػع سػػػوفي إلػػػى

حقػػػؽ  :;9Aـ فػػػي نيايػػػة عػػػا إذ،األسػػػرع فػػػي التنميػػػة البشػػػريةاالجتمػػػاعي المتفػػػوؽ والطريػػػؽ 
% :% مػف األراضػي فػي حػيف كػاف أقػؿ مػف :<طػاؿ  إذسػنوات  أربػع في التأميـ تقدمًا كبيراً 

 .9A:@ (?A )في عاـ 
 ولكف واضح ،بشكؿ االنتقاؿ تدىور  مدة دخؿ الفالح فيف عمى الرغـ مف ذلؾ فإ  

التفوؽ  لؾوتوالى بعد ذ واإلنتاجرفع مستويات الدخؿ  ىاألولالسنوات الخمس  تنفيذ مشروع
 .( 8@) اإلنتاج الزراعي وحالة الفالح الروسيفي مجاالت 
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االجتواعيت ت وـــوطبيعت التحىالث االقتصادي تـــالخطت الخوسيت الخاًي:حاًياا 

 9191-9199تييالسىفي  ادـــي االتحــــــف

استغالؿ  إلغاء ييدؼ إلى ?;9A;;-9Aكاف مشروع السنوات الخمس الثانية         
نشاءلؾ بتحسيف نوعية السمع االستيالكية وذ ، ل نساف نسافاإل المزارع التعاونية وتصفية  وام

دخؿ في حيز أسنوات الخطة الخمسية الثانية  وفيمراكز صناعية جديدة ،  وتأسيسالكوالؾ 
 فيالصناعي  اإلنتاجتضاعؼ حجـ معمؿ ومصنع جديد ،و  وخمسماةة آالؼ أربعةالعمؿ 

 .( 9@) أعيد بناةياالتي  أو% منو جاء مف المصانع الجديدة 8@ وأف،  مرة =.>تمؾ السنوات 
 ،بنػػاء شػػبكة وسػػاةط النقػػؿ فػػي الػػبالد الشاسػػعة ةعػػادإفػػي مجػػاؿ  ةكبيػػر  عمػػاؿأ أنجػػزتو   
يع النقػػػػػػػؿ البحػػػػػػػري حتػػػػػػػى المحػػػػػػػيط المتجمػػػػػػػد مشػػػػػػػار  وأقيمػػػػػػػتت سػػػػػػػكؾ حديػػػػػػػد جديػػػػػػػدة ةفأنشػػػػػػػ

لثانيػػػة مرحمػػػة تاريخيػػػة مػػػف التحػػػوالت تي بالخطػػػة الخمسػػػية اياختتـ الشػػػعب السػػػوفي،و الشػػػمالي
وتحػوؿ االتحػاد ترسي  النظاـ الكولخػوزي ، إلى أدتالتي تمؾ ، عصرهاالجتماعية العميقة في 

المكػػاةف والجػػرارات الزراعيػػة  ?;9Aفػػي نيايػػة عػػاـ  وأدخمػػت،بمػػد زراعػػي كبير إلػػىتي يالسػػوفي
ماةػػػة وتسػػػعة  ونحػػوار جػػػر  ألػػػؼ وثمانماةػػة ألػػػؼ ماكنػػة زراعيػػػةثالثماةػػػة وخمسػػة وسػػػتوف منيػػا 

 .( :@) ألؼ حاصدةوعشروف 
 الحصػصحػد سػمح بإلغػاء نظػاـ   إلػىارتفػع  =;9Aحموؿ عاـ بفالزراعي  اإلنتاج أما  

الخطتػػػػيف  أفمػػػػا يعنػػػػي م،?9A9عػػػػاـ  يتي منػػػػذ الثػػػػورة البمشػػػػفيةيالػػػػذي طبقػػػػو االتحػػػػاد السػػػػوف
 Systemاسػػػػتخانوؼ ما بعػػػػد تطبيػػػػؽ نظػػػػاـ،والسػػػػي  ا ثمارىماأتتػػػػوالثانيػػػػة  األولػػػػى الخمسػػػيتيف

Astkhanov  يحصػػػؿ عمػػػى مكافػػػأًة  كبيػػػراً  بػػػذؿ جيػػػداً ي مػػػفف  كػػػؿ لمحػػػوافز الػػػذي يقضػػػي بػػػأ
بػػرز أ،وكاف مػػف منقطػػع النظيػػر فػػي تنفيػػذىا نجاحػػاً الثانيػػة ة قػػد حققػػت الخطػػط الخمسػػيو ، أكبػػر

 الدوافع في تنفيذىا :
 ات االشتراكية .سسؤ غبة الجامحة في بناء الملر ا.9

 مطبقات الكادحة .ما لي  السو رفع المستوى المعيشي جؿ أالعمؿ مف  .:

 رفع المستوى التعميمي لمسكاف . .;
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عػػػف  عوضػػػاً عمػػػى الصػػػناعات الثقيمػػػة  ركيػػزمػػػة لمتكػػاف الػػػدافع العسػػػكري مػػػف األسػػػباب المي.>
 .( ;@) التي تنتج المواد االستيالكية الصناعات الخفيفة

مػػف  ماي  والسػػ شػػديدةً  معارضػػةً احيا،الخطػػة الخمسػػية الثانيػػة،عمى الػػرغـ مػػف نج واجيػػت  
عمػػػى عمػػػاؿ المػػػدف بالدرجػػػة االعتمػػػاد  إلػػػىتية يالحكومػػػة السػػػوفيب ممػػػا دفػػػع شػػػريحة الفالحػػػيف 

واسػتطاع عػف العػالـ  اقتصػادياً  تي مسػتقالً يحاؿ فقد أصبح االتحػاد السػوفي ةوعمى أي،يةاألساس
 .( >@) الجديدة شتراكيةلمدفاع عف كياف الدولة اال مستعداً و ،بناء االقتصاد االشتراكي

تي يكيفيػػػة تطػػػور االقتصػػػاد السػػػوفي عػػػف االشػػػتراكية كتاباتػػػو إحػػػدىفػػػي  ف سػػػتاليفوبػػػي   
ينكػػر التطػػكر المػػدىش الػػذم  أفحػػد يسػػتطيو أمػػف  مػػا " والتحػػوؿ نحػػو االشػػتراكية اذ قػػاؿ

كػػف ىػػذا لت الخمس،بػػراما السػػنكاأثنػػا  تية القػػكل المنتجػػة فػػي صػػناعتنا السػػكفي وعرفتػػ
 اإلنتػػػػاجنبػػػػدؿ عالقػػػػات  لػػػػـ ،9191 أكتػػػػكبرفػػػػي  أننػػػػاكػػػػاف ليحػػػػدث لػػػػك  االتطػػػػكر مػػػػ

فمػػكل ىػػذا النقػػالب لكانػػت القػػكل  ،،اشػػتراكية جديػػدة إنتاجيػػةمالية ،بعالقػػات الرأسػػالقديمة،
ي الكقػػػت ػػػػػػػف الرأسػػػماليةف الجمػػػكد كحالتيػػػا فػػػي البمػػػداف ػػػػػػػػة مػػػػػػػفػػػي حال المنتجػػػة عنػػػدنا

 .( =@ )"الحاضر
 نظيرىػػا قػػؿ  الشػػعب بصػػورة  اسػػتطاع تعبةػػةالخطػػة الخمسػػية  بوسػػاطةيف سػػتال أفويبػػدو  

فػػي روسػػيا قاةمػػة،  لالشػػتراكيةتقػػـو  ال ودونػػ،الذي مػػف فػػي التػػاري  لتحقيػػؽ االنتقػػاؿ الصػػناعي
كػاف  أفمميػوف عامػؿ بعػد  فخمسػة وعشػريكاف عدد العماؿ الروس قد بمػ   .?;9Aوفي عاـ 
وىكػذا اسػتطاع الحػزب الشػيوعي عامؿ. ماةة حػد عشػر مميػوف وخمسػأحػوالي  @:9Aفي عػاـ 

نواحيػو ،واف انتصػار الثػورة  جميػعاقتصػاد تػتحكـ الدولػة فػي  إلػىؿ االقتصاد الروسػي يحو  أف
 .( <@) آنذاؾفي البالد الصناعية المتقدمة  وب يحتذى في روسيا كاف مثاالً  يةالبمشف
 

 : ستاليف كسياسة الحكـ المطمؽ ثالثان 
تية فػػػي حريػػػة العمػػػؿ وحريػػػة يوريػػػة الشػػػيوعية فػػػي تحكػػػـ الحكومػػػة السػػػوفيتمثمػػػت الدكتات       

وعمى المصػنوعات المطموبػة، أنػواعالصناعة وحرية البحث ،فيي التي تعرض عمػى المصػانع 
 وأنػواعخاصة مف الفنوف وعمى المربيف نوع التربية التي يستخدمونيا في التربية  ألواناالفنانيف 

ف الفكػػػػر الشػػػػيوعي أل يتي إلػػػػىياد السػػػػوفتربيػػػػة فػػػػي االتحػػػػالكتػػػػب المدرسػػػػية بحسػػػػب توجيػػػػو ال
ياسػية واالقتصػادية سفػي جميػع نػواحي الحيػاة الالرسمية المعتػرؼ بيػا ، الماركسية ىي الفمسفة
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 واإلذاعػػػةعمػػػى الصػػػحؼ والمؤلفػػػات والمسػػػارح  المالػػػؾ المسػػػيطروالحكومػػػة ىػػػي واالجتماعية،
 .( ?@) رض والسكؾ الحديد والمصارؼ وغيرىاوالمناجـ واأل والبرؽ والمعامؿ ليواتؼوالسينما وا

كػػػؿ  واىتمت،توالت عمميػػػات التصػػػدير واالسػػػتيرادو التجػػػارة الخارجيػػػة،حتكػػػرت الدولػػػة ا 
تي لػـ تكػف فػي يوالواقع أف الدكتاتورية في االتحاد السػوفي،ة معينة مف البضاةعةمة منيا بفظمن

تي يالسػػوفي لممجتمػػعقػػوة القاةػػدة فيو الفػػي الحػػزب الشػػيوعي، ولكنيػػا تركػػزت الجمػػاىير الكادحػػة
 .( @@) النظرية الماركسية المينينيةالمتسمطة مف خالؿ 

ة عمػػػػػى الطبقػػػػػة الكادحػػػػػعػػػػػرؼ سػػػػػتاليف الدكتاتوريػػػػػة العماليػػػػػة المنشػػػػػودة بأنيػػػػػا سػػػػػيادة  
طبقػػػة الجمػػػاىير  سػػػيادة تتمتػػػع بعطػػػؼيحػػػدىا القانوف، وال،العنػػػؼ البرجوازية،سػػػيادة تسػػػتند إلػػػى

مػػػت الدكتاتوريػػػة فػػػي انتقو .( A@) ماليوفالرأسػػػ ؾ الطبقػػػة التػػػي طالمػػػا اسػػػتغمياوتأييػػػدىا تمػػػالكادحػػػة 
 األولػى والثانيػة ممػت الخطتػاف الخمسػيتافتك أفسػتاليف بعػد  الحزب زعيـ إلىالحزب الشيوعي 

عػػف الحػػزب  بػػديالً ومقوالتػػو ف سػػتالي أوامػػر أصػػبحتوقػػد ،مرحمػػة جنػػي الثمار وبػػدأتبالنجػػاح 
 .( A8 )وأفكارهالشيوعي 
،واف سػػنوات العزلػػة وخيبػػػة وتتبمػػورالسػػػتالينية تتطػػور  بػػدأتاـ الحػػزب الواحػػد ظػػن فػػيو  
التػي تسػتطيع  األرضلػؾ ميػد كػؿ ذ، بػاو أور في العوف الخارجي وىزيمة الشيوعييف في  األمؿ
البالشػفة لعزلػة  اسػتجابولقػد د جذورىا،تمػ أفستاليف عف االشتراكية في بمػد واحػد  ةريظنفييا 

 .( A9) العزلة ةروسيا بصياغة عقيد
ستاليف  أقامياالدكتاتكرية التي حقيقة ستاليف بقولو "  إلىلشيوعييف حد القادة اأ أشار 

مػػارس سػػتاليف سػػمطة لػػـ  اريخيػػة ففػػي السػػنكات الداميػػة لحكمػػوتكانػػت دكف أم سػػابقة 
سػنكات عبػادة  أثنػا ...، األخيػرةعػاـ  لػؼاأل أم دكتػاتكر فػي  أكيمتمكيا أم قيصر ركسػي 

كالفنػػكف كالعمػػـ  األدبكػػاف سػػيد السياسػػة القتصػػادية كالعسػػكرية كالخارجيػػة حتػػى سػػتاليف 
 .( :A) " الذاتية كانت المقاييس الحاسمة حكاموكأ األعمىكاف الحكـ 

رر السياسػػػػة الداخميػػػػة كاف يقػػػػتي،يمطة مطمقػػػػة فػػػػي االتحػػػػاد السػػػػوفيمػػػػارس سػػػػتاليف سػػػػ 
برنػامج الخطػة الخمسػية  يػاعمي أطمػؽ التػيالبػرامج ووضػع لتمػؾ السياسػة الخطػط و والخارجية ،

نجاحيا في بمػد واحػد  إمكانيةعمى  أكد إذفي االشتراكية ، المينينيةوعمؿ عمى تعديؿ النظرية ،
 أبػػػرزىـالشػػػيوعيوف ومػػػف  إليػػػوثػػػورة عالميػػػة كمػػػا كػػػاف يػػػذىب  إلػػػى انػػػدالعالحاجػػػة  مػػػف غيػػػر
 .( ;A) تروتسكي
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والفنػػػػػادؽ  األديػػػػػرة إلػػػػػىسػػػػػتاليف عمػػػػػى بنػػػػػاء السػػػػػجوف والمعػػػػػتقالت ثػػػػػـ توسػػػػػعت  أقػػػػػدـ 
عػػف  ةتي عبػػار يحكـ الحػػدود وجعػػؿ مػػف االتحػػاد السػػوفيأو ،كافػػةد الػػبال فػػي أنحػػاء واإلسػػطبالت

مجػرد الشػػؾ بػالوالء لمقاةػػد سػتاليف ،وقػػد كانػت شخصػػية سػػتاليف  أوسػجف رىيػػب لكػؿ معػػارض 
 وأصػبحتقبؿ الشؾ والرفض ، ال نياوأة وواجبة الطاعة مقدس وأصبحت أقوالوالعزلة، إلىتميؿ 
 اً وطنيػػ ا  قاةػػدبوصػػفو  ظيػػر نفسػػوأوقػػد ، والمينينيػػةجانػػب الماركسػػية  إلػػىؿ مدرسػػة جديػػدة كيشػػ

 السػوفيتي الشػاعرقاؿ  التقديس فمثالً حد  إلىنو أتي يرفع مف مكانتو وشيالسوفي اإلعالـوكاف 
اسػػمؾ  سػػمؾ ىػك خبػز الحيػػاة لنػاا " :سػتاليف الرفيػؽ ييػاأ Majkovitesca  مايكوفيتيسػكي 

لسػتاليف صػفات  كانػت تعطػىوىنػاؾ صػور كثيػرة  "الذم يعطػي الحيػاة كيسػاعد عمػى المػكت
بعػد  عمػى عكػس الػزعيـ لينػيف الػذي مجػد حياتػو أثنػاء فػي وقد مجػد وعظػـ لوىيةاألتقترب مف 

 .( >A) وفاتو
 ماالسػي  و لثػاني مػف القػرف العشػريف لمػبالد مػع نيايػة العقػد ا األوحدأصبح ستاليف الزعيـ  
اكمػات رتب سػتاليف لعقػد محو .( =A) تروتسكييؼ و فوىـ زينو ارضيو مع خرآتخمص مف بعد أف 
يتي ،فكانػػػت يفػػػي العاصػػػمة موسػػػكو لتكػػػوف قػػػدوة لبػػػاقي المحػػػاكـ فػػػي االتحػػػاد السػػػوف صػػػورية

تحػػػت مظمػػػة خصػػػـو سػػػتاليف  بحػػػؽ اإلبعػػػاد أو اإلعػػػداـ أحكػػػاـلتنفيػػػذ  اسػػػمياً  المحػػػاكـ غطػػػاءً 
فػػػػي  اتخػػػػريفاالغتيػػػػاالت السياسػػػػية وقتػػػػؿ المػػػػواطنيف السػػػػوفيتييف وزج  إلػػػػى أثػػػػـ لجػػػػالقػػػػانوف ،

 .( <A) ولوجيةييدات  معارضتيـ لستاليف ومبادةوالسجوف لمجرد الشؾ في 
يسػػجؿ لػػو عمػػى الػػرغـ مػػف  تي بقبضػػة حديديػػة ،لكػػفياالتحػػاد السػػوفيوىكػػذا حكػػـ سػػتاليف       

تي وأصبح دولة كبيػرة يشػار ينو رفع مكانة االتحاد السوفيأ ومعارضيو بوالظالمة لشع وسياسات
فػػػػػػي مختمػػػػػػؼ األصػػػػػػعدة السياسػػػػػػية واالقتصػػػػػػادية يػػػػػػا ألػػػػػػؼ حسػػػػػػاب لليػػػػػػؿ بالبنػػػػػػاف ويحسػػػػػػب 

مبػػادئ  ويعػػود الفضػػؿ لسػػتاليف بترسػػي  ،دوؿ العػػالـ أصػػبحت واحػػدة مػػف اقػػوىواالجتماعيػػة و 
الواليػات المتحػدة األمريكيػة  الػذي كانػت تتزعمػو منظػاـ الرأسػماليل  النظاـ الشيوعي وجعمو نداً 

 .ودوؿ أوروبا الغربية 
 
 
 
 



 24 

    
  خاهسالوبحج ال   

  9191 -9191التطىراث السياسيت الذاخليت 

  وتطبيق الفلسفت االشتزاكيت في الحكن9191عام دستىر : أوالا 
تور الدسػػػػػ باسػػػػػـلمػػػػػبالد  دسػػػػػتورًا جديػػػػػداً <;9Aتية فػػػػػي عػػػػػاـ يالحكومػػػػػة السػػػػػوفي أنجػػػػػزت 

عيػيف يتػولى تو  .العميػاالسػمطة  ىػو األعمػىيتي يالمجمػس السػوف أصػبحالذي بموجبػة االشتراكي 
 أربػػعالمجمػػس ينتخػػب كػػؿ  وذلػػؾ والػػوزراء( سػػة ) رةػػيس الدولػػةاةسػػة ورةػػيس ىيةػػة الر ىيةػػة الرةا
عػاـ دسػتور بموجػب و جػاف المركزيػة ،ميتي واليتمر السػوفمحؿ المؤ  قد حؿ كافوبذلؾ سنوات ،
9A;>االتحػاد  وأصبح،الطبقية وألغيتالمشاريع الفردية في الصناعة والزراعة والتجارة  تألغي

 .( ?A) العماؿ والفالحيف والمثقفيف السوفيتي بمد
ث ثػال عمىإذ قسـ المجتمع السوفيتي ، مععمى المجت طرأراعى الدستور التطور الذي  

 جعمتتػػػي تضػػػمنيا الدسػػػتور،بػػػرز المػػػواد الأولعػػػؿ المثقفػػػيف طبقػػػات ىػػػي  العمػػػاؿ والفالحػػػيف و 
عمى رفػػع األيػػادي، بوسػػاطة كانػػت سػػابقاً  أفبعد ،اشػػربواسػػطة االقتػػراع السػػري المباالنتخابػػات 

وقػػد ( قاعػػدة اليػػـر)مػػف األدنػػى بػػدءاً ، تية جميعيػػايالسػػوفييشػػمؿ ذلػػؾ المؤسسػػات التنفيذيػػة  أف
اوز ثمانيػة عشػر أنثى لمف تج أوال فرؽ بيف ذكر  حؽ التصويتبالجميع شمؿ القانوف نظريًا 

 .( @A) رمف العم عاماً 

 : ىما ىيةتيففي  ؿثمفقد أصبحت تت التنفيذية ةالسمط أما 
 State supreme soviets of the"يةيتياسػػػة السػػػكفئلر ا"الييئػػػة العميػػػا  .9

presidency   :يت القوميػات بانتخابيػا يمجمػس سػوفو التحػاد ايت يسػوفمجمػس  قػاـ كػؿ مػف
عػػالفلى أمػػر تعيػػيف قػػادة الجػػيش والممثمػػيف السياسػػييف الييةػػة ىػػي التػػي تتػػو  وتمػػؾ  حكػػاـاأل وام
جاف ػس البرلمػؿ مجمػية وحػرفػالع  .ات الشعبية تاءاالنتخابات واالستف راءػوام

يعػػادؿ  مجمػػس ىػػوو :   Council Qomisra peopleسػػرم الشػػعب مجمػػس قكمي .9
وكػالء وعػدد كبيػر مػف  يمػان،وليػذا المجمػس رةػيس وثمجمػس البرلماف ونويعي مجمس الوزراء ،

حريػػة ،حػػؽ التعمػػيـ ، حػػؽ العمػػؿ  أىميػػا:الحقػػوؽ مػػف  جممػػة نػػص الدسػػتور عمػػىكمػػا .الػػوزراء
لغػاء حسػب اإلنتاجيفي الجيد  مطبقة في التمايز ،التي كانت المساواةو نية ،المعتقدات الدي  وام
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ل راضػػػػػي  بالنسػػػػػبةمحميػػػػػا الممكيػػػػػة االشػػػػػتراكية  الؿػػػػػػػػػػحام و  اإلنتػػػػػاجالممكيػػػػػة الخاصػػػػػة بوسػػػػػاةؿ 
 .( AA) الزراعية

ػػػػ        يتي يدسػػػػاتير االتحػػػػاد السػػػػوف أىػػػػـبػػػػؿ أىػػػػـ منجػػػػزات سػػػػتاليف  <;9Aدسػػػػتور عػػػػاـ  د  ع 
خػذ أ <;9A عػاـ وبمقتضى دسػتور>:9Aعاـ لدستور  معدالً  امتداداً د  ع  ف وام  ، عمراً  وأطوليا

ميػة خاصػة بيػا ضمف االتحاد ذات قو في جميورية  ألية الذاتياالستقالؿ  أىميةفي االعتبار 
 .( 988) الجميوريات بيف المساواة وأىمية
مكتبػػو السياسػػي  وبػػاألخصتي يالسػػمطة الحقيقيػػة كانػػت بيػػد الحػػزب الشػػيوعي السػػوفي إفٌ       
ػػالػػذي  مػػػنح  قػػدالدسػػػتور  أفوعمػػػى الػػرغـ مػػف يتية ،يسػػمطة قياديػػة فػػػي الدولػػة السػػوف أعمػػػى د  ع 
عمػػى حػػؽ  التأكيػػدفعمػػى الػػرغـ مػػف عمميػػة ، نيػػامػػف كو  أكثػػركانػػت نظريػػة  عػػدة إال أنيػػا حقوقػػاً 

نسػػػجمة مػػػع مؽ الحقػػػو  تمػػػؾتكػػػوف  أفنػػػو شػػػدد عمػػػى أإال وحػػػؽ التعبيػػػر واالجتمػػػاع ، التظػػػاىر
 اإلداريػػةوالييةػػات  المؤسسػػاتمجموعػػة مػػف  إلػػىالدسػػتور  أشػػار كمػػامصػػالح الطبقػػة العاممػػة ،

نقابػات اتحػاد  :وعي األسماء وىي  منظمات الحزب الشػيترشيح  عمى عاتقيا عبء وقعالتي 
      أوصػػػػػػؿالػػػػػػذي  األمر،الجمعيػػػػػػات الثقافيػػػػػػةت الشػػػػػػبابية ،ماظ،المنةالتعاونيػػػػػػات الزراعيػػػػػػالعماؿ،

 مػػف أعضػػاءجمػػيعيـ  اً أناسػػمركػػز القيػػادة فػػي السػػمطتيف التنفيذيػػة والتشػػريعية  إلػػىفػػي النيايػػة 
التػػي أشػػار  كميػػا اليف لػػـ يمتػػـز بإعطػػاء الحقػػوؽأف سػػت لنػػاىػػذا يؤكػػد و  .( 989) الحػػزب الشػػيوعي
لػػـ  ما حريػة المعتقػدات الدينيػة ،والحريػات العامػة والشخصػية إذي  والسػ<;9Aإلييػا دسػتور عػاـ 

أف الحريػػػػات السياسػػػػية كانػػػػت مقيػػػػدة بقيػػػػود كثيػػػػرة مػػػػا عػػػػدا  تطبػػػػؽ بشػػػػكؿ كامؿ،فضػػػػاًل عػػػػف 
 مػػف ما المثقفػػوفي  والسػػالشػػيوعية واعتنػػاؽ مبادةيا،وعػػانى مػػف ذلػػؾ الكثيػػر مػػف فةػػات المجتمػػع 

    .يتي يالمالييف مف ابناء الشعب السوف تمؾ األدباء والفنانيف،وراح ضحية سياستو
 9191_ 9191 األعظـحمالت التطيير :  ثانيان 

ىػػػو خػػػوؼ سػػػتاليف الشػػػديد مػػػف  التطييػػػرحمػػػالت  أسػػػباب ،أفممػػػا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػة       
لسياسػييف ،وربمػا ا والمفوضػيفنظػاـ المنافسة تنظػيـ نخبػوي صػاعد ضػمف حصػانة نسػبية مػف 

تجديػد الصػالت مػع ىيةػة  حاولػت مؤقتػاً  األركػافمجموعػة صػغيرة مػف ضػباط  أفكاف السػبب 
 .9A;; (98: )عاـ  يتي فييطعيا الجانب السوفاالتي ق األلمانيةالعامة  األركاف
واختفػػى ، عمميػػة التوسػػع السػػريع فػػي كػػامالً  اضػػطراباً  األحمػػريـ الجػػيش اضػػطرب تنظػػ 
 بػدأىاسياسػة التطييػر الػدموي وقػد >;9Aستاليف فػي عػاـ  بدأوقد  ،القديمة النخبة أفرادـ معظ
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وقػػػد قػػػاـ وكػػػالء سػػػتاليف ،>;9Aعػػػاـ  Dmitri Kirov كيػػػروؼ ديمتػػػري باغتيػػػاؿ مسػػػاعده
عػػداـوالخبػػز مػػف الفالحػػيف  األرضبػػانتزاع   أؿػػػػػػػػػػػػػػس دػػػػػػػػػوقلػػؾ ،ذ ااومو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكػػوالؾ الػػذيف ق وام

تصػفيتيـ فػي تمػؾ  الػذيف جػرى سػتاليف عػف عػدد Winston Churhill (98; ) رشػؿسػتوف تشون
ىػػذا  فإ، شػػرة ماليػػيفع"رشػػؿ سػػتاليف كمػػا ىػػو مسػػجؿ فػػي مػػذكرات تشالعمميػػات وكػػاف جػػواب 

 .( >98) "ضركرم كلكنو  كسيئان  صعبان  ئان عدة سنكات ككاف شياستمر ل مرعب كلكنو  شي
يـ صػػفوؼ الحػػزب واف يجػػري بػػيف نظػػت إعػػادةيػػر سػػتاليف مػػف حركػػة التطيىػػدؼ كػػاف  
مػؤامرة  ي ع ػد   األقميػةمجرد معارضػة  أف رأىف ستاليف أل،حركة تطيير واسعة النطاؽ األعضاء

 مػػاةتيف وسػػتيفالحركػػة الثانيػػة نحػػو  تمػػؾيا والقضػػاء عمييػػا ،وكػػاف ضػػحايا خطيػػرة يجػػب ضػػرب
 أولةػػػؾعضػػػو  ألػػػؼماةػػػة بػػػال  عػػػددىـ حػػػوالي مميػػػوف وثالثال األعضػػػاءعضػػػو مػػػف جممػػػة  ألػػػؼ

يف لػـ يقنػػع كػف سػػتالل،( =98) يتييطػردوا مػػف االتحػاد السػػوفو  ابعػػدو الػذيف شػممتيـ حركػػة التطييػر أ
بالجممػػة وبػػدوف  القتػػؿ أوحاكمػػات الصػػورية مسمسػػمة مػػف ال يبػػدأ أفوقػػرر بمجػػرد الطػػرد والنفي،

لسػػػػجوف ا وفكثيػػػػر الؿ ػػػػػػػػػػػػات وادخػػػػػػػػػػػػقتؿ المةىػػػػذه الحركػػػػة الدمويػػػػة، يػػػػػػػػػػػػوفـ لممحاكمػػػػة ،ػػػػػػػػػػتقدي
 .( <98) السرية
ييػػػدد  يمكػػػف أفلػػػتخمص مػػػف أي خطػػػر كػػػاف التطييػػػر ا عمميػػػات فػػػياسػػػتطاع سػػػتاليف  

واف ،<;9Aعػاـ شنت في وقت نشر الدستور  اإلرىابحممة  أفومف المفارقات سمطتو العميا،
طاةفػػة وأشػػارت فية ،لسػػمطة االسػػتبدادية والتعسػػا أنػػواع أقصػػىلتمثػػؿ  جػػاءتحمػػالت التطييػػر 

 تد  ع ػ فضاًل عف ذلػؾحرية المواطف الروسي  القيود عمى إلىعمى نحو مرعب  المصادر مف
نمػت فػي ظػؿ سياسػات مػا بعػد عػاـ  زعامػة جديػدة مف وضع ثوري مستمر استبدلت فيػو اً ءز ج

9A:A، وزادت ،اتيالعشػػرين أواةػػؿكانػػت فػػي  تمػػؾ التػػيزعامػػة االجتماعيػػة والسياسػػية كميا،الب
د ػػػػػػبع،زب الشػػيوعي القيػػادة فػػي جوانػػب المجتمػػع كموتػػولي الحػػ بأسػػموبة الثػػورة االجتماعيػػة حػػد
 .( ?98) منفصمةاف الحزب نخبة سياسية ك أف

 – <;9Aمابيف عامي تي،يدموي ضد الشعب السوفيالتطيير القاـ ستاليف بحركة        
9A;@ ضد  مشابيو بحممةـ ، وفي الوقت نفسو قاالسياسي الداخميمف أجؿ تقوية نفوذه

حركة التطيير صفوؼ الحزب شممت و ،يتييفي االتحاد السوف العامميفاألجانب 
وسيبيريا الشرقية واالوراؿ وصوامع  يتي،يا في الشرؽ األقصى السوفبمغت أشدىو ،وزعامتو
وغيرىا مف المدف الصناعية في روسيا وفي موسكو ولينغراد ، ي أوكرانياالغالؿ ف
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حكاـ أ أف  صدر البياف الرسمي الذي أوضح ?;9Aبع عشر مف نيساف ،وفي السااألوربية
 : النسب اتتية عمىتي توزعت يفةات مختمفة مف الشعب السوفي النفي قد صدرت ضد

 كافية لمبالشفة . الذيف لـ يظيروا حماسةلمنفييف ،مف ا :>.99 .9
 ثبتت عمييـ تيمة خرؽ نظاـ الحزب وتعاليمو .الذيف %مف المنفييف،9: .:
 أعداء الشعب . عد وا،الذيف %مف المنفييف<9. ;
 أدينوا بتيمة االنحالؿ وفساد األخالؽ .مف المنفييف ،الذيف %@.99. >
 البرجوازية . إلىكانوا في طريقيـ الذيف ،مف المنفييف %@.@. =
مف المنفييف كانوا متيميف بفساد الذمـ واالنتيازية واستغالؿ صفوؼ الحزب وقد %@.=. <

بيريا والمناطؽ يمعسكرات العمؿ اإلجباري والى مجاىؿ س إلىالء المنفييف ؤ ى أغمب أرسؿ
 .( @98) ةالسري الشرطةفي زنزانات سجوف  فيـحتقد لقوا فاألغمبية  أماالقطبية ،

حتى كانػت نتػاةج 9A;Aف حؿ عاـ وما إ،@;9Aفي عاـ  األعظـ التطييرانتيت حركة      
والنفػي التعسػفي إلػى  واإلعػداـالنػاس العػادييف  ؼآالشػممت القػبض عمػى  التطيير االعظػـ قػد

عسػكرات االغتيػاؿ وجماعػات السػخرة التعذيب ومحػاكـ التفتػيش ، وتضػاعؼ م وأنواعسيبيريا ،
مقبػػػرة جماعيػػػة دفػػػف فييػػػا  وقػػػد اكتشػػػفت ،مميػػػوف شػػػخص سػػػخريف خمسػػػيفوصػػػؿ عػػػدد الم إذ

د يػكلتأقػدـ مػف أدلػة كافيػة وممػا ت.( 98A) سػتاليف منػاجـ االوراؿ فػي عيػد عامؿ فػي  ألؼ ثالثوف
وطغيانػػو حتػػى اصػػبح مثػػااًل لمظمػػـ والدكتاتوريػػة فػػي التػػاري  سياسػػة سػػتاليف القمعيػػة واالرىابيػػة 

   يتي خاصة والعالمي عامة.يالسوف
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 سادسالالوبحج 

 9191 -9111واالهتوام بالخقافت والفي االضطهاد الذيٌيحزكت 
سػػػػتاليف مرسػػػػومًا بموجبػػػػو بػػػػدأت حممػػػػة اصػػػػدر ،9A:Aفػػػػي الثالػػػػث مػػػػف حزيػػػػراف عػػػػاـ  

الكنػػػاةس  أبػػػوابفػػػي مػػػدى عػػػاـ واحػػػد  أقفمػػػتالمرسػػػـو ، ذلػػػؾ، وبمقتضػػػى االضػػػطياد الػػػديني
بعػػػد المتػػػدينوف مػػػف جػػػرى القػػػبض عمػػػى خاليػػػا دينيػػػة وأ 9A;8وفػػػي عػػػاـ  والطواةػػػؼ الدينيػػػة ،

نحػو  دادإعػوتػـ حـر ستاليف نشػر أي كتػب دينيػة ، كماالحكومية ، والوظاةؼ العامةالمناصب 
عرضػػػيا فػػػي مختمػػػؼ بمػػػداف االتحػػػاد  جػػػرىالمعاديػػػة لمػػػديف و  األفػػػالـمػػػف  ماةػػػة وخمسػػػوف فممػػػاً 

  .( 998) ودور التعميـفي المدارس  ماي  والسيتي يالسوف
تي يمف االتحاد السػوفي لمديف ،وطرد المعاديةيا الجماعات والخال نظمت9A;9وفي عاـ      

الخطػػوة الرابعػػة فػػي عػػاـ  تثػػـ طبقػػ،ات والخاليػػا الجماعػػ تمػػؾ أوامػػركػػؿ الػػذيف رفضػػوا طاعػػة 
9A;:  يت يمجػػالس السػػوف إلػػىالتػػي تضػػمنت تسػػميـ كػػؿ الكنػػاةس ومجمعػػات الطواةػػؼ الدينيػػة

 أفيمكف لمشباب فييػا  أندية أوالمعادية لمديف ، األفالـعرض ل اً دور المحمية وذلؾ الستخداميا 
   .( 999) الفراغ بطريقة مفيدة أوقاتوا يقض
ضػػػػد الػػػػديف  واالنتصػػػػاراتلتقويػػػػة المكاسػػػػب  ;;9Aالخطػػػػوة الخامسػػػػة فػػػػي عػػػػاـ  كرسػػػػت    
اسػتخداـ عمػـ  وقػررديػف ،أو عػف وجػود شػيء فػي اسػمو عبػادة  أفكار أومعتقدات  ةومحو أي،

بوضػع المؤلفػات الضػخمة  األدب أسػاتذةثـ كمػؼ فػي المػدارس، األدياف بدؿ مف عمـ األخالؽ
عػػػف  فضػػػالً رس االبتداةيػػػة والثانوية،ريسػػػيا فػػػي المػػػداالشػػػيوعية وتد األخالقيػػػاتوالصػػػغيرة عػػػف 
 .(:99)اتباء إلرشاد األخالقيةالكتب الدراسية 

تزايػػد السػػخط  إلػػىـ الػػديف أدى سػػتاليف ليػػد كػػف مشػػروع الخمػػس سػػنوات الػػذي وضػػعول 
يػػرت ثػػورات صػػغيرة ،وقػػد ظالتػػي اشػػتيرت بتحمسػػيا لمديف أوكرانيػػافػػي  ماي  سػػواليػػور التمػػرد وظ
عمػى  اكانو  ةالسري الشرطةكف رجاؿ ولالممحدة ،وأفكارىا وح الديف ضد الشيوعية بر  نادتفييا 
وبالطريقػػة مقاومة، أودوف أي جيػػد الثػػورة فػػي ميػػدىا مػػف  واجيػػت مػػااالسػػتعداد وسػػرعاف  أتػػـ
 .( ;99) أيضافي روسيا  نفسو لمسببتندلع  أفتخمص ستاليف مف الثورة التي كادت  ذاتيا
سػػػػػواء فػػػػػي كافػػػػػة العبػػػػػادة  أمػػػػػاكفوالقيػػػػػود الصػػػػػارمة  ةلمشػػػػػددا اإلجػػػػػراءات تمػػػػػؾشػػػػػممت      

مػػػا ك. ( >99) البوذيػػػة وغيرىػػا مػػف الػػديانات أوالمسػػممة  أوالمسػػيحية  األغمبيػػةالجميوريػػات ذات 
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الحكومػة  كانا خاضعيف إلشػراؼ أفشراؼ المدني بعد االوضع ستاليف الزواج والطالؽ تحت 
 .( =99) لمنظرية الشيوعية قاً اخاضعة وف توأصبحوتغيير القوانيف الشرعية والجناةية 

 مف قيادة الحزب الشيوعي وعمى رأسيا ستاليف فقدالناحية الثقافية اىتمامًا كبيرًا ولقيت      
والفنوف وكاف ىناؾ جيؿ  األدببصورة خاصة نحو  يتي عنايتويجو الحزب الشيوعي السوفو 

 Tolstoyتولستوي و    Mckim Gorkyوركيت يمثميـ مكيـ غيمف الكتاب السوفي المع

ينماةية كثيرة وافتتحت س أفالـ وأنتجت،Vadjievفادييؼ و   Furmanovانوؼ ػػػوفورم
وغيرىا مف  Red poppy ش األحمرالخشخاي ػػػػػػروسية ى واليػػػػػػػػب أوؿلفت المسارح وأ

 .( <99) الفنوف
يتي يدسػػتور السػػوفوردت حقػػوؽ التعمػػيـ فػػي الحظػػي باىتمػػاـ الدولػػة ،و أمػػا التعمػػيـ فقػػد  
االتحػاد  مواطنػوبحؽ دستور ال مف عشروف بعد المةةالو  الحاديةالمادة  أعمنت ، إذ<;9Aلعاـ 
ويكػوف  ، األولػي اإلجبػاريالعػاـ  طة التعمػيـاسػالحؽ بو  ذلؾضماف  يجري،و التعميـبيتي يالسوف

ف العمػػػـ تحقيػػػؽ نجػػػاح كبيػػػر فػػػي ميػػػدا وقػػػد حصػػػؿ فػػػي ذلػػػؾ التعمػػػيـ العػػػالي مجانػػػاً التعمػػػيـ بمػػػا 
تسػػػعة ماليػػػيف  <;9Aوتعمػػػـ فييػػػا عػػػاـ  عػػػدد المػػػدارس االبتداةيػػػة والثانويػػػة ، ارتفػػػع إذوالثقافػػة 
 .( ?99) شخص
اـ التعمػػػيـ فػػػي االتحػػػاد نظػػػ قػػػاـ،وقػػػد @:9Aمنػػػذ عػػػاـ  روسػػػيا عامػػػاً  أصػػػبح التعمػػػيـ فػػػي 
)الزراعيػػة أكثػػر مػػف بنػػاء المػػدارس الفنيةو  اً يػػوجعػػؿ التعمػػيـ تطبيق األميػػةحممػػة عمػػى بتي يالسػػوفي

التعميـ لػيس مػف العنايػة الكبيػرة بػتي ياالتحاد السوفي ىدؼمما يشار اليو أف و .( @99) اعية(الصنو 
والػػوالء  اإلخػػالص لتمقػػيف األطفػػاؿ أيضػػاً فقػػط لمكافحػػة الجيػػؿ المنتشػػر بػػيف الجمػػاىير ولكػػف 

 .( 99A) والستالينية المينينيةدلوجية بموجب االيالشيوعي، لمنظاـ
حػػػوالي  قػػػد بمػػػ  ?;9A عػػػدد المثقفػػػيف السػػػوفيت فػػػي بدايػػػة عػػػاـ  ره أفوممػػػا يجػػػدر ذكػػػ 
ة جديػػدة بمػػ  يػػوتأسسػػت معاىػػد اكاديم% مػػنيـ مػػف العمػػاؿ ، 8@ماليػػيف شػػخص كػػاف  عشػػرة
شػخص مقارنػة  فيمالي عشرةات يفي النصؼ الثاني مف الثالثين لمعامميف فييا اإلجماليالعدد 

وحتػػى نيايػػة الخطػػة الخمسػػية  اً شخصػػ فيًا وخمسػػة وخمسػػألفػػكػػاف عػػددىـ إذ  =:9Aمػػع عػػاـ 
 ةمؤسسػ وثمانماةػة ألؼىناؾ حوالي  أصبح  9A;Aعاـ  وبداية الحرب العالمية الثانيةالثانية 

 .( 9:8) البالد بحث عممي في
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  الخاتمة

 ًا أنصار كسبت ،كبيرة نجاح الثورة الروسية واتخاذىا إجراءات إصالحيةبعد        
 عدلذلؾ أ داد دستور يواكب التطورات الجديدة في روسياعظيرت الحاجة الى إو ،راً كث

كوف ف تأتي الذي نص عمى يدستور االتحاد السوفي @9A9الزعماء الروس في تموز 
وقد أكد الدستور عمى التركيبة اليرمية ،يتية جميوريةيسوف روسيا دولة اشتراكية فدرالية

 .ـلمنظا

بعد الروسية السابقة  اإلمبراطوريةمف بسط كامؿ نفوذىـ عمى  وفالشيوعيتمكف       
المعارضة ضد النظاـ شدة بسبب 9A:9عاـ  جيود كبيرة استغرقت وقتًا طوياًل حتى

 قميات والقوميات الكبيرة لرغبة ال،و المؤيديف لمنظاـ الجديدصفوؼ  فرقةو ،الشيوعي
اـ ظػػػإقامة ن في (الغير شيوعية)بعض األحزاب السياسية طموحعف  فضالً  باالنفصاؿ،

  . با الغربيةو ور االنظمة الديمقراطية في أى غرار ػػػبرلماني ديمقراطي عم

مف ، الدوؿ األجنبية مف الفتية تودول إلسقاطتي محاوالت جدية يواجو النظاـ السوفي       
ففي آذار ،بالفشؿ باءت تمؾ المحاوالت خالؿ دعـ المعارضة بأنواع الدعـ المختمفة،لكف

9A:9 وكانت كانت تحت سيطرة المعارضةف استرجاع األراضي التي م الشيوعيوفتمكف، 
 ،ومفبا خاصة والعالـ عامةو ور تية خطرًا ييدد أيي التجربة السوفيف ترىبية و ور الدوؿ األ

التماسؾ واالتحاد وتثبيت ثورتيـ قوة  الشيوعييفانتصار  أدت الى التي جممة مف العوامؿ
عمى اعداةيا في الداخؿ الحرب األىمية  فياالنتصار  الحكومة السوفيتية مفمما مكف ،

 . والخارج

أثرت الحرب األىمية بشكؿ  ،إذخانقة اقتصادية أزمةفي  تيةيالدولة السوفي ما دخمتك       
لذلؾ ،بشكؿ كبير جداً الزراعي و اإلنتاج الصناعي  يتي فانخفضيالسوففي االقتصاد  سمبي
عف  النظر صرؼب ي لمبالدواقع االقتصاداليتية التعامؿ بشكؿ مرف مع يالقيادة السوف قررت

التطبيقات الشيوعية التي تنص عمى تممؾ الدولة وساةؿ اإلنتاج وعدـ فسح المجاؿ 
 .بالعمؿ بحرية يف األجنبي والخاصلمقطاع
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عف ::9Aكانوف الثانيفي الخامس مف  لينيف أعمف االقتصاديةولمعالجة االزمة        
االقتصادية ممبادالت ل كثرأ حرية عطت أ( N.E.P) يبالنباسـ سياسة اقتصادية جديدة 
في  فرديالاالشتراكي والقطاع  يفقطاعال دمجو ي،رأسماؿ الفردلم مع فسحة مف الحرية

ة بيف ءممف خالؿ الموا لمعمؿالخاص واألجنبي ضمانات  يفمنح القطاعو ،  قطاع واحد
قطاعييف اإل" إلى ظيور طبقة الكوالؾ أدىذلؾ  لكف،القطاعيف الخاص والعاـ 

التوقؼ عف  مف خالؿ بشكؿ خاص ىذه السياسة في الجانب الزراعي وقد وجيت"،الصغار
أعيدت حرية كما ،تتناسب مع المحصوؿ ضريبة تدفع عيناً  تستبدؿ بيامصادرة الحبوب و 
تأسيس  إعادةوافقت الحكومة عمى ;:9Aشباط  الحادي عشر مفوفي ،التجارة الداخمية

الجانب الصناعي حظي مع ابقاء ممكية االرض لمدولة.كذلؾ يرة المزارع الفردية الصغ
بإقامة المشاريع  ;:9A::- 9A مف المدةفي إذ سمحت الحكومة بإصالحات كثيرة،

ركات ػػػػوخولت الش،عامالً  عشريفف ػػػػػػػقؿ مأمت عف تأميـ المشاريع التي توظؼ تخ،و الفردية
تي ياالقتصاد السوفي أبد ;:9Aاـػػػػػػػاية عػػػػػػوقبؿ ني،األجنبية امتياز استثمار المناجـ

 . طبيؽ السياسة االقتصادية الجديدةبصورة تدريجية بعد ت عافيتو ةاستعادب

 فالينػػػيف بػػػدأ الصػػػراع عمػػػى السػػػمطة بػػػيف سػػػتاليف وتروتسػػػكي وفػػػي الحقيقػػػة  لمػػػا تػػػوفي      
فػػػي  وضػػػاعاأل صػػػالحايكػػػوف  أفليػػػا سػػػتاليف وىػػػي  ادعػػػ األولػػػىالصػػػراع كػػػاف بػػػيف نظػػػريتيف 

نظريػػػة تروتسػػػكي فقامػػػت عمػػػى  أمػػػا،ثػػػـ عالميػػػة الثػػػورة الشػػػيوعية ثانياً  تي أوالً ياالتحػػػاد السػػػوفي
انتصػػرت نظريػػة سػػتاليف واسػػتطاع مػػف  ،وأخيراً تييالسػػوفيثػػـ االتحػػاد  أوالً لميػػة الثػػورة اأسػػاس ع

 اً ثالثيػػػ اً مجمسػػػ أف يشػػػكؿتسػػمـ السػػػمطة مػػػع قػػوى المعارضػػػة التػػػي كانػػت تقػػػؼ ضػػػد تروتسػػكي 
، واسػتطاع عػف كػامينييؼ وزينوفيػؼ فضػالً  مػف سػتاليف اً يتي مكونػيشؤوف االتحاد السػوف دارةإل

وتمكف مػف مػف خصػومو الواحػد بعػد اتخػر،أف يتخمص @:9A:<- 9Aالمدة مف  فييف ستال
وبػػذلؾ اسػػتطاع أف يكػػوف الشػػخص ?:9Aمػػف الحػػزب الشػػيوعي أواخػػر عػػاـ طػػرد تروتسػػكي 

واتبػػػػػع سياسػػػػػة النفػػػػػي واالبعػػػػػاد وزج  يتيةياخميػػػػػة السػػػػػوفاألقػػػػػوى واف يسػػػػػيطر عمػػػػػى السػػػػػاحة الد
وبقبضػػػة مػػػف دكتاتوريػػػًا المعارضػػػيف فػػػي السػػػجوف والمحاكمػػػات الصػػػورية وحكػػػـ الػػػبالد حكمػػػًا 

   .حديد
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مػػػف القػػػوى  اقتصػػػادهتحػػػرر لػػػـ ي إذا تي سػػػيبقى ضػػػعيفاً ياالتحػػػاد السػػػوفي أفسػػػتاليف  أدرؾ      
سػتاليف  وأعطػىلػو  األولويػة عطػاءإ عف طريؽي يتيفعمؿ عمى تقوية االقتصاد السوف األجنبية
تي مػف بمػػد يالخماسػي بيػدؼ تحويػػؿ االتحػاد السػوفي انطالقػػة التخطػيط @:9Aمػف عػاـ  ابتػداءً 

طمػػػػاع الرأسػػػػمالية ،وخمػػػػؽ مجتمػػػػع مسػػػػتقؿ عػػػػف األإلػػػػى بمػػػػد صػػػػناعي قػػػػوي و  زراعػػػػي ضػػػػعيؼ
 .اشتراكي قادر عمى مواجية أي تدخؿ أجنبي 

الحػػػػد مػػػػف نفػػػوذ الكػػػػوالؾ بتوسػػػػيع  :;9A:@- 9A األولػػػىية اسػػػتيدفت الخطػػػػة الخمسػػػػ      
دخاؿالدولة السوفخزات  أراضي النظاـ الجمػاعي الكولخػوزات واالىتمػاـ بالصػناعات الثقيمػة  وام

كػػػاف مشػػػروع ،كمػػػا ;;9A:A- 9Aاألزمػػػة االقتصػػػادية العالميػػػة كمػػػا جنبػػػت الػػػبالد مػػػؤثرات 
 نسػػاف ل نسػػاف وذلػػؾسػػتغالؿ اإلإلغػػاء ا ييػػدؼ الػػى ?;9A;;-9Aالسػػنوات الخمػػس الثانيػػة 

نشػػاء المػػزارع التعاونيػػة وتصػػفية الكػػو  الؾ وتأسػػيس مراكػػز بتحسػػيف نوعيػػة السػػمع االسػػتيالكية وام
دخػػػػػؿ فػػػػػي حيػػػػػز العمػػػػػؿ أربعػػػػػة آالؼ وخمسػػػػػماةة معمػػػػػؿ ومصػػػػػنع جديػػػػػد صػػػػػناعية جديػػػػػدة ،و 

% منػػػو جػػػاء مػػػف 8@وأف مػػػرة ، =.>تمػػػؾ السػػػنوات  فػػػي،وتضػػػاعؼ حجػػػـ اإلنتػػػاج الصػػػناعي 
االقتصػػادية مػػف خمػػؽ قاعػػدة  اإلجػػراءاتمكنػػت تمػػؾ و .ىػػانع الجديػػدة أو التػػي أعيػػد بناؤ لمصػػاا

االتحػاد  ظػؿ الػرغـ مػف ذلػؾالػنفط والكيربػاء والصػناعات، لكػف عمػى  أنتػاجصناعية قوية فػي 
الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة كمػػػف الػػػدوؿ الرأسػػػمالية الغربيػػػة  اقتصػػػادياً  اً اقػػػؿ تطػػػور  تييالسػػػوفي

 تحػت زعامػة سػتاليف تي مػف أف يصػبحيذلؾ لـ يمنػع االتحػاد السػوفي بيد أفسا، وبريطانيا وفرن
  .الحرب العالمية الثانية عشية ليا شأف كبير في ميزاف السياسة الدولية كبرىقوة 
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Abstract 

          The Soviet Union had a lot of events of internal political, 

economic and social during the period 1918-1939,the form of the 

political regime had changed, which ruled Tsarist Russia for a long 

time, and appeared new ideology was socialism that brought the 

concepts and principles of political, economic and social caused a 

radical change in Russian society and spread its effects to the rest of 

the regions of the world and the Soviet Union has become a major 

international power. And this research for the  study of these 

developments and their impact on Soviet society in various field 

especially when it was not looking independent scientific study. The 

research found a number of conclusions to the most important success 

of  the Russian Revolution and reform measures taken large, was the 

preparation of a new constitution in July 1918 as the text of the 

Constitution of the Soviet Union on Russia to be a socialist state, 

federal Soviet Republic.  

         The Communists had been unable to extend its full influence on 

the previous Russian Empire. Only after great efforts took a long time 

until 1921 because of  the intensity of the opposition against the 

communist regime, and the ambition of minorities and ethnic groups 

to secede, and the desire of some political parties in the establishment 

of a democratic parliamentary-style democratic regimes European. 

Also faced the Soviet system, the new serious attempts from foreign 

countries to topple the state Soviet young, through  the support of the 

opposition. But those attempts failed, and the European countries in 

the Soviet experience sees a threat to Europe in particular and the 

world in general. The Soviet state entered a severe economic crisis, as 

it has affected negatively the civil war in the Soviet economy 

decreased industrial and agricultural production is very large, so it 

decided the Soviet leadership to deal flexibly with the economic 
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reality of the country. To address the economic crisis announced 

Lenin declared on the fifth of January 1922 for a new economic 

policy on behalf of (N.E.P) has given more freedom to swap 

economic with a space of freedom for the capital of the individual, 

and the integration of both the Socialist and the private individual in 

one sector, but it has led to the emergence of a layer( Kulak)"feudal 

young has been directed this policy in the agricultural side, in 

particular through the stop confiscation of grain and replace tax paid 

in kind commensurate with the crop, also restored the freedom of 

domestic trade, and in the first of February 1923 the government 

agreed to re-establish individual farms with small to keep ownership 

of the land to the state. Well received on the industrial side of many 

reforms in 1922 -1923 period allowed the government to set up 

Individual projects, and entered the nationalization of enterprises 

which employ fewer than twenty workers, and by the end of 1923 

seemed to restore the Soviet economy gradually recovers.                                                                                            

         When Lenin died a power struggle started between Stalin and 

Trotsky In fact, the conflict between the two theories the first called it 

Stalin to be a reform of the situation in the Soviet Union first and then 

a global communist revolution secondly. As Trotsky's theory, it is on 

the basis of a global revolution first, then the Soviet Union, and in the 

latter triumphed theory of Stalin and was able to take over power with 

the opposition forces, who was standing against Trotsky and the fact 

that the tripartite board to manage the affairs of the Soviet Union, a 

component of it as well as Kamaneev and Zinoviev, and was able 

Stellin during the period From 1924-1928 to get rid of his opponents 

one after the other, and managed to expel Trotsky from the 

Communist Party late in 1927 and thus was able to be the strongest 

person that controls the internal arena and follow the Soviet policy of 

denial and dimensional incarcerated dissidents in prisons and the 

mock trials and  ruled  totalitarian country and an iron fist.                   
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         Stalin knew that the Soviet Union will remain weak unless the 

economy is liberated from foreign forces to strengthen the work of the 

Soviet economy by giving priority to him and gave Stalin from the 

1928 launch of the five-year plan to transform the Soviet Union From 

a weak agricultural country to a strong industrial country independent 

of the greed of capitalism, and the creation of a socialist society is 

able to face any foreign intervention.                                   

         The first five-year plan aimed at reducing the influence of the 

1928-1932  ( kulaks) expand( Alsofajzac) State Lands and the 

introduction of the system of collective( Alkolokhozat) and interest of 

heavy industries as the country set aside effects of the global 

economic crisis, 1929-1933,The project was the second five years 

1933-1937 aimed at canceling the exploitation of man by man, and by 

improving the quality of consumer goods and the establishment of 

cooperative farms and the liquidation of the kulaks and the 

establishment of centers of new industrial, and entered into a working 

space of four thousand five hundred plant and a new plant The 

volume of industrial production doubled during those years from 4.5 

times and 80% of it came from the new factory or rebuilt. And 

economic measures that have enabled the creation of a strong 

industrial base in the production of oil and electricity industries, but 

nevertheless under the Soviet Union less economically developed 

Western capitalist countries such as the United States, Britain and 

France, but that did not prevent the Soviet Union from becoming 

under the leadership of Stalin major force has a big rule in the balance 

of international politics on the eve of World War II. 
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 كالمصادر اليكامش   
_ 9191الحػديث كالمعاصػر  كرباأمحمد عمي القكزم ، دراسات في تاريخ ك  مر عبد العزيز عمرع .9 

 .911ص،9111،دار النيضة ، بيركت ،9111
فقػػد تسسسػػت عػػاـ التػػي حكمػػت ركسػػيا ، كاألخيػػرةالمالكػػة الثانيػػة  األسػػرة: كانػػت  أسػػرة آؿ ركمػػانكؼ .9

ركسػيا  إلػى ألمانيػامف شرؽ  األسرة أجداد، كقد جا  9191كانتيت بقياـ الثكرة الركسية عاـ  9199
، ترجمػػة سػػمير 9199_ 9191دكػػار : ثػػكرة البالشػػفة  أدكر. ينظػػر : لرابػػو عشػػر فػػي مطمػػو القػػرف ا
 .919، ص9119شمخي ، بيركت ،

 .911صالمصدر نفسو، .9
 .999صالمصدر السابؽ ،كمحمد عمي القكزم، عمر عبد العزيز عمر .1
مدينػػة دريسػػدف فػػي  9119الحػػادم عشػػر مػػف تشػػريف الثػػاني عػػاـ  فػػيجػػكرج لفكؼ:كلػػد  األميػػر .1
تخػرج مػف جامعػة مكسػكك  9119كفي عػاـ ،مكسػكك إلػى عائمتػوقؿ مو تان 9111كفي عاـ ، كسيا بر 

الدستكرم كبعد عػاـ رشػ   الديمقراطيالحزب  إلىانضـ  9111كفي عاـ ،القانكف شيادة كحصؿ عمى 
رئػيس الحككمػة المؤقتػة  أصب إذ  انتخابات مجمس الدكما كفاز فييا كتكلى مناصب كزارية عديدة  إلى
فػػي سػػيبريا حتػػى تػػكفى فػػي السػػابو مػػف اذار عػػاـ  حياتػػو ضػػى بقيػػةكق 9191عػػاـ  آذارثػػكرة  نػػا ثأ

، 9111الحػػديث ،ترجمػػة نضػػاؿ الحمبػػي ، دمشػػؽ ،  األكربػػي. ينظػػر : كػػارلتكف ىيػػز ، التػػاريخ 9191
 .911ص
 .911أدكر دكار ، المصدر السابؽ ،ص .1
تػكلى العػرش ، سانت بطرسػبرغ في مدينة  9111عاـ  أيارنيقكل الثاني :كلد في الثامف عشر مف  .1

سياسػتو الخارجيػة  ، أمػا، تميػزت إدارتػو بػالتطكر القتصػادم9111في الثاني مف تشػريف الثػاني عػاـ 
كضػو مػو عائمتػو تحػت اإلقامػة الجبريػة  9191ثنا  الثكرة الركسية عاـ فامتازت بالتكسو كالحركب كأ

ينظػػػر : كػػػارلتكف ىيػػػز ، المصػػػدر السػػػابؽ . 9191حتػػػى اعػػػدـ فػػػي السػػػادس عشػػػر مػػػف تمػػػكز عػػػاـ 
 .911،ص
، ترجمػػة 9111_9111يف التاسػػو عشػػر كالعشػػريف ركلػػد تميرلػػي ،أكربػػا فػػي القػػرنكرانػػت أ. ج ىا .1

 .91،ص9111محمد أبك درة ، القاىرة، 
 .91المصدر نفسو ،ص .1

اف ثكرة آذار ىك سياسي ركسي بارز كرئيس الكزرا  في الحككمة المؤقتة أبالسكندر كيرنسكي : .91
فػي مدينػة  9119ار عػاـ كلد في الرابػو مػف ايػزعما  الحركة الماسكنية في ركسيا،حد ، كأ9191عاـ 

تػكفى عػاـ ، 9111ت بطرسػبكرغ كتخػرج منيػا عػاـ التحؽ بكميػة الحقػكؽ فػي جامعػة سػاناكليانكفسؾ،
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بػيف الكاقػو سػتاليف  ،ديمتػرم فكلككغكنػكؼ :بسبب مػرض السػرطاف . ينظػرفي مدينة نيكيكرؾ  9111
 .1ص ،9119 ،قبرص ،ترجمة حاـز حجازم ،9191 – 9191ركسيا   كاألسطكرة

حػزب العمػؿ الشػتراكي فػي  أعضػا  األسػاسكػانكا فػي  األكثريػةالبالشفة : اك البمشػفيؾ كمعناىػا  .99
حمػػػدم حػػػافظ، ينظر:بعػػػد اختالفػػػات داخػػػؿ الحػػػزب . 9119الركسػػػي انفصػػػمكا عنػػػو عػػػاـ الػػػديمقراطي 
 .911ص،9111 ،القاىرةاصرة،المية المعالمشكالت الع

فػػي  األكليػػةدراسػػتو  انيػػى ،9111فالديميػػر لينػػيف : كلػػد فػػي الثػػاني كالعشػػريف مػػف نيسػػاف عػػاـ  .99
فػي مظػاىرات  مشػاركتومدينة اكليافسؾ ثـ دخؿ كمية الحقكؽ في جامعة قازاف لكنو فصػؿ منيػا بسػبب 

السػػكندر بسػػبب  أخيػػواعػػدـ  فأة قػػازاف بعػػد الجمعيػػات الماركسػػية فػػي مدينػػ إحػػدل إلػػىانظػػـ الطػػالب ،
العاصػػمة سػػانت  إلػػىانتقػػؿ  9119كفػػي عػػاـ ة اغتيػػاؿ القيصػػر اسػػكندر الثالػػث ،مشػػاركتو فػػي محاكلػػ

سػافر  9111سيبريا ، ثـ في عاـ  إلى نفيوبطرسبكرغ كبسبب كتاباتو عف عمـ القتصاد الماركسي تـ 
كفي عػاـ  ؿ الشتراكي الديمقراطي الركسي ،العمتـ اختياره لزعامة حزب  9111كفي عاـ سكيسرا  إلى

قػاد لينػيف  9191فتػرأس لينػيف الحػزب البمشػفي كفػي تشػريف األكؿ عػاـ  شيد الحزب انقسػامان  9191
محاكلة اغتياؿ كنجى  إلىتعرض  9191ثكرة أدت لتكلي الحزب البمشفي السمطة في ركسيا ،كفي عاـ 

تي يظر : فميػب برايسػي ،مػكجز تػاريخ التحػاد السػكفي. ين9191الكفاة في كانكف األكؿ  أدركتومنيا ، 
 .919، ص9111القاىرة ،،9،ترجمة جميؿ قطك، ط

فػػي الثػػكرة الركسػػية ،ترجمػػة كمػػاؿ عبػػد الحمػػيـ ،دار الثقافػػة الجديػػدة ،القػػاىرة ، ،البيػػرت د. كليػػاـ .99
 . 999ص،9111

العمػؿ الشػتراكي الػديمقراطي  بعػد انقسػاـ حػزب 9119تسسس الحزب في العاـ  الحزب البمشفي : .91
فػي العػاـ  لإلـ يظيػر كحػزب مسػتقؿ  عمييا المنيشفيؾ ، لكنو أطمؽ كأقميةبمشفية  أكثرية إلىالركسي 
 9191الثػكرة فػي ركسػيا عػاـ  نجػاح، كتمكف مف السػيطرة عمػى مقاليػد الحكػـ فػي ركسػيا بعػد 9199

انحػؿ بعػد انييػار ، تيةيالسػكفياة السياسػية دكر فعػاؿ فػي الحيػالحػزب  أدلالتي قادىا فالديمير لينػيف ،
ركسػي ،ترجمػة عػال  الػديف التاريخ الييكدم ال. ينظر: جكيش كركنيؿ ،9119يتي عاـ يتحاد السكفال 

 .991ص،9111الناصي،دمشؽ ،
 .911صفميب برايسي ،المصدر السابؽ ، .91
تشػػػريف الثػػػاني  فىػػػك المرسػػػـك الػػػذم أصػػػدره البالشػػػفة بتػػػاريخ الثػػػامف مػػػ مرسػػػـك السػػػالـ : .91

إلػى ثالثػة أرا  األكؿ كػاف  البالشػفة عػدة اطػاري  بخصػكص السػالـ إذ انقسػمكا كبمقتضاه ابدل9191
الثػاني كػاف  أمػا،براـ الصم  مو ألمانيػا عػف طريػؽ اسػتعماؿ مبػدأ التضػحية بػالجز  مػف اجػؿ الكؿيريد ا

يػة مػا كرة لسػتيالؾ الكقػت كرؤ لث كػاف يرغػب بالمنػاما الثاأك ،يرغب بالستمرار بالحرب مو دكؿ الكفاؽ
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ربيو حيدر طاىر المكسكم ،التاريخ السياسػي : . ينظر األكؿخير انتصر الرأم تسفر عنة الحرب  كباأل
 .911، ص9111لمدكؿ الكربية الكبرل بيف الحربيف، النجؼ 

كتػػـ  9191مػػف تشػػريف الثػػاني  التاسػػوالثػػكار بتػػاريخ  أصػػدره:ىػػك المرسػػـك الػػذم  األرضمرسػػـك .91
تعػػكيض  أيػػة إعطػػا كتكزيعيػػا عمػػى شػػرائ  الفالحػػيف مػػف دكف  اإلقطػػاعييف أمػػالؾبمقتضػػاه مصػػادرة 

 .999ربيو حيدر طاىر المكسكم ، المصدر السابؽ ، صكدكف مقابؿ لمفالحيف . ينظر : لإلقطاعييف
ـ فػي العػا آذارفػي الثالػث مػف  ألمانيػابرست _ ليتكفسؾ : ىي المعاىدة التػي كقعتيػا ركسػيا مػو  .91

 كفنمنػػداكلتكانيػػا كلتفيػػا   بيالركسػػياك  أككرانيػػاكالتزمػػت ركسػػيا بػػالعتراؼ باسػػتقالؿ كػػؿ مػػف  9191
مػارؾ ألمػاني كبعػد إبراميػا تقػدر بسػتة مميػارات  ألمانيػا إلػىكدفو تعكيضات  كاألسطكؿكتسري  الجيش 

،  تػرم فكلككغكنػكؼديم احتؿ الجيش األلماني كػؿ مػف أككرانيػا كبيالركسػيا كمنطقػة البمطيػؽ . ينظػر :
 .99المصدر السابؽ ، ص 

 .991ص، المصدر السابؽ ، البيرت د. كلياـ .91
 .991المصدر نفسو ، ص .91
دار الطميعػػة ،بيػػركت  ،9أسػػحاؽ دكيشػػتر ، سػػتاليف سػػيرة سياسػػية ، ترجمػػة فػػكاز طػػرابمس ، ط .99
 . 911 – 919،ص 9111،

شػتراكي ك الحػزب الػديمقراطي الشػتراكي كحػزب الشػتراكية : ىػي كػؿ مػف حػزب العمػؿ ال األحزاب .99
 .919فميب برايسي ، المصدر السابؽ ،ص . ينظر : كالحزب الشتراكي الركسي التقدـ الركسي

الحػزب الػديمقراطي الدسػتكرم . ينظػر : ربيػو حيػدر طػاىر  أبرزىػاككػاف مػف  المحافظػة : األحزاب .99
 .919المكسكم ، المصدر السابؽ ،ص

 .911، المصدر السابؽ ، صحمدم حافظ  .91
 .911المصدر نفسو ، ص .91
 ،دمشػػؽ ،ترجمػػة نػػكر الػػديف حػػاطـك ،9111 – 9111تػػاريخ القػػرف العشػػريف  ،بييػػر ركنػػكفف .91

 . 999ص ،9111
 .991المصدر نفسو ، ص .91
 األىميػػةالحػػرب  إبػػافىػػك الجػػيش الػػذم ضػػـ العديػػد مػػف المناىضػػيف لمبالشػػفة  : األبػػيضالجػػيش  .91

.ينظػر :حمػدل  األىميػةخسػارتو الحػرب  إلػى أدلمما ( ككاف سيئ التنسيؽ 9199_ 9191)الركسية 
 .999حافظ ، المصدر السابؽ ، ص

 .991،المصدر السابؽ ، ص بيير ركنكفف .91
ىك ابػرز قػادة الجػيش األبػيض كأدل دكر فعػاؿ فػي الحػرب األىميػة الركسػية  الجنراؿ ككرنيمكؼ : .91
كتخػرج  9111دخػؿ المدرسػة العسػكرية عػاـ  ،في تركسػتاف 9111عاـ ب آالثالث عشر مف كلد في ،
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، كأصب  مػف ابػرز القػادة  9111ممحؽ عسكرم في الصيف عاـ كخدـ  ،9119منيا برتبة مالـز عاـ 
 . ينظػػر : مػػف قبػػؿ انصػػار البالشػػفة قتػػؿ 9191كفػػي الثالػػث عشػػر مػػف نيسػػاف  ،المعارضػػيف لمبالشػػفة

 .999فميب برايسي ، المصدر السابؽ ،ص
ىك مف ابرز القادة المناىضيف لمبالشػفة انضػـ إلػى الجػيش األبػيض بعػد تػكلي الجنراؿ ككلجاؾ :  .99

كقتؿ  9111كلد في الثاني مف نيساف عاـ  ،أدل دكر فعاؿ في الحرب األىمية الركسية ،لينيف السمطة
 .991. ينظر: المصدر نفسو ، ص9191في السادس كالعشريف مف آذار عاـ 

 ،في الظركؼ الراىنة الشتراكيةة كقضايا النتقاؿ مف الرأسمالية إلى ينينيالم ،ف زاركدكؼقسطنطي .99
 . 999ص ،9111 ،مكسكك ،دار التقدـ

 .991، ص المصدر نفسو .99

 .999، المصدر السابؽ ، ص بيير ركنكفف .91
 .999المصدر نفسو ، ص .91
 .91،ص9119، بيركت ،9191_9191عمي صب  ،السياسات الدكلية بيف الحربيف  .91
يف التاسػػػو عشػػػر كالعشػػػريف ، القػػػاىرة ،تطػػػكر السياسػػػة الدكليػػػة فػػػي القػػػرن محمػػػد السػػػيد سػػػميـ .91
 .911،ص9111،

 باألدبيػاتبرجكازيػة الريػؼ كتسػمى بىػي طبقػة ظيػرت فػي الريػؼ الركسػي عرفػت طبقة الكػكلؾ : .91
حيدر طاىر المكسكم ، المصدر السػابؽ  ربيواألثريا  . ينظر : الفالحيف  أميتية طبقة الككلؾ يالسكف
 .991،ص
 .91المصدر السابؽ ،صعمي صب  ،.91
 .999محمد السيد سميـ ،المصدر السابؽ ،ص.11

 . 911، صالمصدر السابؽ، البيرت د. كلياـ.19

دخػؿ المدرسػة  9119جيػة ، فػي عػاـ ر فػي مدينػة جػكرم الجك  9111كلػد عػاـ : سػتاليف جكزيؼ.19
 اعتنػػؽ 9191بالػػدكاـ ، عػػاـ  انتظامػػولعػػدـ  9111ية لكنػػو طػػرد عػػاـ سػػرثكذككالركسػػية المسػػيحية ال 

كفػي  ،يشػفكتسىػؿ لشػغؿ منصػب عضػك المجنػة المركزيػة لمحػزب البم لفالديميػر لينػيفالمذاىب الفكريػة 
اة لينػيف فػي كػانكف الثػاني كبعد كف ،يتييالعاـ لمحزب الشيكعي السكف األميفتقمد منصب  9199العاـ 
القائػػد الفعمػػي لالتحػػاد  أصػػب  9199كفػػي  ،الحككمػػة ؼكػػؿ مػػف كػػامينيؼ كزينكفيػػ مػػو ؿشػػك 9191
السياسة الخارجية لمكليات احمد محمد جاسـ ، :. ينظر 9119 آذارتي تكفي في الخامس مف يالسكفي

، رسػالة 9119 – 9111تجاه شبو الجزيرة الككرية في عيد الرئيس ىارم تركماف  األمريكيةالمتحدة 
جػاؾ فيسػػتماف  ؛ 19، ص 9111، جامعػة ديػالى ،  األصػمعيمنشػكرة ، كميػة التربيػػة ماجسػتير غيػر 
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 لمطباعػة كالنشػر، الحياة الخاصة لجكزيؼ ستاليف،ترجمة حسيف الحكت،الػدار القكميػة كرينارد ىاتكف،
 .991-11(،ص9111) لندف، 

مػف  9111ؿ عػاـ كلد في مقاطعة خريسكف بسككرانيا يـك السابو مف تشريف األك ليكف تركتسكي:.19
ككػػاف مػػف احػػد مؤسسػػي كقػػادة التحػػاد العمػػالي  9111عائمػػة ييكديػػة ، اعتنػػؽ الماركسػػية فػػي العػػاـ 

لجنكب ركسيا اعتقؿ مرات عدة بسبب مكاقفو السياسية ،كبعد اندلع الحرب العالمية الكلى سػافر إلػى 
ألمريكيػة ثػـ عػاد إلػى ركسػيا سافر إلػى الكليػات المتحػدة ا 9191سكيسرا كمنيا إلى فرنسا كفي العاـ 

 9199_9191عيف مفكضان لشؤكف الحرب بيف عػامي ،نضـ إلى الحزب البمشفياك  عند اندلع الثكرة 
طرد مف الحػزب  9191قاد المعارضة ضد ستاليف كفي العاـ  9199سس الجيش الحمر كفي العاـ أك 

م عمػال  تػابعيف لسػتاليف اغتيؿ في المكسيؾ عمى ايد 9111كنفي مف مكسكك كفي العشريف مف اب 
 .911،صالمصدر السابؽ. ينظر:فميب برايسي ،

 .991المصدر السابؽ ، ص، غكنكؼديمترم فكلكك .11
 .911ص ،المصدر السابؽ ،إسحاؽ دكيتشر.11
 .911، المصدر السابؽ ، صبيير ركنكفف.11
 .911،صالمصدر نفسو .11

 . 991ص ، المصدر السابؽ،قسطنطيف زاركدكؼ.11

 . 991م فكلككغكنكؼ، المصدر السابؽ ، صديمتر  .11

عبػػد العزيػػز سػػميماف نػػكار كعبػػد ؛11-11، صالمصػػدر السػػابؽجػػاؾ فيسػػتماف كرينػػارد ىاتكف، .11
 النيضػػةي،التػػاريخ المعاصػػر اكربػػا مػػف الثػػكرة الفرنسػػية حتػػى الحػػرب العالميػػة الثانيػػة،دار عالمجيػػد نعن

 .191، ص9111العربية، بيركت 

اعتنػػؽ نيػػة مػػف عائمػػة ييكديػػة ألما Trierترايػػرمدينػػة كلػػد فػػي (:9119-9191س:)كػػارؿ مػػارك.19
(تػػػسثر مػػػاركس بسفكػػػار 9119-9191)خػػػالؿ المػػػدة كعندما كػػػاف طالبػػػان فػػػي بػػػكف كبػػػرليفالمسػػػيحية،

فػي الػديالكتيؾ،إل أنػو قػاـك مثاليػة ىيغػؿ ككجػد نفسػو يتعػاطؼ مػو الشػتراكييف اللمػاف   Hegelىيغؿ
 Communistالبيػػػاف الشػػػيكعي  Angelsبالتعػػػاكف مػػػو انجمػػػز الػػػذيف كػػػانكا فػػػي المنفى،ككتػػػب

Manifesto  بعػد أف كاجػو تيمػة الخيانػة العظمػى الى لندف  9111،ىرب عاـ 9111الذم نشر عاـ
،ساعد عمى 9111عاـ   Das Kapital(كتاب رأس الماؿأىـ عمؿ كتبو)نشر حيث قضى بقية حياتو،

الف  ينظػػػر:.International Workingmens Associationتسسػػػيس اتحػػػاد العمػػػاؿ العػػػالمي
دار ترجمة سكسف فيصؿ السامر كيكسؼ محمد اميف،،9111-9111بالمر،مكسكعة التاريخ الحديث 

 .11-11ص ،9119 بغداد، ،9المسمكف لمترجمة كالنشر،ج
 . 911المصدر السابؽ، ص،ففك ركنبيير  .19
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، مكتبػة الحيػاة،  يد عبػكد السػامرائيترجمػة سػع العاـ في القرف العشػريف . لكيس . ؿ . شنايدر، .19
 . 999، ص 9119بيركت 

11 . Antony c.sutton , wall street and the Bolshvik Revoltion , copyright , 

2001 , pp 33 – 35. 
. 999بيير ركنكفف ، المصدر السابؽ، ص.11   

 999 – 999، ص9111، ايسادكبيو، ستاليف القائد الفكلذم، ترجمة عبد الحفيظ بيير، بيركت .11
 . 911ص ،9111 ،القاىرة ،الشيكعية كاإلنسانية ،عباس محمكد العقاد ؛

 . 991 – 991ص ، المصدر السابؽ ،عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم .11

مطبعػػة  ،9111 – 9191محمػد محمػد صػال  كآخػركف، الػدكؿ الكبػرل بػيف الحػربيف العػالميتيف  .11
 .919ص ،9111 ،جامعة المكصؿ

 ،9111 ،مكسػػكك ،دار التقػػدـ ،تي لمحػػة تاريخيػػة مػػكجزةيالتحػػاد السػػكفي ،مػػكؼك ؼ كنعغكسػػك  .11
 . 911 – 911ص

 . 919ص ،المصدر السابؽ ،محمد محمد صال  كآخركف .11

 .  991ص ،المصدر السابؽ ،مكؼك غكسكؼ كنع .19

 . 911ص ،نفسو المصدر  .19

 . 911 – 991ص ،9111 ،مكسكك ،دار التقدـ ،تيييتاريخ التحاد السكف  ،الكيؼ ككارتسكؼ .19

 . 911ص،السابؽ  رالمصد ،مكؼك غكسكؼ كنع .11

 . 919ص ،نفسو المصدر  .11

 . 919ص ،المصدر نفسو .11

 . 911المصدر السابؽ، ص ،ألكيؼ ككارتسكؼ.11

 . 91ص ،ت1د ،ترجمة أكـر ديرم ،ُأسس لينينية ،ليكف تركتسكي .11

 ؛ 11ص ،9111،دمشػؽ ،9ط ،دار المدل ،ترجمة مجيد الراضي ،رة ستاليفظاى ،جاف اليشتايف .11
 . 999ص ،المصدر السابؽ ،عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم

 . 999ص ،المصدر السابؽ ،مافتجاؾ فيش .11

 . 919ص ،المصدر السابؽ ،محمد محمد صال  كآخركف .19

 .  919ص السابؽ،المصدر ، الكيؼ ككارتسكؼ .19

  19 – 11ص ، 9191 ،بغداد ،9111 – 9191تاريخ الدكؿ الكبرل  ،إبراىيـ سعيد البيضاني  .19

 . 911 – 911ص ،المصدر السابؽ ،شنايدر 1ؿ  1لكيس  .11

 . 91ص ،المصدر السابؽ ،ليكف تركتسكي .11

 . 99ص ،ت 1د ،مركز الراية ،شخصية سياسية  91 ،ياسر حسيف .11
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 ،ـ الثالث مف ظيكر البرجكازية األكربية إلػى الحػرب البػاردةلكربا كالعاتاريخ ا ،عبد العظيـ رمضاف.11
 . 919ص ،9111،القاىرة ،9ج

 . 11ص ،9119 ،عماف  ،مف ىك ستاليف كما ىي اإلستالينية ،فؤاد التمرم .11

 . 191ص ،المصدر السابؽ ،يععبد المجيد نعنك نكار عبد العزيز سميماف  .11

 . 911 – 911ص ،ر السابؽالمصد ،شنايدر1ؿ  1لكيس  .11

 . 911 – 911ص السابؽ،المصدر  ،مكؼك غكسيؼ كنع .19

 . 919ص ،المصدر السابؽ ،الكيؼ ككارتشكؼ .19

ارثر ىارديؾ ، الحرب كالتحكؿ الجتماعي في القرف العشريف ،ترجمػة سػمير عبػد الػرحيـ الجمبػي  .19
 . 911،ص 9111،دار المسمكف ، بغداد ، 

 9111تي ،دار دمشػؽ ،دمشػؽ ،ييا القتصادية لالشػتراكية فػي التحػاد السػكفيم. ستاليف،القضا .11
 . 11،ص

 . 919، ص9المصدر السابؽ ،جعبد العظيـ رمضاف ، .11

 . 911صالمصدر نفسو ، .11

 . 991،ص المصدر السابؽ،ؽ دكيشتر ااسح .11

 . 911،ص نفسوالمصدر  .11

خ المعاصر دراسػة تاريخيػة فػي الزعامػة كعكامػؿ القائد السياسي في التاريمكسى محمد طكيرش ، .11
 .919ص ،9111 ،بغداد ،ظيكرىا

 9111حيػػرة عربػػي حيػػرة ييػػكدم ،دار اليػػالؿ ، القػػاىرة ، مصػػطفى الحسػػيني كاتػػراؾ دكيشػػتر ، .11
 . 911ص

 . 911المصدر السابؽ ،صمكسى محمد طكيرش ، .19

 . 11،ص 9119المعارؼ ،بيركت ،مارتف دكدج ،اعرؼ مذىبؾ ، ترجمة احمد المصرم ،مكتبة  .19

Philip Boobbyer , the stalinera , London and Newark , 2001 ,P.P.276 .282 19  .
                

 .911فف ، المصدر السابؽ ، صك بيير ركن .11
 . 19المصدر السابؽ، ص ،ابراىيـ سعيد البيضاني .11

 . 11ص ،نفسو المصدر  .11

 . 11ص ،المصدر نفسو .11

 . 191ص ،المصدر السابؽ ،يععبد العزيز سميماف نكار كعبد المجيد نعن .11

 . 991ص ،المصدر السابؽ ،عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم .11

 . 911ص ،المصدر السابؽ ،محمد محمد صال  كآخركف .911
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 . 911ص ،المصدر السابؽ ،عباس محمكد العقاد .919

 . 911 ص،المصدر نفسو .919

تشػػريف الثػػاني 91كنسػػتكف تشرشػػؿ:كلد فػػي قصػػر بمنيػػايـ فػػي اككسفكردشػػاير فػػي انكمتػػرا فػػي  .919
 9111ـ،بدأ حياتو السياسية في حزب المحافظيف،كانتخب عضكان في مجمػس العمػـك ،فػي عػاـ 9111

،ككزيػػران لمبحريػػة عػػاـ 9191انضػػـ الػػى حػػزب األحػػرار،عيف كزيػػران لمتجػػارة ثػػـ كزيػػران لمداخميػػة فػػي العػػاـ 
،انتخػب رئيسػان لمػكزرا   9111،شغؿ منصػب رئػيس الػكزرا  البريطػاني عػاـ 9191كذلؾ عاـ  9199

كػػػػانكف الثػػػػاني عػػػػاـ  91، تػػػػكفي فػػػػي 9111،احيػػػػؿ عمػػػػى التقاعػػػػد عػػػػاـ 9119مػػػػرة ثانيػػػػة عػػػػاـ 
،ينظر:محمػػػد يكسػػػؼ ةالعالميالسياسػػػة .كلممزيػػػد عػػػف سػػػيرتو كدكره فػػػي التػػػاريخ البريطػػػاني ك 9111

،أطركحػػة دكتػػكراه)غير 9111ؿ كدكره فػػي السياسػػة البريطانيػػة حتػػى عػػاـ كنسػػتكف تشرشػػ القريشػػي،
 .991-91ص ،9111 منشكرة(،كمية اآلداب،جامعة بغداد،

 ،ترجمػة سػمير عبػد الػرحيـ الجمبػي ،9111 – 9111الحػرب كالمجتمػو فػي اكربػا  ،برايف بكند .911
 . 999 – 999ص ،بؽالمصدر السا ،شنايدر  . ؿ. لكيس ؛911 – 911ص ،بغداد ،دار المسمكف

 . 11 – 11ص ،المصدر السابؽ ،مافتجاؾ فيش .911

 . 91ص ،السابؽ المصدر  ،ياسر حسيف .911

 .911، المصدر السابؽ ،صىارديؾ ارثر  ؛ 91ص ، نفسوالمصدر  .911

 . 919ؽ دكيشتر ،المصدر السابؽ ، صااسح .911

 . 919الكييؼ ككارتشكؼ ، المصدر السابؽ ، ص .911

 . 911شتر ، المصدر السابؽ ، صيدك  اسحؽ .991

 . 911الكيؼ ككاتسكؼ ، المصدر السابؽ ،ص .999

 . 919بيير ركنكفف ، المصدر السابؽ ،ص .999

 . 991- 911لكيس .ؿ.شنايدر ، المصدر السابؽ ،ص .999

 . 911ص ،نفسو المصدر  .991

 .911-919المصدر السابؽ ،ص .991

، ترجمة احمػد نجيػب ىاشػـ  9111 – 9111لعصر الحديث ،ق.أ.ؿ فيشر ، تاريخ اكربا في ا .991
 . 199،ص 9111،القاىرة ،1كديو الضبو ، دار المعارؼ ،طك 

 .  911لكيس .ؿ.شنايدر ،المصدر السابؽ ،ص .991

 . 919 -919بؽ ،صامكؼ ، المصدر السك غكسكؼ كنع .991
 .191، المصدر السابؽ ، صق.أ.ؿ فيشر .991
 .911، صالسابؽ بيير ركنكفف ، المصدر .991


