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()1

الحكـ في ركسيا عاـ 1917

عمؿ عمى إقناع الشعب الركسي بضركرة المركر بمرحمة انتقاليو يستطيع الشعب مف
خالليا قبكؿ تطبيؽ النظاـ االشتراكي  ،كعمؿ عمى تطبيؽ النظاـ الرأسمالي بشكؿ
محدكد مف خالؿ السياسة االقتصادية التي عرفت بالنيب

 NEPإذ اكتفى بفرض

الضرائب عمى الفالحيف الذيف منحكا الحرية في بيع منتجاتيـ  ،كأعيدت المؤسسات
الصناعية الصغرل إلى أصحابيا كالسماح لمشركات بإدارة المعامؿ الكبرل دكف
تممكيا  ،كما سمح باالستثمار األجنبي تحت مراقبة الدكلة كأصبح االقتصاد ينمك
بمكجب ىذه السياسة  ،حيث ارتفع اإلنتاج الصناعي كالزراعي كمع ارتفاعو ظيرت
معيا مشكالت مختمفة كاختفت المشاكؿ التي عانت منيا ركسيا لكف ىذه السياسة
جعمت االقتصاد يرتكز عمى قطاع عمكمي كقطاع خاص  ،كأدت إلى ظيكر طبؽ ة
انتيازية جديدة تمثمت بصغار اإلقطاعييف التي تعرؼ بالككالؾ  . kulaksبعد كفاة
لينيف في كانكف الثاني  1924عمؿ جكزيؼ ستاليف Joseph stalin

()2

عمى معارضيو  ،الذيف انقسمكا إلى تيار يسارم يتزعمو ليكف تركتسكي
Trotsky

()3

 Zinovievكليكف كامينيؼ

كتيار يميني يتزعمو زينكفيؼ

في القضاء
Leon
Leon

 ، Kamenevكيعكد الخالؼ بيف تركتسكي كستاليف إلى مكقفيما مف السياسة
االقتصادية الجديدة  ،يعدىا تركتسكي رجكعا إلى

الرأسمالية  ،كيدافع

عف نظريتو القائمة بالثكرة الدائمة أم بثيا خارج ركسيا لتصبح عالمية  ،أما ستاليف
1
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فيرل ضركرة الدفاع عف سياسة النيب كمرحمة أكلى ألنيا ساىمت في تطكير
االقتصاد كتبني فكرة الثكرة المستمرة عمى مراحؿ مما يؤدم إلى تكطيد النظاـ
االشتراكي داخؿ ركسيا ثـ تدكيمو  ،كقد تحالؼ ستاليف مع التيار اليميني كشكؿ
أغمبية داخؿ الحزب الشيكعي كعزؿ تركتسكي مف ك ازرة الدفاع عاـ

 1925ثـ مف

الحزب الشيكعي في عاـ  1927ثـ طرده مف البالد عاـ  ، 1929ثـ تفرغ ستاليف
لمتيار اليميني كقضى عميو  ،ألغى ستاليف السياسة االقتصادية الجديدة كطبؽ سياسة
التخطيط  .قسـ البحث إلى مقدمة كثالثة فصكؿ كخاتمة كقد تضمف الفصؿ األكؿ
التطكرات السياسة الداخمية لالتحاد السكفيتي  . 1928-1924بينما يتناكؿ الفصؿ
الثاني التطكرات السياسية الداخمية لالتحاد السكفيتي

 . 1936-1928ككرس

الفصؿ الثالث لدراسة التطكرات السياسة الداخمية لالتحاد السكفيتي . 1939-1936
كاعتمد البحث عمى الكثير مف المصادر العربية كاألجنبية تـ تثبيتيا في نياية البحث
.
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التطورات السياسة الداخمية لالتحاد السوفيتي 1928-1924
المبحث األول
الصراع حول السمطة
كاجيت االتحاد السكفيتي أزمة سياسية بعد كفاة فالديمير لينيف المفاجئ
1924

في الحادم كالعشريف مف كانكف الثاني

()4

 ،إذ تكفي كلـ يعيف لو

خمفا  ،كتنازع الخمسة الكبار عمى خالفتو  ،كؿ مف ستاليف األميف العاـ لمحزب
الشيكعي  ،كليكف تركتسكي قائد الجيش األحمر كزينكفيؼ رئيس الدكلة الشيكعية
كليكف كامينيؼ رئيس سكفيت مكسكك  ،كريككؼ  Rykovمفكض الداخمية  ،إال أف
()5

الصراع األكبر عمى الساحة كاف بيف ستاليف كتركتسكي

.

قامت الجماىير السكفيتية بزيارة زعيميا الراحؿ لممرة األخيرة كقد ذىب
كتركتسكي إلى القكقاز  ،نتيجة إصابتو بمرض بعد أف نصحو األطباء أف عميو
تغيير المناخ في مكسكك كالذىاب إلى القكقاز  ،دكف أف يعمـ أف لينيف قد مات كقد
اخبره ستاليف بتاريخ مغمكط لكفاة لينيف حسب ركاية تركسكي نفسو إال أف ستاليف قاـ
بميمة تكديع الزعيـ الراحؿ  ،كقد بنى لو ضريحان في الساحة الحمراء كحنط جثتو رغـ
()6

احتجاج أرممتو

.

كاف الراحؿ لينيف قد أكصى ككادر الحزب عمى عدة أمكر يجب عمييـ التقيد
في تنفيذىا بعد مكتو ككاف مف جمميا المحافظة عمى نقاء الحزب الشيكعي  ،كعدـ
المساس بو كالمحافظة عمى كحدتو  ،كحمايتو كتقكية دكتاتكرية الطبقة الكادحة
البركليتاريا  ، proleteriaالحفاظ عمى تحالؼ العماؿ كالفالحيف  ،دعـ كتكسيع
اتحاد الجميكريات السكفيتية  ،المحافظة عمى المبادئ األممية الشيكعية كاإليماف
()7

بيا

.

حدثت العديد مف التغيرات في الحياة السياسية داخؿ االتحاد السكفيتي بدايػة
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مف تكلي سمطة كالصراع مف اجميا كحتى البحث عف بديؿ

لمؿء الفراغ الذم تركو

لينيف بعد كفاتو  ،كالذم كاف كبي ار بالفعؿ لدرجة دفعت القادة السكفيت لتككيف مجمس
ثالثي يتككف مف القكل السياسية في البالد َّ ،
كيككؿ ليذا المجمس إقرار القكانيف
كتدبير كاألمكر السياسية المتعمقة بالبالد دكف تدخؿ في شؤكف حكميا الذاتي  ،كىك
نمكذج مأخكذ أساسا مف اإلمبراطكرية الركمانية القديمة كقد تالؼ مف ثالث أعضاء
()8

في الحككمة السكفيتية ىـ ستاليف ككايمنيؼ كزينكفيؼ

.

بدأ ستاليف في بسط نفكذه السياسي منذ أف قاـ لينيف بتعيينو رئيسا لمجنة الرقابة
اإلدارية كالتي كانت تقكـ بأعماؿ تفتيش مفاجئة لضماف جكدة سير العمؿ في
مختمؼ المصانع كالمنشأت الحككمية  ،كعرفت تمؾ الييئة باسـ لجنة العمؿ
()9

كالفالحيف التفتيشية

.

تكلى ستاليف منصب سكرتير عاـ الحزب الشيكعي السكفيتي كمف ىذه المرحمة
في نيساف عاـ  ، 1922بدء صعكد ستاليف لمسمطة كعمؿ عمى تككيف نفكذ قكم في
أرجاء الحياة السياسية في االتحاد السكفيتي معتمدا عمى عزؿ كتنحية معارضيو
()10

داخؿ الحزب

.

اعتاد ستاليف عند حديثو عمى دعـ كالمو بحجج مف أقكاؿ لينيف تماما بنفس
الطريقة التي كاف يدعـ بيا مفكرك القركف الكسطى تخميناتيـ بشكاىد مف الكتاب
المقدس  ،بعد أف سبقو لينيف بدعـ حججو باشارت متعددة لماركس  ،كقد جاء مكت
لينيف في فترة عصيبة  ،ليجعؿ الحزب ينقسـ في اختيار طرؽ بناء االشتراكية  ،حتى
كقع اغمب أعضاء الحزب اختيارىـ عمى ستاليف  ،مما أدل إلى تحكؿ دكتاتكرية
البكليتاريا إلى نظاـ استبدادم  ،حينما أصبح العنؼ عمميا إحدل الكسائؿ الحاسمة
()11

لتحقيؽ الخطط كالبرامج االجتماعية كاالقتصادية

.

كاف تركتسكي كاثقا بأنو سيتكلى قيادة الحزب بعد لينيف ككاف ستاليف ىدفو
المباشر في انتقاداتو أكثر مف غيره  ،مف خالؿ كتاباتو الرئيسية  ،التي صدرت بعد
إبعاده عف االتحاد السكفيتي ككاف ستاليف يبادؿ تركتسكي تمؾ الكراىية التي برزت
عمى الساحة في أحداث معارؾ الحرب األىمية  ،الف ستاليف يعتبر تركتسكي عدكه
الشخصي األساسي

()12

 ،ألف كالن مف تركاسكي ك فالديمير يكخاريف
4
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 Yoharinليـ القدرة الحقيقية لقياد الحزب  ،إما زينكفيؼ ككامينيؼ فإمكانيتيما
كانت اقؿ بكثير  ،كمف الممكف لك تسمـ تركتسكي القيادة لكاف الحزب عاش تجارب
االجتماعي  ،السيما انو

عصيبة كذلؾ  ،فيك مف مؤيدم العنؼ

كاف يفتقد لبرنامج عممي كاضح لبناء االشتراكية في االتحاد السكفيتي  ،أما يكخاريف
()13

فكاف لديو برنامج كيذا  ،كرؤية خاصة بو ألىداؼ الحزب العامة

.

فنشا صراع عنيؼ بيف ستاليف كتركتسكي كقد دافع ستاليف عف سياسة
االشتراكية في قطر كاحد في حيف طالب تركتسكي بثكرة عالمية مستمرة  ،كقد
انتصر ستاليف في ىذه المعركة السياسية إذ أكد عمى تعديؿ النظرية المينينية في
االشتراكية إذ أكد عمى إمكانية نجاحيا في بمد كاحد دكف الحاجة إلشعاؿ ثكرة
()14

عالمية

.

تغمب ستاليف عمى الثنائي كامينيؼ كزينكفيؼ بمساعدة التيار األيمف لمحزب
المتجدد في بكخاريف كريككؼ  ،حيث نجحكا في طرد زينكؼ في تمكز عاـ
مف المكتب السياسي  ،ثـ تركتسكي مف المجنة المركزية عاـ 1927

()15

1926

.

استطاع ستاليف أف يحشد األعضاء الحزب ضد تركتسكي كاثبات انو تجاكز كؿ
حدكد المياقة الحزبية كاالنضباط السيما تركيجو شائعة استعداد تركتسكي لمقياـ
بانقالب مف اجؿ السيطرة عمى الحكـ كاستطاع أف يكؼ يد تركتسكي عف الجيش
األحمر كك ازرة الدفاع كمف ثـ فرض اإلقامة الجبرية كنفيو خارج البالد في الرابع
عشر مف تشريف الثاني  ، 1927إلى أف اغتيؿ في المكسيؾ عاـ 1940

()16

.

أصبحت سيطرة ستاليف كاممة بعد أف قضى عمى خصكمة  ،فقد صفّى كؿ
خصكمو كمنافسيو كلـ يعد أحد مف أعضاء المكتب السياسي يحمـ بتحدم السمطة
()17

كمضى الدعاة يصيحكف بمؿء أفكاىيـ " ستاليف ىك لينيف اليكـ "

المبحث الثاني
5
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دستور عام 1924

بعد أف تـ تككيف اتحاد الجميكريات السكفيتية االشتراكية اقترح الحزب الشيكعي
المسيطر عمى سياسة االتحاد  ،تعديؿ الدستكر الذم صدر في عاـ
تأسست بو جميكرية السكفيت االتحادية الركسية

()18

 1918كالذم

 ،كقد صدر الدستكر في

السادس مف تمكز  1923كقد تقرر أف يدخؿ حيز التنفيذ في األكؿ مف كانكف الثاني
 1924لذا يعرؼ بالتاريخ السكفيتي كاألكربي باسـ دستكر

1924

()19

 ،كقد نص

الدستكر عمى تثبيت دكر المجالس في المدينة كالريؼ كانشاء مجمس أالتحاد كأخر
لمقكميات  ،كالسمطة التنفيذية فقد انيطت بمجمس مفكضي الشعب كىيئة رئاسة المجنة
المركزية  ،كأعطت المادة السادسة كالسبعيف مف الدستكر صالحيات كاسعة لمييئات
الحزبية  ،غير أف الجميكريات المتحدة احتفظت ببعض الحريات  ،كلكف السمطة
الفعمية بدأت تتحكؿ شيئا فشيئا إلى الحزب الشيكعي الذم خضع إلشراؼ الفريؽ
()20

الستاليني

.

تضمف الدستكر إقامة سمطة تشريعية لتحؿ محؿ مؤتمر سكفيتات عمكـ ركسيا
 ،كأطمؽ عمى مؤتمر سكفيتات عمكـ االتحاد  ،كيتألؼ ىذا المؤتمر مف مائتي عضك
كيجتمع مرة كؿ سنتيف لكنو يفكض سمطتو إلى لجنة تنفيذية مركزية التي تتألؼ مف
مجمسيف :
األول  :مجمس االتحاد Council of Union
الثاني  :مجمس القوميات Council of Nationalities
يمثؿ األكؿ مجمس اتحاد الشعب السكفيتي كيتـ انتخاب أعضائو عمى أساس
جغرافي مع مراعاة عدد سكاف كؿ جميكرية في حيف يمثؿ الثاني جميكريات االتحاد
كالجميكريات التي تتمتع بالحكـ الذاتي ككذلؾ مناطؽ الحكـ الذاتي
في الجميكريات التي انضمت سنة  1924كىي جميكريات أكزباكستاف كتركمنستاف
فضال عف جميكرية طاجاكستاف باإلضافة إلى جميكريات ركسيا االتحادية أككرانيا
كركسيا البيضاء كشرقي القكقاز الذيف انضمكا إلى جميكريات لينيف بعد انتياء
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الحرب األىمية الركسية  ،كقد منحت كؿ جميكرية دستكر مشابو لدستكر ركسيا
االتحاد العاـ  1918كقد شكمت االتحاد السكفيتي في كانكف األكؿ عاـ 1922

()21

.

أما السمطة التنفيذية فقد انيطت بمجمس قكمسات أك مجمس الكزراء  ،كينتخب
َّ

أعضاء ىذا المجمس أك كزراؤه مف قبؿ المجنة المركزية لمحزب ككاف ىناؾ أثنا عشر
قكميس ار ( كزي ار ) ستة منيـ معينكف بشؤكف عمكـ االتحاد كلدييـ أجيزة إدارية
مستقمة كك ازراتيـ الست ىي ك ازرة الخارجية  ،الدفاع  ،التجارة  ،السكؾ الحديدية ،
()22

النقؿ المائي  ،االتصاالت

.

استنادا لدستكر عاـ  1924كانت مؤسسات لعمكـ االتحاد التي تتعمؽ بعالقات
السياسة الخارجية كالتجارة كالدفاع عف البالد  ،القضايا السياسية لتخطيط لقيادة
االقتصاد الكطني  ،نظاـ النقكد كاالعتمادات  ،ميزانية الدكلة االتحادية  ،المبادئ
السياسية األساسية الستثمار األراضي  ،تحديد أصكؿ نظاـ القضاء المرافعات
القضائية  ،التشريعات المدنية كالجنائية  ،كيقرر باب خاص حكؿ حقكؽ سيادة
الجميكرية االتحادية كحكؿ الجنسية االتحادية  ،كاف كؿ جميكرية اتحادية تمارس
سمطتيا الحككمية بصكرة مستقمة كلكؿ منيا الحؽ بالخركج مف االتحاد كاف مساحة
()23

أراضي أم جميكرية ال يمكف أف تغير إال بمكافقتيا

.

ارتفعت عدد الجميكريات االتحادية  ،ففي آسيا الكسطى كانت ىناؾ جميكرية
في

تركمانيا االشتراكية السكفيتية ذات الحكـ الذاتي التي كانت تدخؿ
قكاـ جميكرية ركسيا الفدرالية  ،ككذالؾ جميكريتا بخارل كخكارزـ
الشعبيتاف  ،ثـ تأسست منيما جميكريتا أكزباكستاف كتركمانيا االشتراكيتاف

()24

السكفيتيتاف كجميكرية طاجاكستاف ذات الحكـ الذاتي ضمف إطار أكزبكستاف

.

إف االنتخابات كفؽ دستكر  1924كانت بطريقة رفع األيادم كليس بطريقة
االقتراح السرم  ،كقد استمر العمؿ بيذا الدستكر لمدة أثنى عشر عاـ كاستبدؿ في
()25

الخامس مف كانكف األكؿ لعاـ  1936بدستكر آخر

الفصل الثاني
7
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تطورات السياسة الداخمية في االتحاد السوفيتي 1936 – 1928
المبحث األول

الخطة الخمسية األولى 1932- 1928
تكطدت أقداـ االتحاد السكفيتي بقكة بعد اكتساح ستاليف خصكمو  ،كالبد لنا أف

نذكر أ َّ
َف األخير بعد انفراده بالسمطة قد تبنى سمطة انفرادية إال انو رأل مف األصح
مف تطبيؽ بعض كجيات نظر خصكمة الصحيحة كمنيا الحياة االقتصادية عمى
كفؽ المبادئ االشتراكية  ،كلعؿ أىـ خطكة اتخذتيا الحككمة السكفيتية في سياستيا

االقتصادية الجديدة ىي الخطة الخمسية التي ابتدأ العمؿ بيا في عاـ  1928بيدؼ
تحكيؿ االتحاد السكفيتي مف بمد زراعي ضعيؼ إلى بمد صناعي قكم مستقؿ عف
األطماع الرأسمالية  ،كخمؽ مجتمع اشتراكي قادر عمى مكاجية أم تدخؿ أجنبي في
()26

البالد

.

استيدفت الخطة الخمسية األكلى  1932-1928الحد مف نفكذ الككالؾ مالكي
المزارع كأصحاب الممكيات الخاصة لألراضي الزراعية بتكسيع أراضي الدكلة
السكفخزات  Alsofajzacكادخاؿ النظاـ التعاكني في الفالحة الككلخكزات
 collectivefarmsالمرازع الجماعية كاالىتماـ بالصناعات الثقيمة  ،كقد اتبعت
الدكلة في النكاحي الزراعية نظاـ المزارع المشتركة أك الجماعية التي تستغميا
جماعات تعاكنية مف الفالحيف  ،عمييا أف تبيع لمحككمة نصؼ محصكليا بالسعر
الذم تحدده الحككمة  ،أما ما تبقى مف المحصكؿ فيقسـ بيف الفالحيف بنسبة العمؿ
()27

الذم أداه كؿ منيـ

.

بدأت الدكلة تؤسس نكعان آخر مف المزارع يككف تابعان ليا مباشرة كىي مؤسسات

زراعية اشتراكية يطمؽ عمى كؿ منيا اسـ السكفخزات التابعة لمدكلة كتخصص

لزراعة الحبكب كالقطف كتربية المكاشي كزراعة األشجار المثمرة كالحمضيات كغير
ذلؾ  ،كتمتاز بأنيا ال تشتمؿ عمى فرع كاحد مف

الزراعة  ،كتدر تمؾ

المؤسسات الحككمية دخال كبي ار  ،ساعدىا عمى تطبيؽ النظريات العممية  ،كبمكجب
8
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برنامج الدكلة تقدـ السكفخزات إلى الككلخكزات البذكر المنتقاة كالماشية األصمية
()28

بشركط ميسرة

.

القت فكرة إنشاء المزارع الجماعية معارضة شديدة مف جانب الككالؾ باإلضافة
إلى بعض الفالحيف الميسكرم الحاؿ نسبيا  ،الذيف كانكا يعتمدكف عمى إخفاء جزء
مف إنتاجيـ الزراعي كعدـ تسميمو لمدكلة كبيعو لحسابيـ الخاص فيما بعد  ،األمر
الذم أدل إلى العديد مف االشتباكات بيف الككالؾ مف جانب كالسمطات المحمية كبقية
الفالحيف الفقراء مف جانب آخر  ،كقد أدل إلى انتشار المجاعات في أنحاء البالد
مما دفع ستاليف لمتخمص مف الككالؾ حيث تـ اعتقاليـ سياسيا كارساليـ إلى سيبيريا
كقياميـ بأعماؿ السخرة الجماعية  ،كنظـ العديد مف حركات االغتياؿ المنظـ لغالبية
الككالؾ الذيف كانكا يقدركف بحكالي عشرة مالييف فرد حتى تناقص عددىـ إلى اقؿ
()29

مف سبعمائة ألؼ فرد

.

قدـ ستاليف عاـ  1928الخطة الخمسية األكلى مف اجؿ بناء اقتصاد شيكعي
شامؿ في البالد  ،كبقدر سعي ستاليف نحك تحقيؽ االشتراكية الدكلية التي مف اجميا
عمؿ لينيف مف قبؿ ككانت إحدل المبادئ التي نادت بيا الثكرة  ،عمؿ ستاليف عمى
تأكيد نظرية شيكعية الدكلة الكاحدة  ،ففي المجاؿ الصناعي عمى سبيؿ المثاؿ
أحكمت الدكلة السكفيتية قبضتيا عمى كؿ الييئات الصناعية كاإلنتاجية متبنية العديد
مف البرامج التصنيعية كاإلنتاجية باستثناء المزارع الجماعية مف اجؿ تحقيؽ نيضة
()30

مماثمة في المجاؿ الزراعي

.

شيد االقتصاد السكفيتي تطك ار ممحكظا مف دكلة فالحية إلى دكلة صناعية
خاصة في عممية التنقيب عف النفط في سيبيريا كاكتشاؼ ثركات معدنية ىائمة في
تمؾ المنطقة مما سيؿ عممية تعافي االقتصاد السكفيتي ككذلؾ ازدىر االقتصاد
بكجكد التعاضديات الفالحية السكفخزات كالككلخكزات كىي تعاضديات تطبؽ فكرة
()31

الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج

.

قررت القيادة السكفيتيػة البدء باعتماد أسمكب اقتصػادم جديد يعطي لمدكلة
الييمنة كالتحكـ في الشؤكف االقتصادية كجعؿ سياستيا ىي المعتمد عمييا في بناء
المقكمات االقتصادية لمدكلة السكفيتية

()32

.
9
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تطمبت الخطة الخمسية جممة مف األمكر الميمة أىميا إنشاء مزارع جماعية
كتأسيس المعامؿ الحديثة كانشاء

الككلخكزات كإنشاء مزارع تعاكنية السكفخزات

مصانع تكليد الطاقة الكيربائية كاستغالؿ الثركات الطبيعية  ،كقد كضعت
الدكلة شعا ار " اصنع كاعمؿ رغـ كؿ شي دكف االلتفاؼ إلى النفقات
كالتكاليؼ "  ،نجحت الخطة في انجاز

 % 93مف برنامجيا  ،كالشؾ أنيا نسبة

جيدة  ،ما يعني أف الخطة تخطت مراحميا الصعبة بامتياز  ،السيما بعد أف ازدىرت
أمكاؿ العماؿ كالفالحيف عمى السكاء  ،مقارنة عما كانت عمية قبؿ

الخطة ،

كتالشت مخاطر إصابة أك تعرض البالد لخطر المجاعة بعد ازدياد عدد العامميف
مف أحد عشر مميكنان إلى أثنيف كعشريف مميكنان أم إلى الضعؼ  ،فقد أدل نجاح
()33

الخطة إلى تبني الحككمة إلى خطة خمسية أخرل

.

نتج عف الخطة الخمسية قياـ نيضة صناعية مف خالؿ تأسيس المعامؿ
الحديثة كاقامة المصانع التكليد الطاقة الكيربائية فضال عف مشاريع كخطط الستغالؿ
الثركات الطبيعية  ،كعممت عمى إظيار المنيج االشتراكي كالعمؿ بو كالغاء مظاىر
الرأسمالية  ،مف خالؿ فرض الضرائب عمييـ  ،كتمكنت مف القضاء عمى الرأسمالية
بحمكؿ عاـ 1923

()34

.

تألفت لجاف التخطيط الحككمي كقامت بتحديد مقادير اإلنتاج  ،كما كاف الخطط
التي كضعتيا ىذه المجنة كانت تتضمف البناء السريع لممعامؿ كتشغيؿ المكائف
القديمة عمى نطاؽ كاسع كسريع كتكجيو االىتماـ الالزـ نحك الصناعات الكيمياكية
كالفحـ كالبتركؿ كغيرىا مف الصناعات  ،كمشركع السنكات الخمس كاف يرمي إلى
زيادة المصنكعات بنسبة  ، % 130كزيادة اإلنتاج الزراعي بنسبة  ، % 50كقد تـ
انجاز ىذه األىداؼ  ،إال إف نكعية اإلنتاج كانت رديئة  ،كما كاف عدـ كفاية طرؽ
المكاصالت قد أعاقت كثي ار تكزيع السمع المصنكعة  ،كقد استكلت الحككمة عمى
()35

ثالثة أرباع األراضي الزراعية في البالد كأصبحت بذلؾ جماعية
في السابع مف آب

.

 1932صدر قانكف حكؿ حماية ممكية مشاريع الدكلة

كالمزارع الجماعية التعاكنيات كمؤسسات الممكية االشتراكية  ،فأف سرقة أمالؾ الدكلة
كالككلخكزات كالتعاكنيات كالسرقة في خطكط السكؾ الحديدية كالمجارم المائية ،
10
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يعاقب عمييا باإلعداـ رميا بالرصاص مع مصادرة كؿ الممتمكات كاذا كجدت ظركؼ
مخففة فأف العقكبة المستحقة تككف السجف لما ال يقؿ عف عشر سنكات كمصادرة كؿ
()36

الممتمكات  ،سمى ستاليف ىذا القانكف أساس الشرعية الثكرية

.

سجؿ التاريخ ما حدث عندما نفذ ستاليف مشركع المزارع الجماعية فقد مات
حكالي خمسة مالييف مكاطف مف الجكع  ،ألنيـ رفضكا تنفيذ المشركع أك حاكلكا
الكقكؼ في جية كما أف أكثر مف خمسة مالييف غيرىـ نقمكا لمعمؿ في سيبيريا
لمسخرة  ،كما أصبح القمح الذم صادره ستاليف مف الفالحيف كتـ بيعو لممرابيف الييكد
()37

الذيف تمكنكا مف احتكاره

.

عمؿ ستاليف عمى تأييد التأميـ كذلؾ لدعـ الصراع ضد الككالؾ الذيف كانكا
يمثمكف الطبقة الكسطى الريفية  ،التي تتقكل كيزداد خطرىا كجرأتيا كيخشى أف
()38

تكتسب قكة سياسية

.

إف نجاح الخطة الخمسية األكلى

 1932 – 1928نقؿ المجتمع الركسي

المتخمؼ إلى مجتمع سكفيتي يخطك بسرعة نحك التقدـ التنمية  ،كاثبت أف االشتراكية
البشرية ،

ىي النظاـ االجتماعي المتفكؽ كالطريؽ األسرع في التنمية

حيث في نياية عاـ  1932حقؽ التأميـ تقدمان كبي ار خالؿ أربع سنكات حيث طاؿ

 %62مف األراضي في حيف كاف أقؿ مف  %2في عاـ 1928

()39

.

عمى الرغـ مف ذلؾ فأف دخؿ الفالح خالؿ فترة االنتقاؿ تدىكر بشكؿ
كاضح  ،كلكف تنفيذ مشركع السنكات الخمس األكلى رفع مستكيات الدخؿ كاإلنتاج
()40

كتكالى بعد ذلؾ التفكؽ في مجاالت اإلنتاج الزراعي كحالة الفالح الركسي

.

المبحث الثاني
الخطة الخمسية الثانية 1937 -1933
كاف مشركع السنكات الخمس الثانية

 1937-1933يستيدؼ إلغاء استغالؿ

اإلنساف لإلنساف  ،كذلؾ بتحسيف نكعية السمع االستيالكية كانشاء المزارع التعاكنية
11
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كتصفية الككالؾ كتأسيس مراكز صناعية جديدة  ،كمف خالؿ سنكات الخطة الخمسية
الثانية ادخؿ في حيز العمؿ أربعة آالؼ كخمسمائة معمؿ كمصنع جديد  ،تضاعؼ
حجـ اإلنتاج الصناعي مف خالؿ تمؾ السنكات  4.5مرة  ،مع العمـ إف  %80منو
()41

جاء مف المصانع الجديدة أك التي أعيد بنائيا

.

أنجزت أعماؿ كبيرة في مجاؿ أعادة بناء شبكة كسائط النقؿ في البالد
الشاسعة  ،فأنشئت سكؾ حديد جديدة كأقيمت مشاريع النقؿ البحرم حتى المحيط
المتجمد الشمالي  ،اختتـ الشعب السكفيتي بالخطة الخمسية الثانية مرحمة تاريخية
مف التحكالت االجتماعية العميقة في عصره  ،التي أدت إلى ترسيخ النظاـ
الككلخكزم  ،كتحكؿ االتحاد السكفيتي إلى بمد زراعي كبير  ،كأدخمت في نياية عاـ
 1937المكائف كالج اررات الزراعية منيا ثالثمائة كخمسة كستكف ألؼ كثمانمائة ألؼ
()42

جرار كحكالي مائة كتسعة كعشركف ألؼ حاصدة

.

ارتفع اإلنتاج الزراعي بحمكؿ عاـ  1935إلى حد سمح بإلغاء نظاـ التحصيص
أم الحصص الذم طبقو كنفذه االتحاد السكفيتي منذ الثكرة البمشفية عاـ  ، 1917ما
يعني أف الخطتيف الخمسية األكلى كالثانية أتتا ثمارىما  ،كالسيما بعد تطبيؽ نظاـ
استخانكؼ لمحكافز الذم يقضي باف كؿ مف يبذؿ جيدا كبي ار يحصؿ عمى مكافأةن
أكبر  ،قد حققت الخطط الخمسية الثانية نجاحا منقطع النظير في تنفيذىا  ،ككاف
مف ابرز الدكافع في تنفيذىا :
 الرغبة الجامحة في بناء المؤسسات االشتراكية . العمؿ مف اجؿ رفع المستكل المعيشي السيما الطبقات الكادحة . رفع المستكل التعميمي لمسكاف . كاف الدافع كاالعتبار العسكػرم مف األسباب الميمػة لمتأكيد عمى الصناعػاتالثقيمة عكضا عف الحقيقة التي تنتج المكاد االستيالكية

()43

.

رغـ نجاح الخطط الخمسية الثانية فقد كاف عمييا معارضة شديدة كقكية كخاصة
مف شريحة الفالحيف دفع الحككمة السكفيتية إلى االعتماد عمى عماؿ المدف بالدرجة
األساس  ،كعمى أية حاؿ فقد أصبح االتحاد السكفيتي مستقال اقتصاديا عف العالـ
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كاستطاع بناء االقتصاد االشتراكي  ،مستعدا لمدفاع عف كياف الدكلة االشتراكية
()44

الجديدة

.

يقكؿ ستاليف في أحدل كتاباتو عف االشتراكية " ما مف احد يستطيع أف ينكر
التطكر المدىش الذم عرفتو القكل المنتجة في صناعتنا السكفيتية أثناء برامج
السنكات الخمس  ،لكف ىذا التطكر ما كاف ليحدث لك أننا في أكتكبر

 ، 1917لك

نبدؿ عالقات اإلنتاج القديمة  ،الرأسمالية  ،بعالقات إنتاجية جديدة  ،اشتراكية  ،فمكال
ىذا االنقالب لكانت القكل المنتجة عندنا في حالة مف الجمكد كحالتيا في البمداف
()45

الرأسمالية في الكقت الحاضر "

.

استطاع ستاليف مف خالؿ الخطة الخمسية تعبئة الشعب بصكرة ال نظير ليا في
التاريخ  ،لتحقيؽ االنتقاؿ الصناعي  ،الذم بدكنو لف تقكـ االشتراكية في ركسيا قائمة
 ،كفي عاـ  1937كاف عدد العماؿ الركس قد بمغ خمسة كعشريف مميكف عامؿ بعد
أف كاف في عاـ  1928حكالي احد عشر مميكف كخمسمائة

عامؿ ،

كىكذا استطاع الحزب الشيكعي أف يحكؿ االقتصاد الركسي إلى اقتصاد تتحكـ
الدكلة في جميع نكاحيو  ،كاف انتصار الثكرة البمشكفية في ركسيا كاف مثاال يحتذل
()46

بو في البالد الصناعية المتقدمة

.

المبحث الثالث
الدكتاتورية واالنفراد بالسمطة
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تمثمت الدكتاتكرية الشيكعية في تحكـ الحككمة السكفيتية في حرية العمؿ كحرية
الصناعة كحرية البحث  ،فيي التي تعرض عمى المصانع أنكاع المصنكعات
المطمكبة  ،كعمى الفنانيف ألكانا خاصة مف الفنكف كعمى المربيف نكع التربية التي
يستخدمكنيا في التربية كأنكاع الكتب المدرسية بحسب تكجيو التربية في االتحاد
السكفيتي عمى الفكر الشيكعي الف الماركسية ىي الفمسفة الرسمية المعترؼ بيا  ،في
جميع نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية  ،كالحككمة ىي التي تمتمؾ
كتسيطر عمى الصحؼ كالمؤلفات كالمسارح كاإلذاعة كالسينما كالمعامؿ كالمناجـ
()47

كاألرض كالسكؾ الحديد كالمصارؼ كغيرىا

.

احتكرت الدكلة كتكالت عمميات التصدير كاالستيراد  ،كتيتـ كؿ منظمة منيا
بفئة معينة مف البضائع  ،كالكاقع أف الدكتاتكرية في االتحاد السكفيتي لـ تكف في
الجماىير الكادحة كلكنيا تركزت في الحزب الشيكعي  ،فيك القكة القائدة لممجتمع
()48

السكفيتي كالمتسمطة مف خالؿ النظرية الماركسية المينينية

.

عرؼ ستاليف الدكتاتكرية العمالية المنشكدة بأنيا سيادة الطبقة الكادحة عمى
البرجكازية  ،سيادة تستند عمى العنؼ  ،كال يحدىا القانكف  ،سيادة تتمتع بعطؼ
()49

.

كتأييد طبقة الجماىير الكادحة التي طالما استثمرىا الرأسماليكف

تحكلت الدكتاتكرية في الحزب الشيكعي إلى زعيميـ ستاليف بعد أف تكممت
الخطة الخمسية األكلى كالثانية بالنجاح كبدأت تجني ثمارىا  ،كقد أصبحت أكامر
كمقكالت ستاليف بديال عف الحزب الشيكعي كأفكاره كتراثو فمـ يعقد أم مؤتمر حزبي
بيف عاـ  1939كحتى عاـ 1953

()50

.

كمف خالؿ نظاـ الحزب الكاحد بدأت الستالينية تتطكر كتتبمكر  ،كاف سنكات
العزلة كخيبة األمؿ في العكف الخارجي كىزيمة الشيكعييف في أكربا  ،كؿ ذلؾ ميد
األرض التي تستطيع فييا نظرية ستاليف عف االشتراكية في بمد كاحد أف تمتد
()51

جذكرىا  ،كلقد استجاب البالشفة لعزلة ركسيا بصياغة عقيدة العزلة

.

يشير احد القادة الشيكعييف إلى حقيقة ستاليف بقكلو " الدكتاتكرية التي
أقاميا ستاليف كانت دكف أم سابقة تاريخية ففي السنكات الدامية لحكمو مارس
ستاليف سمطة لـ يمتمكيا أم قيصر ركسي أك أم دكتاتكر في األلؼ عاـ
14
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األخيرة  .......أثناء سنكات عبادة ستاليف كاف سيد السياسة االقتصادية كالعسكرية
كالخارجية حتى األدب كالفنكف كالعمـ كاف الحكـ األعمى كأحكامو الذاتية كانت
()52

المقاييس الحاسمة "

.

مارس ستاليف سمطة مطمقة في االتحاد السكفيتي  ،كاف يقرر السياسة الداخمية
كالخارجية  ،ككضع لتمؾ السياسة الخطط كالبرامج التي أطمؽ عمييا برنامج الخطة
الخمسية  ،كعمؿ عمى تعديؿ النظرية الينينية في االشتراكية  ،إذ أكد عمى إمكانية
نجاحيا في بمد كاحد دكف الحاجة إلشعاؿ ثكرة عالمية كما كاف يذىب إليو الشيكعيكف
()53

كمف أبرزىـ تركتسكي

.

أقدـ ستاليف عمى بناء السجكف كالمعتقالت ثـ تكسعت إلى األديرة كالفنادؽ
كاإلسطبالت في كافة أنحاء البالد  ،كاحكـ الحدكد كجعؿ مف االتحاد السكفيتي عبارة
عف سجف رىيب لكؿ معارض أك مجرد الشؾ بالكالء لمقائد ستاليف  ،كقد كانت
شخصية ستاليف تميؿ إلى العزلة  ،كأصبحت أقكالو مقدسة ككاجبة الطاعة كانيا ال
تقبؿ الشؾ كالرفض  ،كأصبح يشكؿ مدرسة جديدة إلى جانب الماركسية كالمينينية ،
كقد اظير نفسو كقائد كطني ككاف اإلعالـ السكفيتي يرفع مف مكانتو كشانو إلى حد
التقديس فمثال قاؿ احد الشعراء أييا الرفيؽ ستاليف  :أسمؾ ىك خبز الحياة لنا اسمؾ
الذم يعطي الحياة كيساعد عمى المكت .
ىناؾ صكر كثيرة كانت تعطي لستاليف صفات تقترب مف اإللكىية كقد مجد
()54

كعظـ أثناء حياتو عمى عكس الزعيـ لينيف الذم مجد بعد كفاتو

.

أصبح ستاليف الزعيـ األكحد لمبالد مع نياية العقد الثاني مف القرف العشريف
()55

السيما بعد ما تخمص مف آخر معارضيو كىـ زينكفيؼ كتركتسكي

.

رتب ستاليف لعقد محاكمات ىزلية في العاصمة مكسكك لتككف قدكة لباقي
المحاكـ في االتحاد السكفيتي  ،فكانت المحاكـ غطاء اسميان لتنفيذ أحكاـ اإلعداـ أك
اإلبعاد بحؽ خصكـ ستاليف تحت مظمة القانكف  ،ثـ لجأ إلى االغتياالت السياسية

كقتؿ المكاطنيف السكفيتييف كزج اآلخريف في السجكف لمجرد الشؾ في معارضتيـ
()56

لستاليف كمبادئو االديكلكجية

.
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الفصل الثالث
التطورات السياسة الداخمية في االتحاد السوفيتي 1939 – 1936
المبحث األول
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دستور عام 1936
أنجزت الحككمة السكفيتية في عاـ

 1936الدستكر االشتراكي الجديد كالذم

بمكجبة أصبح المجمس السكفيتي األعمى ىك السمطة األعمى الذم تكلى تعييف
ىيئة الرئاسة كرئيس ىيئة الرئاسة ( رئيس الدكلة ) كالكزراء كىذا المجمس ينتخب كؿ
أربع سنكات  ،كبذلؾ يككف قد حؿ محؿ المؤتمر السكفيتي كالجاف المركزية  ،بمكجب
الدستكر الجديد ألغيت المشاريع الفردية في الصناعة كالزراعة كالتجارة كألغيت
()57

الطبقية  ،كأصبح االتحاد السكفيتي بمد العماؿ كالفالحيف كالمثقفيف

.

راعى الدستكر التطكر الذم ط أر عمى المجتمع السكفيتي  ،إذ قسـ المجتمع إلى
ثالث طبقات ىي العماؿ كالفالحيف كالمثقفيف كلعؿ ابرز المكاد التي تضمنيا الدستكر
 ،أصبحت االنتخابات بكاسطة االقتراع السرم المباشر  ،بعد أف كانت سابقا بكاسطة
رفع األيادم  ،عمى أف يشمؿ ذلؾ المؤسسات التنفيذية السكفيتية جميعا  ،بدا مف
األدنى قاعدة اليرـ كقد شمؿ القانكف نظريان بحؽ التصكيت ال فرؽ بيف ذكر أك أنثى
لمف تجاكز الثماني عشرة سنة مف العمر فضال عف ذلؾ أصبح االتحاد السكفيتي
()58

كطف الفالحيف كالعماؿ كالمثقفيف

.

أصبحت السمطة التنفيذية في ىيئتيف :
أوالً  :الهيئة العميا لمرئاسة السوفيت State supreme soviets of the
presidency
يقكـ مجمس السكفيت لالتحاد ككذلؾ مجمس سكفيت القكميات بانتخابيا كىذه
الييئة ىي التي تتكلى أمر تعييف قادة الجيش كالممثميف السياسييف كاعالف اإلحكاـ
العػرفػية كحػؿ مجمػس البرلمػاف كاجػراء االنتخابات كاالستفتاءات الشعبية
ثانياً  :مجمس قوميسري الشعب

Council Commisur people

ىك يعادؿ مجمس الكزراء  ،كيعنيو مجمس البرلماف  ،كليذا المجمس رئيس

كثمانية ككالء كعدد كبير مف الكزراء  ،ككما نص الدستكر عمى الحقكؽ
اآلتية  ،حؽ العمؿ  ،حؽ التعميـ  ،حرية المعتقدات الدينية  ،كاف لـ يطبؽ ىذا الحؽ
بشدة في أياـ ستاليف  ،حرية الرأم  ،الحرية الشخصية  ،كىي متاحة لمجميع كلكف
17
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ىناؾ قيكد سياسية عمى الفكر الخاص عانى منو عدد مف كبار األدباء كالفنانيف ،
المساكاة  ،كىي مطبقة مف خالؿ التمايز فقط في الجيد اإلنتاجي كلغيت الممكية
الخاصة بكسائؿ اإلنتاج كحؿ محميا الممكية االشتراكية بالنسبة لألراضي
()59

الزراعية

.

يعد دستكر عاـ

 1936أىـ منجزات ستاليف ككذلؾ أىـ دساتير االتحاد

السكفيتي كأطكليا عم ار  ،كاف كاف يعتبر امتدادا معدال لدستكر عاـ
كبمقتضى دستكر عاـ

 1936اخذ في االعتبار أىمية االستقالؿ الثاني ألية

جميكرية ضمف االتحاد ذات قكمية خاصة بيا كأىمية المساكاة بيف

()60

1924
الجميكريات

.
إف السمطة الحقيقية كانت بيد الحزب الشيكعي السكفيتي كباألخص مكتبو

السياسي الذم يعد أعمى سمطة قيادية في الدكلة السكفيتية  ،كرغـ ادعاء الدستكر انو
منح حقكقا كانت نظرية فقط ال عممية  ،فعمى الرغـ مف التأكيد عمى حؽ التظاىر
كحؽ التعبير كاالجتماع  ،إال انو شدد عمى أف تككف ىذه الحقيقة منسجمة مع
مصالح الطبقة العاممة  ،كقد أشار الدستكر مع مجمكعة مف المؤسسات كالييئات
اإلدارية التي يقع عمى عاتقيا عبء ترشيح األسماء كىي منظمات الحزب الشيكعي
 ،اتحاد نقابات العماؿ  ،التعاكنيات الزراعية  ،المنظمات

الشبابية ،

الجمعيات الثقافية األمر الذم يعني في النياية أف جميع مف يصؿ إلى مركز القيادة
في السمطتيف التنفيذية كالتشريعية يجب أف يككف مف أعضاء الحزب
()61

الشيكعي

.

المبحث الثاني
حمالت التطهير األعظم
لقد قاـ ستاليف بحركة تطيير دمكم ضد الشعب السكفيتي  ،مابيف عامي
 1938–1936مف أجؿ تقكية نفكذه عمى ساحة السياسية السكفيتية  ،كفي الكقت
18
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نفسو قاـ بحممة مشابية ضد األجانب الذيف يعممكف في االتحاد السكفيتي  ،شممت
حركة التطيير صفكؼ الحزب كزعامتو  ،فقد بمغت أشدىا في الشرؽ األقصى
السكفيتي  ،كسيبيريا الشرقية كاالكراؿ كصكامع الغالؿ في أككرانية كفي مكسكك
كلينغراد  ،كغيرىا مف المدف الصناعية في ركسيا األكربية كأخي ار صدر البياف
الرسمي في السابع عشر مف نيساف  1937الذم أكضح أف أحكاـ النفي قد صدرت
ضد :
 % 42.1مف المنفييف  ،الذيف لـ يظيركا حماسةن كافية لمبالشفة .

 %21مف المنفييف  ،ثبتت عمييـ تيمة خرؽ نظاـ الحزب كتعاليمو .
 %16مف المنفييف  ،الذيف اعتبركا أعداء الشعب .

 % 11.8مف المنفييف  ،أدينكا بتيمة االنحالؿ كفساد األخالؽ .
 % 8.8مف المنفييف  ،كانكا في طريقيـ إلى البرجكازية .
 % 5.8مف المنفييف كانكا متيميف بفسػاد الذمـ كاالنتيازيػة كاستغالؿ صفػكؼ
الحػزب كقد أرسؿ معظـ ىكالء المنفييف إلى معسكرات العمؿ اإلجبارم
كالى مجاىؿ سبيريا كالمناطؽ القطبيػة  ،أما األغمبية فمقد لقكا حتفيـ في
زنزانات سجكف البكليس السرم

()62

.

إف أسباب حمالت التطيير ىك خكؼ ستاليف الشديد مف منافسة تنظيـ نخبكم
صاعد ضمف حصانة نسبية مف النظاـ كالمفكضيف السياسييف  ،كربما كاف السبب
أف مجمكعة صغيرة مف ضباط األركاف حاكلت مؤقتا تجديد الصالت مع ىيئة
األركاف العامة األلمانية التي قطعيا الجانب السكفيتي في عاـ 1933

()63

.

اضطرب تنظيـ الجيش األحمر اضطرابا كامال في عممية التكسع
()64

 ،كقد بدأ ستاليف في عاـ

 1934سياسة التطيير الدمكم كقد بدأىا باغتياؿ مساعده

ديمترم

السريع  ،كاختفى معظـ أفراد النخبة القديمة كالجديدة
كيركؼ Kirov

 Dmitriعاـ  ، 1934كقد قاـ ككالء ستاليف بانتزاع األرض

كالخبز مف الفالحيف كاعدـ الككالؾ الذيف قاكمكا ذلؾ  ،كقد سأؿ كنستكف تشرشؿ
 Winston Churhillستاليف عف عدد الذيف تمت تصفيتيـ في تمؾ العمميات ككاف
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جكاب ستاليف كما ىك مسجؿ في مذكرات تشريشؿ " عشرة مالييف  ،إف ىذا شيء
()65

مرعب كلكنو استمر لعدة سنكات ككاف شيئان صعبا كسيئا كلكنو ضركرم "

.

كاف ستاليف ييدؼ مف حركة التطيير إعادة تنظيـ صفكؼ الحزب كاف يجرم

بيف األعضاء حركة تطيير كاسعة النطاؽ  ،الف ستاليف اعتبر أف مجرد معارضة
األقمية مؤامرة خطيرة يجب ضربيا كالقضاء عمييا  ،ككاف ضحايا ىذه الحركة الثانية
نحك مائتيف كستكف ألؼ عضك مف جممة األعضاء البالغ عددىـ حكالي مميكف
كثالثمائة ألؼ عضك كىؤالء الذيف شممتيـ حركة التطيير ابعدكا كطردكا مف االتحاد
()66

السكفيتي

 ،لكف ستاليف لـ يقنع بمجرد الطرد كالنفي  ،كقرر أف يبدأ بسمسمة مف

الحاكمات الصكرية أك القتؿ بالجممة كبدكف تقديـ لممحاكمة  ،كمف خالؿ ىذه الحركة
()67

الدمكية  ،قتؿ المئات كادخؿ العديد في سجكف سرية

.

استطاع ستاليف مف خالؿ عمميات التطيير التخمص مف أم خطر كاف يمكف
أف ييدد سمطتو العميا كمف المفارقات أف حممة اإلرىاب شنت في كقت نشر الدستكر
الجديد  ،كاف حمالت التطيير جاءت لتمثؿ أقصى أنكاع السمطة االستبدادية
كالتعسفية  ،كتشير المصادر عمى نحك مرعب إلى القيكد عمى حرية المكاطف الركسي
كثانيا تعد جزءان مف كضع ثكرم مستمر استبدلت فيو الزعامة االجتماعية كالسياسية

كميا  ،كما كانت في أكائؿ العشرينات بزعامة جديدة نمت في ظؿ السياسات ما بعد

عاـ  ، 1929كزادت حدة الثكرة االجتماعية بأسمكب تكلي الحزب الشيكعي القيادة
في جكانب المجتمع كمو  ،بعد أف كاف الحزب نخبة سياسية منفصمة
حركة التطيير األعظـ في عاـ

()68

 ،انتيت

 ، 1938التي شممت القبض عمى آالؼ الناس

العادييف كاإلعداـ كالنفي التعسفي لسيبيريا  ،كأنكاع التعذيب كمحاكـ التفتيش ،
كتضاعؼ معسكرات االغتياؿ كجماعات السخرة حيث كصؿ عدد المسخريف إلى
خمسيف مميكف شخص كقد اكتشفت مقبرة جماعية دفف فييا ثالثكف ألؼ عامؿ في
()69

مناجـ االكراؿ في عيد ستاليف

.
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المبحث الثالث
االضطهاد الديني واالهتمام بالثقافة والفن
في الثالث مف حزيراف عاـ  ، 1929اصدر ستاليف مرسكمان بمكجبو بدأت حممة

االضطياد الديني  ،كبمقتضى ىذا المرسكـ  ،أقفمت في مدل عاـ كاحد أبكاب
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 1930تـ القبض عمى خاليا دينية كابعد

المتدينكف مف المناصب العامة كالكظائؼ الحككمية  ،كذلؾ حرـ ستاليف نشر أم
كتب دينية  ،كتـ إعداد نحك مائة كخمسيف فمما مف األفالـ المعادية لمديف كعرضيا

()70

في مختمؼ بمداف االتحاد السكفيتي كبكجو خاص في المدارس كدكر التعميـ

،

كفي عاـ  1931نظمت الجماعات كالخاليا المعادية لمديف  ،كطرد مف االتحاد
السكفيتي كؿ الذيف رفضكا طاعة أكامر ىذه الجماعات كالخاليا  ،ثـ طبؽ الخطكة
الرابعة في عاـ  1932التي تضمنت تسميـ كؿ الكنائس كمجمعات الطكائؼ الدينية
إلى مجالس السكفيت المحمية كذلؾ الستخداميا كدكر عرض األفالـ المعادية لمديف
()71

 ،أك أندية يمكف لمشباب فييا أف يقضكا أكقات الفراغ بطريقة مفيدة

 ،كرست

الخطكة الخامسة في عاـ  1933لتقكية المكاسب كاالنتصارات ضد الديف  ،كمحك
أم معتقدات أك أفكار عف كجكد شيء في اسمو عبادة

أكديف،كقرر

استخداـ عمـ األخالؽ بدؿ مف عمـ األدياف في المدارس،ثـ كمؼ أساتذة األدب
بكضع المؤلفات الضخمة كالصغيرة عف األخالقيات الشيكعية كتدريسيا في المدارس

االبتدائية كالثانكية،فضال عف الكتب الدراسية األخالقية إلرشاد اآلباء(.)72

لكف مشركع الخمس سنكات الذم كضعة ستاليف ليدـ الديف أدل إلى تزايد
السخط كظيكر التمرد  ،كخصكصا في أككرانيا التي اشتيرت بتحمسيا
لمديف  ،كقد ظيرت ثكرات صغيرة فييا تنادم بركح الديف ضد الشيكعية كأفكارىا
الممحدة  ،كلكف رجاؿ البكليس السرم كانكا عمى أتـ االستعداد كسرعاف ما قتمت
الثكرة في ميدىا بدكف أم جيد أك مقاكمة  ،كىكذا تخمص ستاليف مف الثكرة التي
()73

كادت أف تندلع لنفس السبب في ركسيا أيضا

.

شممت ىذه اإلجراءات المشددة كالقيكد الصارمة كافة أماكف العبادة سكاء في
الجميكريات ذات األغمبية المسيحية أك المسممة أك البكذية كغيرىا مف
()74

الديانات

.

كضع ستاليف الزكاج كالطالؽ تحت األشراؼ المدني بعد أف كانا خاضعيف
إلشراؼ الحككمة كتغيير القكانيف الشرعية كالجنائية كأصبحت خاضعة كفقا لمنظرية
()75

الشيكعية

.
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كجو الحزب الشيكعي السكفيتي عنايتو بصكرة خاصة نحك األدب كالفنكف ككاف
ىناؾ جيؿ المع مف الكتاب السكفيت يمثميـ مكيـ غكركي كمايككفيتيسكي كتكلستكم
كفكرمانكؼ كفادييؼ  ،كأنتجت أفالـ سينمائية كثيرة كافتتحت المسارح كالفت أكؿ
()76

باليو ركسية ىي الخشخاش األحمر  Red poppyكغيرىا مف الفنكف

 1936مكاطنك

أعمنت المادة الحادية كالعشركف بعد المائة مف دستكر عاـ

االتحاد السكفيتي ليـ حؽ التعميـ  ،يتـ ضماف ىذا الحؽ بكاسطة التعميـ العاـ
اإلجبارم األكلي  ،كيككف التعميـ بما في ذلؾ التعميـ العالي مجانا كقد تـ تحقيؽ
نجاح كبير في ميداف العمـ كالثقافة إذ ارتفعت عدد المدارس االبتدائية
()77

كالثانكية  ،كتعمـ فييا عاـ  1936تسعة مالييف شخص
أصبح التعميـ في ركسيا عاما منذ عاـ

.

 ، 1928كقد أظيرت الدكلة عناية

بالصحة كالرياضة العامة  ،كقد شف نظاـ التعميـ في االتحاد السكفيتي حممة عمى
()78

األمية كجعؿ التعميـ تطبيقا كأكثر مف بناء المدارس الفنية

.

عمؽ االتحاد السكفيتي أىمية كبيرة عمى التعميـ ليس فقط لمكافحة الجيؿ
المنتشر بيف الجماىير كلكف أيضا لتمقيف األطفاؿ اإلخالص كالكالء لمنظاـ الشيكعي
()79

 ،بمكجب األيدلكجية الينينية كالستالينية

.

بمغ عدد المثقفيف السكفيت في بداية عاـ  1937حكالي عشرة مالييف شخص
كاف  % 80منيـ مف العماؿ  ،كتأسست معاىد أكاديمية جديدة بمغ العدد اإلجمالي
لمعامميف فييا في النصؼ الثاني مف الثالثينات عشرة مالييف شخص مقارنة مع عاـ
 1925كاف عددىـ ألفان كخمسة كخمسيف شخصان كحتى نياية الخطة الخمسية الثانية
()80

أصبح ىناؾ حكالي ألؼ كثمانمائة مؤسسة بحث عممي في البالد

.

الخاتمة :
لما تكفى لينيف بدأ الصراع حكؿ السمطة بيف ستاليف كتركتسكي كفي الحقيقة إف
الصراع كاف بيف نظريتيف األكلى التي يدعك ليا ستاليف ىي أف يككف إصالح
األكضاع في االتحاد السكفيتي أكال ثـ عالمية الثكرة الشيكعية ثانيا أما نظرية
تركتسكي فيي تقكـ عمى أساس عالمية الثكرة الشيكعية أكال ثـ االتحاد
السكفيتي  ،كفي األخير انتصرت نظرية ستاليف كاستطاع مف تسمـ سمطة مع القكل
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المعارضة التي كانت تقؼ ضد تركتسكي كتككيف مجمس ثالثي إلدارة شؤكف االتحاد
السكفيتي مككف مف كامينييؼ كزينكفيؼ كستاليف كاستطاع ستاليف خالؿ المدة مف
 1928-1924مف التخمص مف خصكمو الكاحد بعد اآلخر كتمكف مف طرد
تركتسكي مف الحزب الشيكعي أكاخر عاـ  1927كبذلؾ استطاع أف يككف الشخص
األقكل كتمكف مف أف يسيطر عمى الساحة الداخمية السكفيتية كقد أدرؾ ستاليف أف
االتحاد السكفيتي سيبقى ضعيفا إال إذا تحرر اقتصاده مف القكل األجنبية فعمؿ عمى
تقكية االقتصاد السكفيتي مف خالؿ إعطاء األكلكية لو كأعطى ستاليف ابتداء مف عاـ
 1928انطالقة التخطيط الخماسي بيدؼ تحكيؿ االتحاد السكفيتي مف بمد زراعي
ضعيؼ إلى بمد صناعي قكم كمستقؿ عف األطماع الرأسمالية كخمؽ مجتمع اشتراكي
قادر عمى مكاجية أم تدخؿ أجنبي في البالد كىكذا فقد استيدؼ المخطط الخماسي
األكؿ  1932-1928الحد مف نفكذ الككالؾ بتكسيع أراضي الدكلة السكفخزات
كادخاؿ النظاـ الجماعي الككلخكزات كاالىتماـ بالصناعات الثقيمة  ،إلى إف المخطط
الخماسي الثالث قد تأثر بظركؼ الحرب العالمية الثانية بسبب تحكيؿ بعض المعامؿ
لإلنتاج الحربي  ،مكنت تمؾ اإلجراءات االقتصادية مف خمؽ قاعدة صناعية قكية في
إنتاج النفط كالكيرباء كالصناعات األخرل  ،كما جنبت البالد أزمة عاـ كما تسمى
بالكساد العالمي .1929
استطاع ستاليف مف النيكض بالكاقع االقتصادم لالتحاد السكفيتي بعد أف كاف
بمدان زراعيان ضعيفان إلى بمد اقتصادم متطكر لكنو ظؿ اقؿ تطك انر مف الدكؿ الرأسمالية
الغربية مثؿ الكاليات المتحدة االمريكية كبريطانيا كفرنسا  ،إف مف خالؿ دراستنا

لتطكرات الداخمية لالتحاد السكفيتي  1939–1924نجد أف االتحاد السكفيتي تمكف
مف أف يصبح قكة عظمى استطاعت أف تدخؿ الحرب العالمية الثانية كىي في أقكل
حاالتيا .
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Abstract
Recognizes when Vladimir Lenin government in Russia in
1917, working to convince the Russian people need to undergo a
transition can people from which to accept the application of the
socialist system, work on the application of the capitalist system
in a limited way through Acash economic knew Actinb as only
the taxation of the peasants who have been granted freedom in
the sale of their products, and returned the industrial
establishments Minor to their owners and allow companies to
manage labs major without-owned, has also allowed foreign
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investment under the control of the state and became the
economy is growing under this policy, rising industrial
production, agricultural and disappeared the problems suffered
by Russia, but this policy has made the economy is based on
the public sector and private sector, and led to the emergence of
new opportunistic layer was Balcolac. After Lenin's death in
January 1924 the work of Joseph Stalin in eliminating his
opponents, who were divided into current left-wing led by Leon
Trotsky and the tide of right-wing led by Zinoviev and
Kamenev, and return the difference between Trotsky and Stalin
to their attitude towards the New Economic Policy, prepared by
Trotsky back to the capital, and defends his theoryargument
revolution permanent any left outside Russia to become a
global, either Stalin sees the need to defend the policy of the
NEP as a first stage because it contributed to the development of
the economy and embrace the idea of the ongoing revolution in
stages leading to the consolidation of the socialist system in
Russia and then internationalized, and the Alliance of Stalin
with right-wing and form a majority within the Communist
Party and Trotsky's isolation from the Ministry of Defence in
1925 and then from the Communist Party in 1927 and then
expelled from the country in 1929, Stalin and then emptied of
the current right-wing and spent it, Stalin abolished NEP and
applied planning policy. Introduction to the Search section, three
chapters and a conclusion has included the first chapter of
domestic policy developments of the Soviet Union 19241928. While the second chapter deals with the internal political
developments of the Soviet Union 1928-1936. The third chapter
was devoted to study the internal political developments of the
Soviet Union 1936-1936. Search and adopted a lot of Arab and
foreign sources have been installed at the end of the search.
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اليكامش
( )1فالديمير لينيف  :كلد في  22نيساف مف عاـ  1870أنيى دراستو األكليػة في
مدينة اكليافسؾ ثـ دخؿ كمية الحقكؽ في جامعػة مدينة قازاف لكنو فصؿ منيا

بسبػب مشاركتػو في مظاىػرات الطالب  ،ك َّ
انضـ إلى إحدل الجمعيػات

الماركسية في مدينة قازاف بعد إعداـ أخيو الكسندربسبب مشاركتو في محاكلة
اغتياؿ القيصػر اسكندر الثالث كفي عاـ  1893انتقؿ إلى العاصمػة سانت
بطرسبكغ كبسبب كتاباتو عف عمـ االقتصاد الماركسي تـ نفيو إلى سيبريا ثـ
27
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في عاـ  1900سافر إلى سكيس ار كفي عاـ  1905تـ اختياره لزعامة حزب
العماؿ االشتراكي الديمقراطي الركسي كفي عاـ  1916شيد الحزب انقساما
فترأس لينيف الحػزب البمشفي كفي تشريف األكؿ عاـ  1917قاد لينيف ثكرة
أدت لتكلي الحزب البمشفي السمطة في ركسيػا كفي عاـ  1918تعرض إلى
محاكلة اغتيػاؿ كنجا منيا كفي كانػكف الثاني  1924تكفى  .ينظر  ،فميب
برايسي  ،مكجز تاريخ االتحاد السكفيتي  ،ترجمة جميؿ قطك  ،ط  ، 1القاىرة
 ، 1960 ،ص. 293
( )2جكزيؼ ستاليف  :كلد عاـ  1889في مدينػة جػكرم الجكرجية  ،في عاـ
 1829دخؿ المدرسة الركسية المسيحية األرثكذككسية لكنو طرد عاـ 1900
لعدـ انتظامو بالدكاـ  ،عاـ  1914اعتنؽ المذاىػب الفكريػة لفالديمير لينيف
كتأىؿ لشغؿ منصب عضك المجنة المركزية لمحزب البمشفي كفي العاـ 1922
تقمد منصب األميف العاـ لمحزب الشيكعي السكفيت يكبعد كفاة لينيف في كانكف
الثاني  1924شغؿ كؿ مف كامينيؼ كزينكفيؼ الحككمػة كفي  1931أصبح
القائػد الفعمي لالتحاد السكفيتػي تكفي في الخامس مف آذار  . 1953ينظر ،
احمد محمد جاسـ  ،السياسة الخارجيػة لمكاليات المتحدة األمريكية تجاه شبو
الجزيػرة الككريػة في عيد الرئيس ىارم تركماف  ، 1953–1945رسالة
ماجستير غير منشكرة  ،كمية التربيػة األصمعػي  ،جامعة ديالى ، 2009 ،
ص. 43
( )3ليكف تركتسكي  :كلد في مقاطعػة خريسػكف بأككرانيا يكـ  7تشريف األكؿ
 1879مف عائمة ييكديػة  ،اعتنؽ الماركسية في العاـ  1897ككاف مف احد
مؤسسػي كقادة االتحاد العمالي لجنكب ركسيا اعتقؿ مرات عدة بسبب مكاقفو
السياسيػة  ،كبعد اندالع الحرب العالمية األكلى سافر إلى سكيس ار كمنيا إلى
فرنسا كفي عاـ  1917سافر إلى الكاليػات المتحػدة األمريكيػة ثـ عاد إلى
ركسيا عند اندالع الثػكرة كانظـ إلى الحزب البمشفػي عيف مفكضا لشػؤكف
الحرب بيف عامي  1923-1917كأسس الجيش األحمر كفي عاـ  1923قاد
المعارضػة ضد ستاليف كفي  1927طرد مف الحزب كنفي مف مكسكك كفي
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 20آب  1940اغتيؿ تركتسكي عمى أيدم عمالء تابعيف إلى ستاليف  .ينظر ،
فميب برايسي  ،المصدر السابؽ  ،ص . 297
الحميـ  ،دار
ػ
الركسية  ،ترجمة كماؿ عبد
ػ
الثكرة
البيرت د .كلياـ  ،في ػ
( )4ػ
الثقافة الجديدة  ،القاىرة  ، 1970 ،ص. 207
سيرة سياسية  ،ترجـ ػة فكاز طرابمس  ،ط  1دار
( )5إسحاؽ دكيشتر  ،ستاليف ػ
الطميعة  ،بيركت  ، 1969 ،ص. 294–293
( )6ديمترم فكلككغكنكؼ،ستاليف بيف الكاقع كاألسطكرة ركسيا ،1925–1915
ترجمة حازـ حجازم ،قبرص ،1992 ،ص. 6
( )7إسحاؽ دكيتشر  ،المصدر السابؽ  ،ص. 283–280
( )8بيير ركنكفف  ،تاريخ القرف العشريف  ، 1948–1900 ،ترجـ ػة نكر الديف
حاطكـ  ،دمشؽ  ،1959 ،ص. 213
( )9المصدر نفسو  ،ص. 223
( )10قسطنطيف زاركدكؼ  ،المينية كقضايا االنتقاؿ مف الرأسمالية إلى االشتراكية
في الظركؼ الراىنة  ،دار التقدـ  ،مكسكك  ، 1975 ،ص. 113
( )11ديمترم فكلككغكنكؼ  ،المصدر السابؽ  ،ص. 6
الحياة الخاصة لجكزيؼ ستاليف  ،ترجمة
ػ
( )12جاؾ فيستماف كرينارد ىاتكف ،
حسيف الحكت  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر  ،لندف  ،1945 ،ص. 55
( )13عبد العزيز سميماف نكار كعبد المجيد نعفعم  ،التار ػمخ المعاصر أكربا مف
الثكرة الفرنسية حتى الحرب العالمية الثانية  ،دار النيضة العربية  ،بيركت
السابؽ ،
ػ
المصدر
ػ
 ، 2009ص 524؛ جاؾ فيستماف كرينارد ىاتكف ،
ص. 56
( )14بيير ركنكفف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 185
عبكد
سعيد ػ
ػ
( )15لكيس  .ؿ  .شنايدر  ،العاـ في القػرف العشريػف  .ترجمة
السامرائي  ،مكتبة الحياة  ،بيركت  ، 1961ص. 111
)16( Antony c.sutton , wall street and the Bolshvik Revoltion ,
copyright , 2001 , pp 33 – 35 .
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( )17بيير ركنكفف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 211
بيركت ،
الحفيظ بيير  ،ػ
ػ
( )18ايسادكبيو  ،ستاليف القائد الفكالذم  ،ترجمة عبد
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ػ
الشيكعية ك
ػ
 ، 1970ص 222–221؛ عباس محمكد العقاد ،
القاىرة  ، 1965 ،ص. 297
اسات في تار ػمخ أكربا
( )19عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي القكزم  ،در ػ
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الحديث كالمعاصر ، 1950–1815دار النيضة العر ػ
 ، 1999ص . 319–318
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ػ
بيف
بيف الحر ػ
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( )21غكسكؼ كنعكمكؼ  ،االتحاد السكفيتي لمحة تاريخية مكجزة  ،دار التقدـ ،
مكسكك  ، 1977 ،ص. 197–196
( )22محمد محمد صالح كآخركف  ،المصدر السابؽ  ،ص. 162
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( )24المصدر نفسو  ،ص. 196
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( )29ألكيؼ ككارتسكؼ  ،المصدر السابؽ  ،ص. 150
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( )31جاف اليشتايف  ،ظاىرة ستاليف  ،ترجمة مجيد الراضي  ،دار المدل  ،ط، 1
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دمشؽ  ، 1966 ،ص 88؛ عمر عبد العزيز عمر كمحمد عمي ػ
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