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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 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. 

 ممخص البحث 
الكثير مف األحداث الداخمية السياسية كاالقتصادية  1939-1918شيد االتحاد السكفييتي في المدة مف        

جديدة تمثمت  كظيرت آيديكلكجيا، فقد تغير شكؿ النظاـ السياسي الذم حكـ ركسيا القيصرية حقبة طكيمة، كاالجتماعية
أحدثت تغيران جذريان في المجتمع الركسي كامتدت ، باالشتراكية التي جاءت بمفاىيـ كمبادئ سياسية كاقتصادية كاجتماعية

كجاء ىذا البحث لدراسة تمؾ التطكرات ، آثارىا الى بقية مناطؽ العالـ كأصبح االتحاد السكفييتي قكة دكلية كبرل
ٍث بدراسة عممية مستقمة.كانعكاساتيا عمى المجتمع السكف كقد تكصؿ  ييتي في المجاالت المختمفة كالسٌيما أنيا لـ تيبحى

منيا إعداد دستكر جديد ، البحث الى جممة مف االستنتاجات أىميا نجاح الثكرة الركسية كاتخاذىا إجراءات إصبلحية كبيرة
 لة اشتراكية فدرالية سكفييتية جميكرية.باسـ دستكر االتحاد السكفييتي نص عمى أف تككف ركسيا دك  1918في تمكز 
لـ يتمكف الشيكعيكف مف بسط كامؿ نفكذىـ عمى اإلمبراطكرية الركسية السابقة إال بعد جيكد كبيرة استغرقت كقتان        

كالرغبة لدل ، كطمكح األقميات كالقكميات باالنفصاؿ، بسبب شدة المعارضة ضد النظاـ الشيكعي1921طكيبلن حتى عاـ
.كما كاجو النظاـ  األحزاب السياسية في إقامة نظػػػاـ برلماني ديمقراطي عمػػػى غرار االنظمة الديمقراطية االكربيةبعض 

لكف تمؾ ، مف خبلؿ دعـ المعارضة، السكفييتي الجديد محاكالت جدية مف الدكؿ األجنبية إلسقاط الدكلة السكفييتية الفتية
 الكربية ترل في التجربة السكفييتية خطران ييدد أكركبا خاصة كالعالـ عامة .ككانت الدكؿ ا، المحاكالت باءت بالفشؿ

إذ أثرت الحرب األىمية بشكؿ سمبي في االقتصاد السكفييتي ، خانقة كدخمت الدكلة السكفييتية بأزمة اقتصادية       
التعامؿ بشكؿ مرف مع الكاقع لذلؾ قررت القيادة السكفييتية ، فانخفض اإلنتاج الصناعي كالزراعي بشكؿ كبير جدان 

عف سياسة اقتصادية  1922 االقتصادم لمببلد.كلمعالجة االزمة االقتصادية أعمف لينيف في الخامس مف كانكف الثاني
كدمج ، أعطت حرية أكثر لممبادالت االقتصادية مع فسحة مف الحرية لمرأسماؿ الفردم (N.E.P) جديدة باسـ النيب

كقد ، لكف ذلؾ أدل إلى ظيكر طبقة الككالؾ "اإلقطاعييف الصغار"، اع الفردم في قطاع كاحدالقطاعيف االشتراكي كالقط
كجيت ىذه السياسة في الجانب الزراعي بشكؿ خاص في التكقؼ عف مصادرة الحبكب كاستبداؿ ضريبة بيا تدفع عينان 

كافقت الحككمة عمى  1923اط كفي الحادم عشر مف شب، كما أعيدت حرية التجارة الداخمية، تتناسب مع المحصكؿ
إذ ، إعادة تأسيس المزارع الفردية الصغيرة مع إبقاء ممكية االرض لمدكلة.كذلؾ حظي الجانب الصناعي بإصبلحات كثيرة

كتخمت عف تأميـ المشاريع التي تكظؼ اقؿ ، بإقامة المشاريع الفردية 1923 -1922سمحت الحككمة في المدة مف 
 بدأ االقتصاد السكفييتي باستعادة عافيتو بصكرة تدريجية.1923كقبؿ نيػػػػػػاية عػػػػػػػاـ، مػػػػػػػف عشريف عامبلن 
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بدأ بعد كفاة لينيف الصراع عمى السمطة بيف ستاليف كتركتسكي كفي الحقيقة أف الصراع كاف بيف نظريتيف األكلى دعا       
أما نظرية ، أكالن ثـ عالمية الثكرة الشيكعية ثانيان  إلييا ستاليف كىي أف يككف اصبلح األكضاع في االتحاد السكفييتي
كأخيران انتصرت نظرية ستاليف كاستطاع مف تسمـ ، تركتسكي فقامت عمى أساس عالمية الثكرة أكالن ثـ االتحاد السكفيتي

ييتي مككنان السمطة مع قكل المعارضة التي كانت تقؼ ضد تركتسكي كأف يشكؿ مجمسان ثبلثيان إلدارة شؤكف االتحاد السكف
أف يتخمص مف خصكمو الكاحد  1928-1924كاستطاع ستاليف في المدة مف ، مف ستاليف فضبلن عف كامينييؼ كزينكفيؼ

كبذلؾ استطاع أف يككف الشخص األقكل  1927كتمكف مف طرد تركتسكي مف الحزب الشيكعي أكاخر عاـ ، بعد اآلخر
سياسة النفي كاالبعاد كزج المعارضيف في السجكف كالمحاكمات الصكرية  كاف يسيطر عمى الساحة الداخمية السكفييتية كاتبع

  .كبقبضة مف حديدكحكـ الببلد حكمان دكتاتكريان 
أدرؾ ستاليف أف االتحاد السكفييتي سيبقى ضعيفان إذا لـ يتحرر اقتصاده مف القكل األجنبية فعمؿ عمى تقكية       

انطبلقة التخطيط الخماسي بيدؼ  1928ية لو كأعطى ستاليف ابتداءن مف عاـ االقتصاد السكفييتي عف طريؽ إعطاء األكلك 
كخمؽ مجتمع ، تحكيؿ االتحاد السكفييتي مف بمد زراعي ضعيؼ إلى بمد صناعي قكم كمستقؿ عف األطماع الرأسمالية

نفكذ الككالؾ  الحد مف 1932_ 1928اشتراكي قادر عمى مكاجية أم تدخؿ أجنبي. كاستيدفت الخطة الخمسية األكلى 
دخاؿ النظاـ الجماعي الككلخكزات كاالىتماـ بالصناعات الثقيمة  كما جنبت الببلد بتكسيع أراضي الدكلة السكفخزات كا 

ييدؼ الى  1937-1933كما كاف مشركع السنكات الخمس الثانية ، 1933_1929مؤثرات األزمة االقتصادية العالمية 
نشاء المزارع التعاكنية كتصفية الككالؾ كتأسيس  كذلؾ، إلغاء استغبلؿ اإلنساف لئلنساف بتحسيف نكعية السمع االستيبلكية كا 

كتضاعؼ حجـ اإلنتاج ، كدخؿ في حيز العمؿ أربعة آالؼ كخمسمائة معمؿ كمصنع جديد، مراكز صناعية جديدة
كمكنت تمؾ اإلجراءات ؤىا.% منو جاء مف المصانع الجديدة أك التي أعيد بنا80كأف ، مرة 4.5الصناعي في تمؾ السنكات 

لكف عمى الرغـ مف ذلؾ ظؿ ، االقتصادية مف خمؽ قاعدة صناعية قكية في انتاج النفط كالكيرباء كالصناعات المختمفة
بيد أف ، االتحاد السكفييتي اقؿ تطكرأن اقتصاديان مف الدكؿ الرأسمالية الغربية كالكاليات المتحدة األمريكية كبريطانيا كفرنسا

يمنع االتحاد السكفييتي مف أف يصبح تحت زعامة ستاليف قكة كبرل ليا شأف كبير في ميزاف السياسة الدكلية عشية ذلؾ لـ 
  .الحرب العالمية الثانية

 المقدمة 
تطكرات سياسية داخمية عديدة تمثمت بالصراع عمى السمطة بعد  1939_1918شيد االتحاد السكفييتي في المدة        

الحرب األىمية كالسعي مف اإلدارة الجديدة التي تزعميا لينيف ثـ ستاليف لتطبيؽ سياسة اقتصادية مختمفة نجاح الثكرة في 
لذلؾ ، كحكـ الببلد حكمان دكتاتكريان ، عف السياسة االقتصادية السابقة كقياميما بإبعاد خصكميما السياسييف بشتى الكسائؿ

السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية في االتحاد السكفييتي في مدة ما جاء ىذا البحث لتسميط الضكء عمى ابرز المتغيرات 
       بيف الحربيف العالميتيف.

كمجريات االحداث 1917الثكرة الركسية عاـ  تناكؿ المبحث األكؿ، قسـ البحث عمى مقدمة كستة مباحث كخاتمة      
كتناكؿ المبحث الثالث ، 1923-1918التحاد السكفييتي كدرس المبحث الثاني األحداث السياسية الداخمية في ا، الداخمية

ككرس المبحث الرابع لدراسة التحكالت السياسة ، 1928-1924األحداث السياسية الداخمية في االتحاد السكفييتي 
 كتطرؽ المبحث الخامس إلى تطكرات السياسية الداخمية في، 1937_1928كاالقتصادية كاالجتماعية في االتحاد السكفييتي

كاجيت  .1939_1929كتتبع المبحث السادس حركة االضطياد الديني كاالىتماـ بالثقافة كالفف ، 1939_1936المدة مف 
الباحثيف صعكبة الحصكؿ عمى المصادر بالمغة الركسية أك ترجمتيا إلى المغة العربية  لندرة المتخصصيف بالمغة الركسية 

نجد ، ص باالعتماد عمى المصادر كالمراجع العربية كعدد آخر مف االنكميزيةلذلؾ حاكؿ الباحثاف سدى ذلؾ النق، في العراؽ
 تفاصيميا في ىكامش البحث كمصادره.
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 المبحث األوؿ
 ومجريات االحداث الداخمية 1917الثورة الروسية عاـ 

مناسب الندالعيا كانت تمؾ الثكرة نتاجان لتداعيات عيكد طكيمة مف الظمـ كالدكتاتكرية التي ىيأت المناخ ال       
ككانت عمى مرحمتيف رئيستيف األكلى أطمؽ عمييا ثكرة آذار ككاف مف أىػػػػػـ نتائجيا سقكط النظاـ القيصػػػػرم ، (1)كنجاحيا

  .(3)كالثانية أطمؽ عمييا ثكرة أكتكبر االشتراكية، Romanovs (2) كزكاؿ أسرة آؿ ركمانكؼ

 1917أواًل: ثورة آذار
مطالبة 1917في الثاني مف آذار   Petrogradاندالع تظاىرات شعبية في العاصمة بتركغرادبدأت الثكرة ب       

صبلح األكضاع السياسية لكف الحككمة الركسية كاجيت التظاىرات الشعبية بكؿ ، باإلصبلحات الداخمية كتأميف الغذاء كا 
ؽ سراح السجناء السياسييف في حصف كاستطاع المتظاىركف إطبل، قسكة كسرعاف ما تحكلت إلى مكاجيات بيف الطرفيف

فأصدرت الحككمة في التاسع مف آذار مف العاـ نفسو أكامر إلى ، الذم يقع في قمب العاصمة St. Paul القديس بكلس
 .(4)الحامية العسكرية بإطبلؽ النار عمى المتظاىريف إال أف الجنكد رفضكا ذلؾ مما اضطر الحككمة إلى تقديـ استقالتيا

Lvov  Gorge(5)الرابع عشر مف آذار مف العاـ نفسو شكمت حككمة مؤقتة برئاسة األمير جكرج لفكؼ  كفي        
، 

، 1917Nicholas (7)-1894كحاكؿ القيصر نقكال الثاني  ،(6)تألفت مػػػػػػف أربعػة عشر كزيران أغمبيـ مف البرجكازييف
لؾ مما جعمو يتنازؿ عف العرش ألخيو الدكؽ ميخائيؿ استخداـ الجيش لمقضاء عمى الثكرة إال أف قادة الجيش رفضكا ذ

Grand Duk Michael  لكف سرعاف ما اتسعت االضطرابات مما أدل إلى ، في الخامس عشر مف آذار مف العاـ نفسو
 . ( 8)تنازؿ األخير عف العرش في اليـك التالي لتنتيي أسرة ركمانكؼ كذلؾ لعـز زعماء الثكرة عمى إقامة النظاـ الجميكرم

أعمنت الحككمة المؤقتة عف برنامجيا اإلصبلحي المتضمف ضماف الحريات ، 1917في التاسع عشر مف آذار       
الذم أثار جدالن ، كمنح الحكـ الذاتي لبكلندة، السياسية كتسكية مشكبلت الببلد بالطرؽ التي ترضي جميع األطراؼ المختمفة

يا عمى االستمرار في المشاركة في الحرب العالمية االكلى حتى تحقيؽ النصر كما أعمنت عزم، كبيران بيف األكساط السياسية
 .( 9)فرنسا(بصكرة سريعة، مما جعميا تحظى باعتراؼ دكؿ الكفاؽ )بريطانيا

كاف مكقؼ الحككمة المؤقتة في االستمرار بالحرب كفشميا في اتخاذ إجراءات جذرية إصبلحية في الداخؿ كالسٌيما      
مما صعب المكقؼ عمى الساحة السياسية ، زيع األراضي الزراعية يعد مصادرتيا مف كبار اإلقطاعييففي ميداف تك 

رئاسة الحككمة في السادس مف Alexandr K(10)كتكلي االسكندر كيرنسكي ، الداخمية كمف ثـ اضطرىا إلى االستقالة
التكجو إلى المفاكضات مع الببلشفة  كيبدك أف إصرار الحككمة عمى مكاصمة الحرب دفع ألمانيا إلى، 1917أيار

Bolshaviks (11)، بؿ إنيـ قامكا بمحاكلتيف انقبلبيتيف في أيار كحزيراف مف ، الذيف كانكا يضغطكف عمى إيقاؼ الحرب
إلى الفرار  Vladimir Lenin (12)العاـ نفسو لبلستيبلء عمى السمطة باءتا بالفشؿ مما اضطر زعيميـ فبلديمير لينيف 

حاكلت حككمة كيرنسكي لفت االنتباه إلى ، في الكقت الذم بمغت فيو الفكضى ذركتيا، ا بدعـ مف ألمانياإلى فمند
عمى ألمانيا فدعت إلى إجراء انتخابات في كانكف األكؿ مف  1917األكضاع الداخمية بعد فشؿ ىجـك قكاتيا في تمكز 

، مما دفع لينيف بالعكدة إلى ركسيا، ساس جميكرمالعاـ نفسو لتشكيؿ مجمس تأسيسي ميمتو كضع دستكر لمببلد عمى أ
 .(13)كبكصكلو بدأ العمؿ لممرحمة الثانية مف الثكرة الركسية 

 :1917ثانيًا : ثورة أكتوبر
، (14)ككادر الحزب البمشفي، 1917دعا لينيف فكر كصكلو إلى العاصمة الركسية في السابع كالعشريف مف أيمكؿ       

األمر ، إذ قرر المجتمعكف إعبلف الثكرة في الثالث منو، ؿ مف تشريف األكؿ مف العاـ نفسوإلى عقد اجتماع في األك 
كقد كاف رد الحككمة المؤقتة عمى ذلؾ ، الذم القى استحساف جماىير الشعب مف السكفييتييف كتأييد بعض الصحؼ

، ألمنية لمتصدم لمتظاىراتتعطيؿ الصحؼ كالقياـ باعتقاالت ضد ككادر الحزب البمشفي كأصدرت أكامر لمقكات ا
كفي السادس مف تشريف الثاني مف العاـ نفسو تمكف الثكار مف االستيبلء عمى ، كبدأت التظاىرات تتسع يكمان بعد يـك
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، كحصمكا عمى دعـ الحامية العسكرية، كقد حاصركا قصر الشتاء مقر الحككمة المؤقتة، األماكف الميمة في العاصمة
شكمت حككمة جديدة برئاسة لينيف بعد فرار رئيس الحككمة المؤقتة كيرنسكي  1917ثانيكفي الثامف مف تشريف ال

 .(15)كلجكئو إلى سفارة الكاليات المتحدة األمريكية
استطاع زعماء ، بعد اندالع الثكرة كسيطرة الثكار عمى العاصمة بتركغراد كالمدف الرئيسية األخرل كالسٌيما مكسكك     

ىما  :1917كانتا سببان رئيسان في فشؿ ثكرة آذار ، كؿ سريعة في اخطر مسألتيف تكاجياف الببلدالثكرة التكصؿ إلى حم
مرسكميف  1917 إذ اصدر الثكار في الثامف مف تشريف الثاني، االكلى مسألة الحرب كالسبلـ كالثانية مسألة األراضي

كفي منتصؼ كانكف  ،Decree Only (17)كالثاني مرسـك األراضيPeace Decree (16 )ميميف األكؿ مرسـك السبلـ 
أسفرت عف التكصؿ إلى سبلـ منفرد معيا كتكقيع معاىدة ، دخؿ زعماء الثكرة في مفاكضات مع ألمانيا 1917األكؿ 

كفي السادس مف  (19)1918التي دخمت حيز التنفيذ في الثالث مف آذار Prest – Litovic (18 )برست _ ليتكفسؾ 
بمشفي مؤتمره السابع كجرل فيو إصدار مجمكعة قرارات مف أىميا المكافقة عمى مقررات عقد الحزب ال 1918آذار 

كنقؿ العاصمة مف بتركغراد إلى ، كتغيير اسـ الحزب البمشفي إلى الحزب الشيكعي الركسي، ليتكفسؾ –معاىدة برست 
 .(20)مكسكك

 المبحث الثاني
 1923-1918األحداث السياسية الداخمية في االتحاد السوفييتي 

 وترسيخ أسس السمطتيف التشريعية والتنفيذية 1918أواًل : دستور عاـ 
كاف رئيس الكزراء السابؽ كيرنسكي قد تعيد بإجراء ، 1917قبؿ أف يتسمـ الشيكعيكف السمطة كقياـ ثكرة أكتكبر      

إجراء انتخابات في الخامس لذلؾ قرر زعماء الثكرة ، انتخابات عامة الختيار مجمس تأسيسي يتكلى سف دستكر لمببلد
  .( 21)1917كالعشريف مف تشريف األكؿ عاـ 

أم ما ، % مف أصكات الناخبيف25أفضت بحصكليـ نسبة ، جرت االنتخابات كشكمت نتائجيا صدمة لمشيكعييف     
بما  (22)كحصمت األحزاب االشتراكية األخرل، 707مقعدان مف مجمكع مقاعد المجمس التأسيسي البالغة  170مجمكعو 

مما دفع لينيف إلى أف ، %13عمى (23)% مف األصكات كاألحزاب المحافظة62فييا الحزب االشتراكي الشيكعي عمى 
كفعبلن عقد المجمس التأسيسي اجتماعو األكؿ في السادس ، يصؼ المجمس التأسيسي بأنو ثكرة مضادة كدعا عمنان إلى حمو

ليتـ القضاء ، اجتماع لو بعد أف حؿ في اليـك التالي مف لػدف لينيف ككاف أكؿ كآخر 1918عشر مف كانكف الثاني عاـ 
 .( 24)عمى أكؿ تجربة ديمقراطية في ركسيا

عمى كضع دستكر االتحاد السكفييتي الذم نص عمى أف  1918اضطمع الزعماء الركس في تمكز ، عمى اثر ذلؾ     
كقد أكد الدستكر عمى التركيبة اليرمية لمنظاـ ، RSFSR لياتككف ركسيا دكلة اشتراكية فدرالية سكفيتية جميكرية كيرمز 

كفي قمة ، التي انقسمت عمييا ركسيا السكفييتية الكاليات(، المقاطعات، المناطؽ، الدستكرم الذم يبدأ مف القاعدة)الناحية
كينتخب لجنة تنفيذية اليـر نجد المجمس السكفييتي األعمى الذم يحكـ االتحاد السكفييتي كمو كيجتمع مرتيف في السنة 

كقد منح الدستكر الحؽ لكؿ مكاطف تجاكز الثامنة عشر مف عمره الترشيح كاالنتخاب ، مركزية لئلشراؼ عمى إدارة االتحاد
 .(25)كيككف مسؤكالن أماـ مجمس السكفييت األعمى، كمجمس الكزراء ينتخب المجنة المركزية

 1921-1918ثانيًا:الحرب األىمية والتدخؿ األجنبي   
، ككسبت أنصاران كثيريف، األرضية الخصبة القكية ليا، كفر نجاح الثكرة الركسية كاتخاذىا إجراءات إصبلحية كثيرة     

إذ إف الشيكعييف لـ يتمكنكا مف بسط كامؿ نفكذىـ عمى اإلمبراطكرية ، لكف بالمقابؿ لـ تكف المدف جميعيا مسيطران عمييا
، المعارضة الشديدة ضد النظاـ الشيكعي كيعكد السبب في ذلؾ إلى أمكر عدة منيا:1921الركسية السابقة إال في عاـ 

فضبلن عف إرادة بعض األحزاب السياسية غير ، كرغبة األقميات كالقكميات باالنفصاؿ، كعدـ تكحيد صفكؼ المعارضة
  .(26)الشيكعية إقامة نظػػػاـ برلماني ديمقراطي عمػػػى غرار النظاـ الفرنسي أك البريطاني
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ليتكفسؾ بالحكـ الذاتي لجميكريات بحر البمطيؽ  -اعترفت الحككمة المؤقتة عمى كفؽ مقررات صمح برست      
كما اعترفت باستقبلؿ بكلندة كفنمندة كاعمنت الحككمة السكفييتية انيا مع حؽ الشعكب في تقرير  كالتفيا(، ليتكانيا، )استكنيا
بؿ إنيا تريد تككيف دكؿ قكمية مرتبطة ، ذلؾ ال يعني مكافقتيـ عمى االنفصاؿ لكنيا أكدت في الكقت نفسو أف، المصير

 ( 27)بالسمطة المركزية لمحزب الشيكعي عف طريؽ اتحاد فدرالي كليس استقبلالن تامان 
في أقصى Valadfocetk أقدمت القكات اليابانية عمػػػػػى احتبلؿ ميناء فيبلدفكسػػػتؾ  1918في الخامس مػػف نيسػػػػػاف      

  Archangelمما ىيأت الفرصة لمقكات المضادة لمثكرة مف احتبلؿ مدينة اركانجؿ ، شرؽ ركسيا عمى المحيط اليادئ
مما مكنيـ مف فرض سيطرتيـ عمى مساحات كبيرة  ،(28)فػي الجزء الشػػػػمالي الركسػػػػي كأصبحت قاعدة لمجيش األبيض

 .(29)مف أراضي الببلد
القريبة مف مدينة اركانجؿ كعندما  Katzenbergكف يحتجزكف القيصر نقكال الثاني في مدينة ككتنبرغ كاف الشيكعي       

أصدركا األكامر بإعداـ القيصر كعائمتو كجرل ذلؾ في السابع ، أدرككا أف القكات المضادة لمثكرة سكؼ تسيطر عمييا
: األكؿ تككف مف األقميات القكمية القاطنة في مما أدل إلى انقساـ المعارضة عمى قسميف ، 1918عشر مف تمكز عاـ 

ركسيا كالثاني مف المعارضة الركسية التي أطمؽ عمييا " الركس البيض" المتمثمة بالقكات المضادة لمثكرة لتمييزىـ مف 
ػػػػراؿ كمف ابرز قادة القكات المضػػػػػادة لمثكرة الجن، 1921-1918استمر الصراع طيمة سنكات ، الركس الحمر الشيكعييف

  Ukraineكتمركزت قيادة القكات المضادة لمثكرة في أككرانيا ، Kogak(31)كالجنراؿ ككلجاؾ  Kortellov(30)ككرنيمكؼ 
 ( 32)جنكب ركسيا لكنيـ لـ يككنكا منظميف كيفتقدكف إلى الركح الحربية

ففي الثالث مف كانكف ، لسكفييتيةفقد قررت التدخؿ بشكؿ كبير كمؤثر إلسقاط الدكلة ا، أما  مكقؼ دكؿ الكفاؽ      
كالياباف( مؤتمران في ، ايطاليا، فرنسا، بريطانيا، عقدت الدكؿ الخمسة الكبار) الكاليات المتحدة األمريكية، 1918األكؿ 

، ميياباريس كاتفقت كؿ مف فرنسا كالكاليات المتحدة األمريكية اتفاقان ثنائيان تعيدتا فيو بالتصدم لمثكرة الركسية كالقضاء ع
األراضي الركسية بيد القكات المضادة لمثكرة  3/4مما أدل إلى سقكط ، كتكزيع مناطؽ النفكذ الغنية بالنفط بينيما

كبدأت كؿ مف بريطانيا كفرنسا بإرساؿ المساعدات المالية إلى حككمة ككلجاؾ التي أسسيا ، المدعكمة مف قكات الكفاؽ
 .( 33)ليا بإرساؿ ممثؿ عنيا لحضكر مؤتمر السبلـ في باريسكقد سمحت دكؿ الكفاؽ   Siberiaفي سيبيريا

تمكف الشيكعيكف مف استرجاع األراضي التي 1921ففي آذار ، باءت جيكد الدكؿ األجنبية بالفشؿ، عمى اية حاؿ      
األسباب كمما ال شؾ فيو أف ىناؾ جممة مف العكامؿ ك ، فقدت منيـ ,لكنيـ فقدكا األمؿ في تصدير ثكرتيـ بسبب الحرب

أدت الى انتصار الشيكعييف كتثبيت ثكرتيـ منيا قكة التماسؾ كاالتحاد كالتفكؽ الفردم .كىكذا خرجت الحككمة السكفييتية 
في اتحاد فدرالي  1921حتى إنيا نجحت في تكتؿ الببلد الخاضعة لسمطتيا في نياية العاـ ، مف الحرب األىمية ظافرة

 ( 35)تمثمت باألزمة االقتصادية، لكنيا سرعاف ما دخمت في براثف أزمة جديدة، (34)لمجميكريات االشتراكية السكفييتية
 ثالثًا :المعالجات االقتصادية بعد نياية الحرب األىمية  

% بالمكازنة مع 86إذ انخفض اإلنتاج الصناعي بسببيا ، أثرت الحرب األىمية بشكؿ كبير في االقتصاد السكفييتي     
ككصمت القيادة السكفييتية إلى قناعة مفادىا أف االقتصاد ، نتاج الزراعي انخفض بمعدؿ النصؼككذلؾ اإل 1916عاـ 

لف يعكد إلى سابؽ عيد ما قبؿ الحرب العالمية األكلى كلف تبث فيو الحياة مف جديد ما لـ يجر التعامؿ بشكؿ مرف مع 
تممؾ الدكلة كسائؿ اإلنتاج كعدـ فسح المجاؿ كاقع ىذا االقتصاد بغض النظر عف التطبيقات الشيكعية التي تنص عمى 
 .( 36)لمقطاعيف األجنبي كالخاص لما يشكبلف مف خطر عمى االقتصاد السكفييتي

" تبرىف التجربة عمى أف صرح لينيف في مؤتمر الحزب الشيكعي بقكلو  1922كفي الخامس مف كانكف الثاني       
 New(N.E.Pكأعمف عف سياسة اقتصادية جديدة النيب )وز قوانا" االنتقاؿ المباشر إلى االشتراكية الصرفة يتجا

Economic Policy  التي تنتيج كلحد ما عكدة حرية المبادالت كييترؾ رأسماؿ الفرد كدمج القطاع االشتراكي كالقطاع
 .(37)الفردم معان 
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لكي يعمبل مف خبلؿ المكاءمة  ميًنحى القطاعاف الخاص كاألجنبي ضمانات 1922في الحادم كالعشريف مف آذار عاـ     
، "اإلقطاعييف الصغار"kulaks(38 )كعمى الرغـ مف أف ذلؾ أدل إلى ظيكر طبقة الككالؾ ، بيف القطاعيف الخاص كالعاـ

الجانب الزراعي :عندما قرر الحزب الشيكعي في  كمما يجدر ذكره أف ىذه السياسة كجيت في جانبيف ميميف: األكؿ:
التكقؼ عف مصادرة الحبكب كاستبداؿ ضريبة بيا تدفع عينان تتناسب مع المحصكؿ  1922اـ السابع عشر مف تمكز ع

كمف ثـ أصبح باستطاعة الفبلحيف بيع ، أعيدت حرية التجارة الداخمية 1922كفي التاسع كالعشريف مف كانكف األكؿ 
المزارع الفردية الصغيرة مع كافقت الحككمة عمى إعادة تأسيس  1923كفي الحادم عشر مف شباط ، فائض منتجاتيـ

 (.األرض ممؾ الدكلة) احتفاظيا بالمبدأ القائؿ
سمحت الحككمة بإقامة المشاريع الفردية كفي كانكف األكؿ  1922الجانب الصناعي :في تشريف األكؿ  كالثاني:       
امتياز استثمار  تخمت عف تأميـ المشاريع التي تكظؼ اقؿ مف عشريف عامبلن كخكلت الشركات األجنبية 1923
كمف اإلنصاؼ يمكننا القكؿ إف االتحاد السكفييتي ، بدأ االقتصاد السكفييتي بالتحسف 1923كمع نياية عاـ ، (39)المناجـ

 .(40)قد استعاد نشاطو االقتصادم بصكرة تدريجية بعد تطبيؽ السياسة االقتصادية الجديدة كالمساكمة مع الرأسمالية
 المبحث الثالث

 1928-1924سياسية الداخمية في االتحاد السوفييتي األحداث ال
 الصراع عمى السمطة أواًل :

، (41)1924كاجو االتحاد السكفييتي أزمة سياسية بعد كفاة لينيف المفاج  في الحادم كالعشريف مف كانكف الثاني 
األميف العاـ  Joseph Stalin(42)اليف كؿ مف  جكزيؼ ست، كتنازع الخمسة الكبار عمى خبلفتو، إذ تكفي كلـ ييعىيٍّْف لو خمفان 

رئيس الدكلة الشيكعية  Zinovievقائد الجيش األحمر كزينكفيؼ Leon Trotsky(43 )كليكف تركتسكي ، الشيكعي  لمحزب
إال أف الصراع األكبر كاف ، مفكض الداخمية Rykovكريككؼ ، رئيس سكفيت  مكسكك Leon Kamenevكليكف كامينيؼ 

 . (44)كيبيف ستاليف كتركتس
، ALcaucasasقامت الجماىير السكفييتية بزيارة زعيميا الراحؿ لممرة األخيرة كقد ذىب تركتسكي إلى القكقاز 

دكف أف يعمـ أف لينيف ، نتيجة إصابتو بمرض بعد أف نصحو األطباء أف عميو تغيير المناخ في مكسكك كالذىاب إلى ىناؾ
لكفاة لينيف بحسب ركاية تركتسكي نفسو أال أف ستاليف قاـ بميمة تكديع الزعيـ  بتاريخ مغمكط (45)قد مات كقد أخبرة ستاليف

 .(46)كقد بنى لو ضريحان في الساحة الحمراء كحنط جثتو عمى الرغـ مف احتجاج أرممتو، الراحؿ
تيا كاف لينيف قد أكصى ككادر الحزب الشيكعي بعدة أمكر يجب عمييـ التقيد في تنفيذىا بعد مكتو ككاف مف جمم

كحماية دكتاتكرية الطبقة الكادحة البركليتاريا ، كعدـ المساس بو كالمحافظة عمى كحدتو، المحافظة عمى نقاء الحزب
Proletarian كالمحافظة ، كدعـ اتحاد الجميكريات السكفييتية كتكسيعو، كالحفاظ عمى تحالؼ العماؿ كالفبلحيف، كتقكيتيا

 .(47)ف بياعمى المبادئ األممية الشيكعية كاإليما
حدثت العديد مف التغيرات في الحياة السياسية في االتحاد السكفييتي أكليا مف يتكلى السمطة كنشكء الصراع مف 

الذم كاف كبيران بالفعؿ لدرجة دفعت القادة السكفييت لتككيف ، أجميا كالبحث عف بديؿ لمؿء الفراغ الذم تركو لينيف بعد كفاتو
كيؤكؿ لذلؾ المجمس اقرار القكانيف كتدبير األمكر السياسية ، لسياسية األساسية في الببلدمجمس ثبلثي مؤلؼ مف القكل ا

كىك نمكذج مأخكذ أساسان مف اإلمبراطكرية الركمانية القديمة كقد ، المتعمقة بالببلد مف غير تدخؿ في شؤكف حكميا الذاتي
 .(48)كايمنيؼ كزينكفيؼتألؼ المجمس مف ثبلثة أعضاء في الحككمة السكفييتية ىـ ستاليف ك 

بدأ ستاليف في بسط نفكذه السياسي منذ أف قاـ لينيف بتعيينو رئيسان لمجنة الرقابة اإلدارية في الخامس عشر مف 
التي كانت تقـك بأعماؿ تفتيش مفاجئة لضماف جكدة سير العمؿ في مختمؼ المصانع كالمنشات 1921حزيراف عاـ 

 . (49) "لجنة العماؿ والفبلحيف التفتيشية كعرفت تمؾ المجنة باسـ "، الحككمية
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بدأ ، 1922تكلى ستاليف منصب سكرتير عاـ الحزب الشيكعي السكفييتي كمف تمؾ المرحمة في نيساف عاـ 
صعكد ستاليف لمسمطة كعمؿ عمى تككيف نفكذ قكم في مفاصؿ الحيػػػػػػاة السياسية فػػػػػػػػي االتحاد السكفييتي معتمدان عمػػػػػػػى 

 .(50)ؿ كتنحية معارضيو داخؿ الحزبعز 
اعتاد ستاليف عند حديثو عف دعـ كبلمو بحجج مف أقكاؿ لينيف تمامان بالطريقة نفسيا التي كاف يدعـ بيا مفكرك القركف     

 Karl Marxبعد أف سبقو لينيف بدعـ حججو بإشارات متعددة لكارؿ ماركس، الكسطى تخميناتيـ بشكاىد مف الكتاب المقدس
كقد جاء مكت لينيف في مرحمة عصيبة ليجعؿ الحزب ينقسـ في اختياره لطرؽ بناء االشتراكية حتى كقع اختيار أغمب ، (51)

في حيف أصبح العنؼ عمميان ، مما أدل إلى تحكؿ دكتاتكرية البكليتاريا الى نظاـ استبدادم، أعضاء الحزب عمى ستاليف
 .(52)الجتماعية كاالقتصاديةإحدل الكسائؿ الحاسمة لتحقيؽ الخطط كالبرامج ا

أما تركتسكي  فإنو كاف كاثقان بأنو سيتكلى قيادة الحزب بعد لينيف ككاف ستاليف ىدفو المباشر في انتقاداتو أكثر 
التي صدرت بعد إبعاده عف االتحاد السكفييتي ككاف ستاليف يبادؿ تركتسكي تمؾ الكراىية ، في كتاباتو الرئيسة، مف غيره

ألف ، (53)ألف ستاليف عٌد تركتسكي عدكه الشخصي األساسي، الساحة في أحداث معارؾ الحرب األىمية التي برزت عمى
اما زينكفيؼ ككامينيؼ ، ليـ القدرة الحقيقية لقيادة الحزب Vladimir Yoharinكبلن مف تركتسكي ك فبلديمير يكخاريف 

فضبلن عف أنو ، القيادة لكاف الحزب عاش تجارب عصيبةكربما لك أف تركتسكي ىك مف تكلى ، فإمكانيتيما كانت اقؿ بكثير
أمػػػػػػػا ، مف مؤيدم العنؼ االجتماعي كالسٌيما أنو كاف يفتقد لبرنامج عممي كاضح لبناء االشتراكية في االتحاد السكفييتي

 .(54)العامة كرؤية خاصة بػػػػػػػو ألىػػػػػػداؼ الحزب، يكخاريف فكػاف لديو برنامج كيػذا
نشأ صراع عنيؼ بيف ستاليف كتركتسكي كقد دافع ستاليف عف سياسة االشتراكية في بمد كاحد في ، حاؿ عمى كؿ

عمى تعديؿ النظرية  عـزكقد انتصر ستاليف في ىذه المعركة السياسية إذ ، حيف طالب تركتسكي بثكرة عالمية مستمرة
 .(55)كف الحاجة إلشعاؿ ثكرة عالميةكأكد إمكانية نجاحيا في بمد كاحد مف د، المينينية في االشتراكية

إذ ، تغمب ستاليف عمى الثنائي كامينيؼ كزينكفيؼ بمساعدة التيار األيمف لمحزب المتجدد في يكخاريف كريككؼ
ثـ تركتسكي مف المجنة المركزية ، مف المكتب السياسي لمحزب الشيكعي1926نجحكا في طرد زينكفيؼ في تمكز عاـ 

 .(56)1927لمحزب عاـ 
استطاع ستاليف أف يحشد أعضاء الحزب الشيكعي ضد تركتسكي كأثبت انو تجاكز كؿ حدكد المياقة الحزبية كاالنضباط     

كالسٌيما تركيجو شائعة استعداد تركتسكي لمقياـ بانقبلب مف أجؿ السيطرة عمى الحكـ كاستطاع اف يكؼ يد تركتسكي عف 
الجبرية عميو كنفيو خارج الببلد في الرابع عشر مف تشريف الثاني  الجيش االحمر ككزارة الدفاع كمف ثـ فرض اإلقامة

1927(57). 
مف السيطرة بصكرة كاممة عمى مقاليد الحكـ في االتحاد السكفييتي بعد  1928كىكذا تمكف ستاليف في مطمع عاـ 

محزب الشيكعي إذ قضى عمى كؿ خصكمو كمنافسيو كلـ يعد احد مف أعضاء المكتب السياسي ل، أف قضى عمى خصكمو
 .(58)"ستاليف ىو لينيف اليـوقادران عمى تحدم سمطة ستاليف كمضى الدعاة يصيحكف بمؿء أفكاىيـ "

 1924ثانيًا: دستور عاـ 
، بعد أف تـ تككيف اتحاد الجميكريات السكفييتية االشتراكية اقترح الحزب الشيكعي المسيطر عمى سياسة االتحاد

كقد صدر ، (59)الذم تأسست بمكجبو جميكرية السكفييت االتحادية الركسية 1918 تعديؿ الدستكر الذم صدر في عاـ
لذا  1924كتقرر أف يدخؿ حيز التنفيذ في األكؿ مف كانكف الثاني ، 1923التعديؿ عمى الدستكر في السادس مف تمكز 

                                         .(60)1924عرؼ بالتاريخ السكفييتي كاألكربي باسـ دستكر عاـ 
كالسمطة ، نص الدستكر عمى تثبيت مياـ المجالس في المدينة كالريؼ كانشاء مجمس التحاد كآخر لمقكميات

كأعطت المادة السادسة كالسبعيف مف الدستكر ، التنفيذية فقد أنيطت بمجمس مفكضي الشعب كىيئة رئاسة المجنة المركزية
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لكف السمطة الفعمية بدأت ، الجميكريات المتحدة احتفظت ببعض الحريات غير أف، صبلحيات كاسعة لمييئات الحزبية
 .(61)تتحكؿ شيئان فشيئان إلى الحزب الشيكعي الذم خضع إلشراؼ الفريؽ الستاليني

كأطمؽ عميو مؤتمر سكفييتات ، تضمف الدستكر اقامة سمطة تشريعية لتحؿ محؿ مؤتمر سكفييتات عمـك ركسيا
تنفيذية مركزية  ا المؤتمر مف مائتي عضك كيجتمع مرة كؿ سنتيف لكنو فكض سمطتو إلى لجنةكتألؼ ىذ، عمـك االتحاد

مجالس اتحاد الشعب السكفييتي كيجرم انتخاب  Council of Unionمجمس االتحاد  مثؿ األكؿ: :تتألؼ مف مجمسيف
  Nationalitiesمس القكميات مج في حيف مثؿ الثاني:، أعضائو عمى أساس جغرافي مع مراعاة عدد سكاف كؿ جميكرية

 Council of جميكريات االتحاد كالجميكريات التي تتمتع بالحكـ الذاتي فضبلن عف مناطؽ الحكـ الذاتي في الجميكريات
كىي جميكريات أكزباكستاف كتركستاف  كجميكرية طاجاكستاف  1924التي انضمت إلى اتحاد الجميكريات السكفييتية عاـ 

ركسيا االتحادية أككرانيا كركسيا البيضاء كشرقي القكقاز التي انضمت إلى جميكريات لينيف بعد  فضبلن عف جميكريات
كقد شكمت  1918كقد منحت كؿ جميكرية دستكران مشابيان لدستكر ركسيا االتحادية لعاـ ، انتياء الحرب األىمية الركسية

 .(62)1922تمؾ الجميكريات االتحاد السكفييتي في كانكف األكؿ عاـ 
ككاف ينتخب أعضاء ىذا المجمس أك ، أما السمطة التنفيذية فقد انيطت بمجمس قكميسرم الشعب أك مجمس الكزراء      

كزراءه مف المجنة ككاف ىناؾ اثنا عشر قكميسرا )كزيران( ستة منيـ معنيكف بشؤكف عمـك االتحاد كلدييـ أجيزة إدارية مستقمة 
 .(63)االتصاالت، النقؿ المائي، السكؾ الحديدية، التجارة، الدفاع، ةككزاراتيـ الستة ىي  كزارة الخارجي

كانت الكزارات الستة مؤسسات لعمـك االتحاد تتكلى شؤكف السياسة الخارجية كالتجارة  1924كاستنادان لدستكر عاـ       
، كميزانية الدكلة االتحادية، اداتكنظاـ النقكد كاالعتم، كالقضايا السياسية لتخطيط االقتصاد الكطني، كالدفاع عف الببلد

كالتشريعات المدنية ، كتحديد أصكؿ نظاـ القضاء كالمرافعات القضائية، كالمبادئ السياسية األساسية الستثمار األراضي
كأشار الدستكر إلى أف كؿ ، فضبلن عف باب خاص عف حقكؽ سيادة الجميكرية االتحادية كالجنسية االتحادية، كالجنائية
كأف مساحة ، اتحادية ليا الحؽ في ممارسة سمطتيا الحككمية بصكرة مستقمة كلكؿ منيا الحؽ بالخركج مف االتحادجميكرية 

 .(64)أراضي أم جميكرية ال يمكف أف تغير إال بمكافقتيا
ذات الحكـ ففي آسيا الكسطى كانت ىناؾ جميكرية تركمانيا االشتراكية السكفييتية ، ازداد عدد الجميكريات االتحادية      

ثـ تأسست منيما ، كجميكريتا بخارل كخكارـز الشعبيتاف، الذاتي التي كانت تدخؿ في قكاـ جميكرية ركسيا الفدرالية
، جميكريتا أكزباكستاف كتركمانيا االشتراكيتاف السكفييتيتاف كجميكرية طاجاكستاف ذات الحكـ الذاتي ضمف أطار أكزبكستاف

 .(65)فكانت بطريقة رفع األيادم كليس بطريقة االقتراع السرم 1924دستكر أما طريقة االنتخابات عمى كفؽ 
 المبحث الرابع

 التحوالت السياسة واالقتصادية واالجتماعية في االتحاد السوفييتي 
1928-1937 
  1932 - 1928الخطة الخمسية األولى وسياسة التنمية االقتصادية واالجتماعية لممجتمع السوفييتي  أواًل:

كعمى ، االتحاد السكفييتي قكة دكلية كبيرة بعد نجاح ستاليف بتصفية خصكمة السياسييف كانفراده بالسمطة أصبح
الرغـ مف ذلؾ رأل ستاليف أنو مف األصح تطبيؽ بعض كجيات نظر خصكمو كالسٌيما الصحيحة منيا كما يتعمؽ بالحياة 

ذتيا الحككمة السكفييتية في سياستيا االقتصادية الجديدة  كلعؿ أىـ خطكة اتخ، االقتصادية عمى كفؽ المبادئ االشتراكية
بيدؼ تحكيؿ االتحاد السكفييتي مف بمد زراعي ضعيؼ إلى بمد  1928الخطة الخمسية التي ابتدأ العمؿ بيا في عاـ 

 .(66)كخمؽ مجتمع اشتراكي قادر عمى مكاجية أم تدخؿ أجنبي في الببلد، صناعي قكم مستقؿ عف األطماع  الرأسمالية
الحد مف نفكذ الككالؾ مالكي المزارع كأصحاب الممكيات  1932-1928استيدفت الخطة الخمسية األكلى 

دخاؿ النظاـ  التعاكني في الفبلحة  Alsofajzac الخاصة لؤلراضي الزراعية بتكسيع أراضي الدكلة السكفخزات كا 
كقد اتبعت الدكلة في النكاحي الزراعية ، اعات الثقيمةكاالىتماـ بالصن" المزارع الجماعية" Collectivefarmsالككلخكزات 
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كعمييا أف تبيع لمحككمة نصؼ ، نظاـ المزارع المشتركة أك الجماعية التي تستثمرىا جماعات تعاكنية مف الفبلحيف
أما ما بقي مف المحصكؿ فيقسـ بيف الفبلحيف بنسبة العمؿ الذم أداه كؿ ، محصكليا بالسعر الذم تحدده الحككمة

 .(67)نيـم
كبدأت الدكلة تؤسس نكعان آخر مف المزارع يككف تابعان  ليا مباشرة ىي مؤسسات زراعية اشتراكية اطمؽ عمى كؿ 
منيا اسـ السكفخزات التابعة لمدكلة كتخصص لزراعة الحبكب كالقطف كتربية المكاشي كزراعة األشجار المثمرة كالحمضيات 

ساعدىا عمى ، كتدر تمؾ المؤسسات الحككمية دخبلن كبيران ، فرع كاحد مف الزراعةكامتازت بأنيا ال تشتمؿ عمى ، كغير ذلؾ
كبمكجب برنامج الدكلة تقدـ السكفخزات إلى الككلخكزات البذكر المنتقاة كالماشية األصمية بشركط ، تطبيؽ النظريات العممية

 . (68)ميسرة
ككالؾ فضبلن عف بعض الفبلحيف ميسكرم الحاؿ كاجيت فكرة إنشاء المزارع الجماعية معارضة شديدة مف جانب ال

، الذيف كانكا يعتمدكف عمى إخفاء جزء مف إنتاجيـ الزراعي كعدـ تسميمو لمدكلة كبيعو لحسابيـ الخاص فيما بعد، نسبيان 
نب األمر الذم أدل إلى العديد مف االشتباكات بيف الككالؾ مف جانب كالسمطات المحمية كبقية الفبلحيف الفقراء مف جا

كقد أدل ذلؾ إلى انتشار المجاعات في اتحاد الببلد مما دفع ستاليف لمتخمص مف الككالؾ إذ جرل اعتقاليـ بتيـ ، آخر
رساليـ الى سيبيريا كاجبارىـ عمى القياـ بأعماؿ السخرة الجماعية كنظـ ستاليف  العديد مف حركات االغتياؿ ، سياسية كا 

قدركف بحكالي عشرة مبلييف فرد حتى تناقص عددىـ إلػػػػػى اقؿ مف سبعمائة ألؼ  المنظـ لغالبية الككالؾ الذيف كانكا ي
كىذا دليؿ كاضح عمى سياسة البطش كالشدة التي كاف يمارسيا ستاليف مع خصكمة السياسييف كغير السياسييف ، (69)فرد

كـ السياسي فضبلن عف الجكانب حتى كصؿ بو األمر إلى قتؿ الكثير مف الشعب السكفييتي مف اجؿ تطبيؽ نظريتو في الح
  .االقتصادية كاالجتماعية كتحكؿ مع مركر الزمف إلى دكتاتكر كسفاؾ دماء مف طراز خاص

كبقدر ، كمما يجدر ذكره أف ستاليف قدـ الخطة الخمسية األكلى مف أجؿ بناء اقتصاد شيكعي شامؿ في الببلد
يا عمؿ لينيف مف قبؿ ككانت إحدل المبادئ التي نادت بيا الثكرة سعي ستاليف نحك تحقيؽ االشتراكية الدكلية التي مف أجم

ففي المجاؿ الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ أحكمت الدكلة ، عمؿ ستاليف عمى تأكيد نظرية شيكعية الدكلة الكاحدة، البمشفية
كاإلنتاجية باستثناء المزارع السكفييتية قبضتيا عمى كؿ الييئات الصناعية كاإلنتاجية متبنية العديد مف البرامج التصنيعية 

 .(70)الجماعية مف اجؿ تحقيؽ نيضة شاممة في المجاؿ الزراعي
شيد االقتصاد السكفييتي تطكران ممحكظان كبدأ التحكؿ في االقتصاد مف دكلة زراعية إلى دكلة صناعية كالسٌيما بعد 

ؾ المنطقة مما سيؿ عممية بناء أفضؿ لبلقتصاد عممية التنقيب عف النفط في سيبيريا كاكتشاؼ ثركات معدنية ىائمة في تم
السكفييتي فضبلن عف كجكد التعاضديات الفبلحية "السكفخزات كالككلخكزات" كىي تعاضديات تطبؽ فكرة الممكية الجماعية 

 .(71)لكسائؿ اإلنتاج
كلة الييمنة كالتحكـ كىكذا قررت القيادة السكفييتية بزعامة ستاليف البدء باعتماد أسمكب اقتصادم جديد يعطي لمد
 .( 72) في الشؤكف االقتصادية كجعؿ سياستيا ىي المعتمد عمييا في بناء المقكمات االقتصادية لمدكلة السكفييتية

تطمبت الخطة الخمسية االكلى جممة مف األمكر الميمة التي يجب تنفيذىا مف اىميا إنشاء مزارع جماعية 
نشاء مزارع تعاكنية "السك "الككلخكزات"  نشاء مصانع تكليد الطاقة الكيربائية كاستثمار ك ، كفخزات"ا  تأسيس المعامؿ الحديثة كا 

اصنع واعمؿ عمى الرغـ مف كؿ شيء مف دوف االلتفات إلى النفقات كقد كضعت الدكلة شعار" ، الثركات الطبيعية
، دكف شؾ يعد ذلؾ نسبة جيدة كمف، % مف برنامجيا 93كمما يشار اليو بإيجابية  نجاح الخطة في إنجاز ، " والتكاليؼ

مكازنة ، كالسٌيما بعد أف ازدادت أمكاؿ العماؿ كالفبلحيف عمى السكاء، مما يعني أف الخطة تخطت مراحميا الصعبة بنجاح
كتبلشت مخاطر إصابة الببلد أك تعرضيا  لخطر المجاعة بعد ازدياد عدد العامميف مف أحد ، بما كانت عميو قبؿ الخطة

 .( 73) فقد أدل نجاح الخطة إلى تبني الحككمة خطة خمسية أخرل، لى اثنيف كعشريف مميكنان أم إلى الضعؼعشر مميكنان إ
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قامة المصانع لتكليد الطاقة  نتج عف الخطة الخمسية قياـ نيضة صناعية مف خبلؿ تأسيس المعامؿ الحديثة كا 
لغاء كعمم، الكيربائية فضبلن عف مشاريع كخطط الستثمار الثركات الطبيعية ت عمى اظيار المنيج االشتراكي كالعمؿ بو كا 

 .( 74) 1933كتمكنت مف القضاء عمى الرأسمالية بحمكؿ عاـ ، عف طريؽ فرض الضرائب عمييـ، مظاىر الرأسمالية
كما اف الخطط التي كضعتيا تمؾ المجاف كانت ، تألفت لجاف التخطيط الحككمي كقامت بتحديد مقادير اإلنتاج

لسريع لممعامؿ كتشغيؿ المكائف القديمة عمى نطاؽ كاسع كسريع كتكجيو االىتماـ البلـز نحك الصناعات تتضمف البناء ا
كمشركع السنكات الخمس كاف يرمي إلى زيادة المصنػػػػػػػػػػػػكعات بنسبة ، الكيماكية كالفحـ كالنفط كغيرىا مف الصناعات

كما أف ، إال أف نكعية اإلنتاج كانت رديئة، قد تـ انجاز تمؾ األىداؼك ، % 50كزيادة اإلنتاج الزراعي بنػػػػػػػػػسبة ، 130%
كقد استكلت الحككمة عمى ثبلثة أرباع األراضي ، عدـ كفاية طرؽ المكاصبلت قد أعاقت كثيران تكزيع السمع المصنكعة

  .(75)الزراعية في الببلد كأصبحت بذلؾ جماعية
ية ممكية مشاريع الدكلة كالمزارع الجماعية كالتعاكنيات كمؤسسات صدر قانكف حما 1932كفي السابع مف آب        

كالسرقة عمى خطكط السكؾ الحديدية ، كحدد القانكف  أف سرقة أمبلؾ الدكلة كالككلخكزات كالتعاكنيات، الممكية االشتراكية
ذا كج، كالمجارم المائية دت ظركؼ مخففة فإف العقكبة يعاقب عمييا باإلعداـ رميان بالرصاص مع مصادرة كؿ الممتمكات كا 

كقاؿ ستاليف إف ذلؾ القانكف يمثؿ أساس ، المستحقة تككف السجف لما ال يقؿ عف عشر سنكات كمصادرة كؿ الممتمكات
 .(76)الشرعية الثكرية

ألنيـ ، حدثت مجاعة عندما نفذ ستاليف مشركع المزارع الجماعية فقد مات حكالي خمسة مبلييف مكاطف مف الجكع      
كما أف أكثر مف خمسة مبلييف غيرىـ نقمك لمعمؿ في سيبيريا ، فضكا تنفيذ المشركع أك حاكلكا الكقكؼ في جية محايدةر 

 .(77)كما أف القمح الذم صادرهي ستاليف مف الفبلحيف جرل بيعو لممرابيف الييكد الذيف تمكنكا مف احتكاره، لمسخرة
التي ، صراع ضد الككالؾ الذيف كانكا يمثمكف الطبقة الكسطى الريفيةكعمؿ ستاليف عمى تأييد التأميـ كذلؾ لدعـ ال  

 .(78)كانت تتقكل كيزداد خطرىا كجرأتيا مع الكقت كيخشى أف تكتسب قكة سياسية
نقؿ المجتمع الركسي المتخمؼ إلى مجتمع سكفييتي يخطك بسرعة  1932 – 1928إف نجاح الخطة الخمسية األكلى   

إذ في نياية ، أثبت أف االشتراكية ىي النظاـ االجتماعي المتفكؽ كالطريؽ األسرع في التنمية البشريةك ، نحك التقدـ كالتنمية
% في عاـ 2% مف األراضي في حيف كاف أقؿ مف 62حقؽ التأميـ تقدمان كبيران في أربع سنكات إذ طاؿ  1932عاـ 

1928(79). 
كلكف تنفيذ مشركع السنكات الخمس األكلى ، كر بشكؿ كاضحعمى الرغـ مف ذلؾ فإف دخؿ الفبلح في مدة االنتقاؿ تدى  

 .(80)رفع مستكيات الدخؿ كاإلنتاج كتكالى بعد ذلؾ التفكؽ في مجاالت اإلنتاج الزراعي كحالة الفبلح الركسي
 1937-1933الخطة الخمسية الثانيػػػة وطبيعة التحوالت االقتصاديػػػة واالجتماعية فػػػػػػي االتحػػػاد  السوفييتيثانيًا:

كذلؾ بتحسيف ، ييدؼ إلى إلغاء استغبلؿ اإلنساف لئلنساف 1937-1933كاف مشركع السنكات الخمس الثانية         
نشاء المزارع التعاكنية كتصفية الككالؾ كتأسيس مراكز صناعية جديدة كفي سنكات الخطة ، نكعية السمع االستيبلكية كا 

كتضاعؼ حجـ اإلنتاج الصناعي في ، عة آالؼ كخمسمائة معمؿ كمصنع جديدالخمسية الثانية أدخؿ في حيز العمؿ أرب
 .(81)% منو جاء مف المصانع الجديدة أك التي أعيد بنائيا80كأف ، مرة 4.5تمؾ السنكات 

فأنشئت سكؾ حديد جديدة كأقيمت ، كأنجزت أعماؿ كبيرة في مجاؿ إعادة بناء شبكة كسائط النقؿ في الببلد الشاسعة  
كاختتـ الشعب السكفييتي بالخطة الخمسية الثانية مرحمة تاريخية مف ، النقؿ البحرم حتى المحيط المتجمد الشمالي مشاريع

كتحكؿ االتحاد السكفييتي إلى بمد ، تمؾ التي أدت إلى ترسيخ النظاـ الككلخكزم، التحكالت االجتماعية العميقة في عصره
ائف كالجرارات الزراعية منيا ثبلثمائة كخمسة كستكف ألؼ ماكنة زراعية المك 1937كأدخمت في نياية عاـ ، زراعي كبير

 .(82)كثمانمائة ألؼ جرار كنحك مائة كتسعة كعشركف ألؼ حاصدة
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ارتفع إلى  حد سمح بإلغاء نظاـ الحصص الذم طبقو االتحاد السكفييتي منذ  1935أما اإلنتاج الزراعي فبحمكؿ عاـ   
كالسٌيما بعد تطبيؽ نظاـ ، ما يعني أف الخطتيف الخمسيتيف األكلى كالثانية أتتا ثمارىمام، 1917الثكرة البمشفية عاـ 

كقد ، لمحكافز الذم يقضي بأف  كؿ مف يبذؿ جيدان كبيران يحصؿ عمى مكافأةن أكبر  System Astkhanovاستخانكؼ
 لدكافع في تنفيذىا :ككاف مف أبرز ا، حققت الخطط الخمسية الثانية نجاحان منقطع النظير في تنفيذىا

 الرغبة الجامحة في بناء المؤسسات االشتراكية . .1
 . العمؿ مف أجؿ رفع المستكل المعيشي كالسيَّما لمطبقات الكادحة .2
 . رفع المستكل التعميمي لمسكاف .3
يفة التي تنتج كاف الدافع العسكرم مف األسباب الميمة لمتركيز عمى الصناعات الثقيمة عكضان عف الصناعات الخف .4

 .(83)المكاد االستيبلكية
معارضةن شديدةن كالسيَّما مف شريحة الفبلحيف مما دفع  ، عمى الرغـ مف نجاحيا، كاجيت الخطة الخمسية الثانية  

كعمى أية حاؿ فقد أصبح االتحاد السكفييتي مستقبلن ، بالحككمة السكفييتية إلى االعتماد عمى عماؿ المدف بالدرجة األساسية
 .(84)كمستعدان لمدفاع عف كياف الدكلة االشتراكية الجديدة، اقتصاديان عف العالـ كاستطاع بناء االقتصاد االشتراكي

ما مف كبٌيف ستاليف في إحدل كتاباتو عف االشتراكية كيفية تطكر االقتصاد السكفييتي كالتحكؿ نحك االشتراكية اذ قاؿ " 
، عرفتو القوى المنتجة في صناعتنا السوفيتية أثناء برامج السنوات الخمس أحد يستطيع أف ينكر التطور المدىش الذي

بعبلقات إنتاجية ، الرأسمالية، لـ نبدؿ عبلقات اإلنتاج القديمة، 1917لكف ىذا التطور ما كاف ليحدث لو أننا في أكتوبر 
ػػػػػف الجمود كحالتيا في البمداف الرأسمالية ة مػػػػفموال ىذا االنقبلب لكانت القوى المنتجة عندنا في حال، اشتراكية، جديدة

 .(85)"فػػػػي الوقت الحاضر
كيبدك أف ستاليف بكساطة الخطة الخمسية استطاع تعبئة الشعب بصكرة قؿَّ نظيرىا في التاريخ لتحقيؽ االنتقاؿ  

ؿ الركس قد بمو خمسة . كاف عدد العما1937كفي عاـ ، الذم مف دكنو ال تقـك لبلشتراكية في ركسيا قائمة، الصناعي
كىكذا استطاع الحزب ، حكالي أحد عشر مميكف كخمسمائة عامؿ 1928كعشريف مميكف عامؿ بعد أف كاف في عاـ 

كاف انتصار الثكرة البمشفية في ركسيا كاف ، الشيكعي أف يحكؿ االقتصاد الركسي إلى اقتصاد تتحكـ الدكلة في جميع نكاحيو
 .(86)ناعية المتقدمة آنذاؾمثاالن يحتذل بو في الببلد الص

 ثالثًا : ستاليف وسياسة الحكـ المطمؽ
فيي التي ، تمثمت الدكتاتكرية الشيكعية في تحكـ الحككمة السكفييتية في حرية العمؿ كحرية الصناعة كحرية البحث       

المربيف نكع التربية التي  كعمى الفنانيف ألكانا خاصة مف الفنكف كعمى، تعرض عمى المصانع أنكاع المصنكعات المطمكبة
يستخدمكنيا في التربية كأنكاع الكتب المدرسية بحسب تكجيو التربية في االتحاد السكفييتي إلى الفكر الشيكعي ألف 

كالحككمة ىي ، في جميع نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية، الماركسية ىي الفمسفة الرسمية المعترؼ بيا
عمى الصحؼ كالمؤلفات كالمسارح كاإلذاعة كالسينما كاليكاتؼ كالبرؽ كالمعامؿ كالمناجـ كاألرض كالسكؾ المالؾ المسيطر 

 .(87)الحديد كالمصارؼ كغيرىا

كاىتمت كؿ منظمة منيا بفئة معينة مف ، كتكالت عمميات التصدير كاالستيراد، احتكرت الدكلة التجارة الخارجية 
، في االتحاد السكفييتي لـ تكف في الجماىير الكادحة كلكنيا تركزت في الحزب الشيكعي كالكاقع أف الدكتاتكرية، البضائع

 .(88)فيك القكة القائدة لممجتمع السكفييتي المتسمطة مف خبلؿ النظرية الماركسية المينينية
كال ، تستند إلى العنؼ سيادة، عرؼ ستاليف الدكتاتكرية العمالية المنشكدة بأنيا سيادة الطبقة الكادحة عمى البرجكازية 

، (89)سيادة تتمتع بعطؼ طبقة الجماىير الكادحة كتأييدىا تمؾ الطبقة التي طالما استغميا الرأسماليكف، يحدىا القانكف
كانتقمت الدكتاتكرية في الحزب الشيكعي إلى زعيـ الحزب ستاليف بعد أف تكممت الخطتاف الخمسيتاف األكلى كالثانية بالنجاح 

 .(90)كقد أصبحت أكامر ستاليف كمقكالتو بديبلن عف الحزب الشيكعي كأفكاره، ة جني الثماركبدأت مرحم
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كاف سنكات العزلة كخيبة األمؿ في العكف الخارجي كىزيمة ، كفي نظاـ الحزب الكاحد بدأت الستالينية تتطكر كتتبمكر 
، ف عف االشتراكية في بمد كاحد أف تمد جذكرىاكؿ ذلؾ ميد األرض التي تستطيع فييا نظرية ستالي، الشيكعييف في أكركبا

 .(91)كلقد استجاب الببلشفة لعزلة ركسيا بصياغة عقيدة العزلة
الدكتاتورية التي أقاميا ستاليف كانت دوف أي سابقة تاريخية يكعييف إلى حقيقة ستاليف بقكلو "أشار أحد القادة الش 

متمكيا أي قيصر روسي أو أي دكتاتور في األلؼ عاـ األخيرة ففي السنوات الدامية لحكمو مارس ستاليف سمطة لـ ي
أثناء سنوات عبادة ستاليف كاف سيد السياسة االقتصادية والعسكرية والخارجية حتى األدب والفنوف والعمـ كاف ، ...

 .(92)"الحكـ األعمى وأحكامو الذاتية كانت المقاييس الحاسمة
ككضع لتمؾ السياسة ، كاف يقرر السياسة الداخمية كالخارجية، كفييتيمارس ستاليف سمطة مطمقة في االتحاد الس 

إذ أكد عمى ، كعمؿ عمى تعديؿ النظرية المينينية في االشتراكية، الخطط كالبرامج التي أطمؽ عمييا برنامج الخطة الخمسية
الشيكعيكف كمف أبرزىـ  إمكانية نجاحيا في بمد كاحد مف غير الحاجة إلى اندالع ثكرة عالمية كما كاف يذىب إليو

 .(93)تركتسكي
كأحكـ ، أقدـ ستاليف عمى بناء السجكف كالمعتقبلت ثـ تكسعت إلى األديرة كالفنادؽ كاإلسطببلت في أنحاء الببلد كافة 

كقد كانت ، الحدكد كجعؿ مف االتحاد السكفييتي عبارة عف سجف رىيب لكؿ معارض أك مجرد الشؾ بالكالء لمقائد ستاليف
كأصبح يشكؿ ، كأصبحت أقكالو مقدسة ككاجبة الطاعة كأنيا ال تقبؿ الشؾ كالرفض، ستاليف تميؿ إلى العزلةشخصية 

كقد أظير نفسو بكصفو قائداى كطنيان ككاف اإلعبلـ السكفييتي يرفع مف مكانتو ، مدرسة جديدة إلى جانب الماركسية كالمينينية
" اسمؾ ىو خبز أييا الرفيؽ ستاليف:  Majkovitesca مايككفيتيسكي تيالسكفيكشأنو إلى حد التقديس فمثبلن قاؿ الشاعر 

كىناؾ صكر كثيرة كانت تعطى لستاليف صفات تقترب مف الحياة لنا اسمؾ الذي يعطي الحياة ويساعد عمى الموت" 
 .(94)األلكىية كقد مجد كعظـ في أثناء حياتو عمى عكس الزعيـ لينيف الذم مجد بعد كفاتو

الزعيـ األكحد لمببلد مع نياية العقد الثاني مف القرف العشريف كالسٌيما بعد أف تخمص مف آخر معارضيو  أصبح ستاليف 
كرتب ستاليف لعقد محاكمات صكرية في العاصمة مكسكك لتككف قدكة لباقي المحاكـ في ، (95)كىـ زينكفيؼ كتركتسكي

ثـ ، ـ اإلعداـ أك اإلبعاد بحؽ خصـك ستاليف تحت مظمة القانكففكانت المحاكـ غطاءن اسميان لتنفيذ أحكا، االتحاد السكفييتي
لجأ إلى االغتياالت السياسية كقتؿ المكاطنيف السكفيتييف كزج اآلخريف في السجكف لمجرد الشؾ في معارضتيـ لستاليف 

 .(96)كمبادئو  اآليديكلكجية
لو عمى الرغـ مف سياساتو الظالمة لشعبو لكف يسجؿ ، كىكذا حكـ ستاليف االتحاد السكفييتي بقبضة حديدية      

كمعارضيو أنو رفع مكانة االتحاد السكفييتي كأصبح دكلة كبيرة يشار ليؿ بالبناف كيحسب ليا ألؼ حساب في مختمؼ 
كيعكد الفضؿ لستاليف بترسيخ مبادئ ، األصعدة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كأصبحت كاحدة مف اقكل دكؿ العالـ

 .لشيكعي كجعمو ندان  لمنظاـ الرأسمالي الذم كانت تتزعمو الكاليات المتحدة األمريكية كدكؿ أكركبا الغربية النظاـ ا
 لمبحث الخامسا

  1939 -1936التطورات السياسية الداخمية 
 وتطبيؽ الفمسفة االشتراكية في الحكـ  1936أواًل: دستور عاـ 

جديدان لمببلد باسـ الدستكر االشتراكي الذم بمكجبة أصبح المجمس  دستكران 1936أنجزت الحككمة السكفييتية في عاـ  
رئيس الدكلة( كالكزراء كذلؾ المجمس ئة الرئاسة كرئيس ىيئة الرئاسة )السكفييتي األعمى ىك السمطة العميا. كيتكلى تعييف ىي

ألغيت  1936بمكجب دستكر عاـ ك ، كبذلؾ كاف قد حؿ محؿ المؤتمر السكفييتي كالمجاف المركزية، ينتخب كؿ أربع سنكات
كأصبح االتحاد السكفيتي بمد العماؿ كالفبلحيف ، المشاريع الفردية في الصناعة كالزراعة كالتجارة كألغيت الطبقية

 .(97)كالمثقفيف
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العماؿ كالفبلحيف  ث طبقات ىيإذ قسـ المجتمع عمى ثبل، راعى الدستكر التطكر الذم طرأ عمى المجتمع السكفيتي 
بعد أف كانت سابقان ، فيف كلعؿ أبرز المكاد التي تضمنيا الدستكر,جعمت االنتخابات بكاسطة االقتراع السرم المباشركالمثق

( بدءان مف األدنى، عمى أف يشمؿ ذلؾ المؤسسات التنفيذية السكفييتية جميعيا، بكساطة رفع األيادم كقد شمؿ  )قاعدة اليـر
 .(98)فرؽ بيف ذكر أك أنثى لمف تجاكز ثمانية عشر عامان مف العمرالقانكف نظريان الجميع بحؽ التصكيت ال 

 :أما السمطة التنفيذية فقد أصبحت تتمثؿ في ىيئتيف ىما  
قاـ كؿ مف مجمس :   State supreme soviets of the presidencyالرئاسة السوفييتية"". الييئة العميا 1

كتمؾ الييئة ىي التي تتكلى أمر تعييف قادة الجيش كالممثميف  سكفييت االتحاد كمجمس سكفييت القكميات بانتخابيا
جػراء االنتخابات كاالستفتاءات الشعبية  عبلف األحكاـ العػرفػية كحػؿ مجمػس البرلمػاف كا   .السياسييف كا 

كيعينو مجمس ، كىك مجمس يعادؿ مجمس الكزراء: Council Qomisra people. مجمس قوميسري الشعب 2
ذا المجمس رئيس كثماني ككبلء كعدد كبير مف الكزراء.كما نص الدستكر عمى جممة مف الحقكؽ أىميا: حؽ كلي، البرلماف
لغاء ، كالمساكاة، حرية المعتقدات الدينية، حؽ التعميـ، العمؿ التي كانت مطبقة في التمايز في الجيد اإلنتاجي حسب كا 

حػػػػػبلؿ الممكية اال  .( 99) شتراكية محميا بالنسبة لؤلراضي الزراعيةالممكية الخاصة بكسائؿ اإلنتاج كا 

ف عيدَّ امتدادان معدالن ، أىـ منجزات ستاليف بؿ أىـ دساتير االتحاد السكفييتي كأطكليا عمران  1936عيدَّ دستكر عاـ         كا 
ي ضمف االتحاد أخذ في االعتبار أىمية االستقبلؿ الذاتي ألية جميكرية ف 1936كبمقتضى دستكر عاـ 1924لدستكر عاـ 

 .(100)ذات قكمية خاصة بيا كأىمية المساكاة بيف الجميكريات
إفه السمطة الحقيقية كانت بيد الحزب الشيكعي السكفييتي كباألخص مكتبو السياسي الذم عيدَّ أعمى سمطة قيادية في       

فعمى الرغـ ، ت نظرية أكثر مف ككنيا عمميةكعمى الرغـ مف أف الدستكر قد منح حقكقان عدة إال أنيا كان، الدكلة السكفييتية
إال أنو شدد عمى أف تككف تمؾ الحقكؽ منسجمة مع مصالح الطبقة ، مف التأكيد عمى حؽ التظاىر كحؽ التعبير كاالجتماع

 كما أشار الدستكر إلى مجمكعة مف المؤسسات كالييئات اإلدارية التي كقع عمى عاتقيا عبء ترشيح األسماء كىي ، العاممة
األمر الذم ، الجمعيات الثقافية، المنظمات الشبابية، التعاكنيات الزراعية، منظمات الحزب الشيكعي : اتحاد نقابات العماؿ

. كىذا (101)في النياية إلى مركز القيادة في السمطتيف التنفيذية كالتشريعية أناسان جميعيـ مف أعضاء الحزب الشيكعي أكصؿ
، كالسٌيما حرية المعتقدات الدينية1936بإعطاء الحقكؽ كميا التي أشار إلييا دستكر عاـ  يؤكد لنا أف ستاليف لـ يمتـز

فضبلن عف  أف الحريات السياسية كانت مقيدة بقيكد كثيرة ما عدا ، كالحريات العامة كالشخصية إذ لـ تطبؽ بشكؿ كامؿ
كراح ضحية ، ٌيما المثقفكف مف األدباء كالفنانيفكعانى مف ذلؾ الكثير مف فئات المجتمع كالس، الشيكعية كاعتناؽ مبادئيا

   .سياستو تمؾ المبلييف مف ابناء الشعب السكفييتي 
 1939_ 1934ثانيًا : حمبلت التطيير األعظـ 

أف أسباب حمبلت التطيير ىك خكؼ ستاليف الشديد مف منافسة تنظيـ نخبكم صاعد ضمف ، مما تجدر اإلشارة إلية       
كربما كاف السبب أف مجمكعة صغيرة مف ضباط األركاف حاكلت مؤقتان ، النظاـ كالمفكضيف السياسييفحصانة نسبية مف 

 .(102)1933تجديد الصبلت مع ىيئة األركاف العامة األلمانية التي قاطعيا الجانب السكفييتي في عاـ 
كقد بدأ ، عظـ أفراد النخبة القديمةكاختفى م، اضطرب تنظيـ الجيش األحمر اضطرابان كامبلن في عممية التكسع السريع 

كقد ، 1934عاـ  Dmitri Kirovسياسة التطيير الدمكم كقد بدأىا باغتياؿ مساعده ديمترم كيركؼ 1934ستاليف في عاـ 
عداـ الككالؾ الذيف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكمكا ذلؾ ػػػػػػػػػػػػأؿ كنستكف تشرشؿ كقػػػػػػػد س، قاـ ككبلء ستاليف بانتزاع األرض كالخبز مف الفبلحيف كا 

Winston Churhill(103)  ستاليف عف عدد الذيف جرل تصفيتيـ في تمؾ العمميات ككاف جكاب ستاليف كما ىك مسجؿ في
إف ىذا شيء مرعب ولكنو استمر لعدة سنوات وكاف شيئًا صعبًا وسيئًا ولكنو  ، عشرة مبلييفمذكرات تشرشؿ "

 .(104)"ضروري
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مف حركة التطيير إعادة تنظيـ صفكؼ الحزب كاف يجرم بيف األعضاء حركة تطيير كاسعة كاف ىدؼ ستاليف  
ككاف ضحايا تمؾ ، ألف ستاليف رأل أف مجرد معارضة األقمية ييعىدُّ مؤامرة خطيرة يجب ضربيا كالقضاء عمييا، النطاؽ

لي مميكف كثبلثمائة ألؼ عضك أكلئؾ الحركة الثانية نحك مائتيف كستيف ألؼ عضك مف جممة األعضاء البالو عددىـ حكا
كقرر أف ، لكف ستاليف لـ يقنع بمجرد الطرد كالنفي، (105)الذيف شممتيـ حركة التطيير أبعدكا كطردكا مف االتحاد السكفييتي

قتؿ المئػػػػػػػػات ، كفػػػػػػػػي ىذه الحركة الدمكية، يبدأ سمسمة مف المحاكمات الصكرية أك القتؿ بالجممة كبدكف تقديػػػػػػـ لممحاكمة
 .(106)كادخػػػػػػػػؿ الكثيركف السجكف السرية

كمف المفارقات أف ، استطاع ستاليف في عمميات التطيير التخمص مف أم خطر كاف يمكف أف ييدد سمطتو العميا 
كاف حمبلت التطيير جاءت لتمثؿ أقصى أنكاع السمطة ، 1936حممة اإلرىاب شنت في كقت نشر الدستكر عاـ 

كأشارت طائفة مف المصادر عمى نحك مرعب إلى القيكد عمى حرية المكاطف الركسي فضبلن عف ذلؾ ، ستبدادية كالتعسفيةاال
بالزعامة ، 1929عيدَّت جزءان مف كضع ثكرم مستمر استبدلت فيو زعامة جديدة نمت في ظؿ سياسات ما بعد عاـ 

كزادت حدة الثكرة االجتماعية بأسمكب تكلي الحزب ، شرينياتتمؾ التي كانت في أكائؿ الع، االجتماعية كالسياسية كميا
 .(107)بعػػػػد أف كاف الحزب نخبة سياسية منفصمة، الشيكعي القيادة في جكانب المجتمع كمو

مف أجؿ تقكية نفكذه 1938 – 1936قاـ ستاليف بحركة التطيير الدمكم ضد الشعب السكفييتي,مابيف عامي        
كشممت حركة التطيير ، في الكقت نفسو قاـ بحممة مشابيو ضد األجانب العامميف في االتحاد السكفييتيك ، السياسي الداخمي

كسيبيريا الشرقية كاالكراؿ كصكامع الغبلؿ في ، كبمغت أشدىا في الشرؽ األقصى السكفييتي، صفكؼ الحزب كزعامتو
صدر 1937كفي السابع عشر مف نيساف ، األكربية كغيرىا مف المدف الصناعية في ركسيا، أككرانيا كفي مكسكك كلينغراد

 :لسكفييتي تكزعت عمى النسب اآلتيةالبياف الرسمي الذم أكضح أفَّ أحكاـ النفي قد صدرت ضد فئات مختمفة مف الشعب ا
 الذيف لـ يظيركا حماسة كافية لمببلشفة .، مف المنفييف 11.42 .1
 لحزب كتعاليمو .الذيف ثبتت عمييـ تيمة خرؽ نظاـ ا، %مف المنفييف21 .2
 الذيف عٌدكا أعداء الشعب .، %مف المنفييف16. 3
 الذيف أدينكا بتيمة االنحبلؿ كفساد األخبلؽ .، %مف المنفييف11.8. 4
 الذيف كانكا في طريقيـ إلى البرجكازية .، % مف المنفييف8.8. 5
الحزب كقد أرسؿ أغمب ىؤالء المنفييف إلى %مف المنفييف كانكا متيميف بفساد الذمـ كاالنتيازية كاستغبلؿ صفكؼ 5.8. 6

أما األغمبية فقد لقكا حتفيـ في زنزانات سجكف الشرطة ، معسكرات العمؿ اإلجبارم كالى مجاىؿ سيبيريا كالمناطؽ القطبية
 .(108)السرية
د شممت حتى كانت نتائج التطيير االعظـ ق1939كما إف حؿ عاـ ، 1938انتيت حركة التطيير األعظـ في عاـ      

كتضاعؼ ، كأنكاع التعذيب كمحاكـ التفتيش، القبض عمى آالؼ الناس العادييف كاإلعداـ كالنفي التعسفي إلى سيبيريا
كقد اكتشفت مقبرة جماعية دفف فييا ، معسكرات االغتياؿ كجماعات السخرة إذ كصؿ عدد المسخريف خمسيف مميكف شخص

كمما تقدـ مف أدلة كافية لتأكيد سياسة ستاليف القمعية كاالرىابية ، (109)اليفست لؼ عامؿ في مناجـ االكراؿ في عيدثبلثكف أ
 كطغيانو حتى اصبح مثاالن لمظمـ كالدكتاتكرية في التاريخ السكفييتي خاصة كالعالمي عامة. 

 المبحث السادس
 1939 -1929حركة االضطياد الديني واالىتماـ بالثقافة والفف

كبمقتضى ذلؾ ، اصدر ستاليف مرسكمان بمكجبو بدأت حممة االضطياد الديني، 1929في الثالث مف حزيراف عاـ  
جرل القبض عمى خبليا دينية كأبعد  1930كفي عاـ ، أقفمت في مدل عاـ كاحد أبكاب الكنائس كالطكائؼ الدينية، المرسـك

كتـ إعداد نحك مائة كخمسكف ، كما حـر ستاليف نشر أم كتب دينية، المتدينكف مف المناصب العامة كالكظائؼ الحككمية
  .(110)فممان مف األفبلـ المعادية لمديف كجرل عرضيا في مختمؼ بمداف االتحاد السكفييتي كالسٌيما في المدارس كدكر التعميـ
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كطرد مف االتحاد السكفييتي كؿ الذيف رفضكا طاعة أكامر ، نظمت الجماعات كالخبليا المعادية لمديف1931كفي عاـ      
التي تضمنت تسميـ كؿ الكنائس كمجمعات الطكائؼ  1932ثـ طبقت الخطكة الرابعة في عاـ ، الجماعات كالخبلياتمؾ 

أك أندية يمكف لمشباب فييا أف ، الدينية إلى مجالس السكفييت المحمية كذلؾ الستخداميا دكران لعرض األفبلـ المعادية لمديف
  .(111)يقضكا أكقات الفراغ بطريقة مفيدة

كمحك أية معتقدات أك أفكار عف ، لتقكية المكاسب كاالنتصارات ضد الديف 1933كرست الخطكة الخامسة في عاـ     
ثـ كمؼ أساتذة األدب ، كقرر استخداـ عمـ األخبلؽ بدؿ مف عمـ األدياف في المدارس، كجكد شيء في اسمو عبادة أك ديف

فضبلن عف الكتب ، ة كتدريسيا في المدارس االبتدائية كالثانكيةبكضع المؤلفات الضخمة كالصغيرة عف األخبلقيات الشيكعي
 .(112)الدراسية األخبلقية إلرشاد اآلباء

لكف مشركع الخمس سنكات الذم كضعو ستاليف ليدـ الديف أدل إلى تزايد السخط كظيكر التمرد كالسٌيما في أككرانيا  
كلكف رجاؿ ، نادت بركح الديف ضد الشيكعية كأفكارىا الممحدةكقد ظيرت ثكرات صغيرة فييا ، التي اشتيرت بتحمسيا لمديف

كبالطريقة ذاتيا ، الشرطة السرية كانكا عمى أتـ االستعداد كسرعاف ما كاجيت الثكرة في ميدىا مف دكف أم جيد أك مقاكمة
 .(113)تخمص ستاليف مف الثكرة التي كادت أف تندلع لمسبب نفسو في ركسيا أيضا

جراءات المشددة كالقيكد الصارمة أماكف العبادة كافة سكاء في الجميكريات ذات األغمبية المسيحية أك شممت تمؾ اإل     
.كما كضع ستاليف الزكاج كالطبلؽ تحت االشراؼ المدني بعد أف كانا  (114)المسممة أك البكذية كغيرىا مف الديانات

 .(115)أصبحت خاضعة كفاقان لمنظرية الشيكعيةخاضعيف إلشراؼ الحككمة كتغيير القكانيف الشرعية كالجنائية ك 
كلقيت الناحية الثقافية اىتمامان كبيران مف قيادة الحزب الشيكعي كعمى رأسيا ستاليف فقد كجو الحزب الشيكعي السكفييتي      

 Mckim Gorkyعنايتو بصكرة خاصة نحك األدب كالفنكف ككاف ىناؾ جيؿ المع مف الكتاب السكفييت يمثميـ مكيـ غكركي
كأنتجت أفبلـ سينمائية كثيرة كافتتحت المسارح ، Vadjievفادييؼ ك   Furmanovكفكرمػػػانكؼ  Tolstoyتكلستكم ك   

 .(116)كغيرىا مف الفنكف Red poppyي الخشخاش األحمر ػػػػػػكألفت أكؿ بػػػػػػػػاليو ركسية ى
إذ أعمنت المادة ، 1936لدستكر السكفييتي لعاـ ككردت حقكؽ التعميـ في ا، أما التعميـ فقد حظي باىتماـ الدكلة 

كيجرم ضماف ذلؾ الحؽ بكساطة التعميـ ، الحادية كالعشركف بعد المئة مف الدستكر بحؽ مكاطنك االتحاد السكفييتي بالتعميـ
اف العمـ كيككف التعميـ بما في ذلؾ التعميـ العالي مجانان كقد حصؿ تحقيؽ نجاح كبير في ميد، العاـ اإلجبارم األكلي

 .(117)تسعة مبلييف شخص 1936كتعمـ فييا عاـ ، كالثقافة إذ ارتفع عدد المدارس االبتدائية كالثانكية
كقد قاـ نظاـ التعميـ في االتحاد السكفييتي بحممة عمى األمية كجعؿ ، 1928أصبح التعميـ في ركسيا عامان منذ عاـ  

كمما يشار اليو أف ىدؼ االتحاد السكفييتي مف ، (118)الزراعية كالصناعية(التعميـ تطبيقيان كأكثر مف بناء المدارس الفنية)
العناية الكبيرة بالتعميـ ليس فقط لمكافحة الجيؿ المنتشر بيف الجماىير كلكف أيضان لتمقيف األطفاؿ اإلخبلص كالكالء لمنظاـ 

 .(119)بمكجب االيدلكجية المينينية كالستالينية، الشيكعي
% 80 قد بمو حكالي عشرة مبلييف شخص كاف 1937أف عدد المثقفيف السكفيت في بداية عاـ  كمما يجدر ذكره  

كتأسست معاىد اكاديمية جديدة بمو العدد اإلجمالي لمعامميف فييا في النصؼ الثاني مف الثبلثينيات عشرة ، منيـ مف العماؿ
خصان كحتى نياية الخطة الخمسية الثانية إذ كاف عددىـ ألفان كخمسة كخمسيف ش 1925مبلييف شخص مقارنة مع عاـ 
 .(120)أصبح ىناؾ حكالي ألؼ كثمانمائة مؤسسة بحث عممي في الببلد  1939كبداية الحرب العالمية الثانية عاـ 
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  الخاتمة
داد كظيرت الحاجة الى إع، كسبت أنصاران  كثران ، بعد نجاح الثكرة الركسية كاتخاذىا إجراءات إصبلحية كبيرة       

دستكر االتحاد السكفييتي الذم  1918دستكر يكاكب التطكرات الجديدة في ركسيا لذلؾ أعد الزعماء الركس في تمكز 
 كقد أكد الدستكر عمى التركيبة اليرمية لمنظاـ.، نص عمى أف تككف ركسيا دكلة اشتراكية فدرالية سكفييتية جميكرية

اإلمبراطكرية الركسية السابقة بعد جيكد كبيرة استغرقت كقتان طكيبلن  تمكف الشيكعيكف مف بسط كامؿ نفكذىـ عمى      
كالرغبة الكبيرة ، كفرقة صفكؼ المؤيديف لمنظاـ الجديد، بسبب شدة المعارضة ضد النظاـ الشيكعي1921حتى عاـ 

ػػػاـ برلماني فضبلن عف طمكح بعض األحزاب السياسية)الغير شيكعية( في إقامة نظ، لؤلقميات كالقكميات باالنفصاؿ
 .  ديمقراطي عمػػػى غرار االنظمة الديمقراطية في أكركبا الغربية

مف خبلؿ دعـ المعارضة بأنكاع ، كاجو النظاـ السكفييتي محاكالت جدية إلسقاط دكلتو الفتية مف الدكؿ األجنبية       
يكف مف استرجاع األراضي التي كانت تمكف الشيكع1921ففي آذار ، لكف تمؾ المحاكالت باءت بالفشؿ، الدعـ المختمفة

كمف ، ككانت الدكؿ األكركبية ترل في التجربة السكفييتية خطران ييدد أكركبا خاصة كالعالـ عامة، تحت سيطرة المعارضة
مما مكف الحككمة السكفيتية مف ، جممة مف العكامؿ التي أدت الى انتصار الشيكعييف كتثبيت ثكرتيـ قكة التماسؾ كاالتحاد

 نتصار في الحرب األىمية عمى اعدائيا في الداخؿ كالخارج .اال
إذ أثرت الحرب األىمية بشكؿ سمبي في االقتصاد ، خانقة كما دخمت الدكلة السكفييتية في أزمة اقتصادية       

مرف مع  لذلؾ قررت القيادة السكفييتية التعامؿ بشكؿ، السكفييتي فانخفض اإلنتاج الصناعي كالزراعي بشكؿ كبير جدان 
الكاقع االقتصادم لمببلد بصرؼ النظر عف التطبيقات الشيكعية التي تنص عمى تممؾ الدكلة كسائؿ اإلنتاج كعدـ فسح 

 المجاؿ لمقطاعيف األجنبي كالخاص بالعمؿ بحرية.
باسـ عف سياسة اقتصادية جديدة 1922كلمعالجة االزمة االقتصادية أعمف لينيف في الخامس مف كانكف الثاني       
كدمج القطاعيف ، ( أعطت  حرية أكثر لممبادالت االقتصادية مع فسحة مف الحرية لمرأسماؿ الفردمN.E.Pالنيب) 

كمنح القطاعيف الخاص كاألجنبي ضمانات لمعمؿ مف خبلؿ المكاءمة بيف ، االشتراكي كالقطاع الفردم في قطاع كاحد
كقد كجيت ىذه السياسة في ، "اإلقطاعييف الصغارالككالؾ "لكف ذلؾ أدل إلى ظيكر طبقة ، القطاعيف الخاص كالعاـ

الجانب الزراعي بشكؿ خاص مف خبلؿ التكقؼ عف مصادرة الحبكب كتستبدؿ بيا ضريبة تدفع عينان تتناسب مع 
كافقت الحككمة عمى إعادة تأسيس 1923كفي الحادم عشر مف شباط ، كما أعيدت حرية التجارة الداخمية، المحصكؿ
إذ سمحت ، لفردية الصغيرة مع ابقاء ممكية االرض لمدكلة.كذلؾ حظي الجانب الصناعي بإصبلحات كثيرةالمزارع ا

كتخمت عف تأميـ المشاريع التي تكظؼ أقؿ مػػػػػػػف ، بإقامة المشاريع الفردية 1923 -1922الحككمة في المدة مف 
بدأ االقتصاد السكفييتي  1923كقبؿ نيػػػػػػاية عػػػػػػػاـ، جـكخكلت الشػػػػركات األجنبية امتياز استثمار المنا، عشريف عامبلن 

 باستعادة عافيتو بصكرة تدريجية بعد تطبيؽ السياسة االقتصادية الجديدة .
لما تكفي لينيف بدأ الصراع عمى السمطة بيف ستاليف كتركتسكي كفي الحقيقة اف الصراع كاف بيف نظريتيف األكلى       

أما نظرية ، ف يككف اصبلح األكضاع في االتحاد السكفييتي أكالن ثـ عالمية الثكرة الشيكعية ثانيان دعا ليا ستاليف كىي أ
كأخيران انتصرت نظرية ستاليف كاستطاع مف تسمـ ، تركتسكي فقامت عمى أساس عالمية الثكرة أكالن ثـ االتحاد السكفييتي
مجمسان ثبلثيان إلدارة شؤكف االتحاد السكفييتي مككنان مف  السمطة مع قكل المعارضة التي كانت تقؼ ضد تركتسكي أف يشكؿ

أف يتخمص مف خصكمو الكاحد بعد 1928 -1924كاستطاع ستاليف في المدة مف ، ستاليف فضبلن عف كامينييؼ كزينكفيؼ
كبذلؾ استطاع أف يككف الشخص األقكل كاف 1927كتمكف مف طرد تركتسكي مف الحزب الشيكعي أكاخر عاـ ، اآلخر

يطر عمى الساحة الداخمية السكفييتية كاتبع سياسة النفي كاالبعاد كزج المعارضيف في السجكف كالمحاكمات الصكرية يس
  .كبقبضة مف حديدكحكـ الببلد حكمان دكتاتكريان 
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 أدرؾ ستاليف أف االتحاد السكفييتي سيبقى ضعيفان إذا لـ يتحرر اقتصاده مف القكل األجنبية فعمؿ عمى تقكية      
انطبلقة التخطيط الخماسي بيدؼ  1928االقتصاد السكفييتي عف طريؽ إعطاء األكلكية لو كأعطى ستاليف ابتداءن مف عاـ 

كخمؽ مجتمع ، تحكيؿ االتحاد السكفييتي مف بمد زراعي ضعيؼ إلى بمد صناعي قكم كمستقؿ عف األطماع الرأسمالية
 .اشتراكي قادر عمى مكاجية أم تدخؿ أجنبي 

دخاؿ  1932 -1928ستيدفت الخطة الخمسية األكلى ا       الحد مف نفكذ الككالؾ بتكسيع أراضي الدكلة السكفخزات كا 
 -1929كما جنبت الببلد مؤثرات األزمة االقتصادية العالمية النظاـ الجماعي الككلخكزات كاالىتماـ بالصناعات الثقيمة 

ييدؼ الى إلغاء استغبلؿ اإلنساف لئلنساف كذلؾ بتحسيف  1937-1933كما كاف مشركع السنكات الخمس الثانية ، 1933
نشاء المزارع التعاكنية كتصفية الككالؾ كتأسيس مراكز صناعية جديدة كدخؿ في حيز العمؿ ، نكعية السمع االستيبلكية كا 

% منو 80كأف ، مرة 4.5كتضاعؼ حجـ اإلنتاج الصناعي في تمؾ السنكات ، أربعة آالؼ كخمسمائة معمؿ كمصنع جديد
كمكنت تمؾ اإلجراءات االقتصادية مف خمؽ قاعدة صناعية قكية في أنتاج جاء مف المصانع الجديدة أك التي أعيد بناؤىا.

لكف عمى الرغـ مف ذلؾ ظؿ االتحاد السكفييتي اقؿ تطكران اقتصاديان مف الدكؿ الرأسمالية ، النفط كالكيرباء كالصناعات
بيد أف ذلؾ لـ يمنع االتحاد السكفييتي مف أف يصبح تحت زعامة ، يكية كبريطانيا كفرنساالغربية كالكاليات المتحدة األمر 

  .ستاليف قكة كبرل ليا شأف كبير في ميزاف السياسة الدكلية عشية الحرب العالمية الثانية
                         

 اليوامش والمصادر  
، دار 1950_ 1815في تاريخ أكربا الحديث كالمعاصر  مر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم، دراسات. ع1 

 .304، ص1998النيضة، بيركت، 
كانتيت بقياـ  1613. أسرة آؿ ركمانكؼ : كانت األسرة المالكة الثانية كاألخيرة التي حكمت ركسيا، فقد تأسست عاـ 2

مطمع القرف الرابع عشر . ينظر: ، كقد جاء أجداد األسرة مف شرؽ ألمانيا إلى ركسيا في 1917الثكرة الركسية عاـ 
 .143، ص1983، ترجمة سمير شمخي، بيركت، 1923_ 1917أدكر دكار : ثكرة الببلشفة 

 .147. المصدر نفسو، ص3
 .311. عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم، المصدر السابؽ، ص4
انتقؿ مع  1866نة دريسدف بركسيا، كفي عاـ في مدي 1861. األمير جكرج لفكؼ:كلد في الحادم عشر مف تشريف الثاني عاـ 5

انضـ إلى الحزب  1905تخرج مف جامعة مكسكك كحصؿ عمى شيادة القانكف، كفي عاـ  1893عائمتو إلى مكسكك، كفي عاـ 
الديمقراطي الدستكرم كبعد عاـ رشح إلى انتخابات مجمس الدكما كفاز فييا كتكلى مناصب كزارية عديدة  إذ أصبح رئيس 

. ينظر: 1925كقضى بقية حياتو في سيبريا حتى تكفى في السابع مف اذار عاـ  1917ة المؤقتة أثناء ثكرة آذار عاـ الحككم
 .159، ص1987كارلتكف ىيز، التاريخ األكربي الحديث، ترجمة نضاؿ الحمبي، دمشؽ، 

 .166. أدكر دكار، المصدر السابؽ، ص6
في مدينة سانت بطرسبرغ، تكلى العرش في الثاني مف تشريف  1868عاـ  . نيقكال الثاني :كلد في الثامف عشر مف أيار7

، تميزت إدارتو بالتطكر االقتصادم، أما سياستو الخارجية فامتازت بالتكسع كالحركب كأثناء الثكرة 1894الثاني عاـ 
. 1918سادس عشر مف تمكز عاـ كضع مع عائمتو تحت اإلقامة الجبرية حتى اعدـ في ال 1917الركسية عاـ 

 .169: كارلتكف ىيز، المصدر السابؽ، صينظر
، ترجمة محمد أبك درة، القاىرة، 1950_1789. كرانت أ. ج ىاركلد تميرلي، أكربا في القرنيف التاسع عشر كالعشريف 8

 .36، ص1967
 .38. المصدر نفسو، ص9
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، كأحد زعماء الحركة 1917ة أباف ثكرة آذار عاـ . االسكندر كيرنسكي :ىك سياسي ركسي بارز كرئيس الكزراء في الحككمة المؤقت10
في مدينة اكليانكفسؾ، التحؽ بكمية الحقكؽ في جامعة سانت بطرسبكرغ  1881الماسكنية في ركسيا، كلد في الرابع مف ايار عاـ 

تاليف بيف ديمترم فكلككغكنكؼ، س في مدينة نيكيكرؾ بسبب مرض السرطاف . ينظر: 1970، تكفى عاـ 1904كتخرج منيا عاـ 
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. الببلشفة : اك البمشفيؾ كمعناىا األكثرية كانكا في األساس أعضاء في حزب العمؿ االشتراكي الديمقراطي الركسي انفصمكا عنو 11
 .187، ص1966ت العالمية المعاصرة، القاىرة، بعد اختبلفات داخؿ الحزب . ينظر:حمدم حافظ، المشكبل1903عاـ 
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تعرض إلى محاكلة اغتياؿ كنجى منيا، أدركتو الكفاة في  1918لتكلي الحزب البمشفي السمطة في ركسيا، كفي عاـ 
 .293، ص1960لقاىرة، ا. فميب برايسي، مكجز تاريخ االتحاد السكفييتي، ترجمة جميؿ قطك، 1924 كانكف األكؿ
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ؿ االشتراكي الديمقراطي الركسي إلى أكثرية بعد انقساـ حزب العم 1903تأسس الحزب في العاـ  . الحزب البمشفي :14

، كتمكف مف السيطرة عمى 1912بمشفية كأقمية أطمؽ عمييا المنيشفيؾ، لكنو لـ يظير كحزب مستقؿ إال في العاـ 
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. ينظر: جكيش كركنيؿ، التاريخ الييكدم 1991ياسية السكفييتية، انحؿ بعد انييار االتحاد السكفييتي عاـ الحياة الس
 .119، ص1965الركسي، ترجمة عبلء الديف الناصي، دمشؽ، 
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