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 :ملخص البحث 

ىحه خية وما لعبتو ان مغ اىع سسات القخن العذخيغ في تاريخ اوروبا ىي ضيػر االنطسة الجكتاتػرية العدك       
, ومغ بي الحجيث والسعاصخ و شغمت حيدا ميسا في التاريخ االور ع الدياسة و عالمغ دور كبيخ في الجكتاتػريات 

في اتحاد الحي جدج الجكتاتػرية جػزيف ستاليغ ابخز ىحه االنطسة الجكتاتػرية نطام الجكتاتػر الدػفيتي 
لدياسية واالقترادية سياسة مصمقة عمى جسيع االصعجة ا الستخامية االشخاف , ومارس  الجسيػريات الدػفيتية 

ضع الخصط والبخامج لتمظ الدياسة عخفت بالخصة كان يقخر الدياسة الجاخمية والخارجية, وو  فقج واالجتساعية.
واقخب الشاس مشو بسجخد الذظ بيع , فقج ركد عمى ومعارضيو  الخسدية بعج ان سحق الجكتاتػر كل مشافديو

ليسكشو ذلظ م 0601-0604البمذفييغ االوائل لمتخمز مغ الجيل البمذفي الحي ارتبط بميشيغ بيغ عامي التخمز 
 التفخد بالحكع مجة الحياة باعتباره الػريث الػحيج المبخاشػرية ليشيغ .

شبق ستاليغ خصط خسدية لمشيػض باالقتراد الدػفيتي ووفقا لمسبجأ الذيػعي غيخ ان تمظ الخصط كانت        
ا الجكتاتػرية ولع يكغ , فقج كانت تصغى عمييالذيػعية التي نادت بسمكية الذعب لمسشذآت االقترادية بعيجة عغ 

فقج تجخل في مختمف ايزا فتظ بالذعب الدػفيتي . وعمى االصعجة االخخى الذعب اال اداة بيج الجولة كالعبيج 
اذ عانى السديحيػن والسدمسػن والييػد اشج السعانات واالضصياد وكان مجالت الحياة وتحجيجا الجيغ والعقيجة 

       يرب العجاء لمجيغ ويقػم عمى االلحاد .يػعي الحي ذلظ نابعًا مغ الفكخ الذ
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The dictatorial politics of Soviet President Joseph Stalin 
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Abstract: 
      One of the most important features of the twentieth century in the history of 
Europe is the emergence of military dictatorships and what these dictatorships 
played in the world of politics and occupied an important place in modern and 
contemporary European history, and the most prominent of these dictatorial regimes 
is the regime of the Soviet dictator Joseph Stalin, who embodied dictatorship in the 
Union of Soviet Republics Sprawling, and practiced absolute policy on all levels of 
political, economic and social. He was determining the internal and external policy, 
and developing plans and programs for that policy. It was known as the Five-Year 
Plan, after the dictator crushed all his rivals and opponents, and the people 
approached him as soon as they were suspicious of them. By ruling life as the sole 
heir to Lenin's empire. 

        Stalin implemented five-year plans for the advancement of the Soviet 
economy, according to the communist principle. However, those plans were far from 
communism, which called for people's ownership of economic facilities, as it was 
overwhelmed by dictatorship and the people were nothing but a tool in the hands of 
the state, like slaves. On the other fronts, it also killed the Soviet people, as it 
interfered in various areas of life, specifically religion and belief, as Christians, 
Muslims and Jews suffered most suffering and persecution, and that stemmed from 
the communist ideology that infects hostility to religion and is based on atheism. 
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       المقدمة 

م الى تفكظ اربع امبخاشػريات كبخى مغ 0605-0601ادت الحخب العالسية االولى        
م  متسثمة ذلظ بكيام الثػرة البمذفية بالتالي اندحابيا مغ الحخب 0604ضسشيا روسيا في عام 

وقيام اول نطام دكتاتػري في حكبة مابيغ الحخبيغ بكيادة ليشيغ , ولع يمبث ان تػفي االخيخ في 
م , اذ ابعج 0605يج االتحاد الدػفيتي صخاع عمى الدمصة بعجىا الى عام م فذ0601عام 

جػزيف ستاليغ كل مشافديو ومعارضيو وتفخد بالحكع , وسيصخ عمى مفتخق مفاصل الجولة 
وفخض سياسة دكتاتػرية حازمة تسيدت بالعشف والبصر عمى االصعجة الدياسية واالقترادية 

عمى الحكع الفجري  قائساً  دكتاتػرياً  نطاماً فيتي في عيجه اذ عخف االتحاد الدػ , واالجتساعية 
راح ضحيتيا السالييغ  وشسل القسع والترفية كل مغ تحػم حػلو الذكػك والقتل والتذخيج والدجغ

 02قخابة التعدفية التي استسخت وعميو جاءت ىحه الجراسة لتدميط الزػء عمى تمظ الدياسة   .
 .خالل تمظ الحكبة عام ذاق االتحاد الدػفيتي 

تزسغ البحث محػريغ , تشاول السحػر االول والدة الجكتاتػر ستاليغ وبجاية نذاشو         
وانخخاشو في الدياسة ووصػلو الى الحكع تحت عشػان والدتو وبجاية نذاشو الدياسي ووصػلو 

في االتحاد الدػفيتي الى الحكع , اما الثاني فقج تشاول الدياسة الجكتاتػرية التي اتبعيا ستاليغ 
 تحت عشػان الدياسة الجكتاتػرية  ستاليغ .

 المحهر االول : والدتو وبداية نذاطو الدياسي ووصهلو لمحكم 

 Josif Vissarionovichنػفيتر دزوجاشفيمي يػن ايفاجػزيف فيدار  ىػ        
Dzhugashvili  (0)  , م في مجيشة غػري في الجسيػرية 0546كانػن االول عام  00ولج في

م الى مجرسة تيفميذ 0561حرل ستاليغ عمى مشحة جدئية في عام ,(0)الجػرجية الدػفيتية , 
الالىػتية , وىي مجرسة ثانػية دربت الذباب عمى الكيشػت في الكشيدة االرثػذكدية الخوسية. 

لمتجسع مع اكثخ  اصبحت فيو السجيشة مكاناً  في الػقت الحي وصل بو ستاليغ الى تيفميذ

                                                           
(1)  Scott Ingram , Historys villain : Joseph Stalin , Blackbirch Press    (,  
San Diego , 2002 ) ,p.9           

(2)   James Barter , Heroes and Villains : Joseph Stalin , Lucent Books ,( Farmington 
Hills , 2005 ) , pp.11-12  
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مشح  ومغ ثع بجأ ,(0), الحيغ احتسػا بيا مغ الذخشة الدخية  الستصخفيغ الدياسييغ الخوس عشفاً 
قام ىػ  . (0)سشتو االولى بعجة رحالت شبو سخية خارج السجرسة واترل بافخاد مغ السعارضة

الى احجى  اوشالب اخخون بتذكيل مجسػعة مشاقذة اشتخاكية سخية في السجرسة , ثع انزسػ 
التي  Messame Dassy مدامي داسي, وىي (3)السجسػعات الثػرية في السجيشة بالخارج 

 .(1)يسقخاشية االولى في تيفميذ تعجُّ مغ السجسػعات االشتخاكية الجم , 0563اسدت عام 

م اجتسع بعس الساركدييغ في مجيشة ميشدظ لتاسيذ الحدب االشتخاكي 0565في عام        
الجيسقخاشي الخوسي عمى الخغع مغ ان الحدب كان غيخ قانػني اال انو سخعان ما شكل فخوعا 

م تع 0613وفي عام  .(2)في جسيع انحاء االمبخاشػرية الخوسية . انزع ستاليغ الى فخع تيفميذ 
كان حيشيا في  عزػا , 02السجمذ التشفيحي التحاد عسػم القػقاز السؤلف مغ انتخابو لعزػية 

مغ مؤتسخ الحدب  اواثشاء وجػده بالدجغ عمع مغ السشجوبيغ الحيغ عادو ,(3)الدجغ في باشػم 
الثاني عغ الخالف العسيق بيغ البالشفة والسشاشفة ) اي بيغ االغمبية البالشفة واالقمية السشاشفة ( 

م تع نفي ستاليغ 0613في خخيف و خح مػقفو دون تخدد الى جانب ليشيغ  البالشفة ., عشجىا ات
الى سيبيخيا مجة ثالث سشػات واثشاء وجػده في السشفى تمقى رسالة مغ ليشيغ , لكشو لع يمبث ان 

  .(4)ػم ومغ ثع الى تيفميذ شم , الى با0611كانػن الثاني  2ىخب مغ السشفى في

                                                           
(1)   Ingram , Op.cit ,pp.12-16 .  
(2)   Isaac Deutscher , Stalin : A political biography , Oxford University Press , 

(London , New York , 1949 ) , pp. 9-17 .   
(3)   David Downing , Leading Lives : joseph stalin , Heinemann Library ,( Chicago ,2002 

) ,p.8 .  
(4)   Deutscher , Op.cit ,p.19 .   

(5)  Albert marrin ,Stalin : Russia`s Man of Steel , Viking Kestrel ,(New york , 1988 ), 
p.20 .  

(6)   Jules Archer, Man of steel : Joseph Stalin , Julian messner , (new York , 1965 ) 
,p .02 .   

(7)   The marx-Engels – lenin Institute, Joseph stalin : Apolitical Biography , 
International Publishers ,(New York ,1949 ) , p. 12 .  
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م , قبس عمى ستاليغ ونفي الى سيبيخيا 0603-م0615مابيغ عامي سجة الخالل         
خسذ مخات , لكشو تسكغ مغ الفخار اربع مخات , حتى اتيع بانو جاسػس لمذخشة بدبب سيػلة 

  (0) اليخب مغ الدجغ
بعج ان انتخبت لجشة بمذفية مخكدية وانذات مخكد لتػجيو االنذصة و . 

ا في المجشة السخكدية في غيابو , باقتخاح مغ ليشيغ, الثػرية في روسيا , انتخب ستاليغ عزػ 
شباط  06مخة اخخى في  وبشاًء عمى تعميسات االخيخ وصل الخبخ لدتاليغ , الحي فخَّ ىارباً 

  (0)م 0600

م كان ستاليغ احج اعزاء السخكد 0604تذخيغ االول  02الثػرة البمذفية في عشج انجالع        
م 0600في نيدان .و  (3)العدكخي الثػري الحي كان يزع خسدة اعزاء مغ المجشة السخكدية 

عيغ ستاليغ سكختيخا عاما لمحدب الذيػعي الدػفيتي , ومغ ىشا بجا صعػده لمدمصة , فقج عسل 
عمى تكػيغ نفػذ قػي في مختمف مفاصل الحياة الدياسية في االتحاد الدػفيتي معتسجا عمى 

 . (1)عدل وتشحية معارضيو داخل الحدب 

ليشيغ ولع يعيغ خمفا لو, فقج دخل االتحاد تػفي  0601كانػان الثاني عام 00في        
الدػفيتي ازمة سياسية وذلظ بتشازع الخسدة الكبار عمى خالفتو : ستاليغ و تخوتدكي قائج 
الجير االحسخ وكاميشيف رئيذ سػفيت مػسكػ وزيشػفيف رئيذ الجولة الذيػعية ومفػض 

Rykov (2)ريكهف  الجاخمية
 .

اال ان التشازع االكبخ كان بيغ ستاليغ وتخوتدكي. فقج دافع ستاليغ  

                                                           
(1)    Archer  , Op,cit ,p.38 .  
(2)   The Marx-Engels-Lenin Institute , Joseph Stalin : A Short biography , Foreign 

Lancuaces Publishing Hanse , (Moscow , 1942 ), p. 21 .   
(  0113, دار الصميعة الججيجة , )دمذق ,  0ى , تخجسة حدغ عػدة ,طآخخ لػدو مارتيشد , ستاليغ : نطخة   (3)

 .  31( , ص 
م , 0636-0605قحصان حسيج كاضع واحسج دمحم جاسع عبج , التصػرات الجاخمية في االتحاد الدػفيتي    (1)

 . 050ص( ,  0101,)جامعة بابل , 04مجمة كمية التخبية االساسية , العجد
م . عسل مفػضا  لسجمذ العسل والجفاع اثشاء 0565ماركدي روسي انزع الى الحدب في عام : ريكهف    (2)

م , خمف ليشيغ في رئاسة االتحاد 0631الى عام -0603خجم في  السكتب الدياسي مغ عام و الحخب االىمية 
 يشطخ :  . 0631م الى عام 0601الدػفيتي  مغ عام  

Vladimir Pershkov , Names that have returned : Nikolai Bukharin, Alexei Rykov, 
Grigori Zinovyev, Lev Kamenev, Grigori Sokolnikov, Martemyan Ryutin , Translated : 
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ستاليغ عغ سياسة االشتخاكية  في بمج واحج في حيغ شالب غخيسو تخوتدكي االستسخار في 
تغمب ستاليغ عمى الثشائي زيشػفيف وكاميشيف , بسداعجة زمخة  . (0) الجعػة الى شيػعية عالسية

م , ومغ ثع  0603السكتب الدياسي لمحدب في عام وريكػف وتع شخد زيشػفيف مغ  بهخارين
.ومغ بعجىا بجأ ستاليغ بترفية (0)م 0604شخد تخوتدكي مغ المجشة السخكدية لمحدب عام 

, معتسجا عمى شخيقة تبجيل السقاعج الججيجة بالقجيسة ,  شخكائو ريكػف و بػخاريغ وتػمدكي
شالبا مغ السفرػليغ القجماء العػدة وىكحا عاد الكثيخ . اال ان السعارضة تدايجت اواخخ عام 

في عام فقام ستاليغ  (3)م وتدايج احتخام وتقجيخ تخوتدكي بيغ فئات الحدب والجساىيخ ,0605
ثع التفت ستاليغ ضج حمفائو .(1) االشتخاكية الدػفياتيةخارج اتحاد الجسيػريات بصخده  0606

بخاريغ وريكػف وتػمدكي واتيسيع بالذقاق الحدبي . فقج عدل بخاريغ مغ مشرب محخر جخيجة 
بخافجا وسكختارية الحدب الذيػعي الجولي في نيدان مغ العام نفدو . وشخد تػمدكي السجمذ 

خاريغ مغ السكتب الدياسي لمحدب في تذخيغ السخكدي التحادات العسال . واخيخا تع فرل ب
. فقج صفى ستاليغ جسيع خرػمو ومشافديو واصبحت سيصختو كاممة بعج ذلظ , ولع (2)الثاني 

يعج احج مغ اعزاءالسكتب الدياسي  يحمع بتحجي الدمصة ومزى الجعاة يريحػن بسلء 
 . (3)"ستالين ىه لينين اليهم  "افػاىيع 

 المحهر الثاني : الدياسة الدكتاتهرية لدتالين 

                                                                                                                                                                      

Igor Kochubei , Novosti Press Agency Publishing House ,( Moscow , 1986) , pp.14-
18 . 

 . 050ص-050كاضع و عبج , السرجر الدابق , ص   (0)
 . 050, ص  السرجر نفدو  (0)
 . 013,ص  ( 0641,) دمذق , 63عخفة , العجد فائق السحسج ,ستاليغ : سيخة سياسية  ,الس  (3)

(4)  Ю. В. ЕМЕЛЬЯНОВ , Последние политические программыи прогнозы 
Троцкого , Социологические исследования , № 5 , (Безместа ,1990 ) ,C.54 .  

لبشان  , الحػار الثقافي , ) 0, ط 0656-0606أالن تج , ديسقخاشيات ودكتاتػريات سادت اوروبا والعالع   (2)
 .    006ص-005,ص (  0111,
, مجمة ديالى  0636-0601احسج دمحم جاسع وستار دمحم عالوي , التصػرات الجاخمية في االتحاد الدػفيتي   (3)

 . 2( , ص  0103, ) مجمة ديالى ,  24, العجد 
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مع الجكتاتػر ستاليغ ,فقج اصجر ليشيغ سمدمة مغ السخاسيع  ان نطام الحدب الػاحج لع يبجأ       
مغ  04. وفي (0), تع بسػجبيا الغاء السمكية الخاصة لالراضي وتع قسع الرحف غيخ البمذفية 

التاسيدي بعج عقج اول اجتساع لو , بحلظ تع القزاء قام بحل السجمذ  0605ن الثاني عام كانػ 
مع االنتذار الدخيع لمسقاومة السدمحة لمذيػعييغ في  .(0)عمى اول تجخبة ديسقخاشية في روسيا 

وتشطيع الجيػش "البيزاء" , انتيت السخحمة السعتجلة ندبًيا مغ الحكع  0605ربيع عام 
 ىزة لمذيػعية مغ الدػفييت وتع حطخىا في الػاقع.الدػفييتي. تع شخد االحداب االشتخاكية السشا

 .(3)ومع انتياء الحخب وىديستيع , اصبحت الحكػمة الدػفيتية قزية حدب واحج تساما 

ان الجكتاتػرية الذيػعية في االتحاد الدػفيتي تسثمت في التحكع , في حخية العسل        
السصمػبة , وعمى الفشانيغ الػانًا ػعات والرشاعة والبحث , فيي التي تقتخح عمى السرانع السرش

يغ التخبية السصمػبة والكتب السجرسية بسػجب تػجيو التخبية في يخاصة مغ الفشػن وعمى السخب
االتحاد الدػفيتي عمى الفكخ الذيػعي الن الساركدية ىي الفمدفة الخسسية السعتخف بيا , في 

والحكػمة ىي التي تستمظ وتديصخ عمى اصعجة الحياة الدياسية واالقترادية واالجتساعية , 
السؤلفات والرحف واالذاعة والسدارح والديشسا والسعامل والسشاجع واالرض والسرارف الدكظ 

 .  (1)وغيخىا

كان يقخر الدياسة الجاخمية مار س  الجكتاتػر ستاليغ سمصة مصمقة في االتحاد الدػفيتي ,        
بعج ان سحق . (2)والخارجية, ووضع الخصط والبخامج لتمظ الدياسة عخفت بالخصة الخسدية 

.  عطيساً  , حان الػقت لتحػيل االتحاد الدػفيتي الى امة قػية تدتحق قائجاً الجكتاتػر كل مشافديو
مميػن مدرعة فالحية خاصة تشتذخ في االمة تحتاج الى ان  02ولديادة االنتاج قخر ان ىشاك 

يتع تجسيعيا واالستيالء عمييا مغ الجولة , والتي سيكػن ليا الػصػل الى احجث التقشيات , فقط 

                                                           
(1)   Ingram , Op.cit ,p. 54 .  

 . 046كاضع و عبج , السرجر الدابق , ص    (0)
(3)   Robert V.  Daniels , The conscience of the revolution : Communist opposition in 

Soviet Russia , Harvard University Press , (Cambridge , 1960 ) , p.80 .  
 . 01جاسع وعالوي , السرجر الدابق , ص   (1)
 . 054ص ,السرجر الدابق ,كاضع و عبج   (2)
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اصجرت م 0605. وفي اذار عام  (0)مغ خالل الدراعة الجساعية وبشاء مخاكد صشاعية ججيجة
ىػ خمق مجسػعة حكيكية  , اال و اليجف مغ معدكخات العسل بسػجبو عخفمجشة السخكدية قخارا ً ال

مغ السذاريع االقترادية عمى ارض الػاقع وفي تسػز العام نفدو عدزت مفػضية العجل ذلظ 
وفي العام التالي حازت السعدكخات عمى  " بالعمل في الدجن لكل القادرين جدديا   " السفيػم 

اىسية ججيجة , اذ قخر ستاليغ استعساليا لتدخيع عسمية الترشيع وتعجيغ الثخوات لالتحاد الدػفيتي 
االسصبالت و . فقج اقجم الجكتاتػر عمى بشاء السعتقالت والدجػن ثع تػسعت لتذسل االديخة (0)

لكل معارض او د الدػفيتي عبارة عغ سجغ رىيب والفشادق في جسيع انحاء البالد , وجعل االتحا
 . (3)بالػالء لمجكتاتػر مجخد الذظ

مع صعػد الجكتاتػر وانفخاده بالحكع ركد عمى ىالك الكشيدة والغاء الجيغ نفدو واحكام        
دػفيتي , وقال كل معتشقي االديان في االتحاد القبزتو وترفية كل مايقتخن بالجيغ واضصياد 

. وان اشالق خصط (1) " في عالقتو مع االديان لن يدتطيع الحزب ان يكهن محايدا   " في ذلظ :
ضج  حسمة اكثخ نذاشاً تذيخ الى بان كانت ,ستاليغ لمترشيع القدخي والتجسيع االلدامي لمدراعة 

المفخ مشو , كػن ىحه الخصط اليسكغ تشفيحىا اال باالكخاه , كان مغ السؤكج ان تػلج  الجيغ امخاً 
ضة . واعتبخت الكشيدة احجى السخاكد التي تتسحػر حػليا السعارضة السيسا ان الكشيدة معار 

 ال االرثػذكدية الكشيدة كانت م0605 عام في انو الى التقجيخات اشارتفقج ,  الزال نفػذىا قػياً 
 اعتقال تزسغ الحي الجيغ عمى الستججد اليجػم وشغ.  كشيدة الف 36 حػالي عمى تحتػي  تدال

 لرسا , وخمفائيع االساقفة مغ العجيج عمى الكبس تعف لمكشائذ الجساعي واالغالق الجيغ رجال
 العجيج عمى الكبس تع اذ  , الكيشة مغ االالف اعجامو  نفي تعو ل , االعتقا معدكخ الى معطسيع

وشسل  .(2) التجسيع يقاومػن  الحيغ الفالحيغ قبل مغ السحمييغ السدؤوليغ لقتل كخىائغ مشيع
                                                           

(1)   Steven Otfinoski , Joseph Stalin : Russia's last czar , Millbrook Press , ( 
Connecticut , 1993 ) , p.58 .   

, اشخوحة دكتػراه ) غيخ  0623-0601اميخة حديغ كسال , الدياسة الجاخمية لالتحاد الدػفيتي بيغ عام  (0)
 . 052ص-053,ص  0103مشذػرة ( , كمية االداب , جامعة عيغ شسذ , 

 . 02جاسع وعالوي , السرجر الدابق , ص  (3)
 . 031كسال , السرجر الدابق , ص    (1)

(5)   Robert Conquest , Religion in the U.S.S.R , Frederick A.Praeger Publishers , ( 
London , 1968 ), p.20. 
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اليجػم االسالم والسدمسيغ , فقج تع غمق اعجاد ضخسة مغ السداجج , اذ كان عجد السداجج في 
االف في مشصقة  3الفا في وسط اسيا و 01الفا , بيشسا اغمق الجكتاتػر  03عيج الكيرخية 

دمسيغ االف في شسال القػقاز والفا في سيخيسيا , وىحا ماولج مقاومة  مغ الس 1الفػلجا واالورال و
بالتالي الخد مغ قبل الحكػمة بقسع تمظ السقاومة بالقتل السباشخ او االرسال الى معدكخات العسل 

م تع تعجيل 0606القدخي , وصجرت تذخيعات عسمت عمى اضعاف مكانة رجل الجيغ ففي عام 
الجستػر ليعصي الحق في تاسديذ ديغ ججيج واتاح حخية الالمعتقج , كسا نرت احجى مػاد 

 الييػدية والصقػس الييػد الجيغ رجال عانى .(0)نػن عمى مشع اية شعائخ او نذاشات ديشية القا
تي ال 0606 عام وقػانيغ الستذجدة االلحادية االنذصة مغ , االخخى  االديان جانب الى , التقميجية

 .(0) الجيشي التعبيخ اشكال جسيع مشعت

وعسمػا في اراضي  الفقخاء الحيغ لع يسمكػا شيئاً تع تقديع الفالحيغ الى ثالث درجات :        
االخخيغ مقابخ اجخ , والستػسصة الحيغ يسمكػن ويشتجػن مايكفي لتمبية احتياجاتيع فقط , واخيخا 
الكػالك , لع تكتب الػثائق الحكػمية ما اذا كان الكػالك ىػ الذخز الحي يستمظ اثشيغ او ثالثة 

العسال . يبجو ان الكػالك ىػ اي شخز اختارت الحكػمة  مغ االبقار او الذخز الحي يدتاجخ
م 0604ان تدسيو . كانت خصة الجكتاتػر ىي استعادة االراضي التي اعصيت لمفالحيغ في ثػرة 

. لحا جاءت الخصة الخسدية االولى (3)واجبار الشاس عمى السدارع الكبيخة  التي تجيخىا الجولة 
لكي السدارع واصحاب السمكيات الخاصة لالراضي م لمحج مغ نفػذ الكػالك ما0605-0630

والرشاعات الثقيمة  collectivefarmsالكهلخهزات الدراعية بادخال نطام السدارع الجساعية 
 Alsofajzacالدهفخزات وتػسيع اراضي السدارع الحكػمية التابعة ليا مباشخة التي اشمق عمييا 

الكػالك والبعس مغ الفالحيغ السيدػري  , اال انيا واجيت رفزًا ومعارضة شجيجة مغ قبل 
لمحكػمة وتع بيعو  جدء مغ االنتاج الدراعي ولع يدمسػه, اذ قام ىؤالء باخفاء  الحال ندبياً 

الخاص , وىحا ما ادى االشتباك بيشيع وبيغ الحكػمة وبالتالي اعتقاليع وبتيع سياسية  علحدابي
يقارب ثالث مالييغ مشيع مغ اصل عذخة مالييغ وارساليع الى سيبيخيا لالعسال الذاقة واغتيال ما

                                                           
 . 031ص-033كسال , السرجر الدابق , ص    (0)

(2)   Albert  Boiter , Religion in the Soviet Union , First Pprinting , Center for Strategic 
and International Studies Georgetown University ,( Beverly Hills , 1980 ) ,p. 73 .   

(3)   Stuart A.Kallen , The Stalin era : 1925-1953 , Abdo and  Daughters , 
(Minnesota , 1992 ) , pp.20-21 .  
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. وحتى الفالحيغ الفقخاء لع يكغ الكثيخ مشيع مدتعجيغ لمتخمي عغ قصعة ارضيع الرغيخة (0)
 السدرعة جساعية وقاتمػا الحكػمة ولسا لع يكغ بػسعيع السقاومة قامػا بحخق السحاصيل وذبحػ 

مشيا الحكػمة , وبحلظ قتمػا نرف الساشية ودمخو نرف االنتاج الدػفيتي  الساشية حتى التدتفاد
, وىشا قام الجكتاتػر بارسال االالف مشيع الى السشفى اما مغ بقى فقج واجيػا مجاعة اشج قدػة , 

 . (0)فقج حجب ستاليغ السػاد الغحائية عغ الستسخديغ 

م , وجخى تقديسيع الى ثالث 0631م بث الشطام ترفية الكػالك كدياسة رسسية في عا       
فئات تزسشت  االولى الفئة التي سيتع ترفيتيا عمى الفػر والثانية ارساليع الى معدكخات العسل, 
والثالثة تخحيميع ومرادرة مشازليع لمترشيع . وقج وضع البالشفة مابيغ خسدة وسبعة مميػن فخد 

ومدانجييع لع يدتثغ الحدب , فقج تع شخد . وتمظ الترفية لمكػالك  (3)في واحج مغ ىحه الفئات
% مغ السدؤوليغ في 50م اقل مغ 0631بعزيع مغ الحدب واستقال آخخون . وبحمػل عام 

. وىػجع رجال الجيغ مثل الكػالك واالعجاء ووقع الكثيخ مشيع قيج (1)% استقالػا 03القخى تبجلػا و
. وتع الكبس عمى (2)لعسل القدخي االعتقال , وقتمػا رميا بالخصاص وارسمػا الى معدكخات ا

خالية ديشية , وابعج الستجيشػن عغ السشاصب العامة والػضائف الحكػمية وحخم الجكتاتػر نذخ 
مغ االفالم السشاىزة لمجيغ وتع عخضيا في  فمساً  021الكتب الجيشية , وتع اعجاد مايقارب 

م نطست 0630ميع . وفي عام مختمف انحاء االتحاد الدػفيتي والسيسا في السجارس ودور التع
والجساعات السعادية لمجيغ , وتع شخد كل مغ رفس اوامخ تمظ الخاليا والجساعات مغ  الخاليا

 .(3)االتحاد الدػفيتي 

مدتػيات الفالحيغ ,  جاءت السقاومة مغ جسيع ومعاناة كبيخة خمق التجسيع مقاومة و        
يدرعػن حبػًبا اقل ويحبحػن ماشيتيع. وقج ادى ذلظ الى خدائخ فادحة في اعجاد  الحيغ كانػا

                                                           
 . 051ص-053كاضع وعبج ,السرجر الدابق , ص  (0)

(2)   Steven Otfinoski , Joseph Stalin : Russia's last czar , Millbrook Press , ( 
Connecticut , 1993 ) ,p.59 .  

(3)   Matthew Walz  , Stalin: From Terrorism to State Terror, 1905-1939 ,A  Master 
Thesis , the Graduate Faculty , St. Cloud State University ,2017 ,p.83 .   

 . 44كسال , السرجر الدابق , ص   (1)
 . 030السرجر نفدو , ص    (2)
 . 061ص-056كاضع وعبج , السرجر الدابق , ص   (3)
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,  م0633-0630عامي بيغ  كانت الشتيجة بؤساً  .م 0630و  0605الحيػانات بيغ عامي 
ندلت عمى اكبخ دولة في العالع . , (0)شيجت مشاشق كبيخة , وخاصة اوكخانيا , مجاعة كبيخة

الجولة الكازاخدتانية لقػا حتفيع . السجاعة التي اودت بحياتيع كانت خسدة مالييغ اوكخاني وربع 
مغ صشع االندان , فقج تع تكجيذ الصعام عمى االرصفة وحخاسة مغ الذخشة . وشغى فيمق 
صحافة الجكتاتػر وممئت الكتب والسجالت باالكاذيب , اذ عخضت مجالت الجعاية الالمعة 

سػء االدارة في السدارع الجساعية و تخفيس حرز غحاء . ونتيجة (0)صػرا لمدػفييت الدعجاء 
. فقج (3)وبال مباالة  عسال السدارع الجساعية الى الحج االدنى , اصبح العسال يؤدون مياميع كخىاً 

قامت الدمصات بشقل  كان يتع تدويج العسال بالصعام الحي يتكفل ببقائيع وليذ لجرجة االشباع .
 اصخت. و , ولع يبق  معيع اية حرة يسكغ القػل  حتى اخخ حبة  مغ الفالحيغ , سحرػلال

ما  فقج قامت بارسالوال تخيج التخمي عشو.  الدمصات عمى القػل ان العائالت اخفت  الحبػب
وتقػم بتفتير دقيق لمغاية واذا وججوا حتى نرف  السدارعيغ تاتي الى كانت يدسى االلػية التي 

وكان سكان مػسكػ يبيعػن  الذعب االوكخاني يسػت جػعاً  . كان(1)ياخحونيا  عبػة , فانيع
الحبػب االوكخانية في الخارج بثسغ بخذ . وكان  يتع اشالق الشار عمى االف دون محاكسة 

. حتى البحور التي كانت تخسل الى السدارع (2)ويخسمػن الى  السعدكخات العسل الستجسجة 
عية ولع ترل في وقتيا فزال عغ الالمباالة مغ الجساعية ليع لمدراعة كانت قميمة ورديئة الشػ 

. كانت  لمتزػر جػًعا السدارعيغ بحجة انو الفائجة مغ البحر, اذ  سيتع استبعادىع جسيعا وتخكيع

                                                           
(1)   Stephen J. Lee , Stalin and the Soviet Union ,  Routledge ,( London and New 

York ,1999 ) , P. 39 .  
(2)   Kallen , Op.Cit ,pp. 23-25 .  
(3)   The Institute of National Remembrance , Fragment of a report by the Polesia 

Voivode for March 1932 regarding illegal border crossings , NO.22 , 19 April 1932 .  
(4)   The Institute of National Remembrance , Letter from an inhabitant of Sobolivka to 

to family in Poland describing the hard living conditions in the Ukrainian countryside , 
N.25 , 3 May 1932 . 
 

(5)   The Institute of National Remembrance , Fragment of “Bulletin of the OUN 
Country Executive for the year 1932 on the West Ukrainian territories”, regarding the 
situation of Ukrainians in the USSR , NO.67, September – October 1932 .  
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, وكانت تحجث العجيج مغ حاالت (0)يػميا تحجث حاالت مغ الشيب والقتل مغ اجل الغحاء 
ن وزوجاتيع واشفاليع يتدػلػن في السحصات االنتحار بيغ الفالحيغ مغ الجػع , وكان الفالحػ 

الفالحيغ مغ الفخار مغ  الجكتاتػرفزال عغ  ذلظ  مشع . (0)الخئيدة يسجون ايجييع لمرجقات 
البالشفة الغى  .(3) اوكخانيا وشسال القػقاز التي تعاني مغ السجاعة الى السشاشق االقل تزخراً 

خمت الجولة متصمبات جػاز الدفخ بيغ وادقانػًنا يحسي العسال مغ االنتقال القدخي دون مػافقتيع 
ارسمػا تفاصيل سخية الى مدؤولي الحدب يامخونيع  سكان السشاشق الحزخية. في الػقت نفدو

الكػالك او , الى  "عمل مفيد اجتماعي ا"بانكار جػازات الدفخ الى اولئظ الحيغ ال يذاركػن في 
الفالحيغ الحيغ فخوا مغ مجسػعات السدرعة , والى اي شخز تع فرمو مغ العسل الي سبب 
مغ االسباب باالضافة الى افخاد عائالتيع. ان رفس جػاز الدفخ مشع ىؤالء االفخاد مغ العير 

قامت الجولة بشفي عجد ال يحرى مغ ىؤالء "االعجاء"  في السجن الدػفيتية. ونتيجة لحلظ
 خمقت م0633-0630مجاعة  السيسا انو سرشفيغ ومعاقبة االخخيغ باحكام معدكخ العسل.ال

والجائعيغ والستذخديغ الحيغ يشتقمػن الى السجن الكبخى , ليربحػا  خاءكػادر مغ الستدػليغ الفق
 وبذان حساية السمكية االشتخاكية اصجر الجكتاتػر قانػناً  .(1)مجخميغ لسجخد البقاء عمى قيج الحياة

م اعتبخ اي شخز يحاول نيب السستمكات العامة ىػ عجو 0630في الدابع مغ اب عام 
ادى السخسػم الحي كان .  (2)الذعب يتع عقابو باالعجام او الدجغ مجة ترل الى عذخة سشػات 

متصخًفا لمغاية حتى انو كانت ىشاك معارضة لو داخل السكتب الدياسي , الى معاناة واسعة 
                                                           

(1)   The Institute of National Remembrance , Fragment of a report by a secret 
informer of the Odessa Oblast Division of the GPU of the Ukrainian SSR regarding 
the abandonment of a village by the peasants , NO.28, 13 May 1932 .  

(2)   The Institute of National Remembrance , Fragment of a report by a secret 
informer of the Odessa Oblast Division of the GPU of the Ukrainian SSR regarding 
the impressions of the Japanese Consul following a trip from Kiev to Odessa , 
NO.38, June 1932 .  

(3)   Michael Lyman , Stalin and the Soviet Famine of 1932-33 Revisited , Europe-
Asia Studies , Vol. 59, No. 4 , (University of Glasgow , 2007 ) , p.681 .  

(4)   Walz ,Op.Cit ,p.87 .     
(5)   Dmitrii  Antonovich Volkogonov , Stalin Triumph and Tragedy , Translated : 

Harold Shukman , Grove Weidenfeld , ( New York , 1991 ) , P .171 .     
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وقج الذخشة الدخية الى اتيام ربع مميػن شخز مغ قبل  0633-0630في  الشصاق. ادى ذلظ
كسا تع ات العسل اعػام في معدكخ  01-2ما بيغ  بالدجغحكع  011,111صجرت اكثخ مغ

  .(0) 00111الحكع باالعجام عمي اكثخ مغ 

 بيجفاقترادية وسياسية ,  م0633-0630كانت خمفية السجاعة االوكخانية لعام        
التحجيث بدخعة غيخ مدبػقة , وكحلظ الترسيع عمى كدخ ضيخ الفالحيغ السدتقميغ في جسيع 

. في الػقت الحي كان الفالحػن االوكخانيػن مذتبو بيع  انحاء االتحاد الدػفياتي في ىحه العسمية
بحدم  , اذ عارضػ ومتخمفػن بذكل ميؤوس مشوبذكل مزاعف ويعتبخىع البالشفة معاديغ لمثػرة 

اسات مػسكػ الجساعية وشمب الحبػب. ما يقخب مغ نرف جسيع انتفاضات الفالحيغ ضج سي
كاوكخانييغ متسدكيغ بتسيدىع  , كانػا وقعت في اوكخانيا 0631الجساعية في عام السدارع 

 .(0)وقػميتيع ىحا ما ازعج الجكتاتػر وزاد مغ شكػكو 

م دون وثيقة ريػتيغ 0630في عام ان سياسة الجكتاتػر لقيت معارضة داخل الحدب , ف      
Ryutin(3)  تجعػ الى انياء التحػل القدخي الى السدارع الجساعية , واعادة تاىيل السعارضات

السيدومة ومشيا تخوتدكي وتشحية ستاليغ متيسا اياه بانو دمخ الثػرة الذيػعية . وقع عمى الػثيقة 
الى السحكسة في ايمػل مغ العام نفدو , وتع شخد ريػتيغ  عجد مغ البارزيغ الحيغ احيمػ

وكاميشيف وزيشػفييف ومعيع سبعة عذخ اخخيغ مغ المجشة السخكدية لمحدب .وثع تبعيا شخد 
 . (1)مميػن عزػ مغ الحدب في العاميغ التشالييغ  باعتبارىع ريػتيشييغ  

                                                           
(1)   Lyman ,Op.Cit , p. 668 .  
(2)   Norman M. Naimark , Stalin's Genocides , princeton university press , (Princeton 

, 2010 ) ,pp.70-72 .   
م . وشارك في 0601م . انزع الى البالشفة  عام 0561, ثػري روسي ولج عام  ىػ مارتيسيان ريػتيغ    (3)

ثػرة اكتػبخ . كان يقػد مجسػعة عدكخية خالل الحخب االىمية في ايخكػتدظ . عيغ عزػا في المجشة السخكدية 
مثػرة . بتيسة التحخيس السعادي ل 0631. كان مشاىس لدياسة ستاليغ وشخكائو . قبس عميو في تذخيغ الثاني 

 م . لمسديج يشطخ :0635اال ان عجم اثبات ذلظ اشمق سخاحو في العام التالي . ثع حكع عميو باالعجام في عام 
Б. А. Старков , Рютин М. Н. На колени не встану , Москва Издательство 
политической литературы , (Москва , 1992) ,CC.4-349. 

 . 033ص-032ص تج , السرجر الدابق ,   (1)
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الجيغ وبشاء الذيػعية ادى الى ان مذخوع الدشػات الخسذ الحي وضعو الجكتاتػر ليجم        
تدايج الدخط وادى الى التسخد والسيسا في اوكخانيا التي اشتيخت بتحسديا الجيشي ,وضيخت ثػرات 
صغيخة, لكشيا اخسجتيا الذخشة الدخية التي كانت عمى اتع االستعجاد وسخعان ما واجيت الثػرة 

اتػر مغ الثػرات السذابية التي في ميجىا دون جيج او مقاومة .وبالصخيقة ذاتيا تخمز الجك
كادت ان تشجلع في روسيا . وقام باجخاءات مذجدة وقيػد صارمة عمى اماكغ اادىادة في 
الجسيػريات كافة وشسمت جسيع الجيانات . ووضع الدواج والصالق تحت االشخاف السجني . وفي 

دػفيت ليتع تحػيميا م قام بتدميع الكشائذ ومجسعات الصػائف الجيشية الى مجالذ ال0630عام 
لعخض االفالم السعادية لمجيغ .وفي العام التالي قخر استعسال  الى انجية تخفييية لمذباب ودوراً 

عمع االخالق بجال مغ عمع االديان في السجارس , ووضع مؤلفات عغ االخالقيات الذيػعية 
 . (0)وتجريديا في السجارس 

الحيغ يصمق عمييع  -ان اولئظ الحيغ لع يعسمػا  الجكتاتػر ,اكجم0633 شباط06في        
تع اغالق الحجود بيغ روسيا واوكخانيا , وتع مشع الفالحيغ مغ  . يدتحقػن السجاعة -السيسمػن 

السدارعيغ  غغاضًبا بذجة مغ ان عذخات االالف م.وكان الجكتاتػر الدفخ بالدكظ الحجيجية
م قج فخوا بالفعل عبخ جسيع السشاشق االوروبية في الحيغ يبحثػن عغ الصعا االوكخانييغ الجساعييغ

فالح اوكخاني يحاول اليخوب اعيج  001,111ففي شيخ شباط اعتقل  االتحاد الدػفياتي
  رفس عخوض االغاثة الغحائية الوكخانيا مغ  الى قخاىع والباقي الى معدكخات العسل . 06111

ع , نفت الدمصات الدػفياتية بعشاد وجػد االتحاد الدػفياتي باعتبارىا غيخ ضخورية. في الػاق
 .  (0)السجاعة عشجما عخفت بذكل مختمف

اختمف السؤرخػن في تقجيخ العجد االجسالي لزحايا السجاعة الحيغ يتخاوح عجدىع بيغ        
ثالثة مالييغ ونرف مميػن وسبعة مالييغ . بيشسا ىحه الزحايا ىي جدء مغ ضحايا عسمية 

وىشا يختمف السؤرخػن تارة اخخى حػل تقجيخات ضحايا السدارع الجساعية ) السدارع الجساعية . 
 .(3)مغ ضسشيع السجاعة ( التي تتخاوح بيغ ستة مالييغ وعذخيغ مميػن 

                                                           
 . 061كاضع وعبج , السرجر الدابق , ص   (0)

(2)   Naimark , Op, Cit , p.73 .  
 . 025, ص تج , السرجر الدابق   (3)
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رئيذ  Sergei Kirov (0) سيرجي كيروف م تع اغتيال0631ن االول كانػ  0في        
كانت تمظ الحادثة نقصة تحػل في تاريخ . (0)وعزػ السكتب الدياسيليشيشغخاد في حدب ال

الدياسة الدػفيتية ,اذ شيجت البالد حسمة واسعة مغ القسع واالعتقاالت والقتل , فدببت مػجة 
عاتية مغ التصييخات شسمت مختمف فئات السجتسع الدػفيتي . واتخحت ذريعة لتصييخات داخل 

عج ساعتيغ مغ مقتمو  اصجر الجكتاتػر الحدب بحجة انيا مؤامخة مغ التخوتدكييغ واليدارييغ , فب
مخسػما ضج العسميات االرىابية او ماسسي بسخسػم ديدسبخ وعمى الفػر اعتقل رئيذ مفػضية 
الذعب لمذؤون الجاخمية  ونفي الى معدكخات العسل مجة ثالث سشػات . واعصى تكميفا عمشيا 

يح احكام االعجام دون مجمذ الجفاع لػزارة الجاخمية بعسل فخقة لسكافحة االرىاب والدساح ليا بتشف
مجني .  3210فقط تع اعجام  ليشيشغخادعغ الستيسيغ وبال رحسة وشفقة .فخالل الذيخ نفدو وفي 

 .(3)وقام بعسل خصة السحاكسات العمشية لدمالء ليشيغ ومغ اتيع بحادثة االغتيال 

ا كان االغتيال فعال مؤامخة اعج ستاليغ حساما دمػيا لمحدب واليدال مغ غيخ الػاضح ما اذ       
واسعة , او ما اذا كان الجكتاتػر نفدو نطع او امخ عمى االقل باغتيال كيخوف لتخميرو مغ 

. السيسا انو قبل انعقاد السؤتسخ الدابع عذخ وجو الى كيخوف شمبا (1)مشافذ خصيخ وذي شعبية 
رفس . فزال عغ ذلظ كان مغ قبل بعس الخسسييغ السحمييغ الكبار ليحل محل ستاليغ اال انو 

كيخوف معخوفا بذكػكو حػلة وتيخة التحػل الرشاعي وشخق ستاليغ في فخض االنزباط عمى 
م وتع انتخاب المجشة السخكدية 0631ن الثاني عقج السؤتسخ الدابع عذخ في كانػ  الحدب . ولسا

                                                           
يبيخيا في م . انزع الى المجشة الدياسية في تػمدظ  في س0553ولج عام   ثػري روسي:  سيرجي كيروف   (0)

في المجشة في الدشة التالية . تع اعتقالو عجة مخات . كان مغ السقخبيغ مغ ستاليغ ا عزػ , واصبح  0611عام 
م مغ قبل عزػ سابق في الحدب . 0633وكان مؤيجا لو ولدياستو , تع اغتيالو في االول مغ كانػن الثاني عام 

 لمسديج يشطخ : 
Алла Кирилина , НЕИЗВЕСТНЫЙ КИРОВ , Издательский Дом " Нева" , (Санкт 
– Петербург ,2001) ,CC.9-357.   

(2)   Amanda C. Rooney , The Crime Never Launched: An Investigative Inquiry into 
the Use of Terrorism by Joseph Stalin, 1934-1953 , Master Thesis , College of Arts 
and Sciences , Florida State University , 2010, pp.31-32 .  

 . 032كسال , السرجر الدابق , ص    (3)
(4)   Arthur E . Adams , Stalin and his times , Waveland Press ,( Illinois , 1986 ) , 

p.103 .  
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لدتاليغ نيائيا في حيغ حاز كيخوف تقخيبا عمى اصػات جسيع السسثميغ  311لع يرػت حػالي 
ىجفيغ رئيدييغ: تع تجميخ او ارسال عجد كبيخ مغ الجكتاتػر حقق .  (0) 0002البالغ عجدىع 

لعسل , وتع تخفيس بكية الدكان الى العشاصخ العجائية الدابقة او السحتسمة الى معدكخات ا
 .3 (0)اقرى حج مغ الرست و الصاعة

بعج الحادثة باسابيع قميمة اعجم اكثخ مغ مئة شخز مغ اعزاء الحدب وتع الكبس عمى        
ن الثاني يخ وكاميشيف مغ ضسشيع . وفي كانػ االالف مغ اتباع تخوتدكي وزيشػفييف وكان االخ

زيشػفييف وعذخة اخخيغ مابيغ خسذ الى عذخ سشػات . وبعج م تست محاكسة كامشيف و 0632
ذلظ حكع وسجغ اثشي عذخ عزػا مغ السفػضية الذعبية لمذؤون الجاخمية واالالف مغ 

يقزي بامكانية استعسال عقػبة االعجام  . وفي نيدان اصجر الجكتاتػر مخسػماً (1)البخجػازييغ 
  .(2)ان ييجد االباء بسػت اشفاليع  ضج االشفال في سغ الثانية عذخة . ومغ ىشا تسكغ

م تع وضع دستػر اشتخاكي ججيج لمبالد , جعل مغ مجمذ الدػفيتي 0633في عام        
االعمى الحي يشتخب كل اربع سشػات , الدمصة االعمى في البالد , اذ تػلى تعيغ ىيئة الخئاسة 
ورئيذ الجولة والػزراء , وبحلظ حل السجمذ محل السؤتسخ الدػفيتي والمجان السخكدية , والغيت 

ية في الدراعة والرشاعة والتجارة والغيت الصبكية . وقدع البمج الى ثالث شبقات السذاريع الفخد
العسال والفالحيغ والسثقفيغ .وجعل جسيع مغ يرل الى مخكد الكيادة في الدمصتيغ التذخيعية 

 .(3)والتشفيحية يجب عميو ان يكػن مغ اعزاء الحدب الذيػعي 

ر ششت حسمة االرىاب والتصييخ التي جاءت لتسثل مغ السفارقات انو في وقت نذخ الجستػ        
م بيجف تقػية الشفػذ 0635-0633اقرى انػاع التعدف واالستبجاد , استسخت مابيغ عامي 

لتحقيق دكتاتػرية شخرية مصمقة لع يستمكيا ستاليغ قبل عام  جيًجا. و (4)الدياسي الجاخمي 
                                                           

 . 033ص-032تج , السرجر الدابق , ص     (0)
 
(3)  Stephen J. Lee , Stalin and the Soviet Union ,  Routledge ,( London and New 
York ,1999 ) , p.22.  

 . 034تج , السرجر الدابق , ص    (1)
(5)   Kallen , Op. Cit , p.29 .  

 . 05ص-04جاسع وعالوي , السرجر الدابق , ص   (3)
 . 056كاضع وعبج , السرجر الدابق , ص (4)  
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-0604ارتبط بميشيغ بيغ عامي التصييخات . وكان ييجف لمتخمز مغ الجيل البمذفي الحي 
باعتباره الػريث الػحيج لميشيغ وسيزسغ مشربو لمجكتاتػر  ىحا وحجه سيزسغم باكسمو , 0601

الى خالل ىحه الفتخة وتكػن  استسخ الجدء االكثخ سسعة مغ االرىاب الدػفييتي. (0) شػال حياتو
حج كبيخ مغ ثالث محاكسات رئيدة عقجت في مػسكػ والتي ميجت الصخيق لالرىاب. يسكغ 
افتخاض ان ىحه ىي السخحمة االولى مغ عسميات التصييخ في عيج ستاليغ. مع االليات السػجػدة 

 .(0) لمديصخة عمى السجتسع وتشفيح ديكتاتػرية شسػلية

عزػًا مغ خمية تخوتدكي  03ع محاكسة م ت0633السحاكسة االولى جخت في عام        
زيشػفييف خالليا اعتخف كل مغ زيشػفيف وكاميشيف مغ بيغ آخخيغ بالتشطيع الغتيال كيخوف , 

خالل االستجػابات التي سبقت  .(3)وكحلظ التامخ مع تخوتدكي  لقتل ستاليغ  وقيادات اخخى 
خػًفا عمى عتخافيع جاء ا ان  االالسحاكسة , نفى زيشػفييف وكاميشيف اي تػرط مع تخوتدكي. 

السيسا انو السخسػم الدابق خػل باعجام  حياة افخاد العائمة بعج تيجيجات متكخرة مغ خاشفييع.
بجخائع لع  االعتخاف وافقػا عمى االشفال الحيغ بمغػا اثشي عذخ عامًا مسا مكشو مغ تيجيجىع .

 السحكسة, اال ان  جاميع او اسخىعاع عمى انو لع يتع بعج تمقي ضسانات مغ ستاليغ ,  يختكبػىا
 .(1) عمى جسيع الستيسيغ باالعجام , واشمق عمييع الشار في الدجغ حكست

ىحه ,  دبعة عذخ متيسا ججيجام جخت السحاكسة الثانية , ل0634ن الثاني عام في كانػ        
 Karlكارل راديك الدعيع اليداري الدابق  , السخة كان الستيع يسثل الشخبة االدارية الذيػعية

Radek (2) رفس راديظ في البجاية التػقيع عمى  (0)مغ اعزاء الحدب السحتخميغ والسسيديغ .

                                                           
(1)   Lee , Op.Cit, p.22 .  
(2)   Rooney , Op. Cit, p. 31 .  
(3)   Naimark , Op. Cit , p.100 .  
(4)   Walz , Op.Cit ,p. 93 .  

دورا في نذخ الػثائق والسعمػمات بالمغة االلسانية في  ادىاحج الساركدييغ الشذصيغ في بػلشجا ,  :كارل راديك (2)
, وعيغ مفػضا لمذؤون الخارجية . بعج وفاة ليشيغ  السانيا عقب الثػرة البمذفية . شارك في معاىجة ليتػفدظ

ايام نذخة مقالة بعشػان ليػن تخوتدكي مشطع الشرخ , الحي وصف فيو دور تخوتدكي العبقخي في الجير  ةبخسد
.كان مشتقجا ليداسة ستاليغ وىحا ما ادى الى فرمو مغ مشربو كشائب لجساعة صغ يات في مػسكػ ونطع 

 يشػفييف  في الحكخى العاشخة لثػرة اكتػبخ , ثع تع شخده مغ الحدب . نقال عغ :مطاىخة في ليشغخاد مع ز 
 . 036كسال , السرجر الدابق , ص 
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اعتخافاتو اال بعج مقابمة ستاليغ , الحي وعجه بحساية حياتو اذا اعتخف في السحكسة انو عسيل 
خف فاعت Tukhachevsky(0) تيخهتذهفدكي لتخوتدكي وان يذيخ في اعتخافو الى تػرط

 Bukharinبهخارين بسؤامخة تخوتدكي وىتمخ لتخخيب البالد .كسا اشارت اعتخافاتو الى  تػرط 
.في الحادي عذخ مغ (1)واليسيغ في السؤامخة وشسمت اعتخافاتو السعارضة خارج دائخة اليسيغ (3)

الكثيخ بعج .  تيخهتذهفدكي, مغ ضسشيع ,حكع ثسانية قادة عدكخييغ بارزيغحديخان العام نفدو
مغ خالل  . مغ التعحيب اعتخف القادة العدكخيػن االقػياء في الدابق بالجخائع التي اتيسػا بيا

بعج السحاكسة مباشخة تع اعجاميع. اثارت  .ىحه الػسائل , قامػا بتجخيع رفاقو في الجير االحسخ
ا مغ الزباط رب مغ اربعيغ الفً افرل ما يقفتع  , السحاكسة عسمية تصييخ كبيخة لمجير االحسخ

. ففي مابيغ شباط عام (2) والسفػضيغ , مع اعتقال ما يقخب مغ احج عذخ الًفا وادانة سبعة االف
                                                                                                                                                                      

(1)   Michael polano , The Great Terror: Violence, Ideology, And The Building Of 
Stalin's Soviet Empire , Master Thesis , the Graduate School , Wayne State 
University,2017 , pp. 72-73 .  

مجرسة ألكدشجر العدكخية في تخخج مغ  0601, في عام م0563قائج روسي ولج في عام   : تيخهتذهفدكي (0)
قػات السشاشق الحخب األىمية اصبح قائج  بعجخ. انزع إلى الجير األحس 0605في عام  مالزم.بختبة  مػسكػ

,و رئيذ األكاديسية العدكخية لمجير األحسخ , مداعج ونائب رئيذ , ثع رئيذ  العدكخية الغخبية وليشيشغخاد
انتخابو عزػا في المجشة التشفيحية السخكدية التحاد الجسيػريات االشتخاكية الدػفياتية  وتع أركان الجير األحسخ .

اعجم  0634يخان حد  00قبس عميو وجخد مغ الختبة العدكخية وحكع عميو باإلعجام. في  0634. فػفيي عام 
 رميا بالخصاص . يشطخ:

Юлия Кантор , Война и мир :МИХАИЛ АТУХАЧЕВСКОГО , Издательский 
дом Огонѐк: «Время» ,(Москва ,2005 ) ,С C. 506 -505 

م . انزع الى حدب 0614-0612في مػسكػ شارك في ثػرة  م0555ثػري روسي ولج في عام :  بهخارين  (3)
م فخ الى الخارج وعسل تحت قيادة ليشيغ 0600م .اعتقل مخارا وتكخارا  في عام 0615العسل االشتخاكي في عام 

م .كان رئيذ 0631م  وفي اب مغ العام نفدو انتخب  عزػا في المجشة السخكدية حتى عام 0604عاد في عام 
م في عام . ثع انتخب 0606م الى عام 0601وعزػا في السكتب الدياسي مغ  0606لى عام تحخيخ بخافجا ا

 عزػا في المجشة التشفيحية السخكدية لالتحاد الدػفيتي . يشطخ :
Anonymer Autor , »Unpersonen« wer waren sie wirklich ? Bucharin , Rykow ,Trotzki 
Sinowjew , Kamenew , Übersetzen : Barbara Heitkam , Sibylle Kubale und Sven 
Schmieder , Dietz Verlag Berlin ,( Berlin ,1990 ) ,S.9. , 

 . 041كسال , السرجر الدابق , ص   (1) 
(5)   Rooney , Op. Cit, p. 40 .  
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 2ضابصا مشيع  35346م نفحت عقػبة االعجام بحق حػالي 0635وشباط عام -0634
 062مغ اصل  001, و 52قائج فيمق مغ اصل 24و 02قائج جير مغ بيغ 03مارشاالت و

ت التصييخات السثقفيغ , ولع تدمع مشيا القػميات . ونفحت سمدمة مغ العسميات قائج فخقة . شسم
الحي كان ييجف الى اجتثاث العشاصخ  11114الجساعية مغ خالل عجة قخارات مشيا قخار 

الزارة واضاف الجكتاتػر عمى القخار ليذسل الكيشة والصائفية والفاشية والزباط والسجخميغ 
الفًا الى  002الفًا رميا بالخصاص , وارسل  42عجام حػالي والجػاسيذ , راح ضحيتو ا 

الحي اقخ الكبس عمى زوجة واوالد الحي يعتخف بجخيستو خيانة  11153معدكخات العسل. وقخار 
سشػات .وصل عجد الديجات الالتي ُقبس   5-3الػشغ وارساليع الى السعدكخات مجة مابيغ 

  .(0)واعجم الباقي فيسا بعج  4026ترف اكتػبخ نفي الف سيجة في مش 05عمييع بتمظ التيسة الى 

ا ", وصل ستاليغ الى الشقصة التي اصبح فييا الثانيةسحاكسة البعج  ا مطمق  . " استبداده استبداد 
اكسل ابعاد البالشفة القجامى مغ الحدب , وخالل الدشػات القميمة السقبمة , اعتقل واعجم ما ال يقل 

 .(0)المجشة السخكدية% 41عغ 

شخرا مغ  00ضست.م 0635اذارجخت السحاكسة االستعخاضية الثالثة واالخيخة في       
مفػضية الذعب ورئيذ و  تػمدكيو ريكػف و  نيكػالي بػخاريغ ,ابخزىع السعارضة اليسيشية" 

بانيع تخوتدكيػن ويخصصػن لقتل ستاليغ وتجميخ االتحاد واتيسػا الدابق جيشخيظ ياجػدا 
 00 عمى امل انقاذ عائمتو , اعتخف اخيًخا في .وابشو الخضيعبقتل زوجتو بػخاريغ ىجد الدػفيتي.

 .(3) ياجػدا و تػمدكيو ريكػف فػرا مع و  تع اعجامواذار , 

م . وبحمػل العام التالي كانت نتائج تمظ 0635انتيت مخحمة التصييخ االعطع في عام        
الشاس العادييغ واالعجام والشفي التعدفي الى  السخحمة مغ التصييخات قج شسمت الكبس عمى اآلف

الف  31سيبيخيا, وانػاع التعحيب وتزاعفت معدكخات العسل .ووججت مقبخة جساعية دفغ فييا 
الف راىب مغ العشاصخ اليسيشية  04. وكان قج اعجم مايقارب  (1)عامل في مشاجع االورال

مغ بػجػد هللا او مغ يخيج استخجاع والسػالية لمجيغ . كان الزغط بذكل دمػي عمى كل مغ يؤ 

                                                           
 .046ص-041كسال , السرجر الدابق , ص   (0)

  (0)  Walz , Op. Cit, p.95 .   
(3)   Polano , Op.Cit ,pp. 74-75 .  

 . 056كاضع وعبج , السرجر الدابق , ص    (1)
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التقاليج الجيشية .كسا صفى الجكتاتػر تقخيبا كل الكيادات السدمسة السثقفة وقبس عمى كل الذيػخ 
الف ييػدي الى الحجود  06وعمساء الجيغ ونعتيع بالسخخبيغ والجػاسيذ.كسا تع ىجخة حػالي 

. تذيخ محكخات (0)ثيخا امام حخكة التصييخالريشية, وبالصبع لع يخض ذلظ الييػد لحلظ لع يسكثػا ك
ل تمظ السخحمة , عشجما الى عجد الزحايا التي تست ترفيتيع خالرئيذ وزراء بخيصانيا تذخشل 

عذرة ماليين , ان ىذا شيء مرعب ولكنو استمر  " ستاليغ كان جػاب االخيخ : سال تذخشل
 .(0)"لعدة سنهات وكان شيئا صعبا وسيئا لكنو ضروري 

الحراع االيسغ لمجكتاتػر في تشفيح االرىاب  Nikolai yezhov(1) ايزوف نيكهاليكان        
الكبس عمى مداعجي ي انحاك .وما لبث ان تع رئيذ الذخشة الدخية لالتحاد الدػفيتوىػ   .(1)

بعج اتياميا بالحفاظ عمى عالقات مع  توزوجوانتحخت .  ايدوف وبجاوا في الذيادة ضج رئيديع
تعخض لشفذ اساليب و اعتقل نيكػالي ايدوف ,   م0636 نيدان 01في و  جيات اترال مذبػىة

مغ  كالحيغاالرىاب العطيع. مخحمة االستجػاب الػحذية التي شجع ضباشو عمى استعساليا في 
بان مثمي الجشذ. اعتخف  ومخ الغتيال ستاليغ أالساني تو  بػلشجي جاسػس بانوقبمو , اعتخف 

راقرة. في  والجه , ايدوف ,لع يكغ في الػاقع عامل مرشع سابق, بل كان عامل دعارة. ووالجتو
 شباط 0مباشخة بعج السحاكسة في  , اال انو اعجم ةمحاكستو , تخاجع عغ ىحه االعتخافات الكاذب

  .(2)م 0611

مع دق شبػل الحخب والحت في االفق تراعجىا ,خففت حجة الدياسة تجاه الكشيدة        
الشعال السذاعخ الػششية واستعسال الكشيدة لجخػل الحخب وتقميل نقسة الذعب. كحلظ بالشدبة 

                                                           
 . 035ص-030كسال , السرجر الدابق , ص   (0)
 . 01ص-06جاسع وعالوي , السرجر الدابق , ص    (0)
غ  م عي0604عام م في سان بصخسبخغ  . انزع لمحدب في 0562ولج ايدوف في عام :  ايزوف نيكهالي   (3)

م , وتػلى عجة 0605إلى كانػن الثاني   0604, مغ تذخيغ االول   2الحدبية لػرشة السجفعية رقع  الخميةفي
م 0600إحجى لجان الحدب في مقاشعة قازان في في  مشاصب ابخزىا عزػ السكتب ورئيذ التحخيس والجعاية 

 :  م . لمسديج يشطخ0633ورئيدا لمذخشة الدخية في عام عيغ مفػض الدراعة . 0606. في 
  
Marc Jansen , Stalin's loyal executioner , Hoover Institution Press , ( California ,  
2002 ) . 

(4)   Walz , Op.Cit, p.102 .   
(5)   Polano , Op.Cit ,pp.85-86 .  
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م 0606لمسدمسيغ فقج صجرت الرحف االسالمية ونزست رحالت حج الول مخة مشح عام 
عتبار لكثيخ مسغ شخدوا مغ الحدب وفقجوا وضائفيع .غيخ ان .واشمق سخاح االف واعيج اال(0)

. فقج  (0)عسميات االعتقال والدجغ واالعجام استسخت لكغ بسدتػى اقل بكثيخ مغ ذي قبل 
ضل الشطام و "اعداء الدولة".واصمت الذخشة الدخية ومػضفػىا تصبيق الدياسات االمشية الزالة 

لحيغ تع انذاؤىع في السخاحل االولى مغ عسميات الػاسع مغ الحخاس والذخشة والسدؤوليغ ا
 00انجالع الحخب في  . التصييخ عمى استعجاد العتقال واستجػاب واعجام الدكان الدػفييت

بذظ  "اعداء الذعب"عػدة قػاعج صارمة لمغاية عمى السخيسات. ويشطخ االن الى  0610 حديخان
 .(3)اقػى وتع اعجام االالف عمى الفػر

ومغ الججيخ بالحكخ عقب الحخب حجث تػتخ بيغ جسيع رتب الجير مغ جية وبيغ        
الجكتاتػر ستاليغ مغ جية اخخى , اذ ابجوا استياءىع مغ الجكتاتػر النو ندب الشرخ العطيع عمى 
الشازية لشفدو , لع يكغ الجكتاتػر غافال عغ ذلظ االستياء وتػجذ الخيفة مغ انقالب ضجه فابجل 

 5,2البخية ووزيخ الجفاع وقام بتدخيح عجد كبيخ مغ الجير بمغ اجسالي السدخحيغ قائج القػات 
كسا اعاد مجمذ الدػفيات االعمى , قبل اعالن جمدتو االولى  .(1)م 0614مميػن شخز عام 

انتخاب جػزيف ستاليغ رئيًدا لسجمذ الػزراء الخوسي )رئيذ مغ اذار  06في بعج الحخب 
حتفع رئيذ الػزراء ستاليغ ايًزا بمكبو العام ويطل وضل يالجساع. الػزراء(. كان الترػيت با

وزاد كبت .(2)رئيًدا لمقػات السدمحة لالتحاد الدػفيتي واميًشا عاًما لمجشة السخكدية لمحدب الذيػعي
الحخيات , وصارت الحخكات العمسية والثقافية والفشية تيجف الى تعديد مكانة الجكتاتػر. وتع تغيخ 

.وقامت مػجة ججيجة مغ االضصياد (3)راسية في الجامعات بسايتفق مع التػجو الذيػعي السػاد الج
االضصياد في بجاية الخسديشيات ضج السديحيغ والقي الكبس عمى الكثيخ مغ رجال الجيغ 

. وبجا في شغ نػع ججيج اليمع ضج االشباء والسيشييغ والدكان (4)واغمقت العجيج مغ الكشائذ 

                                                           
 .032ص-030كسال , السرجر الدابق ,ص   (0)
 . 050ص-041تج , السرجر الدابق , ص   (0)

(3)   Rooney , Op. Cit, p.77 .  
 . 021ص-016كسال , السرجر الدابق , ص    (1)

(5)  The Evening star , No. 37209 , new York , 20 march 1946 .  
 .005ص  السرجر الدابق ,وس , ابػ الخ    (3)
 . 030كسال , السرجر الدابق , ص   (4)
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مميػن ييػدي الى  0حاكسة وذلظ لتشفيح مخصط لتخحيل نحػالييػد . وقام بعسل عخض لس
م استعسل اخخ استعسال رسسي لالرىاب , فتع الكبس عمى 0620معدكخات العسل . وفي عام 

تدعة مغ كبار اشباء الدػفيت الحي اتيسػ بتدسع وقتل الكيادة الدػفيتية , اال ان وفاتو في عام 
 .(0)حال دون ذلظ  0623

 

 

 الخاتمة 

اذ كان في مابيغ الخساسة , انزع ستاليغ لمدمظ الدياسي والعسل الثػري في سغ مبكخ  
والدادسة عذخ مغ عسخه , ومثمو كسثل جسيع الجكتاتػريات بجأ بترفية اقخب الشاس اليو في 

  نطام دكتاتػري .بجاية شخيقو الى بشاء 

ابادة  بيجف ,العشف كانت قائسة عمى ان دكتاتػرية ستاليغ كغيخىا مغ الجكتاتػريات  
نفدو اعزاء الحدب العجو والسعارض لكغ دكتاتػرية ستاليغ تخصت ذلظ اذ انيا وصمت الى 

م 0601-0604لمتخمز مغ الجيل البمذفي الحي ارتبط بميشيغ بيغ عامي والبمذفييغ االوائل 
شػال باكسمو , ىحا وحجه سيزسغ لمجكتاتػر باعتباره الػريث الػحيج لميشيغ وسيزسغ مشربو 

مخحمة مغ االرىاب  , فعج ستاليغ وامتجت الى الجير  . كحلظ االعزاء السحتسمة عجاءىع حياتو
عشجما بجأ  االرىاب االستاليشي خففالثالثيشات , غيخ ان في مشترف سسيت باالرىاب االعطع 

ستخجام الجيغ وحذج الذعب ب العالسية الثانية تمػح باالفق وذلظ بيجف تخفيف الشقسة واالحخ 
 , وما ان انتيت الحخب حتى عاد العجاء والعشف مغ ججيج .لمحخب 

سمصة وعميو مارس الجكتاتػر ستاليغ ان االقتراد ركيدة اساسية في بشاء دولة قػية 
 ,الحي يتصمب تحقيق ذلظ  مصمقة في سبيل الديصخة عمى االقتراد وتقػيتو غيخ ميتسا بالثسغ

وذلظ  ندتصيع ان نقػل بان ستاليغ خالف الفكخ الذيػعي الحي يعتشقووفي السجال االقترادي 
, فالذيػعية كػن اليج العاممة اصبحت اداة بيج الجولة وكالعبيج وليذ كسا يجعػ الفكخ الذيػعي 

 تتزسغ ممكية الذعب لمسشذآت االقترادية .
                                                           

(1)   Rooney , Op. Cit, pp.87-88 .  
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اضعة الدارة االتحاد الدػفيتي  , قام الجكتاتػر ستاليغ بشرب العجاء لمجيانات الخ
السديحية واالسالم والييػدية وفتظ بيع , لكغ ىحا العجاء لع يكغ نابع مغ فخاغ او عجاء شخري 

 انسا كان نابع مغ الفكخ الذػعي الحي كان يعتشقو ستاليغ .


