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 االشتراكية                                                    

 واالنتصار الكبير عمى الفاشية المكاسب ...ةالصعب الخيارات

 (5151-5991)بمناسبة الذكرى السبعون لمحرب الوطنية العظمى 

 بقمم د.نجم الدليمي                                                                                   

 المقدمة

       اختبار لجميع القوى االقتصادية والتنظيمية لكل أمة" ىي "الحرب                   

 لينين                                                                                         
 

لالنتصار عمى الفاشية األلمانية. وبيذه المناسبة تحتفل األحزاب  السبعونتحل الذكرى  9/5/5105في      
بيذا االنتصار الكبير الذي حققو  المحبة لمسالم والديمقراطية والشعوب والشيوعية الوطنية والتقدمية واليسارية 

لين, والذي ألحق أكبر ىزيمة الشيوعي السوفييتي برئاسة يوسف ستا الشعب السوفييتي تحت قيادة الحزب 
في عقر دارىا وأنقذ شعوب العالم أجمع من خطر الفاشية, ىذا  باإلمبراطورية األلمانية الفاشية وسحقيا 
  العالمية. الطاعون والخبيث الذي ولدتو الرأسمالية 

 االول المبحث                                              

  المينينية والحرب -الماركسية                                       

 االول المطمب                                              

 العادلةالعادلة وغير  بالحرو                                       

لسوفييتي المينينية بوجود نوعين من الحروب: عادلة وغير عادلة. وقد خاض الشعب ا -تقر الماركسية      
, وتم تحرير البالد وطرد الغزاة 0995إلى أيار عام  0990حربا وطنية عادلة في الفترة من حزيران عام  
, وشكمت أكبر امتحان واشتباك حربي بين وطبقياً  ايديولوجياً  األلمان. وىذه الحرب العادلة كانت تحمل طابعاً  
   االشتراكية والرأسمالية. 

الزمة وحتمية لممجتمع البشري, بل ظيرت بظيور الممكية الخاصة لوسائل ليست الحرب ظاىرة م     
اإلنتاج, أي بظيور المجتمعات الطبقية. وىذه الحروب غير العادلة أخذت تحمل طابعا عدوانيا وشرسا. إنيا  
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تاج ظيرت في المجتمعات العبودية واإلقطاعية والرأسمالية, وكمما تطور شكل الممكية الخاصة لوسائل اإلن 
  رافقيا تطور في عدوانية وىمجية ىذه الحروب غير العادلة. 

وليدة لمتناقضات االجتماعية واالقتصادية في المجتمع الطبقي. واليدف  غير العادلة ىي الحروب أن   
الحروب غير العادلة ىو االستحواذ عمى ثروات الشعوب لصالح الطبقة الحاكمة بيدف  الرئيسي من ىذه 

واالقتصادي واأليديولوجي عمى ىذه الشعوب, بدليل أن السالم لم يسد من أصل  لسياسي بسط نفوذىا ا
سنة, أما بقية السنوات فكانت مسرحا لمحروب غير  568المجتمع البشري سوى  سنة من تاريخ  1950

سواء ولغاية اليوم سنة واحدة من دون إشعال ىذه الحروب غير العادلة  0968  العادلة. ولم تمر منذ عام 
  (.0اإلقميمي أو العالمي) عمى النطاق المحمي أو 

مميار  1,5حربًا ونزاعًا, ذىب ضحيتو  0955سنة الماضية  5511لقد شيد المجتمع البشري وخالل      
 1157كفاتريميون) الف تريميون(, وخالل  005,1نسمة وبمغت الخسائر المادية ليذه الحروب والنزاعات 

( سنة فيي كميا حروب 1011سنة, اما البقية) 557م السالم والتعايش السممي أال سنة لم تذق البشرية طع
 وحصة االسد منيا ىي حروب غير عادلة وىي وليدة لممجتمعات الطبقية.

يرجع أحد أىم األسباب لمحروب غير العادلة في ظل النظام الرأسمالي, وخاصة في مرحمتو المتقدمة و      
لى اشتداد الصراع اإلمبريالية, إلى تفاقم و   اشتداد حدة التناقضات والصراعات بين الدول اإلمبريالية نفسيا, وا 
االجتماعي واأليديولوجي داخل كل بمد رأسمالي وفشل النظام اإلمبريالي العالمي في  -والتناقض االقتصادي 
عادلة أحد أىم معالجة أزماتو الدورية والحتمية بالطرق السممية, وأصبح أسموب إشعال الحروب غير ال 
عمى  األساليب القذرة لتصريف أزمة ىذا النظام البربري والمتوحش. وما نعيشو ونراقبو اليوم خير دليل ممموس  

  ىذا.

ساعد تفاقم واشتداد حدة الصراعات االقتصادية واالجتماعية بين الدول الرأسمالية نفسيا عمى خمق لقد      
ر الفاشي الرجعي. الفاشية ىي الوليد الشرعي النابع من رحم النظام كل الظروف المساعدة لنمو وتطور الفك 
بادة الشعوب. وبسبب ىذه   اإلمبريالي العالمي, وىي تمثل أيضا تكريسا لمظالم واإلرىاب واالستغالل وا 
  األزمات وصل النازيون األلمان وغيرىم إلى السمطة. 

يديولوجي واقتصادي. أن       المحددات  وال يمكن أن تكون الحروب خارج ىذه لكل حرب مضمون سياسي وا 
السوفييتي  األساسية. وكان جوىر برنامج ىتمر يكمن في ىيمنة ألمانيا عمى أوربا والقضاء عمى االتحاد 
إمبراطورية  وتوسيع السمطة األلمانية وىيمنتيا عمى أميركا وآسيا وأفريقيا, وتحويل الرايخستاغ الثالث إلى 

لإلمبراطورية األلمانية  ذ عمى خيرات الشعوب ونيبيا وقيادة العالم. ىذه ىي أىم األىداف عالمية, واالستحوا
 (.5الفاشية)
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الرابعة, فيكمن في االستحواذ عمى  أما ىدف اإلمبريالية األميركية من حربيا الثالثة "الباردة" وحربيا      
والقضاء عمى الشيوعية وقيادة العالم.  خيرات الشعوب, وخاصة منابع النفط, وتقويض االتحاد السوفييتي 

من االتحاد السوفييتي, بل كان وال  لم ينبع  0990حتى عام  0996والخطر عمى العالم في الفترة من عام 
 بقيادة اإلمبريالية األميركية.يزال ينبع من النظام اإلمبريالي العالمي 

اذ  دموية في عمر النظام اإلمبريالي العالمي, يعتبر القرن العشرين, كما ىو معروف, من أكثر القرون      
يديولوجياً  اقتصادياً  شيد القرن العشرون ثالث حروب عالمية تحمل طابعاً  العالمية  ...وىي الحرب وعسكرياً  وا 

المادية  مميون جريح ومعوق, وبمغت كمفتيا  51ماليين قتيل و 01( وذىب ضحيتيا 0908-0909األولى )
 95  (, حيث بمغ عدد الضحايا البشرية ما بين 0995 -0919رب العالمية الثانية )مميار دوالر, والح 188

 9مميون شخص, وبمغت كمفتيا المادية  011مميون قتيل, وعدد الجرحى والمشوىين ما ال يقل عن  51و
لى عام إ 0996ترليونات دوالر, أما الحرب العالمية الثالثة المسماة "الحرب الباردة" والتي امتدت من عام  
(. وبدأت الحرب العالمية الرابعة بعد غياب 1ترليون دوالر) 05و 01فقد بمغت كمفتيا المادية ما بين 0990  
ولغية اليوم, وىي حرب غير عادلة  5110االتحاد السوفييتي وأخذت طابعا "عمنيا وشرعيا"!! منذ عام  
لم وتحت "مبدأ" "من ليس معنا فيو ضدنا", أشعمتيا االمبريالة األميركية وحمفاؤىا ضد غالبية شعوب العا 
وتحت شعار "مكافحة اإلرىاب الدولي", ىذه الخرافة الوىمية والمفتعمة التي ينطبق عمييا المثل أو الحكمة  
الصينية القائمة "من الصعب اإلمساك بالقط األسود في غرفة مظممة, وخاصة إذا كان القط غير موجود  
  أصال". 

إلمبريالي العالمي وقوى الثالوث العالمي ىي المسؤولة عن إشعال الحروب العالمية غير النظام اأن       
العادلة التي نشبت في القرن الماضي وفي بداية القرن الحادي والعشرين. وفي ىذا الصدد يشير لينين إلى أن  
ا في ساحة الوغى", "النصر يرتين في أية حرب في نياية المطاف بحالة ىمة الجماىير التي تيدر دماءى  
وأكد قائال: "إذا بمغ األمر حد الحرب يجب أن يخضع كل شيء لصالح الحرب, ويجب أن تخضع حياة  

برمتيا لمحرب, وال يجوز أدنى تياون بيذا الشأن", كما قال إن "الحرب ينتصر فييا الذي عنده مزيد  البالد 
                     الشعب".في وسط ومزيد من مصادر القوة ومزيد من الصمود  االحتياطات  من
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 الثاني المطمب                                             

 أىدافيا ومراحميا -الحرب العالمية الثانية                                

وغير ذلك.  لكل شعب من شعوب العالم مآثر سواء أكانت اقتصادية أم عسكرية أم ثقافية أم سياسية      
في حياة ىذا الشعب أو ذاك. وال يمكن إلغاء أو محو  كبيراً  إيجابياً  وىذه المآثر التاريخية أدت وستؤدي دوراً  
أو تزوير ىذه المآثر الكبرى. وميما حاولت األقالم الصفراء وخونة الشعوب من تشويو ىذه المآثر, فإن  
ريخ. ويعد الحصول عمى االستقالل السياسي وتحرير مصيرىم الفشل, ومصيرىم في المستنقع ومزبمة التا 
أو  الشعب من الظمم والعبودية والدكتاتورية والفاشية والحصول عمى الحرية وغير ذلك مأثرة كبرى ليذا الشعب  

أكتوبر  ذاك. ولكل مأثرة وزنيا وتأثيرىا الخاص في مسيرة التاريخ البشري. ومن ذلك, عمى سبيل المثال, ثورة 
 09و ( وثورتا العشرين 0995 -0990واالنتصار عمى الفاشية األلمانية ) 0907كية العظمى عام االشترا

تحمل  ثر واألحداث السياسية أتموز في العراق وانتصار الشعب الصيني والشعب الفيتنامي... لكل ىذه الم
تغيير موازين القوى السياسية  في آن واحد. وقد أدت ىذه المآثر الشعبية دورا رئيسيا في طابعًا محميًا وعالمياً 

  .0995عالميا, وخاصة ثورة أكتوبر واالنتصار عمى ألمانيا الفاشية عام  

دل انتصار الشعب السوفييتي في حربو الوطنية العظمى العادلة عمى حقيقة موضوعية, وىي أنو ال لقد     
  .مثاالً  السوفييتيتقير وتروض الشعوب, ومنيا الشعب  قوتيا من ان ميما كانتو توجد قوة  

األزمة االقتصادية واالجتماعية  0911-0959أزمة  يرجع نشوب الحرب العالمية الثانية إلى ظيور
التي اجتاحت النظام اإلمبريالي العالمي, وخاصة الواليات المتحدة األميركية, بدليل  والسياسية والفكرية 
, وانخفض اإلنتاج 0959بالمائة مقارنة بعم  69بنسبة  0911الصناعي األميركي في عام  انخفاض اإلنتاج 

بالمائة عمى التوالي. وبمغ عدد العاطمين عن العمل في  88و 80والبريطاني بنسبة  الصناعي الفرنسي 
ماليين في ألمانيا  5مميون عاطل عن العمل في أميركا و 01مميون عامل منيم   11البمدان الرأسمالية 

(. وكان الصراع داخل النظام اإلمبريالي العالمي بين الكتمتين 9بريطانيا) عامل في  5611111و
يطاليا  واليابان من جية, وأميركا وبريطانيا وفرنسا من جية أخرى كان أحد أىم  اإلمبرياليتين: ألمانيا وا 

  العالمية الثانية. األسباب الرئيسية الندالع الحرب 

روسيا ىي سحق قواتيا المسمحة والقضاء عمى  "ميمتنا حيال أن :11/1/0990ىتمر في  لقد أشار    
"إضعاف الشعب الروسي إلى درجة  التي تيدف الى)"أوست"( األلمانية   “ost” حسب خطة و ,  الدولة". 

  (.5بسط السيطرة األلمانية عمى أوربا")و عمى عرقمة...  تجعمو غير قادر 

ورومانيا  ضم كال من إيطاليا واليابان وبمغاريا وىنغاريا لقد استطاع الحمف الفاشي بقيادة ألمانيا اليتمرية والذي 
وىولندا  يوما, والدانمرك في خالل يوم واحد, والنروج وبمجيكا  15وفنمندا... احتالل بولونيا في خالل 

ما  ولوكسمبورغ...في خالل فترة قصيرة , وىزم الجيش البريطاني, إال أنو لم يحتل بريطانيا. وسرعان 
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تحت سيطرة الحمف الفاشي بقيادة ألمانيا  0990ا. وأصبحت أوربا في صيف عام استسممت فرنس
(. أي, بمعنى آخر, لم تقف أوربا وشعوبيا أمام الغزو األلماني الفاشي إال لحظات . وأصبح كل 6اليتمرية) 
  اقتصاد أوربا المحتمة يعمل لصالح استمرار الطاحونة اليتمرية الفاشية. 

يسي ليتمر في حربو غير العادلة ضد الشعب السوفييتي استئصال الفكر الشيوعي كان اليدف الرئ     
إلى  أيضا  ىتمر والقضاء عمى السمطة السوفييتية واالستحواذ عمى خيرات الشعب السوفييتي. وكان ييدف 

قامة ما يسمى بالنظام ال عالمي احتالل دول الخميج النفطية التي كانت تحت الييمنة البريطانية حينذاك وا 
الجديد, وأساسو اإليديولوجي الفاشية. وبيذا الخصوص يشير البرفسور في التاريخ الجنرال دميتري  
فولكاغونوف إلى أن "أيديولوجيا الفاشية , التي تكون األساس النظري والسياسي لمذىب اإلمبريالية األلمانية  
عكس فييا بوضوح األزمة الروحية لمنظام العسكري, ىي أكثر أصناف اإليديولوجيا البرجوازية رجعية. وتن 
ن معاداة الشيوعية ىي النواة االجتماعية السياسية إليديولوجيا الفاشية... وال يجوز  الرأسمالي بأكممو...  وا 
  (.7نسيان أن أيديولوجيا الفاشية ىي مجرد واحد من األصناف المتطرفة آلراء الرأسمال االحتكاري") 

يكمن  األميركية من إشعال حربيا العالمية الرابعة بذريعة "مكافحة اإلرىاب الدولي" ىدف اإلمبريالية أن     
و"غير  بالدرجة األولى في العمل لتقويض وتخريب الحركة الشيوعية العالمية بكل السبل الممكنة "السممية" 

قامة ما بالنظام  يسمى  السممية" واالستحواذ عمى خيرات وثروات شعوب العالم , وخاصة منابع النفط, وا 
  العالمي الجديد تحت قيادتيا, أي السيطرة عمى العالم؟!

العظمى,  يشير الجنرال فاليري فارينيكوف, عضو مجمس الدوما )البرلمان( والمشارك في الحرب الوطنية      
وفييتي, الس إلى أن قيادة البالد حصمت عمى معمومات تؤكد استعداد ألمانيا اليتمرية لميجوم عمى االتحاد 

باالستعداد  عمى معمومات بأن ألمانيا بدأت  0990وحصمت قيادة االستخبارات العسكرية السوفييتية في عام 
 051إلى  زاد عددىا  0990فرقة عسكرية وتوجيييا نحو الحدود السوفييتية. وفي شير أيار عام  81لتجييز 

في يد  ذه القوات ستكون أداة ضغط رئيسية فرقة عسكرية. وكان وزير اإلعالم األلماني غيمبيز يؤكد أن ى
ىتمر  ىتمر من أجل ممارسة الضغوطات عمى السمطة السوفييتية بيدف توقيع اتفاقيات تجارية. وسيناقش 

  قريبا ىذا الموضوع مع ستالين.

حصل الكرممين عمى برقية من ألمانيا جاء فييا أن "كل االستعدادات العسكرية  06/6/0990في     
  نية تؤكد اليجوم عمى االتحاد السوفييتي, ويمكن القيام بذلك في أي وقت"!!األلما 

كان الوضع الدولي في تمك الفترة حرجا ومعقدا, فالمد الفاشي في ألمانيا يتصاعد , وأزمة النظام و      
كان الرأسمالي تتعمق أكثر وأكثر, وتشدد الصراعات والتناقضات داخل المعسكر اإلمبريالي العالمي. و  
االتحاد السوفييتي الدولة الوحيدة التي تقاوم الوحش اإلمبريالي األلماني الفاشي, سيما وأن روسيا قد خرجت  
  (.0955 -0908( والحرب األىمية )0907 -0909من الحرب العالمية األولى ) 
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بأن ىتمر لن يقاتل  ولد ىجوم ىتمر عمى بريطانيا بالسالح الجوي اعتقادا لدى القيادة السوفييتيةلقد       
نوه الجنرال ف.  0990جبيتين في آن واحد, أي ضد بريطانيا واالتحاد السوفييتي. وفي آذار عام  عمى 

رئيس دائرة االستخبارات العسكرية السوفييتية بضرورة تعزيز الحدود الغربية لالتحاد السوفييتي  غوليكوف 
أنو تم تشكيل ثالث مجموعات من الجيش األلماني حددت  وجود معمومات تشير إلى العسكرية , مؤكداً  بالقوة 
مجموعة منيا ميمة محددة , وىي توجيو ضربة عسكرية إلى موسكو ولينينغراد وكييف, وأبمغ القيادة  لكل 

-05/5السوفييتية باحتمال بدء اليجوم العسكري األلماني عمى االتحاد السوفييتي في غضون  
05/6/0990!!  

إمكانية  أبمغ السفير البريطاني وزير الخارجية السوفييتي مولوتوف بأنو ال يستبعد  0990ام وفي أبريل ع     
السوفييتي  عقد معاىدة سالم بين بريطانيا وألمانيا وفق شروط ىتمر, وىذا يعني, من حيث المبدأ, أن االتحاد 

في ألمانيا,  لشخص الثالث سافر غيس, ا 01/5/0990سيكون وجيا لوجو في حربو مع ألمانيا الفاشية. وفي 
  إلى بريطانيا, وفي خالل الزيارة تم إيقاف اقصف الجوي األلماني لبريطانيا!!

كان ستالين يتصور أن اليدف من الموقف البريطاني ىو دفع ألمانيا النازية إلى إعالن الحرب عمى و      
و لمدة سنة من أجل استكمال ستالين يريد إبعاد )تأجيل( الحرب ول ىدف االتحاد السوفييتي. وكان 

العسكرية لمواجية ألمانيا النازية, كما كان يتوقع أن ألمانيا لن تبدأ اليجوم عمى االتحاد  االستعدادات 
  وجود اتفاق عدم اعتداء بين الدولتين!! السوفييتي بسبب 

ذلك أصدر ستالين . وقبل 55/6/0990بدأ العدوان األلماني الفاشي عل االتحاد السوفييتي في لقد      
مرسوما لمجيش السوفييتي بتييئة الجيش لخوض الحرب العادلة والدفاع عن الوطن االشتراكي. ومرسوم  
ستالين ىذا نفذتو القيادة العسكرية السوفييتية, وال سيما المارشال تيموشينكو وجوكوف. وكان ىتمر وجنراالتو  
أشير,  9-1مى االتحاد السوفييتي في غضون الفاشيست يعتقدون أنيم سيحققون النصر العسكري ع 

, قبل حمول فصل الشتاء القارس, وبعد ذلك يحقق 0990وحتى أكتوبر عام  55/6/0990من  وبالتحديد 
  قيادة العالم؟! ىتمر ىدفو في 

ألف عسكري مع آلياتيم الحربية من طائرات ودبابات..,  651خصص ىتمر الحتالل لينينغراد لقد     
ألف  951طائرة حربية وفرقتي دبابات, وكييف  0611ألف عسكري وأكثر من  511يون ووموسكو مم 
 5111االتحاد السوفييتي  مىىتمر أعد وىيأ في بداية ىجومو ع عسكري وفرقة من السالح الجوي, أي أن 
ألف مدفع ومدفع رشاش... وتم في خالل فترة قصيرة احتالل جميوريات  51دبابة و 9511طائرة حربية  
مسافة  البمطيق وجزء كبير من أراضي جميورية بيموروسيا وأوكرانيا ومولدافيا. وكان الجيش األلماني يتحرك  

مترا في اليوم. وكانت القيادة األلمانية تتصور أن اليجوم العسكري المكثف سيساعد عمى  كيمو 11 -51
عمى تأجيج الصراعات القومية داخل  تفكك االتحاد السوفييتي إلى دويالت, كما راىنت القيادة األلمانية 

  (.8السوفييتي لتحقيق ىدفيا) االتحاد 
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كانت الحرب غير العادلة التي شنتيا اإلمبراطورية األلمانية الفاشية عمى االتحاد السوفييتي حربا      
اخترقت إيديولوجية بشكميا ومضمونيا. وقد بدأ ىتمر قبل إعالن ىذه الحرب يصرح بأن القوات السوفييتية  
حدود الدولة األلمانية, وبأن الخطر البمشفي ييدد ألمانيا والعالم أجمع؟! )وىذا ما فعمتو أميركا في حربيا  
العالمية الثالثة )الحرب الباردة"(, حينما ادعت وجود "خطر شيوعي" وخطر سوفييتي"...عمى العالم(. ومن  
أجمع أن صراعو مع  لمعالمخطر الشيوعي"!! وأعمن ىتمر واجب الشعب األلماني إنقاذ الثقافة العالمية من "ال 
  قاطبة؟! ولمعالماالتحاد السوفييتي ضروري أللمانيا  

يكن  وفي ىذا الصدد قال تشرشل رئيس وزراء بريطانيا يوم بدأ ىجوم ىتمر عمى االتحاد السوفييتي: "لم     
ىذا الذي قمتو أو أتراجع عنو, ولكن  أحد معاديا صريحا وواضحا لمشيوعية مثمى, وأنا لم أسحب كالمي

تحت أي ظروف كانت. و كالمي لن يضطمع اليوم بأي دور. لدينا ىدف واحد فقط ال يمكن أن نتراجع عنو  
ذا كان ىتمر يعتقد أن ىجومو عمى روسيا السوفييتية سيخمق لدينا  لن  نقوم بمباحثات مع ىتمر وذريتو . وا 

(. وىذا يعني أن تشرشل أدرك بنفسو أن 9مى خطأ وضالل مبين")ل تغيير موقفنا, فيو عجمن أ شعورا 
  الثقافة العالمية ال ينبع من الشيوعية, بل من ألمانيا الفاشية. الخطر عمى 

مسمحة  يشير البروفسور في عمم الفمسفة ستيبان تيوشكيفيتش إلى أن "الحرب العالمية ىي أكبر مواجية      
الكرة  دولة وأربعة أخماس سكان  61رك فييا من الطرفين ما يربو عمى بين كتمتين في التاريخ. وقد شا

شخص...  ماليين  001بمدا. وحمل السالح ما يربو عمى  91األرضية. وجرت العمميات الحربية في أراضي 
ألف  161و مميون شخص  51وبحمول نياية الحرب العالمية الثانية كانت القوات المسمحة تضم أكثر من 

  (.01ألف طائرة") 051وحوالي ألف دبابة  51وما يربو عمى  مدفع ىاون

 -حرب ىتمر وأعوانو بخمس مراحل وىي: -د تميزت الحرب العالمية الثانيةلق

ألمانيا  . وقد قامت 0990وامتدت إلى حزيران عام  0/9/0919بدأت ىذه المرحمة في  المرحمة األولى:  
أوربا,  رويج وبمجيكا وىولندا.., أي أنيا سيطرت عمى معظم دول في خالل ىذه المرحمة باحتالل بولونيا والن

  وبدأ االقتصاد األوربي يعمل لصالح الحرب غير العادلة التي أشعميا ىتمر.

االتحاد  , وبدأت باليجوم عمى 08/00/0995إلى  55/6/0919امتدت ىذه المرحمة من  المرحمة الثانية:
بالمائة من سالح  86مائة من أفراد القوات المسمحة األلمانية وبال 71السوفييتي, حينما جيزت ألمانيا 

  بالمائة من المدفعية وغير ذلك. 75الدبابات و 

وتميزت باليجوم  10/05/0991وانتيت في  09/00/0995بدأت ىذه المرحمة في  المرحمة الثالثة:
مجموعة عسكرية  111111ر العسكري المضاد الذي شنو الجيش األحمر ضد الغزاة األلمان. وقد تم تدمي 
  . وأىم معارك ىذه المرحمة معركتا ستالينغراد وكورسك...ألمانية 
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األحمر  , وتميزت بكون الجيش 9/5/0995إلى  0/0/0999استمرت ىذه المرحمة من  المرحمة الرابعة:
ذه المرحمة حرر البالد السوفييتية من قوات الغزو واالحتالل وحقق النصر عمى ألمانيا النازية. وفي ى

  استسممت برلين بال قيد أو شرط أمام القيادة السوفييتية. 

إزاء  باستسالم اإلمبراطورية اليابانية  5/9/0995وانتيت في  9/5/0995وبدأت في  :المرحمة الخامسة
 اليابانية, , بعد استسالم القيادة 6/8/0995ضربات الجيش األحمر السوفييتي. والغريب أن أميركا قامت في 

ألف   111بقصف مدينة ىيروشيما بقنبمة ذرية, ثم قصفت مدينة ناغازاكي, وذىب ضحية ذلك أكثر من 
 مواطن ياباني.

ييدفان  نعتقد أن إجراء الحكومة األميركية وقرار الرئيس األميركي ترومان بقصف المدينتين اليابانيتين كانا     
االتحاد  دة السوفييتية تحذرىا من احتمال تكرار ذلك عمى بالدرجة األولى توجيو رسالة غير مباشرة إلى القيا

  السوفييتي.
األميركية غير  أدركت القيادة السوفييتية, والسيما ستالين, المغزى العسكري األميركي إلجراء الحكومة       

ستالين عمى  اإلنساني المتمثل في قصف المدينتين اليابانيتين بعد استسالم اليابان بدون قيد أو شرط, فطمب 
الضرورية  الفور من العمماء السوفييت صنع قنبمة ذرية بأسرع وقت. وقام ستالين بتوفير كل المستمزمات 

خراب  المادية وغير المادية لتحقيق اليدف. وفي غضون سنتين تم صنع القنبمة الذرية بالرغم مما حل من 
األميركيين  ي األلماني. وكانت تقديرات الخبراء اجتماعيين وعسكريين بسبب العدوان الفاش -ودمار اقتصاديين

أعمن   6/00/0997سنة. وفي  05 -01أن االتحاد السوفييتي لن يستطيع امتالك القنبمة الذرية إال بعد 
                                            االتحاد السوفييتي امتالكو القنبمة الذرية.
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  وتحررية وعادلة" "لقد خضنا حربا وطنية 

 ستالين                                                                        

 
 الثاني المبحث                                                

 والحروب العادلةاالقتصاد االشتراكي                                   

 االول لمطمبا                                               

 كبرىالمنجزات الاالجتماعي و  -مراحل التطور االقتصادي                         

يقول لينين: يجب عمينا أن نخمق مثاال ال يقنع باألقوال فقط, بل يظير باألفعال أيضا أن الميمة       
ويذود عن ضا أن "عمى بمد السوفييتات أن يظير ذاتو الرئيسية تكمن في مجال البناء االقتصادي. كما أكد أي 
نمااء المقاومة لمخنق العسكري فحسب,ال كقوة تقدر عمى إبد نفسو مواجيا العالم...   وا 
نما تبذل    كقوة تستطيع أن تضرب مثاال".وحذر لينين من أن البرجوازية ال تترك البالد السوفييتية وشأنيا, وا 
وقد يكون العصر عصر حروب )حروب بالذات, ال حرب واحدة( يفرضيا  قصارى جيدىا لمقضاء عمييا, 
  عمى روسيا السوفييتية الغزاة. وىذا أمر ممكن. 

االجتماعي في  -مراحل لمتطور االقتصادي أربعيشير البروفسور فاديم زغالدين إلى وجود 
  السوفييتي, وىي: االتحاد 

البرىنة  ( التي ترتب فييا عمى االشتراكية 0959-0907)وىي مرحمة ما بعد ثورة أكتوبر المرحمة األولى:
اإلنتاج بدون  عمى قدرتيا عمى البقاء, وعمى الطبقة العاممة السوفييتية أن تعرض عمميا ال مقدرتيا عمى تنظيم 

دارتو عمى نطاق الدولة العمالقة. وقد أنجزت ىذه الميمة, األمر الذي  ضمن أول  الرأسماليين فحسب, بل وا 
  ر لالشتراكية, والذي ارتدى أىمية تاريخية عالمية.انتصا

السوفييتية  وتشمل فترة الثالثينات واألربعينات. وقد تميزت بالتصنيع, وأثبتت قدرة الدولة  المرحمة الثانية:
عمى تحقيق وتائر عالية لمتطور االقتصادي لضمان بقاء االشتراكية وقدرتيا عمى الدفاع عن نفسيا 

حرب الوطنية العظمى التي خاضيا الشعب السوفييتي وانتصاره وتحرير الوطن وسحق الفاشية بفعالية.وما ال 
األلمانية إال خير دليل عمى ذلك. وتمت البرىنة عمى أن االشتراكية كسبت المرحمة الثانية في مباراتيا مع  
  الرأسمالية. 
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بفترة  (, وتميزت 0965 -0995ت )استمرت من أواسط األربعينات حتى أواسط الستينا المرحمة الثالثة:
االتحاد  المباراة مع البمدان مع البمدان الرأسمالية المتطورة فيما يخص وتائر وحجم اإلنتاج الصناعي, وأصبح 
أعمى من  السوفييتي دولة صناعية كبرى عصرية , وأثبتت االشتراكية قدرتيا عمى تطوير االقتصاد بوتائر 

إلى أن  ي. وقد أشار االقتصادي البريطاني ف. ليندسني في ىذا الخصوص وتائر تطور االقتصاد الرأسمال
  "روسيا تعيش حالة نمو اقتصادي سريع".

الماضي  حتى أواسط الثمانينات من القرن  0966وىي المرحمة التي استمرت من عام  المرحمة الرابعة:
االقتصاد في  ت تطورات بنيوية ضخمة في وتميزت بسمتين رئيسيتين, وىما: الثورة العممية التكنيكية التي حدد

الالزري  كل من االتحاد السوفييتي وأميركا عمى حدة, وفي العالقات االقتصادية العالمية ودخول التكنيك 
والرأسمالية  واإلشعاعي... والسمة الثانية ىي المباراة بين النظامين بارتقاء تناسب القوى بين االشتراكية 

  .(05وبالمستوى الجديد )

  (5915 -5955بعض المنجزات االشتراكية االقتصادية والعسكرية في فترة حكم ستالين )
 

بعام  مرة قياسا  0139مؤسسة صناعية كبرى, وازداد إنتاج وسائل اإلنتاج )قطاع أ(  9111تم تشييد  -أوالً 
0901.  

مالي لكل صناعة االتحاد تطورت الميتالورجيا وصناعة المكائن الدقيقة. وتجاوز اإلنتاج اإلج -ثانياً 
مرة, بينما  18بمقدار  0951مستوى اإلنتاج الصناعي لروسيا السوفييتية عام  0991السوفييتي في عام  
 ؟مرة 505ازدادت منتجات بناء المكائن ومعالجة المعادن  

اإلجمالي  أرست سياسة التصنيع قاعدة لمتصنيع الثقيل والحديث الذي تفوق من حيث وتائر اإلنتاج  -ثالثاً 
بالمائة   01عمى الفروع األخرى لمصناعة الوطنية. وشكل نمو منتجات كل صناعة االتحاد السوفييتي نسبة 
 ؟بالمائة 19وسطيا في خالل سنوات الخطة الخمسية, وشكل نمو المنتجات الصناعية العسكرية نسبة 

وشكل  , 0991مميار روبل عام  57إلى  0918مميار روبل عام  51ازداد اإلنفاق العسكري من  -رابعاً 
 ؟بالمائة من ميزانية الدولة 15.6اإلنفاق العسكري نسبة 

واستخراج  شغل االتحاد السوفييتي قبيل الحرب الوطنية العظمى من حيث حجم منتجات المكائن  -خامساً 
نتاج الطاقة  والذ خامات الحديد المرتبة الثانية في العالم واألولى في أوربا, ومن حيث صير حديد الزىر والف وا 

في العالم  الكيربائية المرتبة الثالثة في العالم والثانية في أوربا, ومن حيث استخراج الفحم المرتبة الرابعة 
 ؟والثالثة في أوربا
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والمرتبة  المرتبة األولى في حجم اإلنتاج الصناعي في أوربا  0917شغل االتحاد السوفييتي في عام  -سادساً 
أوربا  ا, كما شغل االتحاد السوفييتي المرتبة األولى في صناعة سيارات النقل )الشحن( في الثانية عالمي

 ؟ألف سيارة 571والمرتبة الثانية في العالم, وكان لدى االتحاد السوفييتي قبل الحرب العالمية الثانية 

عمى  منيا,  مؤسسة صناعية كبرى 5591نقل  0990كانون األول من عام  -تم في خالل تموز -سابعاً 
االنكميزي  سبيل المثال, مؤسسات لصناعة الطائرات والمدافع والذخيرة... وفي ىذا الخصوص ذكر الكاتب 

 0995  وبداية عام  0990الكسندر فيرت أنو "ينبغي إدراج إجالء الصناعة في النصف الثاني من عام 
  البشرية المذىمة جدا إبان الحرب".وتوزيعيا في الشرق في عداد مآثر االتحاد السوفييتي التنظيمية و 

المحررة بناء  مؤسسة صناعية وأعيد في المناطق  1511تم في خالل الحرب الوطنية العظمى إنشاء  -ثامناً 
مميون  67  مؤسسة صناعية كبرى دمرت في خالل فترة الحرب, وتم في خالل فترة الحرب صنع  7511

في عام  مصنع ومعمل من أوكرانيا إلى سيبيريا, وتم  0511نقل  0995عربة قطار لمحرب, وتم في عام 
تم إشراك  ألف امرأة )ربة بيت( في العمل بالمصانع والمعامل المدنية والعسكرية, وكذلك  511إشراك  0990
وفي خالل  %  51ألف تمميذ مدرسة. وكانت نسبة النساء العامالت في االقتصاد االشتراكي قد بمغت  161

 11شخص إلى  مميون  56العادلة تقمص عدد العاممين في االقتصاد الوطني من سنوات من الحرب  1
الجيش األحمر وحركة  مميون شخص, ويعود السبب الرئيسي إلى التحاق العاممين في االقتصاد الوطني إلى 

  األنصار والمنظمات السرية وغير ذلك.

األورال  لسوفييتي, وسرعان ما أخذت صناعة أصبحت منطقة األورال العمود الفقري لدفاع االتحاد ا -تاسعاً 
بالمائة من الدبابات المتوسطة,  61بالمائة من المنتجات اإلجمالية , بما في ذلك  91تنتج ما يصل إلى 

بالمائة من الدبابات الثقيمة. وكان نصف القذائف التي ترمى عمى العدو مصنوعا من فوالذ األورال.  011و 
  مرة. 98بمقدار  0995إلى كانون الثاني عام  0990أيمول عام  وازداد إنتاج الفوالذ من 

ومن  مرات,  01من حديد الزىر أكثر من االتحاد السوفييتي  0995كانت ألمانيا تنتج في عام  -عاشراً 
من  مرات, ولكن في السنة نفسيا كان إنتاج االتحاد السوفييتي في صناعة الطائرات الحربية أكثر  7الفوالذ 
مرة, وفي صناعة الرشاشات  130مرة, وفي صناعة المدافع  139مرة, وفي صناعة الدبابات  039 ألمانيا

  مرة. 635مرات, وفي صناعة المدافع الرشاشة  1والبنادق  

 91  بنسبة  0999حتى نيسان عام  0995زادت إنتاجية العمل في الصناعة منذ نيسان عام  -حادي عشر
الحربية في  رية عمى زيادة إنتاج المنتجات العسكرية, فازداد إنتاج الطائرات بالمائة. وانعكس ذلك بصورة جوى

الطائرات  )بما في ذلك محركات  0990مرة مقارنة بكانون األول عام  131بنسبة  0995كانون األول عام 
 038ع المداف مرة(, ومنظومات  936مرة(, والدبابات مرتين)بما في ذلك محركات الدبابات  539أكثر بنسبة 

مرة.  530  مرات, وقنابل الطائرات  5مم  051مرة, ومدافع الياون من عيار  039مرة, والمدافع الرشاشة 
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لدى ألمانيا  من الدبابات والمدافع الذاتية الحركة أكثر مما  0991وكان لدى القوات السوفييتية في صيف عام 
  مرة. 139اليتمرية بنسبة 

وكان ينتج  نوعا من الطائرات الحربية.  09أن ينتج  0995فييتي في عام استطاع االتحاد السو  -ثاني عشر
أي من  طائرة حربية. وفي خالل فترة الحرب العالمية الثانية,  50711طائرة. وكانت لديو  5561شيريا 

طائرة حربية, في  009615, صنع االتحاد السوفييتي 0995إلى أيار عام  0990كانون الثاني عام 
السيطرة  0991طائرة حربية. واستطاع السالح الجوي السوفيتي في عام  81611يا النازية صنعت ألمان 
 -0995الكاممة عمى األجواء السوفييتية واأللمانية في آن واحد, كما استطاع االتحاد السوفييتي في الفترة  
إلى  0990لثاني عام دبابة. و في خالل تمك الفترة, أي من كانون ا 5111أن ينتج شيريا أكثر من  0999  
  دبابة. 91911دبابة, أما ألمانيا اليتمرية فكان في حوزتيا  015811امتمك  0995أيار عام  

 00511111  إلى  0919عسكري في عام  5171111ازداد عدد أفراد الجيش األحمر من  -الثالث عشر
  (.01) 0995عسكري في عام 

اإلجمالي  حجم اإلنتاج الصناعي  0991أنو ازداد في عام  يشير الجنرال بوريس غوليشيف إلى -الرابع عشر
جديدة  مدينة  985سنة قبل الحرب العالمية الثانية بناء  01, تم في غضون 0901مرات مقارنة بعام  8
الثانية في  معمل ومصنع جديد, وشغل االتحاد السوفييتي المرتبة األولى في إنتاج الحنطة, والمرتبة  9111و

الطمبة  ة )األبقار...(. وكان عدد الطمبة السوفييت في مختمف المراحل الدراسية أكثر من عدد إنتاج الماشي
  (.09وبريطانيا وفرنسا واليابان) وايطاليافي كل من ألمانيا 

الغذائية  استطاعت القيادة السوفييتية إمداد وتجييز الجيش األحمر بالمعدات والوقود والسمع  -الخامس عشر
طن  ر ذلك مما ىو ضروري لتحقيق النصر. فقد تم, عمى سبيل المثال, إمداده بعشرة ماليين والمالبس وغي
 71مميون معطف و 18مميون طن من السمع الغذائية و 91مميون طن من الوقود و 0139من الذخيرة و

  (.05مميون زوج من األحذية) 69مميون سروال و 

إلى أن اإلنتاج  السابقلمحزب الشيوعي السوفييتي يشير أوليغ شينين السكرتير العام  -السادس عشر
مرة في روسيا,  511بنسبة  0985 -0955الصناعي في االتحاد السوفييتي ازداد في خالل الفترة  
 969مرة في أوزبكستان, و 915مرة في أذربيجان, و 095مرة في بيموروسيا, و 586مرة, و 711واوكراينا 
 0189مرة في طاجيكستان, و 911مرة في قرغيزيا, و 705زاخستان, ومرة في كا 918مرة في مولدافيا, و 
مرات في تركمانستان. كما بمغ معدل النمو السكاني  519مرات في جورجيا, و 115مرة في أرمينيا, و 
                                   .(06ماليين نسمة) 1السنوي في ظل السمطة السوفييتية ما بين مميونين و 
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 الثاني المطمب                                             

   المعارك البطولية لمجيش االحمر: الدليل والبرىان                             

   
حربو غير العادلة عمى االتحاد السوفييتي. وىيأ في بداية الغزو العسكري  بدا ىتمر 55/6/0990في      

سفينة حربية,  511طائرة حربية, و 5111دبابة, و 9111ري, وأكثر من مميون عسك 535فرقة, و 091  
ولغاية  0995( وبالمقابل, كانت االستعدادات العسكرية لمقيادة السوفييتية منذ عام 07ألف مدفع...) 98و 
كبيرة فاقت استعدادات ألمانيا بكل األصناف العسكرية 9/5/0995تحقيق النصر عمى ألمانيا اليتمرية في  
مرة. كما قامت القيادة السوفييتية بفتح جبيات عسكرية قتالية بمغ عددىا في خالل فترة  5 -035نسبة ب 

جبية  01جبية عسكرية. فقد تم , عمى سبيل المثال, فتح  81( 0995 -0990الوطنية العظمى ) الحرب 
 05, و0999في عام  05, و0991في عام  51, و0995في عام  07, و0990عسكرية في عام  قتالية 

  (.08) 0995  في عام 

شيء  من أىم الشعارات التي كانت تميب الشعور الوطني لدى المواطنين السوفييت والجيش األمر: "كل     
ستالين", "في   -لمجبية, كل شيء لمنصر", "العدو سيحطم, والنصر حميفنا", "وال خطوة إلى الوراء", "الوطن

  شعارات ذات المضمون الوطني.العمل كما في الجبية" وغيرىا من ال

دولتو  لقد ساعدت الوطنية السوفييتية عمى خمق الشعور والوعي واإلخالص لدى المواطن السوفييتي إزاء      
العظمى. وأخذت الوطنية طابعا فعاال في حياة وسموك المواطن السوفييتي سواء في خالل فترة الحرب 

  معارك حاسمة في تاريخ الحرب الوطنية العظمى, وىي: 6الوطنية العظمى أو بعدىا. وكانت ىناك  

األلماني. وأصبح  وىي تعتبر من أقوى المعارك العسكرية بين الجيش األحمر والجيش معركة ستالينغراد:   .0 
لمجيش األلماني النازي وتحقيق  اسم ىذه المدينة معروفا في جميع أنحاء العالم لصمودىا ومقاومتيا البطولية 

يوم .  511عسكري. واستمرت ىذه المعركة  وشارك في ىذه المعركة من الطرفين أكثر من مميوني النصر. 
ألف قذيفة وقنبمة.  911القنابل, وتم استخدام مميون و ألف طن من  011وقد أسقطت قوات ىتمر النازية 

خسائره في  مميون جندي وضابط, ناىيكم عن 035عسكرية بمغت  وتكبد الجيش األلماني النازي خسارة 
 651871قتيال بين ضابط وجندي و 978799أما خسارة الجيش األحمر فبمغت  اآلليات والمعدات الحربية. 

  جريحا.
االنتصار الثاني  وشكمت  0991وانتيت في آب  0991بدأت ىذه المعركة في تموز معركة كورسك:   .5 

عسكري من الطرفين. وقد  ماليين  9أكثر من الكبير لمجيش والقيادة السوفييتيين. وشارك في ىذه المعركة 
ألف مدفع  69دبابة وأكثر من  05111و طائرة حربية  01111استخدم الجيش األحمر والجيش النازي 

فرقة عسكرية  51فرقة دبابات و 06عسكرية منيا  ورشاش... شارك الجيش األلماني بخمسين فرقة 
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 9111طائرة حربية و 1711لف ضابط وجندي وأكثر من أ 511  احتياطية. وكانت خسارة الجيش األلماني 
ألف جندي وضابط وعددا كبيرا  911دبابة. أما خسائر الجيش األحمر فبمغت   0511مدفع ومدفع رشاش و

والمعدات العسكرية. وحمل االنتصار في ىذه المعركة طابعا وأىمية سياسية وعسكرية لصالح  من اآلليات 
  القيادة السوفييتية. 

الموقف البطولي  يوم. وكان  911فرض الجيش اليتمري حصارا عمى مدينة لينينغراد دام  معركة لينينغراد:  .1 
لمدفاع عن المدينة, وتطوع  ألف مواطن  511ألىالي المدينة رائعا, إذ استطاعت القيادة السوفييتية حشد 

شخص. وكانت نسبة ألف  051ضمت  فرق مسمحة  01ألف شخص لتحرير المدينة, وتم تشكيل  111
بالمائة. وأسقطت طائرات الجيش األلماني النازي أكثر   91و 71الشيوعيين والكومسوموليين تتراوح ما بين 

ألف قذيفة. وتم في النياية تحرير المدينة وطرد الغزاة.  051االنفجار و ألف قنبمة حارقة وشديدة  011من 
  المعدات.بشرية كبيرة في اآلليات و  وتكبد الطرفان خسائر 

طائرة حربية   111أعدت ىيئة األركان األلمانية أحدث القاذفات الحربية التي بمغ عددىا معركة موسكو:   .9 
في بريطانيا وفرنسا  ضباط طيارون لدييم خبرة في قصف المدن, وكانوا قد شاركوا في قصف المدن 

قصف موسكو ليل نيار. وشاركت في   0/9/0995حتى  55/7/0990ويوغسالفيا واليونان وبولونيا...ومنذ 
اليجوم العسكري عمى موسكو من قبل الجيش  بدأ  5/05/0990طائرة حربية, وفي  8595ىذا القصف 

من أجل احتالل مدينة موسكو, ولكن فشمت خطط  األلماني. قام الجيش اليتمري بيجومين عسكريين 
إلى المقاومة الشعبية والجيش األحمر  السبب الرئيسي الجنراالت األلمان في تحقيق ىدفيم. ويعود 

الجيش السوفييتي بدور كبير في إحباط اليجومين العسكريين األلمانيين  والمتطوعين الموسكوفيين. واضطمع 
 90ألف جندي وضابط. وتم أسر  811الجيش األلماني خسارة عسكرية وصمت إلى  عمى موسكو. وتكبد 

بالمائة من   89احد برتبة فيمدمارشال. كما خسر الجيش األلماني جنراال, وو  59عسكري ألماني بينيم  ألف 
  معداتو العسكرية.

النازي. وقام  وقع أغمب أجزاء جميورية بيموروسيا تحت ىيمنة االحتالل األلماني معركة بيموروسيا:   .5 
 561مان ببناء الفاشيست األل ألف مواطن بيموروسي, كما قام الغزاة  511الجيش اليتمري بقتل مميونين و

ألف  81شخص. وتم في منطقة خاتين حرق  ألف  81معسكر اعتقال . وتم في أحد معسكرات االعتقال قتل 
البيموروسي السوفييتي ومقاومة الجيش األحمر وحركة األنصار  طفل وامرأة وشيخ. ولكن تم بصمود الشعب 

رية ألمانية, وتم في عممية فيسال أودر عام فرقة عسك 71سبيل المثال, تدمير  تحرير المدينة. وقد تم, عمى 
  فرقة عسكرية. 61وتدمير  سحق  0995

السابقة. وكان  ال تختمف ىذه المعركة من حيث أىميتيا السياسية والعسكرية عن المعارك  معركة دنيبر:  .6 
ستمرت المعركة كيمومتر. وا  0111ىدفيا تحرير أوكرانيا والدونباس. وكان طول جبية القتال بين الطرفين 
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االنتصار في ىذه المعركة آمال وطموحات  . وقد أحبط 0991حتى كانون األول عام  0991من آب عام 
                                                (.09ىتمر وفريقو الفاشي)

    
      

           ((لمنصر  كل شيء لمجبية , كل شيء ))                                

             المبحث الثالث                                             

 مأثرة الشعب السوفيتي في تحقيق النصر                               

 االول المطمب                                            

 ورباسقوط برلين وتحرير أ                                      

وكورسك  بعد أن حقق الجيش األحمر السوفييتي انتصاراتو في المعارك البطولية, ومنيا معارك ستالينغراد     
وتم تحرير  ولينينغراد وموسكو وغيرىا, بدأت القوات األلمانية النازية تتقيقر أمام ضربات الجيش السوفييتي. 

فواصمت  دة السوفييتية لم تتوقف عند حد ىذه االنتصارات, البالد السوفييتية من الغزاة األلمان. إال أن القيا
  معاركيا البطولية بيدف سحق الفاشية األلمانية في عقر دارىا واستسالم برلين بدون قيد أو شرط.
من  أدركت القيادة السياسية والعسكرية ضرورة تحرير بولونيا, فتم وضع خطة عسكرية ليذا وتييئة أكثر 

العسكري  ألف مدفع. واستمر اليجوم  11طائرة حربية وأكثر من  5111دبابة و 7111مميوني عسكري و
وتم كذلك  ألف جندي وضابط.  611, وفقد الجيش السوفييتي 1/5/0995إلى  05/0/0995السوفييتي من 

أوربا من  ألف جندي وضابط سوفييتي, أما ثمن تحرير  091تحرير تشيكوسموفاكيا. وكان ثمن التحرير 
  فكان مميون جندي وضابط فقدىم االتحاد السوفييتي.الفاشية 

 -06/9وضعت القيادة السياسية والعسكرية السوفييتية خطة عسكرية لالستيالء عمى برلين ما بين       
. وتم تعبئة كل المستمزمات الضرورية المطموبة لتحقيق اليدف المنشود. وكما يشير الجنرال 08/5/0995  
والمشارك في الحرب الوطنية العظمى, أراد األميركيون  سابقاً لمان الروسي فارينيكوف, عضو البر  
البريطاني لم يكن مييأ لتحقيق  -والبريطانيون أن يحتموا برلين قبل الجيش األحمر,إال أن الجيش األميركي 

  اليدف. ىذا 

سكرية السوفييتية, وأصدر شعر ىتمر بيزيمتو المحققة بسبب تراجع قواتو العسكرية أمام القوات العلقد      
جاء فيو: "ينبغي الدفاع عن العاصمة حتى آخر جندي  9/1/0995أمرا إلى رئيس حامية برلين بتاريخ  

رصاصة...ال يجوز إعطاء العدو دقيقة من اليدوء...يمكن لبرلين أن تقرر مصير الحرب".وبعث ىتمر  وآخر 
جاء فييا: يعتبر الكفاح في سبيل برلين معركة ألمانيا برقية إلى الجنرال األلماني دينتس  55/9/0995  في 
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المصيرية. وكل الميمات والجبيات األخرى تتسم بأىمية ثانوية قياسا ليا )المقصود برلين(".وقال ىتمر أن  
  "تسميم برلين لألنجموسكسونيين أفضل من السماح لمروس بدخوليا".  

مدفع  0191دبابة و 0511طائرة حربية و 1111و كان يحمي برلين مميون جندي وضابط ألمانيو      
كتيبة من المجندين غير النظاميين. وكانت ىناك حامية يربو عدد  511ىاون, إضافة إلى وجود أكثر من  
فرقة عسكرية  91ألف عسكري. في مواجية ىذه القوة العسكرية سحق الجيش األحمر  511أفرادىا عمى 
  وفي النياية سقطت برلين عمى يد الجيش األحمر السوفييتي. ألف جندي وضابط. 981ألمانية وأسر  

ذكر  كتب الجنرال باتون قائد الجيش األميركي: "ال رغبة عندي في خوض تحميل مفصل. لكني أستطيع      
واقع ال مفر منو: لقد عممت الماكينة العسكرية الروسية طوال الحرب بال توقف ساحقة حشود جنود ىتمر 

ما اضطر الجنرال األلماني فريستر إلى االعتراف بأن "الجندي السوفييتي قاتل عن وعي من كالمطحنة". ك 
وقع قادة الجيش األلماني وثيقة االستسالم الكامل أمام قيادة  9/5/0995أجل أفكاره السياسية". وفي ليمة  
 ثمو الجنرال كيتيميم. وقدومثل الجانب السوفييتي المارشال جوكوف, أما الجانب األلماني فم, الجيش األحمر 

 (.51جنديًا وضابطًا سوفيتيًا ) 155975كمف احتالل برلين 
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 الثاني المطمب                                                  

 دور الجبيات الشعبية وحركة قوات االنصار في تحقيق النصر                        

جبيات قتالية من أجل تحرير البالد من الغزاة  5اسية والعسكرية السوفييتية لتشكيل عممت القيادة السي      
األلمان  وتمثمت ىذه الجبيات في: جبية الجيش األحمر السوفييتي, جبية الشعب شبو العسكرية )قوات  
متيا جمع مدنية(, جبية حركة األنصار الشعبية, جبية قوات نضال المفارز الشعبية السرية التي كانت مي 
المعمومات السياسية واالقتصادية والعسكرية... عن الغزاة األلمان المحتمين وتحريض الشعب السوفييتي عمى  
القوات الغازية, جبية العمل الشعبي, أي المواطنين الذين يعممون في المصانع والمعامل والمزارع من أجل  
مداد الجيش األحمر والشعب السوفييتي بالسال  ح والغذاء... يمكن القول إنو ال يوجد فرق بين ىذه تمويل وا 
  الجبيات الشعبية إال من حيث درجة المسؤولية والميمات المحددة لكل جبية. 

ماليين  9انضم إلى ىذه الجبيات القتالية )حركة األنصار وقوات العمل السري...( أكثر من لقد      
الء األفراد بدور كبير إلى جانب قوات الجيش فوج. واضطمع ىؤ  511فرقة عسكرية و 61شكموا  شخص 

  تحرير ستالينغراد ولينينغراد والدفاع عن موسكو وغيرىا من المدن. األحمر في 

 بعض إنجازات حركة قوات األنصار

بالجيش  مجموعة من المقاتمين األنصار تجاوز عدد أفرادىا مميون مقاتل. وقد ألحقت  6511تم تشكيل 
  ئر مادية وبشرية كبيرة منيا عمى سبيل المثال:األلماني الفاشي خسا

الحرب  تم أسر وجرح مئات األلوف من الضباط والجنود وموظفي إدارة االحتالل األلمان في خالل فترة   .5 
  الوطنية العظمى.

ألف ناقمة  51دبابة, وتم كذلك تدمير  5111دبابة وسيارة مصفحة منيا  9518تم تدمير وتعطيل   .5 
سقاط  عسكرية    طائرة. 0011وا 

 5911ألف مدفع وبندقية من مختمف األصناف, وتم كذلك تفجير وحرق أكثر من  51تم تدمير   .5 
  جسر. ألف  05ألف عربة قطار و 07آالف قاطرة و 01مستودع ضخم لمجيش األلماني, وتم أيضا تدمير  

 5111  قطارا مصفحا وفجرت  051رابة ألف تفجير لمقطارات ونسفت ق 50نفذت قوات األنصار الشعبية   .9 
الحديدية ومحطة  مركزا لتقاطع السكك  551جسر لخطوط السكك الحديدية, كما فجرت قوات األنصار أيضا 

  ألف سيارة وغير ذلك. 65قطار ونسفت واحتجزت ما ربو عمى 
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 وضابط.مميون جندي  035بمغت خسائر الجيش األلماني نتيجة لمقاومة األنصار أكثر من   .1 

 991  تم في جميورية بيموروسيا, عمى سبيل المثال, تشكيل فصائل مقاومة من األنصار بمغ عدد أفرادىا   .6  
المنظمات السرية  ألف شيوعي وكومسومولي. وبمغ عدد أعضاء  011ألف نصير ونصيرة بينيم أكثر من 

حصموا عمى وسام بطل  يرا نص 599ألف عضو حصموا عمى أوسمة من مختمف الدرجات منيم  511
  السوفييتي. االتحاد

تميزت حركة األنصار الشعبية والمنظمات السرية السوفييتية بالتنظيم واالنضباط وااللتزام الحديدي. وقد      
فرقة  51ألحقت خسائر مادية وبشرية بالجيش األلماني. وليس من باب المصادفة أن يخصص ىتمر  

شكمت حركة األنصار والمنظمات   , وكمامحاربة قوات األنصار الشعبيةألمانية ميمتيا األولى  عسكرية 
والنظام االشتراكي. كم تميزت ىذه  السرية... أعمى شكل راق ومتقدم لموطنية السوفييتية والوالء لموطن 
منظمة لألنصار إما عضو في لجنة  الحركات بكونيا ضمت كل قوميات االتحاد السوفييتي. وكان يترأس كل 

ما كادر متقدم. كما اعتبرت القيادة العسكرية الحز  أن حركة األنصار ىي عدوىا رقم  األلمانية ب المركزية, وا 
  (.55)واحد
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 الثالث المطمب                                                

 ردور الحزب الشيوعي السوفيتي في تحقيق االنتصا                             

في توجيو وتعبئة الموارد البشرية  كبيراً  أدى الحزب الشيوعي السوفييتي بقيادة يوسف ستالين دوراً      
والمادية والعسكرية من أجل تحقيق اليدف الرئيسي, إال وىو تحرير البالد من الغزاة األلمان وسحق الفاشية  
لكفاح ضد الغزاة وقوى الثورة المضادة في األلمانية في عقر دارىا. وكان الحزب يمتمك تجربة غنية في ا 
 داخل البالد.  

قواتنا  قال لينين في ىذا الصدد: "كيف كنا نفعل في أخطر أوقات الحرب األىمية؟ لقد حشدنا خيرة       
الجديدة  الحزبية في الجيش األحمر, ولجأنا إلى تعبئة الصفوة من عمالنا, وتوجينا في البحث عن الطاقات 

    (.51دكتاتوريتنا") كمن أعمق جذورت إلى حيث

أدركت القيادة السياسية لمحزب الشيوعي السوفييتي أنو ال بد, من أجل تحرير البالد وطرد الغزاة      
األلمان, من اتخاذ إجراءات متعددة لتحقيق اليدف المطموب كان من أىميا: حشد خيرة القادة والكوادر  
دراجيا في قيادة الجيش  األحمر وقوات األنصار والمنظمات السرية, وقيام القيادة السياسية بإسباغ  الحزبية وا 
من دبابات وطائرات ومدافع وقذائف وألغام.  ونوعاً  أىمية كبيرة عمى زيادة اإلنتاج الحربي وتطويره كماً  
زية, فازداد ووضعت القيادة أماميا ميمة رئيسية, وىي التفوق باإلنتاج العسكري والصناعي عمى ألمانيا النا 
بالمائة عمى  550و 559و 086و 091إلى 0999, 0991, 0995, 0990اإلنتاج العسكري في أعوام  
 98. كما ازداد إجمالي اإلنتاج الصناعي بنسبة 011إذا اعتبرنا إنتاجو يساوي 0991التوالي مقارنة بعام  
ىمية عمى تطوير وزيادة اإلنتاج (. وأسبغت قيادة الحزب أ59بالمائة في الفترة نفسيا ) 011و 91و 77و 
  الزراعي, واضطمعت السوفخوزات والكولخوزات بدور كبير في توفير الغذاء لمجيش ولمشعب السوفييتي. 

ألف شيوعي, أي  161في بداية الحرب الوطنية العظمى كان عدد الشيوعيين في الجيش األحمر      
وصل عدد  0990لسوفييتية. وفي كانون األول من عام بالمائة من عدد أفراد القوات المسمحة ا 05بنسبة  
إلى  0990ألف عضو. وفي الفترة من حزيران عام  561الشيوعيين في الجيش السوفييتي إلى مميون و 
 -0990ألف شيوعي عسكري. وفي فترة الحرب الوطنية العظمى ) 511استشيد  0990كانون األول عام  
ماليين شيوعي, واستشيد خالل فترة الحرب  8ي في الجيش األحمر ( بمغ عدد أعضاء الحزب الشيوع0995  
بالمائة من قيادة وكوادر الحزب  61مميون شيوعي. عممت قيادة الحزب إلدراج  1الوطنية العظمى اكثر من  
عضوا في المجنة المركزية ومرشحا لعضويتيا  59في قيادة المعارك العسكرية واألنصارية, وكان من بينيم  
كادر شيوعي في  8811انخرط  0990عمموا في الصناعات الحربية, وفي النصف األول من عام  06منيم  
ألف كادر حزبي. وأولت القيادة السياسية أىمية كبيرة  81ألفا إلى  51الجيش األحمر, ثم ازداد العدد من  
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 61نسبة  0991 لزيادة المخصصات المالية لمدفاع السوفييتي, فقد بمغت المخصصات المالية في عام 
  من االقتصاد الوطني. % 91من الميزانية الحكومية و بالمائة 

لمجمس  رؤساء  519سكرتير لجنة كومسومول و 019سكرتير لجنة  565قامت قيادة الحزب بإرسال       
مميون  ألف فرقة كومسومولية ضمت زىاء  059نواب الشعب )البرلمان( لقيادة النضال الشعبي, كما عممت 

نيسان  إلى  0995مل شاب في المصانع والمعامل والمزارع. وقد ازدادت إنتاجية العمل من نيسان عام عا
بالمائة . وتبرع المواطنون السوفييت في خالل الحرب الوطنية العظمى بمبمغ  91بنسبة  0999عام 

  (.55مميار روبل ) 00805  

سوف  وص إلى أن "شخصية المسؤول السياسي بيذا الخص 55/1/0995أشارت جريدة "البرافدا" في       
الرشاش  تدخل تاريخ الحرب الوطنية العظمى كشخصية من أكثر شخصياتيا مجدا وشرفا, شخصية تحمل 

سام ونبيل .  بيدىا وترتدي بزة التمويو وتعتمر الخوذة سائرة في المقدمة وقائدة من ورائيا المقاتمين نحو ىدف 
  ن وتحرير الوطن".أال وىو سحق الفاشيست األلما

وكان لممرأة حضور كبير ومشاركة فاعمة في تحرير البالد. وقد وصل عدد النساء المقاتالت في      
, ثم 0999في عام  097550, ثم إلى 061071ازداد إلى  0/0/0991, وفي 86810إلى  0/0/0995  

  (.56) 0995في عام  515909  إلى 

ماليين من أعضاء الحزب. وازداد في خالل فترة الحرب  9ى نحو شارك في الحرب الوطنية العظم      
بالمائة من  65ماليين في الجيش األحمر. وحصل  5مميون عضو منيم  05عدد أعضاء الكومسومول إلى  
بالمائة من أعضاء الكومسومول عمى وسام بطل االتحاد السوفييتي. واستطاع الحزب أن  01الشيوعيين و 
شخصا, وكانوا مقاتمين في مؤخرة  9559595لميدان العسكري واالقتصادي بمغ عددىم يخمق مقاتمين في ا 
بطل االتحاد عمى وسام  9591حصل من بينيم  016788الجيش السوفييتي وال يزال منيم عمى قيد الحياة  
  (.57السوفييتي ) 

فاظ عمى منجزاتو الكبيرة كانت سياسة االتحاد السوفييتي تيدف إلى الدفاع عن الوطن االشتراكي والح    
وظيور النظام  واإلنسانية. إال أن تفاقم واشتداد التناقضات والصراعات داخل النظام اإلمبريالي العالمي  

االتحاد  األلماني الفاشي وليد النظام اإلمبريالي كان أحد أىم األسباب إلشعال حربو غير العادلة ضد 
تموز   1ومنجزاتيا. وفي ىذا الصدد أشار ستالين في نداء لو في  السوفييتي بيدف تقويض السمطة السوفييتية

إلى أنو "ال يجوز اعتبار الحرب ضد ألمانيا الفاشية حربا اعتيادية, فيي أكثر من حرب بين  0990عام 
والغاية من  ةجيشين. إنيا إلى جاني ذلك حرب عظيمة يخوضيا الشعب السوفييتي بأسره ضد ألمانيا الفاشي 
لوطنية الشعبية ىذه ضد الغزاة الفاشيست ىي أكثر من إزالة الخطر المحدق ببالدنا, فيي أيضا نجدة الحرب ا 
  (.58لكل شعوب أوربا الراسخة تحت نير الفاشية األلمانية") 
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رسالة شخصية من تشرشل رئيس وزراء بريطانيا جاء فييا أن  0990تموز عام  8تسمم ستالين في       
تقاوم غزو النازيين القاسي وغير المبرر بتاتا مقاومة قوية وجريئة وشجاعة... سنفعل كل "الجيوش الروسية   
شيء كي نساعدكم بقدر ما يسمح الوقت والظروف الجغرافية ومواردنا. وكمما طال أمد الحرب كبرت  
السوفييتية  برقية إلى السفارة 11/8/0990المساعدة التي في وسعنا أن نقدميا لكم". وكتب ستالين بتاريخ  

لندن إلبالغ الحكومة البريطانية بموقف القيادة السوفييتية جاء فييا أن "الحكومة االنجميزية تساعد  في 
في الواقع بسياستيا المترقبة السمبية. يريد اليتمريون أن يضربوا خصوميم عمى انفراد: الروس اليوم,  اليتمريين 

نجمترا تساعد اليتمريين  وغدا  بسمبيتيا , وال يبدل الوضع بتاتا واقع أن إنجمترا تصفق لنا وتشتم االنجميز, وا 
بأقذع الكممات. فيل يفيم االنجميز ىذا؟ أعتقد أنيم يفيمون. فماذا يودون إذن؟ إنيم يودون, كما يبدو  األلمان 

  إضعافنا".
ىذا  وقد كتب ستالين في كما واصمت الحكومة السوفييتية تأكيدىا ضرورة فتح الجبية الثانية في أوربا.       

من  جاء فييا أن "األلمان يعتبرون الخطر في الغرب زيفا وينقمون  1/9/0990الصدد رسالة إلى تشرشل في 
ورد  الغرب دون عقاب كل قواىم إلى الشرق لقناعتيم بأن الجبية الثانية في الغرب غير موجودة ولن توجد". 

ون لوضع خطة مشتركة معكم. وتوفر القوة الكافية لدى تشرشل عمى رسالة ستالين قائال: "نحن مستعد
عمى األحداث التي يصعب التنبؤ  0995الجيوش البريطانية من أجل تحقيق اقتحام القارة اآلوربية في عام  
  بيا". 

وأكد ستالين في رسالتو إلى تشرشل أن "غياب الجبية الثانية يصب الماء في طاحونة أعدائنا      
  المشتركين". 

تقدمت  استجابت أميركا وبريطانيا لطمب الحكومة السوفييتية فتح الجبية الثانية في أوربا. ولكن سرعان ما 
الجبية  بتحفظات مفادىا أنو إذا لم تفتح  0995حزيران عام  01الحكومة االنجميزية في مذكرتيا المؤرخة في 

  .0991فسوف تفتح في عام  0995الثانية في عام 

والموافقة عمى  مالة روزفمت بكل السبل نحو االمتناع عن فكرة فتح الجبية الثانية في أوربا حاول تشرشل است
حكومة إنجمترا  االستعاضة عن ىذه العممية بإنزال قوات الحمفاء في شمال أفريقيا. ووافق روزفمت عمى موقف 

 08تشرشل في  . وبعث 0995األميركية التي جرت في لندن في تموز عام  -في أثناء المباحثات االنجميزية
فتح الجبية  برسالة إلى ستالين أعمن فييا لمحكومة السوفييتية ألول مرة رفض الحمفاء  0995تموز عام 

"انطالقا من   تموز:  51. وكتب ستالين في رسالتو الجوابية إلى تشرشل المؤرخة في 0995الثانية في عام 
السوفييتية ال  ة يجب أن أعمن وبصورة قاطعة تماما أن الحكومة األلماني -الوضع القائم في الجبية السوفييتية

تم فتح الجبية   6/6/0999". وأخيرا, في 0991يسعيا التسميم بتأجيل تنظيم الجبية الثانية في أوربا إلى عام 
  الثانية. 
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  النصر سيكون لنا " العدو سيحطم, أن"                                     

 ستالين                                                                                     
                                                

 الرابع المبحث                                                

 االشتراكيدور الشعب السوفيتي في الدفاع عن الوطن                           

 االول المطمب                                               

  مواقف مبدئية وازدواجية معايير "الحمفاء"                                

 حرباً  إن الحرب الوطنية العظمى التي خاضيا الشعب السوفييتي بقيادة الحزب الشيوعي السوفييتي كانت      
طابعا  من أجل تحرير البالد من الغزاة النازيين, وكانت في الوقت نفسو تحمل  ومشروعةً  ومقاومة عادلةً 

فاشي  , وكانت أصعب امتحان بين النظام االشتراكي الوليد )الحديث( وبين أعتى نظام يديولوجياً أو  طبقياً 
 طبقيةً  انت حرباً عرفو التاريخ الحديث, وىو الذي ولد في رحم النظام اإلمبريالي العالمي, أي أنيا ك

  بين االشتراكية والرأسمالية. وعسكريةً  وايديولوجيةً  

أكثر  البريطانية بازدواجية السموك والمعايير, بدليل أنيا لم تحدد, بعد  -لقد تميز موقف القيادة األميركية      
تغازل النظام  من سنتين عمى شن ىتمر حربو عمى االتحاد السوفييتي, موقفيا المبدئي من الحرب, فكانت

األلماني من جية, وتموح لمقيادة السوفييتية بإشارات معينة إلى أنيا ضد ىتمر!! وخير دليل يؤكد صحة ذلك  
البريطانية أعمنت رسميا دعميا لالتحاد السوفييتي, إال أن الجوىر الرئيسي لموقف  -ىو أن القيادة األميركية 
وبريطانيا ىو استمرار الحرب وأن يحارب االتحاد السوفييتي  القوى الرجعية المتطرفة الحاكمة في أميركا 
لوحده ألمانيا اليتمرية ولفترة طويمة بيدف استنزاف قوى الدولتين. وفي ىذا الصدد حدد الرئيس األميركي  
فإن عمينا أن  الحربترومان موقف أميركا من الحرب العالمية الثانية إذ قال: "إذا رأينا أن ألمانيا تكسب  
ذا كانت روسيا ستكسب الحربساعد روسين  فإن عمينا أن نساعد ألمانيا. وىكذا فميقتموا أكبر عدد  ا, وا 
  (11ممكن") 

أشار غروميكو وزير خارجية االتحاد السوفييتي إلى أن "تطمعات وحسابات واشنطن واإلمبريالية      
كانت تواجو االئتالف المناىض لميتمرية األميركية كانت تتناقض تناقضا صارخا مع الميمات الحقيقية التي  
  (.10لسحق ألمانيا الفاشية والعسكرية اليابانية") 
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, ولم تكن لدي الدولتين طبقياً  -ايديولوجياً  كان عداء أميركا وبريطانيا لالتحاد السوفييتي يحمل طابعاً       
النازية. وفي ىذا الخصوص أشار رغبة حقيقية لمساعدة االتحاد السوفييتي في حربو العادلة ضد ألمانيا  
ليز" إلى االتحاد السوفييتي ليس نتيجة  -أندريو غروميكو إلى أن "القرار حول إرساليات المواد وفق "الند 
سخاء ما من جانب الواليات المتحدة, إنو إدراك لمخطر الشديد الذي كانت تشكمو ألمانيا اليتمرية واليابان عمى  
  (.15الواليات المتحدة") 

األحمر  إن "الحمفاء" لم ينفذوا "بالقدر الكافي التزاماتيم وفق بروتوكول مؤتمر موسكو, وخاض الجيش       
األسمحة  دون دعم كاف من جانب الحمفاء... وغالبا ما كانت  0990معركة موسكو في خريف وشتاء عام 

الصناعية من  كل إرساليات البضائع التي قدميا الحمفاء من الطراز العتيق أو معطوبة في أغمبيا", و"لم تش
  (.11بالمئة فقط من المنتجات الصناعية السوفيتية") 9جانب الحمفاء خالل الحرب سوى 

جميع  "أجرت الواليات المتحدة مفاوضات منفردة مع العدو )المقصود ىتمر( في وقت واحد منتيكة بذلك       
بضو, ولكن عمى أساس معاداة السوفييت. وجرت االتفاقيات, ومنيا صيغة الدار البيضاء بيدف جس ن

  (.19في سويسرا") 0991نيسان عام  -المفاوضات في فترة كانون الثاني 

دارة وتوجيو        الحرب  لقد أثبتت القيادة السياسية والعسكرية السوفييتية امتالكيا لمفن السياسي والعسكري وا 
األحمر  إلى أن "الجيش  0991ميركي روزفمت في عام العادلة لصالحيا, وبيذا الخصوص أشار الرئيس األ

شعب  والشعب الروسي أجبرا حقا قوات ىتمر المسمحة عمى سموك طريق اليزيمة النيائية وناال إعجاب 
روسيا  الواليات المتحدة الذي سيدوم أحقابا طويمة". وأشار الفيمدمارشال االنجميزي مونتغومري عن "منقبة 

األلمانية"  ى أن االتحاد السوفييتي "تأتى عميو أن يتحمل وحده تقريبا كل ضراوة الضربة العسكرية العظمى" إل
 0990عام  (. وأكد روزفمت في برقيتو إلى ستالين في أيمول 15وأن "االنجميز لن ينسوا أبدا ما عانتو روسيا")

  (.16السوفييتي") قائال: "أنا ال أستطيع أن أعبر )لكم عن درجة إعجابنا بالنضال الدفاعي لمجيش

يشير بافل جيمين العضو المراسل في أكاديمية العموم في االتحاد السوفييتي إلى أن "امتداد الجبية       
كم( يتجاوز امتداد مسارح العمميات في شمال أفريقيا والبحر  6111إلى  1111السوفييتية األلمانية )من  
  (.17يوما") 0908ين إلى أربع مرات, وذلك عمى امتداد األبيض المتوسط وأوربا الغربية مجتمعة من مرت 

خططت  بعد انتصار الشعب السوفييتي بقيادة الحزب الشيوعي السوفييتي عمى النازية في ألمانيا,      
البريطانية اليمينية المتطرفة والمتمثمة بترومان وتشرشل إلعالن الحرب العالمية الثالثة, أو  -القيادة األميركية 
يسمى بالحرب الباردة, بدليل أن آالن دالس رئيس وكالة المخابرات المركزية األميركية وضع خطة في ما  
 ,(5111-0996)تيدف إلى تقويض االتحاد السوفييتي. وحددت الفترة الزمنية ليذه الخطة  0996عام  

عمل لتفكيك دولة مجمس األمن القومي والرئيس ترومان عمى ىذه الخطة. وكان ىدفيا الرئيسي ال وصادق 
السوفيتي من الداخل وبدون إعالن حرب عسكرية والقضاء عمى الحزب الشيوعي السوفييتي, والعمل  االتحاد 
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روسيا إلى سوق لتصريف  -مميون نسمة وتحويل االتحاد السوفييتي 51لتقميص عدد سكان روسيا إلى  
لية, وخاصة النفط والغاز... ومصدر لمكادر "فائض" االنتاج الرأسمالي وبمد مصدر ألىم مواد الخام األو   
روسيا في دوامة من عدم  -العممي من ذوي التأىيل العممي الرفيع, والعمل إلغراق االتحاد السوفييتي 
قوتو  االستقرار االقتصادي االجتماعي عبر تنفيذ "برامج" متعددة األسماء واأللوان, والعمل إلضعاف وتخريب  

الخصوص  الروسي إلى عبيد لمغرب اإلمبريالي. وبيذا  -وتحويل الشعب السوفييتياالقتصادية والعسكرية, 
"سوف نعمل   أكد دالس في خطتو, قائال: "...سنجد لنا أنصارا ومؤيدين وحمفاء داخل روسيا"؟! وأكد أيضا: 

  (.18بجد مع جيل األطفال والشباب من أجل تفسيخيم... وتحويميم إلى جواسيس")

وزيف ستالين)) من احتمال ظيور وعودة قوى الثورة المضادة في داخل االتحاد السوفيتي لقد حذر ج      
 من خالل حصوليم عمى الدعم المادي والمعنوي من قبل االمبريالية العالمية وحمفائيا, الن الميمة الرئيسة

ية في االتحاد العداء الشعب السوفيتي ىي تقويض النظام السوفيتي واقامة الرأسمالية وسمطة البرجواز 
السوفيتي, ومن خالل ذلك فسوف تتحول البالد الى ممحق لمغرب, بمدًا مصدرًا لممواد الخام االولية, وان 

 الشعب السوفيتي سيتحول الى عبيدًا لالمبريالية العالمية يرثى لحالو.

وة االقتصادية ان المكانة ميمة في خطط اعداء الشعب السوفيتي تعطى بالدرجة االولى لتقويض الق      
والعسكرية لالتحاد السوفيتي والتييئة العسكرية من اجل الحاق اليزيمة العسكرية باالتحاد السوفيتي واالستيالء 
عمى السمطة واقامة نظام بونابارتي في البالد باالستناد عمى القوة العسكرية وعمى العناصر من االوباش 

 ون قوى الثورة المضادة.والمجرمين والمنسمخين من طبقتيم والذين يمثم

ان ىوالء الحقراء والخونة واالذالء عازمين قبل كل شى التخمي عن الممكية االشتراكية وبيعيا, وتحويل       
الممكية العامة لوسائل االنتاج الى ممكية خاصة رأسمالية عمى اعتبارىا عنصرًا ميمًا في العالقات االقتصادية 

مزارع الدولة( ) وزاتاالقتصادية, وسوف يتم تصفية السفخاب الجدوى القتصادنا الوطني, وتحت حجة غي
المزارع التعاونية(, وبيع المكائن واالالت الزراعية الى شركائيم في الرأي او مايسمون الكمخوزات ) وحلٌ 

بالمزراعين مكن اجل انبعاث) ظيور( نظام الكوالك في الريف السوفيتي, واخضاع البالد لالجانب عن طريق 
لحصول عمى القروض واعطاء ومنح امتيازات ميمة لمدول االمبريالية من اجل االستحواذ عمى مشاريعنا ا

 (.19)((  الصناعية واعادة  منطقة سخالين النفطية الى اليابان

 اي قبل نصف قرن من عممية تفكيك االتحاد السوفيتي 0990لقد جاء ىذا التحذير في ايار من عام       
-0985)  التي تمت ىذه العممية الخيانية الكبرى خالل سيناريو مايسمى بالبيرويسترويكا( و 0990-0990)

0990.) 
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 الثاني المطمب                                              

 ثمن الحرب الوطنية العظمى

العظمى  وطنية أكد يوسف ستالين قائال: "لقد خضنا حربا وطنية وتحررية عادلة". لقد شكمت الحرب ال     
السوفييتي.  أكبر امتحان عسكري واقتصادي وسياسي لمحزب الشيوعي السوفييتي والجيش األحمر والشعب 

السوفييتية بالحزم  وكان طريق النصر عمى ألمانيا الفاشية طويال وشاقا وصعبا. وتميزت الستراتيجية العسكرية 
فرق عسكرية  517  فرق عسكرية منيا  617وأسر  سحق تم في ما يخص الدفاع واليجوم , والدليل عمى ذلك

 (.91)ألمانية عمى يد الجيش األحمر

  مميون شخص 11و 57لقد فقد الشعب السوفييتي في حربو العادلة عمى ألمانيا النازية ما بين      
الف شخص,  155الف شخص , وامريكا  151)بين مدني وعسكري(, اما خسائر ايطاليا البشرية فبمغت  
, صالف شخ 611, ويوغسالفيا مميون و الف شخص 911الف شخص , وفرنسا  169شيكوسموفاكيا وت 
 .ماليين شخص 01ماليين شخص , والصين  6مميون شخص , وبولونيا  5واليابان  

المركزية  يشير الجنرال السوفييتي أ. غ. فومين, المشارك في الحرب الوطنية العظمى وسكرتير المجنة      
ووقع في  ضابط وجندي,  83668911يوعي السوفييتي إلى أن خسائر الجيش األحمر بمغت لمحزب الش

ما  0995  حتى عام  0995عسكري سوفييتي, وبمغ عدد المفقودين خالل الفترة من عام  0999011األسر
  (.90) عسكري 919711مجموعو 

 خص تم نقميم إلى ألمانيا,ماليين ش 6-5بمغ عدد األسرى من المدنيين السوفييت ما بين لقد      
ماليين  01إلى ذلك, عذب الفاشيون األلمان في األراضي السوفييتية المحتمة وأبادوا قرابة  وباإلضافة 

ألف  075سبيل المثال, أقدم الفاشيون األلمان في ضواحي مدينة لينينغراد عمى قتل وتعذيب  شخص. وعمى 
ألف شخص, وتم في مدينة كييف إعدام أكثر  099الينغراد أكثر من في ضواحي مدينة ست شخص, وقتموا 

ألف شخص, وقتل في  011شخص من األطفال والشيوخ والنساء, وفي مدينة أوديسا تم قتل  ألف  111من 
  (.95ألف شخص) 711ألف شخص, وتم في مدينة لفوف إعدام  511ما يقارب  مدينة خاركوف 

ألف كيمومتر من  65ألف مؤسسة صناعية و 15ة اليتمرية عمى تدمير كما أقدمت ألمانيا الفاشيو      
 95ألف مدرسة ومعيد وجامعة و 89ألف مستشفى و 91ألف مكتب ومؤسسة بريد و 16الحديد و السكك 

 0701مزرعة سفخوز )مزرعة دولة(. كما تم تدمير  0876ألف مزرعة )كمخوز( و 98عممية و ألف مكتبة 
ألف قرية سوفييتية, كما تم تدمير  71طة لمسيارات والمكائن. وتم حرق أكثر من مح 5891سوفييتية و مدن 
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 %11( 0995 -0990ماليين بناية سكنية. وفقد االتحاد السوفييتي خالل فترة الحرب ) 6أكثر من  وىدم 
  ثروتو الوطنية. من 

مميون  51ميون رأس بقر وم 07ماليين حصان و 7ونقل الجيش األلماني النازي إلى ألمانيا اليتمرية     
  (.91مميون رأس غنم وماعز) 57رأس خنزير و 

الوطنية  يشير بوريس بولوتين إلى أن "االتحاد السوفييتي فقد خالل الحرب الوطنية العظمى ثمث ثروتو      
الحرب.  تقريبا, وخربت المعامل والمصانع التي كانت تنتج حوالي نصف الناتج الصناعي في البالد قبل 

الحجم العام  وحسب المعطيات الرسمية المنشورة تجاوز إجمالي الخسائر االقتصادية المباشرة والنفقات الحربية 
وشكمت  لمدخل الوطني الناشئ في االتحاد السوفييتي خالل جميع الخطط الخمسية التي سبقت الحرب, 

 679  لعالمية الثانية مبمغا قدره الخسائر الناجمة عن تدمير ونيب الممتمكات مباشرة خالل سنوات الحرب ا
روبل  مميار  0891مميار روبل, أما نفقات الدولة السوفييتية عمى الحرب مع ألمانيا واليابان فتقدر بما يعادل 

(. ويمكن القول إن إجمالي الخسائر المادية التي تحمميا الشعب السوفييتي في 0990)حسب أسعار عام 
مميار  018تريميون و 5مميار روبل, أي ما يعادل  569تريميون و 5شية ىي حربو العادلة ضد ألمانيا الفا 
  (.99كوبيك يعادل دوالر واحد() 51)بافتراض أن  دوالر دوالر 

لقد أبدى الشعب السوفييتي والجيش األحمر والحزب الشيوعي السوفييتي خالل فترة الحرب الوطنية      
ة المشروعة وبنتيجة ذلك تم تحرير البالد وتحرير أوربا وبمدان العظمى صفحات مشرقة من النضال والمقاوم 
  أفريقيا... من خطر ألمانيا النازية. 

بطل  مقاتال سوفييتيا)بين مدني وعسكري( من الرجال والنساء والكمسمول عمى وسام  00965لقد حصل      
السكاني  وىذا مرده إلى وزنيم  االتحاد السوفييتي, وكانت حصة األسد من ىذه األوسمة لممواطنين الروس,

 8066  من سكان االتحاد السوفييتي, فقد حصل المقاتمون الروس عمى  % 51الكبير الذي يشكل أكثر من 
 119  وساما, والبيموروسيون عمى  5196من أوسمة بطل االتحاد السوفييتي, وحصل األوكرانيون عمى 

عمى  وساما, والجورجيون  91أوسمة, والكازاك عمى  018وساما, والييود عمى  060أوسمة, والتتار عمى 
والجوفاشيون  وساما,  60وساما, والممدافيون عمى  69وساما, واألوزبيك عمى  91وساما , واألرمن عمى  91
وساما,  08  وساما, والتركمانستانيون عمى  09وساما, واالستونيون عمى  15وساما, واآلوسيت عمى  99

وساما. كما   05وساما, وقرغيزيا عمى  01وساما, والتفيا عمى  09ا, والطاجيك عمى وسام 05وليتوانيا عمى 
ومنح أكثر من  حصل خالل فترة الحرب الوطنية العظمى مميونا مقاتل سوفييتي عمى وسام النجمة الحمراء, 

الة قصيرة رس كتب أحد المقاتمين السوفييت  لقد(. و 95ماليين مقاتل سوفييتي أوسمة من درجات مختمفة) 7
  (.96جاء فييا: "إذا لم أرجع من الحرب, أرجو منكم أن تعتبروني شيوعيا")
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ماليين ضابط وجندي. وبمغ عدد األسرى األلمان  01مميونا منيم  01أما خسائر ألمانيا النازية فبمغت      
 75قد تم تدمير مميون أسير, ودمر الجيش األحمر اآللة العسكرية األلمانية, ف 135لدى الجيش األحمر  

 5511بالمئة من المدفعية, و 79بالمئة من السالح الجوي األلماني, و 71من الدبابات, وأكثر من  بالمئة 
                                                  (.97عسكرية وغير ذلك) بارجة 

    

 

 ((ن لكل حرب مضمونيا السياسي والطبقي )) إ

 لينين                                                                         

 الخامس المبحث                                             

 صعب ومنجزات كبرى خياراالشتراكية:                                 

 االول المطمب                                             

 عوامل االنتصار ونتائج الحرب الوطنية العظمى العادلة                        

 
كانت الحرب العادلة التي خاضيا الشعب السوفييي تحت قيادة يوسف ستالين تمثل أكبر حرب دموية      

في التاريخ الحديث, وىي أخطر وأبشع حرب وقعت في القرن العشرين من حيث عدد الضحايا البشرية  
  االجتماعي وعدد الدول المشاركة فييا. -ديوالخراب االقتصا 

وأىم العوامل التي ساعدت الشعب السوفييتي والحزب الشيوعي السوفييتي خالل فترة الحرب أعوام      
  عمى تحقيق االنتصار عمى ألمانيا النازية ىي: 0990-0995  

بألمانيا  لصعوبة إلحاق اليزيمة الصداقة المتيمة بين شعوب االتحاد السوفييتي,ولوال ذلك لكان من ا  .5 
  اليتمرية.

والفالحين  الدور الميم الذي أدتو الوطنية والتربية والوعي والثقافة السوفييتية وسط جماىير العمال   .5 
  والكمسمول والجيش األحمر في تحرير البالد وطرد الغزاة الفاشيست.
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أن الوطن  االشتراكي وبحزبيم الشيوعي, إذ اعتبروا اإليمان الكبير لدى المواطنين السوفييت بنظاميم   .5 
ىذا البيت. ولما كانت لدييم ثقة  والسمطة السوفييتية واالشتراكية والحزب بيتيم المشترك, وال بد من الدفاع عن 

دراك  كبيرة بالقيادة السياسية لمبالد,   ستالين". -"الوطن شعار فقد رفعوا عن وعي وا 

العسكرية  لوطنية العظمى بوجود وحدة الشعب ووحدة الحزب ووحدة القيادة تميزت فترة الحرب ا  .9 
في شعار "كل شيء لمجبية,  السوفييتية, وكذلك وحدة الشعب والقيادة العسكرية مع الحزب. وقد انعكس ذلك 

  كل شيء لمنصر".

عن الوطن  عار "الدفاع إيمان جماىير الشعب السوفييتي بااليديولوجية االشتراكية العممية, وقد عكس ش  .1 
  االشتراكي" إيمان الجماىير السوفييتية بذلك.

وحزبيا.  منظرة ومتفانية من أجل شعبيا ومبادئيا  قيادةوجود قيادة سياسية كفوءة ومخمصة ونزيية,   .6 
. 0951وحتى عام  0955  وتجسد ذلك كمو في شخصية يوسف ستالين الذي قاد السمطة السوفييتية منذ عام 

الحزب والقيادة العسكرية السوفييتية. خاطب ستالين  د كسب ستالين ثقة واحترام الشغيمة السوفييتية وأعضاء لق
تحقيقو ىو انتصار لمنظام االجتماعي السوفييتي, ولنظام الدولة  الجماىير قائال: "إن االنتصار الذي تم 

  (.98السوفييتية")

عمى االقتصاد  ترة الحرب الوطنية العظمى من قوة ومتانة وتفوق ما تميز بو االقتصاد االشتراكي خالل ف  .7 
  الرأسمالي األلماني من حيث اإلنتاج الحربي والمدني كما ونوعا.

العظمى تفوق العمم  وكفوءة ومخمصة, كما أثبتت الحرب الوطنية  مضحيةوجود قيادة عسكرية سوفييتية   .8 
 لفن العسكريين الرأسماليين.والفن العسكريين االشتراكيين عمى العمم وا

خسائر بشرية  النضال البطولي لقوات األنصار والمنظمات السرية التي كبدت الجيش اليتمري النازي   .9 
والمعمومات لمجيش األحمر خالل فترة  ومادية كبيرة, ناىيك عن دورىا في اإلمدادات العسكرية والغذائية 

  الحرب.

وقيادات األنصار  بين القيادة السياسية والعسكرية والحكومة السوفييتية التنسيق الكامل والمستمر   .51 
  واالقتصادية والعسكرية... والمنظمات السرية خالل فترة الحرب في جميع األمور السياسية 

السمطة السوفييتية. وقد  وجود نيج سياسي واقتصادي واستراتيجية عسكرية واضحة وموحدة لدى قيادة     .55 
وتفوقو عمى النظام  وعسكرياً  واقتصادياً   ىذه الحرب العادلة قوة ومتانة النظام االشتراكي سياسياً أظيرت 
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اليزيمة الكبرى عمى أعتى دولة فاشية عرفيا التاريخ  الرأسمالي في ألمانيا, وخير دليل عمى ذلك إلحاق 
  الحديث.

بداع مستمرين في الس  .55  العسكري خالل فترة  ياسة واالقتصاد والفن قيام القيادة السوفييتية بتطوير وا 
المخصصات المالية لمصناعة الحربية من  الحرب. فقد تم التركيز عمى زيادة اإلنتاج الحربي من خالل زيادة 

والمدافع بكل أصنافيا والقذائف واأللغام والقنابل.., كما نجحت  أجل زيادة إنتاج الطائرات الحربية والدبابات 
انقسام داخل النظام اإلمبريالي العالمي, حيث تحول قسم منو إلى جانب السمطة  تية في إحداث القيادة السوفي
  واعتبر "حميفا". ىذا ىو فن السياسة العقالني والمبدئي. السوفييتية 

ىذا  إن الشعب السوفييتي ىو بطل الحرب وصانع النصر. وقد أنقذ المجتمع البشري من الفاشية األلمانية, 
 .(99) األصفر المقيتالطاعون 

من أىم الخصائص السياسية واالقتصادية والعسكرية لمحرب العالمية الثانية والنتائج التي  
  يأتي: أفرزتيا ما 

لصالح  اضطمع االتحاد السوفييتي بالدور الفاعل والحاسم في تغيير مسيرة الحرب العالمية الثانية   .5 
شرط. وتحمل االتحاد  ات األلمانية النازية واستسالميا بدون قيد أو المجتمع البشري في إلحاق اليزيمة بالقو 

  ذلك النصر. السوفييتي العبء األكبر من حيث التضحيات البشرية والمادية لتحقيق 

دور الحمفاء  دارت الحرب العالمية الثانية من حيث األساس بين االتحاد السوفييتي وألمانيا الفاشية, وجاء   .5 
يتصف باالزدواجية, كما أدى  وخاصة في ما يتعمق بفتح الجبية الثانية, وكان سموك "الحمفاء"  متأخرا)؟!(,

  وأفريقيا من ىيمنة مسيطرة الفاشية عمييا. االتحاد السوفييتي الدور الرئيسي في تحرير أوربا وبمدان آسيا 

االقتصادي.  و ومجمس التعاضد ظيور المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفييتي, وظيور حمف وارس  .5 
العالمي, مما أدى الى خمق  وقد شكل المعسكر االشتراكي قوة سياسية واقتصادية وعسكرية عمى الصعيد 

والرأسمالي خالل أكثر من نصف قرن لصالح األمن  توازن عسكري واقتصادي بين المعسكرين االشتراكي 
  واالستقرار عمى الصعيد العالمي.

االقتصادي.  دولة جديدة حصمت عمى استقالليا السياسي وعممت لتعزيز تحررىا  011من ظير أكثر   .9 
  وقد اضطمع االتحاد السوفييتي وحمفاؤه بدور كبير في تحقيق ذلك.

بمدا في  91من  تطور وتعزز دور الحركة الشيوعية العالمية, إذ ظيرت أحزاب شيوعية وعمالية في أكثر   .1 
  العالم.
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الالتينية. وقد  لثورات االشتراكية والثورات الوطنية في عدد كبير من بمدان آسيا وأفريقيا وأميركا ظيور ا  .6 
  المشروع. أدى المعسكر االشتراكي دورا كبيرا في نجاح وتعزيز ىذا االتجاه الوطني 

أقيمت عمى  ظيور منظمة االمم المتحدة كمنظمة دولية ميمتيا األولى صيانة السالم واألمن لمشعوب   .7 
والبنك الدولي وصندوق  أساس مبدأ المساواة في سيادة جميع الدول المحبة لمسالم, كما ظير حمف الناتو 

  ولي...دالنقد ال

وعمى الصعيد  تم الحد من دور ونفوذ ومكانة االمبريالية األميركية وحمفائيا سياسيا واقتصاديا وعسكريا   .8 
  الدولي. 
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 الثاني المطمب                                             

 منجزات االشتراكية باالرقام                                        

 0991مميون نسمة في عام  099يوضح الجدول زيادة عدد سكان االتحاد السوفيتي من  – 5الجدول رقم 
ون نسمة زيادة سنوية, وىذا يعود الى اىتمام ممي 5, اي مايقارب من 0985مميون نسمة عام  576الى 

السمطة السوفيتية بالمجتمع من الناحية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتوفير كافة المستمزمات الضرورية 
لمفرد والمجتمع وفي مقدمتيا السكن والتعميم والعالج.. المجاني, وفي الوقت نفسو يالحظ ايضًا تزايد نسبة 

الى  0991% عام 67% بالمقابل انخفاض نسبة عدد سكان الريف من65% الى 15ن من عدد سكان المد
, ويرجع السبب الرئيس الى التطور الصناعي الكبير الذي حدث في ظل السمطة 0985% في عام 15

السوفيتية, وكان ينبغي ان التتوسع المدن بيذا الشكل عمى حساب الريف, ىذا لو أثارًا سمبية عمى االقتصاد 
 المجتمع في ان واحد.و 

يعكس الجدول الثاني تزايد نسبة النساء عمى نسبة الرجال, ويعود السبب الرئيس في ذلك  الجدول الثاني:
الى الحروب غير العادلة التي شنيا النظام االمبريالي العممي بزعامة االمبريالية االميركية, فالحرب 

( وغيرىا من االسباب االخرى, فالحروب 0995-0990(, والحرب العالمية الثانية)0955-0908االىمية)
االجتماعي المتمثل  -غير العادلة ىي صفة مالزمة لمنظام الرأسمالي العالمي ونابعو من أساسو االقتصادي

في بالممكية الخاصة االحتكارية لوسائل االنتاج, فيي تسحق وتقضي عمى القوة المنتجة وخاصة الشباب 
 بين النساء والرجال في اي مجتمع.منيا, ومن ىنا ينشأ الفرق 

( التركيبة االجتماعية في المجتمع االشتراكي فقد ساعدت 1يبين الجدول رقم ) الجدول الثالث والرابع:
التحوالت االشتراكية في االقتصاد والمجتمع الى زيادة الوزن النوعي لمطبقة العاممة السوفيتية فزادت نسبتيا 

, وفي الوقت نفسو تقمص وزن الطبقة الفالحية من 0989ي عام % ف60الى  0919% في عام 11من 
( اىتمام السمطة السوفيتية بقطاع 9, وكما يعكس الجدول رقم)0989% في عام 51الى  0919% عام 97

مميون  05, فزاد عدد المواطنين الحاصمين عمى التحصيل العممي ولجميع المراحل من التعميم ولجميع مراحمو
, وفي ظل االشتراكية تم القضاء عمى 0989مميون شخص في عام  055الى  0919شخص في عام 

( عدد الوالدات والوفيات في 5اخطر امراض المجتمع أال وىي االمية والبطالة, وكما يبين الجدول رقم)
المجتمع السوفيتي, إذ يالحظ زيادة معدالت الوالدات عمى معدالت الوفيات, محققًا زيادة في معدل النمو 

 %.05اني نحو السك
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( زيادة الناتج االجتماعي االجمالي وفق الخطة االقتصادية, 6يوضح الجدول رقم)(: 7(, )6الجدول رقم)
ويعود السبب الرئيس في ذلك الى دور الدولة وقطاعاتيا العامة, إذ تممك الدولة الموارد البشرية والمادية, ويتم 

يخدم المجتمع واالقتصاد االشتراكي, بدليل زادت قيمة الناتج توزيعيا عمى القطاعات االنتاجية والخدمية وبما 
 989مميار روبل في الخطة التاسعة الى  769االجتماعي بالمتوسط سنويًا وفق الخطط االقتصادية من 

 .مميار روبل في الخطة الحادي عشر 0085مميار روبل في الخطة العاشرة, ثم الى 

ية العمل في االقتصاد االشتراكي بشكل عام, وفي القطاع تزايد انتاج (7وكما يوضح الجدول رقم) 
 0975% في عام 019الصناعي االشتراكي بشكل خاص, فزادت انتاجية العمل في القطاع الصناعي من 

  .0989% في عام 076الى 

الذي يعكس قوة وتطور االقتصاد االشتراكي, إذ حقق معدالت نمو اقتصادي  (8وكما يبين الجدول رقم)
وفي الدخل الوطني وفي  يع المؤشرات االقتصادية الرئيسة ومنيا الناتج االجتماعي االجماليفي جم

القطاعيين الصناعي والزراعي وفي ميدان االستثمار وفي انتاجية العمل االجتماعية, وىذا يعكس لنا فاعمية 
 وتاثير وجدوى االقتصاد االشتراكي عمى االقتصاد الرأسمالي.

الخسائر المادية والبشرية التي وقعت في المجتمع واالقتصاد االشتراكي اثناء الغزو  يعكس (9الجدول رقم)
, ىذه الحرب الوطنية العظمى التي 0995-0990الفاشي اللمانيا الفاشية ضد الشعب السوفيتي في عام 

ستالين,  عكست قوة وتطور االقتصاد االشتراكي ولحمة الشعب السوفيتي حول حزبو الشيوعي السوفيتي بقيادة
فيذه الحرب الوطنية العظمى ىي حربًا عادلة خاضيا الشعب السوفيتي من اجل تحرير أرضو والقضاء عمى 
الفاشية, الوليد الشرعي لمنظام الرأسمالي العالمي ولمرحمتو المتقدمة اال وىي االمبريالية, انيا كانت حربًا 

كنظام مأزوم في بنيتو االجتماعية واالقتصاية, فيي شرسة بين االشتراكية كوليد حي ومتطور وبين الرأسمالية 
 حممت طابعًا ايديولوجيًا واقتصاديًا وعسكريًا, حربًا بين االشتراكية والرأسمالية.

( يعكس قوة الدولة االشتراكية, حيث يالحظ غياب العجز 01, فالجدول رقم)(55,55,51الجدول رقم)
وافضمية االقتصاد  فاعمية , وىذا يعني0989تى عام ح 0991في الميزانية الحكومية لمفترة من عام 

( تفوق االتحاد السوفيتي 00عمى االقتصاد الرأسمالي, وفي الوقت نفسو يالحظ في الجدول رقم) االشتراكي
عمى الواليات المتحدة االمريكية في جميع المؤشرات االقتصادية الرئيسة, وىذا يعكس قوة وجدوى وفاعمية 

( النجاح الذي حققو المعسكر 05مى النظام الرأسمالي, وكما يعكس الجدول رقم)النظام االشتراكي ع
القطاع الصناعي انموذجًا, فزادت نسبة حصة المعسكر االشتراكي في االنتاج الصناعي العالمي  -االشتراكي

 .0989% في عام 91الى اكثر من  0951% في عام 51من 
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كي بقواه المنتجة فزاد اجمالي عدد العاممين في االقتصاد يعكس تطور االقتصاد االشترا (55الجدول رقم)
مميون عامل في االقتصاد الوطني, وزاد عدد  11الى  0990الف عامل في عام  5,910الوطني من 

مميون شخص لنفس  09الف شخص الى  919العاممين في االقتصاد الوطني من حممة الشيادات العميا من
القتصاد االشتراكي من ذوي الشيادات واالختصاصات) المينية والفنية( من الفترة, وزاد عدد العاممين في ا

 .مميون شخص لنفس الفترة 09( الف الى 0995)

 561الى  0991روبل في عام  90زيادة متوسط االجور والمرتبات من  (59وكما يبين الجدول رقم ) 
 .0989روبل في عام 

( الف الى 159,5لعاممين في الجامعات والمعاىد من )زاد عدد الباحثين واالساتذة ا (51الجدول رقم)
 % من عدد الباحثين العمميين في العالم.55, وىوالء يشكمون 0989( مميون في عام 0,5مايقارب من )

في أحد اىم القطاعات أال وىو قطاع السكن,  يبين دور الدولة االجتماعي واالقتصادي (56الجدول رقم)
اي االتحاد السوفيتي ووفق الدستور االشتراكي في توفير وتامين السكن  -إذ اخذت الدولة االشتراكية

, تم 0989حتى عام 0908وبالمجان, وخالل فترة السمطة السوفيتية من عام  زلممواطنين وبدون تميي
مميون متر مربع, وساىم في معالجة اخطر واىم مشكمة تواجو المواطن السوفيتي والسيما  (1997,8بناء)

الوطنية العظمى, ىو القطاع العام والقطاع التعاوني وفق خطط عممية مدروسة ومتابعة مستمرة بعد الحرب 
من قبل الحكومة السوفيتية واالجيزة الحكومية ذات العالقة, فمجانية السكن ىو ىدف سامي ورئيس 

 لالشتراكية.

ألف في عام  511من يعكس اىتمام الدولة بالقطاع الزراعي, إذ زاد عدد الجرارات  (57الجدول رقم)
ألف حاصدة لنفس الفترة.  805ألف الى  085, والحاصدات من 0989ألف في عام  5715الى  0991

ألف  055يعكس اىتمام السمطة السوفيتية بصحة المواطن فزاد عدد االطباء من  (58أما الجدول رقم)
 0991ستشفى في عام م 790, وزاد عدد المستشفيات من 0989ألف في عام  0016الى  0991في عام 

 . 0989ألف مستشفى في عام  1555الى 

الى  0990مميون شخص في عام  9تزايد عدد المتقاعدين فزاد العدد من  (59وكما يبين الجدول رقم)
 .0985مميون شخص في عام  59,8

( تزايد عدد الطمبة الدارسين في المعاىد والجامعات 51يعكس الجدول رقم ) (55, 51الجدول رقم)
مميون طالب  016الى  0990-0991( مميون طالب لمسنة الدراسية 97,6لسوفيتية, فزاد عدد الطمبة من)ا

, فالتعميم مجاني لجميع الطمبة وبدون تمييز, وىذا مانص عميو الدستور 0985-0989لمسنة الدراسية 
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الميني والفني) الكوادر ( عدد الطمبة الذين حصموا عمى التعميم 50االشتراكي السوفيتي. ويعكس الجدول رقم)
الى  0991-0908( ألف طالب لمسنة 1859الوسطية( ومن مختمف االختصاصات, فزاد عددىم من )

 .0989( ألف طالب لمعام 9571)

يبين الجدول إىتمام السمطة السوفيتية بنشر الوعي والثقافة االشتراكية التي تبني شخصية  (55الجدول رقم)
ات العامة مفتوحة لمجميع وبالمجان, وعدد االندية االجتماعية والرياضية وغيرىا المواطن بشكل سميم, فالمكتب

الى  0991( ألف مكتبة في عام 85,9ايضًا مفتوحة لمجميع وبالمجان, بدليل زاد عدد المكتبات من)
( ألف كتاب ومجمة الى 099,7, وزاد عدد الكتب والمجالت من )0989( ألف مكتبة في عام 011,8)
( ألف الى 008ألف الف كتاب ومجمة لنفس الفترة, وزاد عدد االندية االجتماعية من ) (5196,6)
دينة والريف بأىتمام السمطة السوفيتية فيما يتعمق بنشر الوعي م( ألف لنفس الفترة, وحظيت ال017,8)

 الثقافي االشتراكي الممتزم.

ًا مضيئًا لتحرير الشعوب من جور فاالشتراكية العممية كانت وستبقى ممحًا لطعام الفقراء, وطريق
 وظمم وقير الرأسمالية.
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 (5) جدول رقم

 ) مميون نسمة(5981-5991تطور عدد سكان االتحاد السوفيتي لمفترة 

 سكان  عدد عدد السكان السنة

 المدن

نسبة سكان  عدد سكان الريف
 المدن)%(

نسبة سكان الريف 
(1) 

5991 599,5 65,5 555       55,1 67,1 

5919 518,8 511,1 518,8 97,9 15,5 

5971 595,7 556,1 511,7 16,5 95,7 

5975 595,9 558,8 511,5 16,9 95,5 

5976 511,6 511,5 511,1 61,7 59,5 

5979 565,9 565,6 98,8 65,5 57,7 

5985 566,6 568,9 97,7 65,9 56,6 

5985 568,8 575,7 97,5 65,9 56,5 

5985 575,5 579,6 96,6 69,9 51,6 

5989 575,8 577,1 96,5 69,8 51,5 

5981 576,5 581,5 96,5 61,5 59,8 

 ., بالمغة الروسية  1, ص  , دار النشر المالية واالحصاء, موسكوباألرقامالمصدر: االتحاد السوفيتي ( 11)
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 ( 5جدول رقم)                                             

 5981-5991عدد سكان االتحاد السوفيتي ونسبة الرجال والنساء لمفترة من               

 عدد السكان)مميون نسمة( السنة
نسبة الرجال من مجموع 

 السكان)%(
نسبة النساء من مجموع 

 السكان)%(

5991 599,5 97,9 15,5 

5919 518,8 91,1 11,1 

5971 595,7 96,5 15,9 

5975 595,9 96,5 15,9 

5976 511,6 96,1 15,1 

5979 565,9 96,6 15,9 

5985 566,6 96,7 15,5 

5985 568,8 96,8 15,5 

5985 575,5 96,8 15,5 

5989 575,8 96,9 15,5 

5981 576,5 96,9 15,5 

 بالمغة الروسية 6المرجع السابق, ص ( 15)

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 (5جدول رقم)                                                           

 التركيبة الطبقية لممجتمع السوفيتي )%(                                

                                                
 السنة

 التفاصيل                                     

5959 5919 5971 5979 5989 

بة الطبقة العاممة والعاممين في الجياز االداري نس
 87,1 81,5 79,1 68,5 11,5 والحكومي

 65,1 61,1 17,9 11,5 55,7 نسبة الطبقة السوفيتية

 51,1 59,9 51,1 55,9 97,5 نسبة الفالحين في الكمخوزات والتعاونيات الزراعية

لمكمخوزات والتعاونيات  نسبة الفالحين غير المنظمين
 اعيةالزر 

5,6 1,5 1,1 1,1 1,1 

 .59المرجع نفسو, ص ( 15)

 (9جدول رقم)                                            

 عدد المواطنين السوفيت الحاصمين عمى التعميم العالي والمتوسط) مميون شخص(

 العدد السنة

5959 51,9 

5919 18,7 

5971 91,1 

5979 559,5 

5989 511,5 

 .57المرجع السابق, ص ( 15)                  
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 (1جدول رقم)                                                           

 ( شخص5111عدد الوالدات والوفيات ومعدل الزيادة الطبيعية لمسكان لكل)          

 الزيادة الطبيعية لمسكان عدد الوفيات عدد الوالدات السنة

5991 55,5 58,1 55,5 

5961 59,9 7,5 57,8 

5971 57,9 8,5 9,5 

5971 58,5 9,5 8,8 

5981 58,5 51,5 8,1 

5985 58,1 51,5 8,5 

5985 58,9 51,5 8,8 

5985 59,8 51,9 9,9 

5989 56,9 51,8 8,8 

 الوفيات -الزيادة الطبيعية لمسكان= الوالدات              

              55,5=55,5-58,1 

 .59المرجع السابق, ص ( 19)             

 (6جدول رقم)

 تطور االقتصاد الوطني في االتحاد السوفيتي وفق الخطط الخمسية) باالسعار الثابتة, مميار روبل(

 الخطة االقتصادية التاسعة 

5975-5971 

 الخطة االقتصادية العاشرة

5976-5981 

 الخطة االقتصادية الحادي عشر

5985-5989 

إجمالي 
 القيمة

متوسط القيمة 
 السنوي

متوسط القيمة  إجمالي القيمة
 السنوي

متوسط القيمة  إجمالي القيمة
 السنوي

 5518 9655 989 9999 769 5891 الناتج االجتماعي االجمالي

 .56المرجع السابق, ص ( 11)                
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 (7) جدول رقم

 (511=5971أىم مؤشرات التطور االقتصادي في االتحاد السوفيتي )

                                            
 السنوات

 التفاصيل                                  

5971 5981 5989 

 566 597 551 إنتاجية العمل

 576 516 559 أنتاجية العمل في القطاع الصناعي

 557 55 517 لعمل في القطاع الزراعيإنتاجية ا

 .55المرجع السابق, ص ( 16) 

 ( 8جدول رقم)

      , لمعدل النمو5989-5991االجتماعية لتطور االتحاد السوفيتي لمفترة  -أىم المؤشرات االقتصادية
 (5=5991) سنة االساسي 

                                                       
 السنوات

 تفاصيلال

5911 5961 5971 5971 5981 5989 

 58,8 6,5 55,5 9,8 1 5,9 إجمالي الناتج االجتماعي

 59,6 57 55,7 51,9 1,5 5 الدخل الوطني

 57 55 59 55 1,7 5,9 االنتاج الصناعي

 9,1 9 5,7 5,6 5,6 5,6 االنتاج الزراعي

 51,9 55 58,8 55,1 6,9 5,5 االستثمار

 55 51,6 9 7,5 5,9 5,7 تماعيةإنتاجية العمل االج

 .55-55يق, ص االمرجع الس( 17)
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 (9) جدول رقم

 5991-5995الخسائر المادية لمشعب السوفيتي خالل الحرب الوطنية العظمى 

 العدد  التفاصيل

 ألف قرية 71مدينة,  5751 إحراق وتدمير

 مميون بناية حكومية 6 إحراق وتدمير

 مصنع ومعمل 55811 حرق وتدمير

 ألف كيمو متر من السكك الحديد 61 تدمير وتخريب

 محطة قطار 9511 تدمير وحرق

 ألف مكتب بريدي ومحطة تمفون 56 حرق وتدمير وتخريب

 ألف مستشفى ومستوصف 91 حرق وتخريب

 ألف مدرسة ومعيد وجامعة 89 حرق وتخريب

 ألف مكتبة عممية 95 حرق وتخريب ونيب

 مميون حصان 7  تم سرقة

 مميون رأس من الماشية 57 م سرقةت

 مميون رأس من االغنام والماعز 57 تم سرقة

 مميون رأس من الخنازير 51 تم سرقة

 مميون شييد 51-57مابين  بمغت الضحايا البشرية

 مميار روبل 5891  5995بمغت الخسائر المادية باسعار عام 

 .95-91المرجع السابق, ص ( 18)
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 مميار روبل 5989-5991زانية الحكومية لالتحاد السوفيتي لمفترة المي (51جدول رقم)

 التفاصيل                                           

 السنوات                        

 إجمالي االنفاق إجمالي الدخل

5991 58 57,9 

5961 77,5 75,5 

5971 516,7 519,6 

5971 558,8 559,1 

5981 515,7 599,6 

5985 551,6 519,8 

5985 515 595,5 

5985 517,9 591,5 

5989 576,5 571,7 

 .11-19المرجع السابق, ص ( 19)                         

                                   ادي ( مقارنة لزيادة متوسط معدل النمو االقتصاي ألىم مؤشرات التطور االقتص55) جدول رقم
 ( بالنسبة المئوية)%(5989-5915ت المتحدة االمريكية لمفترة)لسوفيتي واالبين االتحاد ا

 البمد                                           

 التفاصيل                        

الواليات المتحدة   االتحاد السوفيتي
 االمريكية

 5,9 7 الدخل القومي

 5,9 8,5 االنتاج الصناعي

 5,7 5,5 ياالنتاج الزراع

 5,9 7,6 االستثمارات

 5,5 6 إنتاجية العمل االجتماعي

 5,9 1,9 إنتاجية العمل في القطاع الصناعي

 .69المرجع السابق, ص ( 61)                
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 (55جدول رقم)

 (1بالنسبة المئوية) 5989-5957حصة المعسكر االشتراكي من الناتج الصناعي العالمي لمفترة 

 المئوية %النسبة  السنة

 %5أقل من  5957

5957  51% 

5911 51% 

5961 56% 

5971 58% 

 %91أكثر من  5989

 .61المرجع السابق, ص ( 65)                                

 (55جدول رقم )

 عدد العاممين في االقتصاد من ذوي االختصاصات وحاممي الشيادات العميا والمتوسطة) باالف شخص(

 

 السنة             

إجمالي عدد العاممين  في 
 االقتصاد الوطني

عدد العاممين من ذوي 
 االختصاصات والشيادات العميا

عدد العاممين من ذوي 
االختصاصات والشيادات 

 المتوسطة

5995 5915 919 5995 

5961 8789 5191 1559 

5971 56895 6815 9988 

5971 55796 9966 55559 

5981 58655 5175 56159 

5989 55111 59111 59111 

 .596المرجع السابق, ص ( 65)
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 (59جدول رقم )                                                            

 ( بالروبل5989-5991متوسط االجور والمرتبات لمعاممين في االقتصاد السوفيتي لمفترة)       

 

 السنة

متوسط االجور والمرتبات الشيرية مع االمتيازات والمكافأت 
 المالية

متوسط االجور والمرتبات الشيرية بدون المكافأت 
 واالمتيازات المالية

5991    91,6 55,5 

5961 517,7 81,6 

5971 569,1 555 

5971 598,9 591,8 

5981 555,7 568,9 

5985 558,8 575,1 

5985 596,8 577,5 

5985 519 581,1 

5989 561 581 

 .595المرجع السابق, ( 65)
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 (51جدول رقم)                                                             

 ( في نياية كل سنة باالف شخص5989-5961عدد الباحثين العمميين في االتحاد السوفيتي لمفترة) 

باحثين العمميين عدد ال السنة
والعاممين في قطاع 

 التعميم العالي*

عدد االكاديميين  عدد الحاصمين عمى الدرجات العممية
والعضو المراسل 

ودرجة 
البروفيسور في 
قطاع التعميم 

 العالي

عدد 
الحاصمين 

عمى لقب 
استاذ 
 مساعد

 عدد

 الباحثين

 الكبار

 عدد

الباحثين 
 الصغار

 كاندبدات        دكتوراه

 رشح عموم()م

5961 519,5 51,9 98,5 9,9 56,5 51,5 56,7 

5971 957,7 55,6 559,1 58,5 68,6 59 98,8 

5971 5555,9 55,5 556,8 55,9 78,9 15,5 91 

5981 5575,5 57,7 596,5 57,9 551,7 66 95,5 

5985 5955,5 58,7 919,7 58,5 551,7 68,6 91,5 

5985 5955,7 59,7 ,955 58,7 555,5 71,9 91,6 

5985 5991 95 951,9 59,9 551,9 75,1 95 

5989 5965,9 95,8 999,5 51,5 558 71,7 95 

( مميون 5,1مايقارب) 5989( ألف باث, في حين بمغ عددىم عام 98,5بمغ عدد الباحثين العممين في قطاع التعميم العالي) 5991*في عام 
 لم.% من الباحثين في العا51باحث, اي مايعادل 

 .86المرجع السابق, (69)
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 (56جدول رقم)

 *(5( وفق الخطط االقتصادية) مميون م5989-5958دور الدولة السوفيتية في قطاع السكن لمفترة)

إجمالي التخصيصات المالية) مميار  (5إجمالي البناء السكني) مميون م (5سنوات الخطة االسكانية) مميون م
 روبل( باالسعار الثابتة

  59,1/    918,9 5991ومنيا مثاًل عام  5-5958-5991

( ومنيا سنة 5961-5916الخطة السادسة) -5
5961 

979,5    /519,6  

(ومنيا 5961-5965الخطة السابعة)-5
 5961سنة

991,6   /97,6 989,1        /16,5 

( ومنيا سنة 5971-5966الخطة الثامنة) -9
5971 

158,1      /516 556,1     /67,8 

ومنيا سنة  5971-5975الخطة التاسعة) -1
5971 

199,8      519,9  568,7    /76,5 

 77,7/     581,1 511/       157,5 5981( ومنيا سنة 5981-5976الخطة العاشرة)

 (5989-5985الخطة الحادية عشر)

5985 

5985 

5985 

5989 

 959,6 

516,9 

517,9 

555,9 

555 

557,5 

78,5 

79 

81,7 

79,9 

, 5( مميون م5911,-سكني, وساىم القطاع العام والتعاوني بـ) 5( مميون م5997,8( تم بناء)5989 -5958الل فترة السمطة السوفيتية)*خ
 .5( مميون م85,6والفالحين في الكمخوزات) التعاونيات( تم بناء)  5( مميون م5969,8وتم تقديم قروض لممواطنين لبناء سكنيم بمساحة)

 .519-518بق, ص المرجع السا(61)
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 (07جدول رقم)

 ( بااللف وحدة0989-0991عدد الجرارات والحاصدات المنتجة لمقطاع الزراعي لمفترة)

 مجموع الحاصدات مجموع الجرارات السنة

5991 155 585 

5961 5555 997 

5971 5977 655 

5971 5559 681 

5981 5165 755 

5985 5198 795 

5985 5699 775 

5985 5696 799 

5989 5751 851 

 .559المرجع السابق, ص ( 66)                        

 ( لنياية كل عام5989-5991عدد االطباء والمستشفيات في االتحاد السوفيتي لمفترة) (58جدول رقم)

عدد االطباء  السنة
 بااللف

عدد المستشفيات  ألف مواطن 51حصة الطبيب الواحد 
 بااللف

 ألف مواطن 51ل عدد المستشفيات لك

5991 511 7,9 795 91 

5961 955 51 5759 81 

5971 668 57,9 5665 519 

5971 859 55,7 5119 558 

5981 997 57,1 5559 551 

5989 5556 95,5 5111 559 

 .551المرجع السابق, ص (67)
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 (5981-5995عدد المتقاعدين السوفيت لمفترة)يبين  (59جدول رقم)                     

 عدد المتقاعدين مميون شخص السنة

5995 9 

5965 55,9 

5975 95,5 

5976 91,5 

5985 11,5 

5985 15,9 

5985 15,9 

5989 15,6 

5981 19,8 

  سنة 11* السن التقاعدي لمنساء ىو     سنة 61*السن التقاعدي لمرجال ىو                      

 559المرجع السابق, ص (68)                       

 (5981 -5991الدارسين في المدارس والمعاىد والجامعات السوفيتية لمفترة)(عدد الطالب 51جدول رقم)

 مجموع الطمبة الدارسين )بالمميون( السنة

5991-5995 97,6 

5961-5965 15,7 

5971-5975 79,6 

5971-5976 95,6 

5981-5985 511,5 

5989-5981 516 

 .595المرجع السابق,  (69)                      
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 (55) جدول رقم

 عدد الطمبة الذين حصموا عمى التعميم الميني والمتوسط من ذوي االختصاصات المينية والفنية المختمفة

 إجمالي عدد الخريجين بااللف السنة

5958-5991 5859 

5965-5961 6751 

5966-5971 56595 

5975-5971 58999 

5976-5981 51571 

5985 1159 

5985 9865 

5985 9757 

5989 9171 

مميون طالب من  ( 81,5( مميون طالب منيم)017,9ين من الطمبة بالمتوسط) تحصيل عام واختصاص()*بمغ عدد الخريج  
اىد الفنية ( مميون طالب من خريجي المع5,1( مميون طالب من خريجي المعاىد الفنية, و)08,9دات المتوسطة, )اذوي الشي

 العميا.

 .595المرجع السابق,  (71)                  
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 (55جدول رقم)

 (5989-5991إجمالي المكتبات العممية والنوادي االجتماعية لمفترة من )

 التفاصيل

 

 

 السنوات  

إجمالي 
عدد 

المكتبات 
 بااللف

عدد الكتب 
والمجالت 

في 
المكتبات 

مميون 
 نسخة

عدد االندية 
اعية االجتم
 بااللف

 في الريف   في المدينة 

إجمالي 
عدد 

المكتبات 
 بااللف

عدد الكتب 
والمجالت 

 )مميون(

 

عدد االندية 
 بااللف

إجمالي 
عدد 

المكتبات 
 بااللف

عدد الكتب  
والمجالت  

 ) مميون(

عدد االندية 
 بااللف

5991 91,9 599,7 558 58,1 551,1 51 76,9 69,5 518 

5961 551,7 885,5 558,6 51,5 969,9 59,5 511,9 955,5 559,1 

5971 558 5565,1 559 57,5 771,5 58,5 91,7 188,5 551,9 

5971 555,9 5617,8 551,5 56,5 959,5 51,5 91,5 675,6 559,9 

5981 555 5855,8 557,9 51,9 5179,8 59,5 96,5 799 558,6 

5985 555,8 5889,6 558,1 56,5 5555 59,7 96,1 775,6 558,8 

5985 555,5 5999,1 558,1 56,1 5596,9 59,9 96,7 698,5 558,6 

5985 555,1 5111,7 558,6 56,6 5571,5 51,5 96,9 851,9 558,5 

5989 555,8 5196,6 557,8 56,8 5597,9 51 97 899,5 557,8 

 .515-515المرجع السابق, ص  (75)
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 المبحث الثالث

 " الروسبعض "منجزات اإلصالحيين 

دعاة ما يسمى  الروس من -حاول ويحاول بعض المؤرخين السياسيين والعسكريين من "الرفاق" السوفييت    
الثانية ناكرين  بالبيريسترويكا, ومن "الديمقراطيين" و"اإلصالحيين" وغيرىم كتابة تاريخ الحرب العالمية 

يؤكدون أن الشعب  االنتصار الكبير. إنيم  ومتجاىمين دور الحزب والكمسمول, ودور ستالين في تحقيق ىذا
يمكن, بدون قائد  عمى ذلك من حيث المبدأ. ولكن ال  -طبعا -السوفييتي ىو الذي حقق االنتصار. ال خالف

والمادية, تحقيق أي نصر  ومفكر سياسي وعسكري, وبدون حزب ثوري, وبدون تنظيم وتعبئة الموارد البشرية 
الدور قام بو الحزب  في المجال االقتصادي والعسكري, وال في الحرب. ىذا ال في المجال السياسي, وال 

حاولت األقالم الصفراء  الشيوعي تحت قيادة ستالين, وىذه حقيقة موضوعية ال يمكن شطبيا أو نكرانيا ميما 
  المأجورة التي ال بد وأن يكون مصيرىا الفشل.

ادلة, إذ ال يمكن لمحرب أن تسير وفق الحسابات التاريخ ال يحاكم المنتصرين في قضاياىم الع     
الكمبيوترية, فقد يظير أحيانا بعض التقديرات أو القرارات غير المتكاممة, وأحيانا تظير بعض األخطاء في  
الحرب  التطبيق العممي لمقرارات, وأحيانا تظير تجاوزات غير مقصودة قد يرتكبيا ىذا القائد أو ذاك, فظروف  

السياسية  سير في خط مستقيم وبدون تعرجات, كما يحمو لمبعض. الميم أن ينظر إلى النتائج ال يمكن أن ت
سيفعمو ىؤالء  ال. ما الذي كان ممي انطالقا من أن النصر تحقق أو واالقتصادية والعسكرية بشكل موضوعي وع

الروس اليوم لو انتصر  -من الكتاب والصحافيين والسياسيين السوفييتو  من عمالء النفوذ الكوادر" -"القادة
  في حربو غير العادلة عمى السعب السوفييتي والقيادة السوفييتية؟! ىتمر 

لقد قوض ىؤالء السمطة السوفييتية والنظام االشتراكي ومنجزاتو اإلنسانية في الميدان االجتماعي      
 -ما قام بو "البيريسترويكيونعاما. و  71واالقتصادي والعسكري والثقافي التي تم تحقيقيا خالل أكثر من  
الروس عجز ىتمر عن تحقيقو خالل حربو غير العادلة ضد االتحاد السوفييتي في  -االصالحيون" السوفييت 
  .0995 -0990أعوام  

مساواة  دأب خونة الشعب السوفييتي منذ أواسط ثمانينات القرن الماضي ولغاية اليوم عمى وضع عالمة       
الذين  فييتي وألمانيا الفاشية, بين الشيوعية والفاشية, بين ستالين وىتمر, وىم يؤكدون أن بين االتحاد السو 

يكن  حققوا النصر في الحرب العالمية الثانية ىم األميركيون والدوالر األميركي, وأن الجيش السوفييتي لم 
  (.75يجيد فن الحرب..؟!)

, فقد "تبين أن قيادة 51في ممحقيا رقم  5119-01-50 وكما تشير جريدة "روسيا السوفييتية" بتاريخ      
...(كانت بالجممة زمرة من الخونة", عمى شاكمة 0999-0995, 0990-0985االتحاد السوفييتي )أعوام  
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وبوبوف  ينين وأفاناسيف بر غورباتشوف وياكوفميف وشيفيرنادزه ويمتسين وكرافجوك وبريماكوف وفولسكي ود 
, وتشرنيوميردين, وغايدار, وجوبايس, يموف وصابرمرادوف وكوجماوبوربوليس ونزربايف وكر 

  (.71؟!)وكوزوروف

بالمئة, وانخفض خالل  91( بنسبة 0996 -0995سنوات ) 5انخفض الناتج المحمي اإلجمالي خالل   .5 
اإلجمالي  بالمئة,)لم ينخفض الناتج المحمي  55بنسبة أكثر من  5111وحتى عام  0995الفترة من عام  

 61واالستثمارات بنسبة  بالمئة(. وانخفض اإلنتاج الصناعي  50خالل فترة الحرب الوطنية العظمى سوى 
بالمئة. واستوردت  81الخفيفة بنسبة  (, كما انخفض اإلنتاج في الصناعات 0996-0995بالمئة )في فترة 

بنسبة  5119العمل في عام  وانخفضت إنتاجية بالمئة.  61الحكومة الروسية من السمع الغذائية... بنسبة 
  (.79بالمئة) 71استيالك رأس المال الثابت  , كما بمغت نسبة 0991بالمئة مقارنة بعام  71

مميون شخص يتعاطون الكحول  95مميون شخص يتعاطون المخدرات, و 11يوجد في روسيا اليوم   .5 
 9يوجد  اقتصادية بالدرجة األولى. كما بالمئة, وذلك ألسباب  65بشكل مفرط. وتبمغ نسبة النساء المطمقات  

يتمتعون بصحة جيدة  ماليين طفل مشرد, وأكثر من مميون شخص بال مأوى, وال تتجاوز نسبة األطفال الذين 
  .(75)بالمئة 51في روسيا 

الروس  بالمئة من األغنياء  01االجتماعية داخل المجتمع الروسي, إذ يسيطر  -تتعمق اليوة االقتصادية  .5 
 الدخل القومي. بالمئة من  5بالمئة من الفقراء إال عمى  01بالمئة من الدخل القومي, وال يحصل  85عمى 

الساعة الواحدة, في  لف دوالر في أ 511والجدير بالذكر أن الممياردير رومان أبراموفيج يبمغ دخمو النقدي 
  (.76في الساعة) سنت  1351روبال, أي ما يعادل  05حين يبمغ دخل الطبيب والمعمم والموظف 

ماليين   01تتفشى البطالة والمخدرات والجريمة والرشوة في المجتمع الروسي, إذ يبمغ عدد الجرائم السنوية 
ولغاية   0995مميار دوالر. وتفقد روسيا سنويا منذ عام  61مميون جريمة. ويبمغ مقدار الرشوة السنوية  00و

متوسط عمر  زيادة الوفيات عمى الوالدات وألسباب أخرى. وتقمص مميون نسمة بسبب  5و 035اليوم ما بين 
-0995االقتصادي") عاما. وفقدت روسيا خالل فترة "اإلصالح  58عاما إلى  75المواطن الروسي من 

السعرات الحرارية مقابل  وتقمص عدد  مميون نسمة. 51وتشير تقديرات أخرى إلى  مميون نسمة, 08( 5111
في ظل السمطة  1111  سعره حرارية في اليوم في حين كان ىذا الرقم يتجاوز  5111ى الفرد من السكان إل

ترجع روسيا إلى  ولغية اليوم "لم  0995ونتيجة لما يسمى باإلصالح االقتصادي منذ عام  ,(77السوفييتية)
  (.78الرأسمالية, بل إلى عبودية القرون الوسطى")

كوادر" الحزب ومن أطمق عمييم لقب "البيريسترويكيين" من "فضائل" و"نجاحات" بعض "قادة و      
الروس أنيم أنجزوا وحققوا الالمعقول في كل الميادين, ومنيا -الديمقراطيين" من السوفييت -و"اإلصالحيين 
دوالر, في حين ال يتعدى المرتب الشيري  0511عمى سبيل المثال أن الكمفة الشيرية لغذاء الحصان تبمغ  
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ألف كمب شارد في الشوارع,  011دوالر)؟!(. ويوجد في العاصمة موسكو وحدىا أكثر من  511لمبروفسور  
وىذه الكالب الجائعة والمسعورة ألحقت أضرارا كبيرة بالمواطنين الفقراء. فيل ىذا ىو المعقول في ظل ما  
عوب؟ ىذا ىو يسمى بنيج اإلصالح االقتصادي الذي فرضو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عمى الش 
الجوىر غير اإلنساني والعبودي لسياسة ما يسمى باإلصالح االقتصادي والميبرالية المتطرفة بيدف بناء  
  الرأسمالية المتوحشة. 
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 الخالصة                                                
الوطنية  ما حققو الشعب السوفييتي والحزب الشيوعي السوفييتي تحت قيادة يوسف ستالين خالل حربو ن إ

شعوب  العظمى قد شكل فعال معجزة وانتصارا تاريخيا ليس فقط لمشعب السوفييتي, بل لمغالبية العظمى من 
  االستقرار.العالم التواقة إلى السمم واألمن و 

االجتماعي  -من االستقرار السياسي واالقتصادي لقد عاشت شعوب العالم خالل أكثر من نصف قرن نوعا 
بقيادة االتحاد السوفييتي والمعسكر اإلمبريالي بقيادة  النسبي في ظل توازن متكافئ بين المعسكر االشتراكي 

بشكمو النسبي, مصالح قوى الثالوث العالمي, بل  تى , حياإلمبريالية األميركية. إال أن ىذا االستقرار لم يمب
الحكومة العالمية, وبالتالي وضعت قوى الثالوث  أمام تنفيذ برنامج  حقيقيةً  وعقبةً معرقال ً  كان يشكل عامالً 

من أجل تقويض المعسكر االشتراكي, وخاصة  العالمي برامج سياسية واقتصادية وعسكرية وأيديولوجية 
برنامجيا العالمي غير المشروع وغير الديمقراطي  ي. ومما يؤسف لو أنيا "نجحت" في تنفيذ االتحاد السوفييت

. ويكمن جوىر ىذا 0990 -0985السوفييتي خالل فترة  بفعل عامل الخيانة في "قيادة" الحزب الشيوعي 
العالم من جديد  وخاصة النفط والغاز... والعمل إلعادة تقسيم البرنامج في االستحواذ عمى ثروات الشعوب, 

الجاد والحثيث إللغاء كل المنجزات التي تحققت بعد انتياء  األميركية والبريطانية والعمل  االمبرياليةلصالح 
  الحرب العالمية الثانية.

من اجل الحفاظ عمى االشتراكية والنظام االشتراكي كقطب دولي مؤثر بشكل فاعل ولصالح الشعوب 
المينينية وفقًا لممستجدات والتطورات السياسية  -نظرية الماركسيةطوير الالمضطيدة, ومن اجل ت

االجتماعية وااليديولوجية, واغناؤىا وتطويرىا وبما يتالئم ومصمحة الشغيمة والفكر, وتبني  -واالقتصادية
 -المواقف المبدئية عمى الصعيدين الداخمي والخارجي يتطمب االتي:

إغناء  كرين وقادة سياسيين أكفاء ومخمصين ونزييين يساىمون في يتطمب النظام االشتراكي وجود مف  .0 
واالجتماعية لتمك الحقبة  المينينية عمى أرض الواقع وضمن الظروف االقتصادية  -وتطوير النظرية الماركسية

ى وحت 0907السوفييتية منذ عام  خالل فترة قيادة لينين وستالين لمدولة  فقط الزمنية المعينة. وىذا ما حدث
ستالين وقادوا الحزب والدولة السوفييتية, لم  . أما القادة السياسيون الذين تولوا السمطة بعد وفاة 0951عام 

يمتمكوا الصفات القيادية المطموبة لدولة عظمى مثل  ولكنيم لم  يكونوا مفكرين, بل كانوا قادة سياسيين,
, وأراد غورباتشوف "تطوير" االشتراكية في 0981ام الشيوعية ع أراد خروشوف بناء  فمثالً  االتحاد السوفييتي:

من جميع الجيات  ال تحتاج إلى توضيح. لقد كان االتحاد السوفييتي محاطاً  االتحاد السوفييتي. والنتيجة 
  فن التآمر والتخريب... بأعداء طبقيين يممكون 

والفالحين...  مصالح العمال لينيني يمثل  -ال يمكن تقويض االشتراكية في حالة وجود حزب ماركسي  .5 
حتى عام  0907من عام  ويسترشد بالفكر االشتراكي العممي قوال وفعال. وىذا ما حدث في االتحاد السوفييتي 
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إلى جياز إداري  (0990-0985). ولكن الحزب الشيوعي السوفييتي تحول وخاصة في فترة 0951
من أجل اإلثراء الشخصي بالدرجة األولى. وقد شكموا  شت فيو العناصر االنتيازية والتحريفية عبيروقراطي عش

الخامس"في الحزب والدولة السوفييتية, كأداة فاعمة ورئيسية لتقويض دولتيم  النواة الرئيسية لظيور "الطابور 
لصالح الحكومة العالمية, ولصالح اإلمبريالية األميركية. وىذا ما حدث خالل فترة ما  العظمى "بالمجان" 

  (.0990 -0985بيريسترويكا )أعوام بال يسمى 

ومتفانية  ال يمكن أن يتم تقويض االشتراكية إذا كانت قيادة وكوادر الحزب الشيوعي ممتحمة ومتراصة   .5 
يجابياً  ميماً  وىذا, إن تحقق, يشكل عامالً   بمشاعرىا الحقيقيةلصالح جماىير الشغيمة وتشعر  قوالً  ال  فعالً   وا 

الحزب والشعب الحقيقية تشكل األساس الثابت والمنيع  حزب وسط الجماىير. وحدة لتعزيز دور ومكانة ال
  لحماية االشتراكية من أعدائيا الطبقيين.

االشتراكي  ال يمكن أن يتم تقويض االشتراكية إذا استطاع الحزب الشيوعي الحاكم أن يخمق الوعي   .9 
ن ينفذ الشعار الرئيسي: الم لمفالحين, والسمطة  عامل والمصانع لمعمال, واألرض الحقيقي لدى الشغيمة, وا 

  لمشغيمة, والديمقراطية والسالم لمجميع.

ال يمكن أن يتم تقويض النظام االشتراكي عندما يحافظ الحزب الشيوعي عمى اليوية الطبقية   .1 
االشتراكية داخل  مقراطية الدي وفعالً  لمشغيمة, وأن يقر ويطبق قوالً  حقيقياً  واإليديولوجية, أي أن يكون حزباً  

  الحزب والمجتمع.

باستمرار  ال يمكن أن يقوض الحزب والنظام االشتراكي في حالة وجود قيادة مفكرة وأمينة وكفوءة تعكف   .6 
حالة "تنظيف" الحزب  في و عمى "تنظيف" الحزب من االنتيازيين والتحريفيين والوصوليين والمرضى نفسيا. 

, ويكسب ثقة واحترام الشعب. في جيداً   ومثااًل  وفكرياً  تنظيمياً  ة والمتعفنة يبقى الحزب قوياً من ىذه النفاية القذر 
  ىذه الحالة يصعب اختراق الحزب.

والصراع  ال يمكن أن يتم تخريب الحزب واالشتراكية من الداخل إذا أقرت قيادة الحزب حرية التفكير   .7 
غناء وتطوير  -ظرية الماركسيةمن أجل إغناء وتطوير الن الفكري داخمياً  سياسة الحزب عمى كل  المينينية, وا 

  األصعدة, وفي كل الميادين.

الحزب  ال يمكن أن يتم تخريب النظام االشتراكي بفعل العامل الخارجي فقط, ولكن يمكن أن يتم تقويض   .8 
الحاكم في السمطتين  ي الحزب الشيوع واالشتراكية من الداخل عن طريق شراء ذمم بعض "قادة" و"كوادر"

صراعيا ضد االتحاد السوفييتي.  التنفيذية والتشريعية. وقد استخدمت ىذا األسموب قوى الثالوث العالمي في 
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(, ولكنيا "نجحت" 0951 -0955ستالين ) إنيا فشمت في تحقيق مخططيا اليدام خالل فترة حكم يوسف 
  (.0990-0985ورباتشوف )غ بعد وفاة ستالين, وخاصة خالل فترة حكم ميخائيل 

والموضوعي  ال يمكن لمنظام االشتراكي أن يواجو أزمة اجتماعية واقتصادية إذا تم االستخدام العقالني   .9 
المركزي الذي يتم من خاللو  في تطبيق القوانين االقتصادية االشتراكية, وخاصة قانون التخطيط االشتراكي 

واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.لم  والمادية مع مراعاة الظروف االستخدام العقالني لمموارد البشرية 
الثمانينات أي أزمة كاألزمات التي واجيتيا الرأسمالية منذ  وحتى أواسط  0907تواجو االشتراكية منذ عام 

 مالتي ل 5118وأزمة عام  عمى ذلك أزمة الثالثينات من القرن الماضي نشوئيا ولغاية اليوم. وخير دليل 
 .من حيث الجوىر  0911 – 0959مة عن أز تختمف 

كان  يتم تقويض النظام االشتراكي ال بالحرب العسكرية وال بالحصار االقتصادي إذا ال يمكن أن   .51  
وفي إدارة  المينينية ويستند إلييا في عممو ونشاطو,  -الحزب الشيوعي الحاكم يتمسك بالنظرية الماركسية

غنائيا آخذا  -الدولة, وفي الميدان السياسي واالقتصادي االعتبار الواقع  في االجتماعي ويعمل لتطويرىا وا 
لمدولة السوفييتية خالل الحرب  الموضوعي عمى الصعيدين المحمي والعالمي. وخير دليل عمى ذلك ما حدث 

  (.0995   -0990( والحرب الوطنية العظمى )0955 -0908األىمية )

النووي... من  سالح ال يمكن أن يتم تقويض النظام االشتراكي إذا امتمك القوة العسكرية الرادعة,ومنيا ال  .55 
االجتماعية واالقتصادية والعسكرية.., وىذا ما أدركو  أجل الدفاع عن النظام االشتراكي والحفاظ عمى منجزاتو 

(, فقد استطاع أن يمجم جبروت 0951 -0955خالل فترة حكمو ) المفكر والقائد السياسي يوسف ستالين 
بريالية األميركية. وخير دليل عمى ذلك أنو تم سحق الفاشية العالمي بقيادة اإلم وطغيان النظام اإلمبريالي 

 .والمولود الطبيعي لمنظام اإلمبريالي العالمي المقيطدارىا, وىي التي كانت تشكل  األلمانية في عقر 

بالقوة  فشل النظام اإلمبريالي العالمي بقيادة أميركا في حسم الصراع مع االتحاد السوفييتي وحمفائو   .55  
 .0989  حتى عام  0907سكرية أو بالحصار االقتصادي, وخير دليل عمى ذلك الفترة من عام الع

العظمى  كان انتصار الشعب السوفييتي تحت قيادة الحزب الشيوعي السوفييتي في الحرب الوطنية   .55   
وما مأثرة الشعب  مي. العادلة يعني انتصار االشتراكية عمى ألمانيا النازية, وليدة النظام اإلمبريالي العال
االشتراكية وتأكيد لحيوية  السوفييتي الكبيرة في انتصاره عمى الفاشية األلمانية إال تجسيد حي لقوة الدولة 

  المينينية. -وانتصار اإليديولوجية الماركسية

لك في البمدان وكذ لو تم تدريس "البروتوكوالت الصييونية" في المدارس والمعاىد والجامعات السوفييتية,   .59 
كانت وال تزال تمثل البرنامج  االشتراكية, وفي األحزاب الشيوعية غير الحاكمة, وىي البروتوكوالت التي 
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وقيادتو, لما استطاعت الحكومة العالمية  الممموس والحقيقي لمحكومة العالمية من أجل السيطرة عمى العالم 
الشرقية, وأن تخرب وتضعف الحركة الشيوعية العالمية  ا وحمفاؤىا أن تقوض االتحاد السوفييتي وبمدان أورب

  مستمرة ال نياية ليا. وانقسامات  فكرياً  وتسبب ليا تشويشاً 

العممية في  كان من المفروض أيضا أن يتم تدريس مادة االقتصاد االشتراكي والفمسفة والشيوعية  .51     
التخوف من ذكر السمبيات,  موضوعي عن النجاحات وعدم والحديث بشكل  وتطبيقياً  البمدان االشتراكية نظرياً 

ذلك وغيره لكان االتحاد السوفييتي  ألن ىذه السمبيات ظاىرة طبيعية ناشئة من والدة نظام جديد. لو تم تحقيق 
ولكان العالم يعيش بأمان واستقرار, والستطاع  وحمفاؤه موجودين, ولفشل الخصوم في اختراق "قيادة" الحزب, 

والعسكري, وعمى إقرار مبدأ التعايش السممي بين األنظمة  فظ عمى توازنو السياسي واالقتصادي أن يحا
تطاعت شعوب العالم أن سادخل في الشؤون الداخمية لمدول, و الت االقتصادية المختمفة وعدم  -االجتماعية

لمجاعة واالستغالل... يقف وراء الحروب غير العادلة والفقر واألمراض وا  منتعرف الحقيقة الموضوعية 
  ولكن...

بضخ   كرية أو بالتجويع واإلرىاب أو يخطئ من يعتقد أن من الممكن ترويض الشعوب بالقوة العس .56 
 العالمي بإقامة خطط قوى الثالوث و يمكن إحباط م الدوالر من اجل شرائيا أو شراء كل النخب الحاكمة.

والمينية المناىضة والرافضة  حزاب والمنظمات االجتماعية جبية شعبية ديمقراطية عالمية تضم جميع األ
واىية منيا, عمى سبيل المثال, "مكافحة اإلرىاب  اإلمبريالي الجديد تحت مبررات  لمشروع عودة االستعمار

 وتصدير "ثورة األلوان" والعمل لشراء ذمم بعض "قادة" الدول والكوادر و"النضال من أجل الديمقراطية"  الدولي
داخمي    السمطتين التنفيذية والتشريعية والسعي إلى "خمق معارضة ديمقراطية" واستخداميا كعامل  المتنفذة في 

المعارضة الديمقراطية.  الدعم المادي وغير المادي ليذه بيدف تقويض ىذا النظام أو ذاك من خالل تقديم 
  ىذا الخطر. والشيوعية وأحزابيا الوطنية واليسارية ىا الفشل شريطة أن تدرك الشعوب كل ىذه األساليب مصير 

والتفكك  لشعوب العالم إال البطالة والفقر والجريمة والمخدرات والتفسخ  لن يجمب النظام اإلمبريالي العالميان 
األسري واألزمات االقتصادية واالجتماعية والتبعية السياسية واالقتصادية وتعمق اليوة االجتماعية 

ية لصالح فئة طفيمية ال عالقة ليا بخمق اإلنتاج المادي, كما أنو لن يجمب سوى تفاقم المديونية واالقتصاد 
الصعيدين الداخمي والخارجي. ويعكس ىذا النظام في جوىره شن الحروب غير العادلة من أجل  عمى 

ة, وليذا يعتبر القرن عمى ثروات الشعوب والعمل لتصريف أزماتو االقتصادية واالجتماعية الداخمي االستحواذ 
من أكثر القرون دموية في ظل النظام اإلمبريالي العالمي. وبسبب إشعالو الحروب غير العادلة فقد  العشرون 

  مميون نسمة, ناىيك عن عدد الجرحى والمعوقين والمفقودين!! 011و 81بين  العالم ما 
رجعية  ديمقراطية بأكمميا, كما أن اإلمبريالية يؤكد لينين أن "اإلمبريالية ىي "رفض" لمديمقراطية عموما ولم

عمى  عمى طول الخط", وأن "الرأسمالية في طورىا اإلمبريالي ترفض الديمقراطية االقتصادية والسياسية 
في ظل  السواء". وفي ظل اإلمبريالية يتم التوجو نحو تقميص الديمقراطية الحقيقية وعسكرة االقتصاد, وىذا يتم 
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"تناحر بين   االجتماعي واالقتصادي الناشئ عن ىيمنة االحتكارات والذي عبر عنو لينين بأنو  اشتداد التناقض
  (.79االمبريالة الرافضة لمديمقراطية والجماىير المتطمعة إلييا")

)) ايو قوة عمى وجو االرض كانت تستطيع ان تتمقى ىذه الضربة الكبيرة دون ان تتزلزل, وان  يشير ستالين
ألف طائرة, و  91ألف دبابة ومركبة ومدرعة, و  11تقذف الى ميدان القتال كل عام  0991م تبدأ منذ عا

 596ألف مدفع الى جانب الماليين من الًعدد والمقاتمين االشداء, وان تصب عمى العدو في عام واحد  051
 مميون قذيفة مدفع((.

رب الوطنية العظمى, كانت والتزال وستبقى ان مأثرة وتاريخ وبطولة الشعب السوفيتي في حربو العادلة, الح 
منارة مضيئة في تاريخ وذاكرة الشعوب الحية, وقد عكست تضحية وتفاني ىذا الشعب العظيم الذي دافع عن 
وطنو ونظامو االشتراكي, وقدم التضحيات البشرية والمادية والتي لم يقدميا اي شعب من شعوب العالم في 

وسعادتو وتحقيق أرقى اشكال العدالة االجتماعية, وتم دحر النازية االلمانية من اجل تحرره  التاريخ الحديث
االمبريالية المفرطة في عدوانيتيا  -وحمفائيا, ىذا المقيط الذي انتجتو وافرزتو الرأسمالية في مراحمتيا المتقدمة

 واجراميتيا ووحشيتيا.

ويشكل اليوم نقطة مضيئة في تاريخ ىذا ان ىذا االنتصار العظيم الذي حققو الشعب السوفيتي قد شكل  
الشعب المضحي, وكانت بطوالت وتضحيات وانجازات الشعب السوفيتي منارة لالجيال يحتذى بيا من قبل 

 الشعوب من اجل تحقيق اىدافيا الوطنية المشروعة.

مميون  11 ان الشعب السوفيتي وخالل حربو الوطنية العظمى قد دفع ثمنًا بشريًا باىظًا اي مايقارب من
شييد, اال ان واقع الحال يمكن ان يكون اكثر من ذلك, وان الجيش االحمر السوفيتي قد حرر شعوب اوربا 

 وشعوب العالم قاطبة من خطر الفاشية االلمانية.

ان تاريخ الشعي السوفيتي كان واليزال وسيبقى تاريخًا بطوليًا ومشرفًا  عكس فيو التضحية الكبيرة والجسيمة  
ولغاية اليوم, وىذا التاريخ المميء باالنتصارات  0907االشتراكية العظمى العام  قدمتيا منذ ثورة اكتوبر التي 

واالنجازات قد شكل ويشكل اليوم الطريق الصائب والمضي لمشعوب ومثااًل حيًا وواقعيًا ومرشدًا يؤخذ بو من 
لظمم واالستغالل والقير الطبقي, واقامة قبل الشعوب واالجيال القادم بيدف تحقيق التحرر والتخمص من ا

اال في ظل  العدالة االجتماعية والسمم والتعايش السممي بين الشعوب, وىذه الميام وغيرىا اليمكن تحقيقيا
 المجتمع  الالطبقي, أال وىو المجتمع االشتراكي.

يوعي السوفيتي وتحت ان ىذا االنجاز العظيم الذي تحقق جاء بفعل تالحم الشعب السوفيتي مع الحزب الش
قيادة ستالن, الذي انقذ المجتمع البشري من )) الطاعون االصفر(( المتمثل بالفاشية والتي تشكل أقذر إفراز 

 أنتجو النظام الرأسمالي.
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لعب الحزب الشيوعي السوفيتي دورًا رياديًا في تحقيق االنتصار عمى الفاشية االلمانية وخير دليل عمى ذلك 
من ثالثة ماليين من اعضاؤه وكادره وقياداتو الحزبية, ىذه التضحية الكبيرة قد عززت ثقة  قدم الحزب اكثر

وامل وطموح الشعب السوفيتي بالحزب وبقيادتو الكفوءة والمخمصة, وشكمت العامل الحاسم في تحقيق 
ريخًا رائعًا لالبطال ومنارة االنتصار الكبير عمى الفاشية االلمانية, وستبقى ىذه الذكرى الخالدة عنوانًا كبيرًا وتأ

لالجيال القادمة, فالتاريخ اليمكن تزويره او تشوييو ميما انفقت عميو من أموال قذرة, وميما جًندت إليو من 
 )) االقالم الصفراء(( القذرة والمأجورة.

حزب ان الشعوب الحية والواعية ىي التي تصنع التاريخ المشرف والبطولي, فالشعب السوفيتي بقيادة ال
الشيوعي السوفيتي وتحت قيادة ستالن ىو الذي حقق االنتصار الكبير عمى الفاشية االلمانية, وىذا النصر 
الكبير سيبقى حيًا وخالدًا في ذاكرة الشعوب الحية والواعية, فالنصر حميفًا ودائمًا لمشعوب, واليزيمة الحتمية 

امس((.... ومصير ىوالء ىو مزبمة التاريخ وىذا ىو والطغاة والخونة والمرتدين و )) الطابور الخ لمفاشمين
 مكانيم الطبيعي والحقيقي.

يعني  بالكممات التالية: "يعني انتصارنا ألول ما  0996أجمل ستالين نتائج الحرب الوطنية العظمى في عام 
 ي وطيسانتصارا لنظامنا االجتماعي السوفييتي, ويعني أن النظام السوفييتي قد اجتاز المحنة بنجاح ف

 (.81) الحرب واثبت قدرتو عمى الحياة

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 اليوامش                                                

  .58. ص 0996مجمة "العربي". شباط   .5 

  .   06ص  ,0985موسكو.  ,(0995 -0919الكسندر ميخالوفيج سمسونوف. الحرب العالمية الثانية )  .5 

. 0  مجمة "الشيوعي", العدد  ,بالمغة الروسية 055. ص 5111.  99مجمة "الثقافة السياسية", العدد   .5 
  .بالمغة الروسية,  17ص  ,5119,شباط -كانون الثاني

  .بالمغة الروسية ,5111/ 01/5 -7, 08العدد  ,جريدة "برافدا روسيا"  .9 

  .68ص  ,0985موسكو  (,5)عدد مجمة "العموم االجتماعية والعصر", ال  .1 

  .569السابق, ص  لمرجعا  .6 

  .099 -095السابق, ص  لمرجعا  .7 

  .الروسية بالمغة  ,5115/ 55/5وجريدة "روسيا السوفييتية",  0995/ 51/5, 00جريدة "العمنية", العدد   .8 

  .بالمغة الروسية,  0995/ 9/ 51, 00جريدة "العمنية", العدد   .9 

 55, 5العدد  وجريدة "العمنية"  561, ص 0985, موسكو, 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد  .51 
  .بالمغة الروسية 5115/ 5/

. قاموس بالمغة الروسية 59-55, ص 5110فاديم كارنيف. تراث ستالين الذري. موسكو,   .55 
بالمغة ,  007 -005, ص 0955كو, (. موس0995 -0990المعمومات, الحرب الوطنية العظمى ) 
  .  الروسية 

بالمغة ,    917. ص 5119س. ف. كاروبينكو. إشكالية الكرممين, الماضي والمستقبل. موسكو,   .55 
 .57-55. ص 0985,موسكو,  00ومجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد ,  الروسية

 -171  , 166, ص 0985(, موسكو, 0995 -0990قاموس المعمومات, الحرب الوطنية العظمى )  .55 
. جريدة 010   -057. ص 0985. 5. "مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد بالمغة الروسية,  175



 

 

61 

. جريدة "روسيا 0995  / 6/5. جريدة "روسيا السوفييتية". بالمغة الروسية,  0995/ 7/5, 05"العمنية", العدد
  .5119/ 6/ 50يون الروسي, . التمفز 5119/ 50/01السوفييتية", 

  .بالمغة الروسية,  5111/ 5/ 01-7, 08جريدة "برافدا روسيا", العدد   .59 

 . بالمغة الروسية,  5115/ 5/1 -/59/5, 8جريدة "برافدا روسيا", العدد   .51 

بالمغة ,  911-959, 175, ص 5110م. موسكو, زمن اليجو  -أوليغ شينين. زمن الصراع  .56 
  . الروسية 

  .بالمغة الروسية,  5115/ 9/ 08-05جريدة "البرافدا",   .57 

, 951   -997ص  ,0985(, موسكو, 0995 -0990قاموس المعمومات, الحرب الوطنية العظمى )  .58 
  .بالمغة الروسية

 595  , 591, ص 0985(, موسكو, 0995 -0990قاموس المعمومات, الحرب الوطنية العظمى )  .59 
, 05"العمنية", العدد   , وجريدة 0985, موسكو, 5, ومجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد بالمغة الروسية

بالمغة ,  5115نيسان  9  , 5111/ 1/ 56, وجريدة "روسيا السوفييتية", بالمغة الروسية,  0995/ 7/5
  .الروسية

العمنية",  , و"الجريدة 559, 099-095, 090, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم والعصر", العدد   .51 
  .بالمغة الروسية,  5119/ 50/01, وجريدة "روسيا السوفييتية", 0995/ 7/5, 05العدد 

,  0995/ 7/5  , 05, جريدة "العمنية", العدد بالمغة الروسية 0995/ 5/ 6جريدة "روسيا السوفييتية",   .55 
  .بالمغة الروسية

"روسيا   , جريدة 007, 000, مصدر سابق, ص 5اعية والعصر", العدد مجمة "العموم االجتم  .55 
  . الروسية مغة بال,  5115/ 5/1-59/5, 8, وجريدة "برافدا روسيا", العدد 0995/ 5/ 6السوفييتية", 

  .بالمغة الروسية,  181, ص 95لينين. المؤلفات الكاممة. المجمد   .55 

ص  , الطبعة الثالثة, 0998(. موسكو, 0995-0990العظمى )حرب االتحاد السوفييتي الوطنية   .59 
  .بالمغة الروسية,  515



 

 

62 

"العمنية",   , وجريدة 011, 011, 000, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد  .51 
بالمغة ,  5115آذارعام , 01العدد  , والجريدة "االقتصادية",بالمغة الروسية,  5110/ 59/9, 9العدد

  .بالمغة الروسية,  09/1/5111-08, وجريدة "البرافدا" الروسية

  .بالمغة الروسية,  5111/ 09/1-08جريدة "البرافدا",   .56 

 5119/ 59/9  , 9, جريدة "العمنية", العدد بالمغة الروسية,  5110/ 0/05جريدة "روسيا السوفييتية",   .57 
  .بالمغة الروسية,  5115/ 09/1وفييتية", , وجريدة "روسيا السبالمغة الروسية

  .الروسية بالمغة  , 06, ص 0951كو, ستالين. حول حرب االتحاد السوفييتي الوطنية العظمى. موس  .58 
  .071, 067-065, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد   .59 

  .057المصدر السابق. ص   .51 

بالمغة ,  085  , ص 0985توسع الخارجي لرأس المال: التاريخ والعصر الراىن. موسكو, غروميكو. ال  .55 
  .الروسية

  .510السابق. ص  لمرجعا  .55 

  .060 -061, مصدر سابق, ص (5)مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد   .55 

  .558السابق. ص  لمرجعا  .59 

 .78السابق. ص  لمرجعا  .51 

  .بالمغة الروسية,  0995/ 51/9, 00يدة "العمنية", , العدد جر   .56  

 . 79, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد   .57 

  .بالمغة الروسية,  0955/ 5/ 9جريدة "روسيا السوفييتية",   .58  

 , بالمغة الروسية.19-11, ص 05.يوسف ستالين, المؤلفات الكاممة, المجمد59



 

 

63 

/ 06/9السوفييتية",  , وجريدة "روسيا بالمغة الروسية,  5115/ 1/ 5, 8جريدة "برافدا روسيا", العدد   .91 
  .بالمغة الروسية,  5115

 50/01/5119  , وجريدة "روسيا السوفييتية", بالمغة الروسية 50/0/5115, 0جريدة "العمنية", العدد   .95 
  .5/5/5115 69وفييتية الممحق رقم , جريدة روسيا السبالمغة الروسية

السوفييتية",  , وجريدة "روسيا 001, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد   .95 
  .بالمغة الروسية 0/05/5110

غة بالم   008, ص 0985(. موسكو, 0995-0990قاموس المعمومات, الحرب الوطنية العظمى )  .95 
وجريدة "رسيا  , بالمغة الروسية, 901-91, ص 0985حاد السوفييتي باألرقام, موسكو, , االتالروسية

  .بالمغة الروسية,  0/05/5110السوفييتية", 

والعصر", العدد  , ومجمة "العموم االجتماعية  90-91االتحاد السوفييتي في أرقام, مصدر سابق. ص   .99 
 , موسكو. 00

, 0العدد  العمنية", , وجريدة "5/9/5115, 0/05/5110, 6/5/0995, جريدة "روسيا السوفييتية"  .91 
  بالمغة الروسية".,  0/5115/ 50

  . بالمغة الروسية,  08/9/5115-05جريدة "البرافدا",   .96 

السوفييتية",  , جريدة "روسيا 099, مصدر سابق, ص 5مجمة "العموم االجتماعية والعصر", العدد   .97 
, 0"العمنية", العدد  وجريدة , بالمغة الروسية 5119, 089العدد  "أرغومينتي إي فاكتي",, جريدة 6/5/0995

  .بالمغة الروسية,  50/0/5115

  )بالمغة الروسية(. 08/9/5115-05جريدة "البرافدا",   .98 

 , بالمغة الروسية .  09/9/5105المرجع السابق , وجريدة روسيا السوفيتية,  .99

 , بالمغة الروسية .  5التحاد السوفيتي باألرقام, دار النشر المالية واإلحصاء, موسكو, صا  .11   

 .بالمغة الروسية,  6المرجع السابق, ص  .15

 .بالمغة الروسية , 09المرجع السابق, ص .15



 

 

64 

 .07المرجع السابق, ص  .15

 .09المرجع السابق, ص  .19

 .56رجع السابق, ص مال .11

 .10المرجع السابق, ص  .16

 .11-15المرجع السابق, ص .17

 .90-91المرجع السابق, ص  .18

 .55-59المرجع السابق, ص  .19

 .69ص السابق, المرجع  .61

 .65المرجع السابق, ص .65

 .096المرجع السابق, ص  .65

 .090المرجع السابق, ص  .65

 .86المرجع السابق, ص  .69

 .519-518المرجع السابق, ص  .61

 .019المرجع السابق, ص  .66

 .555المرجع السابق, ص  .6678

 .559المرجع السابق, ص  .68

 .590المرجع السابق, ص  .69

 .595رجع السابق, ص الم .71



 

 

65 

 .551-555المرجع السابق, ص  .75

,  09/9/5115بالمغة الروسية, وجريدة روسيا السوفيتية , 9/5115/ 08 -05جريدة "البرافدا",   .75 
 .  بالمغة الروسية

ومجمة , بالمغة الروسية ,  019, ص 5111شباط عام   -, كانون الثاني0مجمة "الشيوعي", العدد . 75
 08 -05جريدة "البرافدا",  , و بالمغة الروسية 90ص  , 5119شيوعي", كانون الثاني شباط عام "ال
  . بالمغة الروسية, 9/5115/

, بالمغة  911,  918ص,  5110, السنة زمن الصراع , زمن اليجوم , موسكو  أوليغ شينين, . 79
 910, ص 5119كاروبينكو , إشكالية الكرممين , الماضي والمستقبل , موسكو , السنة الروسية , س.ف. 
, 00جريدة "باتريوت", العدد بالمغة الروسية , ,  01/7/5119جريدة روسيا السوفيتية , , بالمغة الروسية , 

  .بالمغة الروسية,  5115ر آذا

 , 50/7/5119-51جريدة "البرافدا", بالمغة الروسية , , 00/1/5119جريدة "روسيا السوفييتية",  .71 
  . الروسية بالمغة 

  .بالمغة الروسية,  5115ر , آذا00جريدة "باتريوت", العدد  .76 

, مجمة  بالمغة الروسية,  199سابق, ص مرجع الكرممين , الية إشكس. ف. كاوربيتكوف.   .77
الجريدة المستقمة", بالمغة الروسية, " 51, ص 5119تشرين األول  -, أيمول5  "الشيوعي", العدد 

جريدة "سري بالمغة الروسية, ,  01/0/5999"روسيا السوفييتية",  جريدة بالمغة الروسية,,    0/01/5119
  . بالمغة الروسية,  5119, (1)لمغاية", العدد  

 .بالمغة الروسية,  01/1/0995جريدة "روسيا السوفييتية",   .78 

 .515, ص 0985قسطنطين زورادوف. االقتصاد السياسي لمثورة. موسكو,   .79  

العام  )السكرتير  الحزب الشيوعي السوفييتي -أوليغ شينين, رئيس مجمس اتحاد األحزاب الشيوعية .81 
الشيوعية.  الحركة لمثورة في االتحاد السوفييتي وميام  االنقالب المضاد ,لمحزب الشيوعي السوفييتي(

  .55/0/5111,  5111جريدة قاسيون , دمشق , السنة منشورات 

  5151أيار  –بغداد 


