
 

 

  :إشكايل متهيد

 املد وأصبح االشتراكي، الفكر وانتشار األوىل، العاملية احلرب وأثر الداخلية، األوضاع تدهور بسبب الروسية الثورة اندلعت

  .البلشفية الثورة مواجهة يف متشددة كانت واليت وفرنسا، إيطاليا مثل الليربالية الدميقراطيات يهدد الشيوعي

  فما هي أسباب ومظاهر الثورة البلشفية؟ 

  برز مظاهر األزمات بالدول الدميقراطية األوربية؟هي أوما  

I  - أسباب ومراحل الثورة الروسية:  

  :تعددت أسباب الثورة الروسية -  1

تدهورت األوضاع يف البوادي اليت كانت الفالحة التقليدية هي النشاط الرئيسي ا، ومل يكن املنتوج  :أسباب اجتماعية واقتصادية �

ندرة املواد الغذائية وانتشار ااعة، أما الصناعة فارتبطت باالستثمارات  إىلالفالحي يغطي حاجيات السكان مما كان يؤدي 

روسي يعرف تفاوتا طبقيا واضحا بني النبالء والكوالك ورجال الدين املستغلني األجنبية احملدودة ببعض املدن، حيث كان اتمع ال

  .وبني البورجوازية والطبقة العاملة باملدن ،لطبقة املوجيك بالبوادي

ضعفت سلطة القيصر الذي كان يستبد باحلكم اعتمادا على اإلقطاع واجليش ورجال الدين احملتكرين للمناصب  :أسباب سياسية �

ومعارضة اشتراكية برز  ،من احلزب الدستوري الدميقراطي ت، فظهرت معارضة بورجوازية تشكل"جملس الدوما"يف إطار  السياسية

  ).البالشفة(فيها جناح ثوري بزعامة لينني 

ادية إىل أدى ازام روسيا يف احلرب العاملية األوىل اليت دخلتها دون استعداد كاف، وفداحة اخلسائر البشرية وامل :أسباب عسكرية �

  .واإلضرابات وهكذا بدأت الثورة وانتشار ااعة، فكثرت االحتجاجات ،اخنفاض اإلنتاج الفالحي

  :مرت الثورة الروسية مبرحلتني -  2

قامت عدة مظاهرات شعبية بالعاصمة الروسية بتروغراد انضم إليها اجليش، فاضطر  :)م1917 سنة ثورة فرباير(املرحلة األوىل  �

 ،يف احلرب العاملية اليت قررت االستمرار ،الثاين للتنازل عن العرش، فتشكلت حكومة مؤقتة بقيادة كرينسكي القيصر نيقوال

  .وسنت برناجما إصالحيا عارضته خمتلف الفئات الشعبية بقيادة جمالس السوفييت

بية، فاستغل لينني أخطاءها ليعلن قيام مل تستجب احلكومة املؤقتة ملطالب الفئات الشع :)م1917سنة ثورة أكتوبر (املرحلة الثانية  �

  .واإلطاحة بالنظام البورجوازي ،الثورة البولشفية االشتراكية

II - مشاكل الثورة وخطوات إرساء النظام االشتراكي:  

  :واجهت الثورة عدة صعوبات -  1

وتوزيع األراضي على صغار  ،كاالنسحاب من احلرب العاملية األوىل فور الوصول إىل احلكم، اختذ لينني عدة إجراءات استعجالية

كاحلرب األهلية اليت جاءت  ،واجهت الثورة عدة مشاكل، وقد ومنح الشعوب حرية تقرير املصري ،وتأميم املؤسسات الصناعية ،الفالحني

األبيض الذي تلقى الدعم من القوى  الرأمسالية اليت  كرد فعل من البورجوازية وكبار املالكني ضد جتريدهم من ممتلكام، فشكلوا اجليش

واجه اجليش األمحر بقيادة تروتسكي الثورة املضادة واستطاع القضاء عليها، كما طبق ، ودعم واحتلت بعض املناطق احلدوديةقدمت له ال

ليساهم  مقابل دون للدولة إنتاجهم فائض بتقدمي الفالحني إلزام مت حيث اقتصادية، أزمة روسيا عرفت وخالهلا احلرب، شيوعية مبدألينني 

، وقد وإعالن احلزب الشيوعي حزبا وحيدا بالبالد النقل، ووسائل والتجارة الصناعة تأميم إىل إضافة ،اجلميع يف تكاليف احلرب األهلية

 عن مؤقتا فيها تراجع جديدة تصاديةاق لينني سياسةخلفت احلرب األهلية مشاكل كثرية عاىن منها اتمع الروسي، وللتخفيف منها سن 

 للرأمسال صغرى صناعية مؤسسات وأعاد احلرية، بكامل منتجام ببيع للفالحني مسح حيث حمدود، بشكل للرأمسالية وعاد االشتراكية

  .، مما أدى إىل انتعاش االقتصاد وحتسن املستوى االجتماعيالنقود وسك احلرة، بالتجارة ومسح األجنيب،

 الليبرالية الديمقراطيات وأزمات الروسية الثورة



  : النظام االشتراكي ترسيخ -  2

 معارضة أثارت لكنها ستالني، عهد بداية يف "اجلديدة االقتصادية السياسة" استمرت سياسة لينني م،1924وفاة لينني سنة  بعد

سياسة التخطيط بعد احتكار الدولة لكل  ستالنيلترسيخ النظام االشتراكي ج ، وم1928 إلغائها سنة إىل ستالني دفع مما تروتسكي، تزعمها

وإنشاء  ،بتأميم الصناعة والتجارة، وذلك دف إىل ترسيخ النظام االشتراكيالقطاعات االقتصادية، وتضمنت سياسته وضع تصاميم مخاسية 

 اندلعت عندما األسلحة اعة، وصنوإعطاء األولوية للصناعة الثقيلة، "السفخوزات" الدولة ، وضيعات"الكلخوزات"التعاونيات الفالحية 

أدت سياسة التخطيط االشتراكي إىل ، وقد ليةوحترير البالد من بقايا اإلقطاع والرأمسا ،وتنمية شبكة املواصالت الثانية، العاملية احلرب

  .واحتالل االحتاد السوفيايت صفوف الدول القوية ،حتوالت اقتصادية واجتماعية مهمة

III  - إيطاليا وفرنسا كنموذج :احلربني بني فيما الليربالية الدميقراطيات أوضاع تشخيص:  

  :األوىل العاملية احلرب بعد الدميقراطيات الليربالية أوضاع -  1

واشتداد  ،عرفت الدميقراطيات الليربالية بأوربا الغربية بعد احلرب العاملية األوىل أزمات عامة جتلت يف انعدام االستقرار احلكومي

بفعل ارتفاع األسعار وانتشار البطالة اليت أنتجت حركات احتجاجية من  جتماعيةاالقتصادية واالشاكل ناهيك عن املالتطرف السياسي، 

  .طرف املنظمات العمالية

  :األوىل العاملية احلرب بعد إيطاليا يف األوضاع -  2

وسجل  ،الناحية االقتصادية تراجع اإلنتاج الفالحي وارتفعت األسعارخلفت احلرب العاملية األوىل عدة مشاكل بإيطاليا، فمن 

خصاص يف مصادر الطاقة، فتدهورت األوضاع االجتماعية بانتشار البطالة واخنفاض القدرة الشرائية للمواطنني، مما أدى إىل تزايد 

وصراع  ،ية بإيطاليا إىل ضعف السلطة احلاكمةأدت األزمة االقتصادية واالجتماع، وقد االحتجاجات واإلضرابات املصحوبة بالعنف

كم بواسطة العنف والقمع والتحالف مع إىل احلى يد احلركة الفاشية اليت وصلت األحزاب على احلكم، مما ولد التطرف السياسي عل

  .م1922حيث أسس موسيليين احلزب الفاشي الذي أقام نظاما ديكتاتوريا توسعيا سنة  ،اإلقطاع والبورجوازية

 :األوىل العاملية احلرب بعد فرنسا يف العامة األوضاع -  3

بني احلربني أزمة مالية ما خالل فترة  مما جعلها تعيش ،هامة وبشرية مادية خسائر تكبدتلكنها  احلرب، من منتصرة فرنسا خرجت

مما خلق مشاكل اجتماعية بعد انتشار البطالة  خانقة بفعل تضرر االقتصاد الوطين وعجز امليزان التجاري وغزو السلع األجنبية للسوق احمللي،

  .أدت هذه األزمات إىل عدم االستقرار السياسي وتنامي التطرف وتعاقب عدة حكومات خالل فترة وجيزة ،وتنامي موجة االحتجاجات

  : خامتة

الدميقراطيات الغربية ألزمات أدت احلرب العاملية األوىل إىل ظهور أول نظام اشتراكي بالعامل باالحتاد السوفيايت، كما تعرضت 

  .سياسية واقتصادية أثرت يف تطورها السياسي

 :شرح العبارات

 كبار املالك يف إطار الفالحة التقليدية : النبالء �

 .م1905الطبقة الفالحية املتوسطة الناجتة عن إصالح : الكوالك �

ومت إقصاؤها من طرف البالشفة يف اكتوبر  م1917فربايرولت السلطة بعد ثورة احلكومة الروسية البوجوازية اليت ت: حكومة مؤقتة �

 .م1917

 . جمالس العمال والفالحني الفقراء: جمالس السوفيات �

 .ية واالحتاد السوفيايتزعيم الثورة البولشفية، وأول رئيس لروسيا االشتراكأحد أقطاب االشتراكية العلمية، و: لينني �

 .أملانياشتراكية ودة الصلح بني روسيا االمعاه: بريست ليتوفسك �

 .ثاين رئيس لالحتاد السوفيايت، عمل على توطيد سلطته ووضع التخطيط االشتراكي: ستالني �


