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 مقدمة
�،�ُقسم�١٩٤٥عد�أن�وضعت�ا��رب�العاملية�الثانية�أوزار�ا�عام

العالم�إ>;�معسكر8ن،�6ول:�شر�23بزعامة�.تحاد�السوفي)'،�الذي�

�السيا?<'� �نفوذه ��سط �ما �وسرعان �منتصًرا، �ا��رب �من خرج

و.قتصادي�عV;�دول�شرق�أورTا.�والثاRي:�غرPي�تحت�قيادة�الواليات�

�النفوذ� �احتواء �إ>; �ا��رب �YZاية �منذ �سعت �ال)' �6مر8كية، املتحدة

�أنحا �\ل 2]� 2 �مشارaع�الشي̂و �عدة �إعالYZا �خالل �من �العالم، ء

�مطامح� �بوجه �الوقوف �إ>; �باألساس ��دفت �واقتصادية، سياسية

�عدة� ;Vع� �والصراع �التنافس �بذلك �فأصبح �التوسعية، السوفيت

�–مناطق�حيو8ة�من�العالم،�سمة�تم�rsطبيعة�العالقات�السوفيpية�

 ).�١٩٩١– 6١٩٤٥مر8كية�أثناء�ا��رب�الباردة�(

�ا��رب �.تحاد��zعد �بsن �الباردة �ا��رب �حلقات �أو>; ال{ور8ة

السوفي)'�والواليات�املتحدة،�إذ�\ان�ملوقف��اتsن�القوتsن�العظمتsن�

دور�كب��sمنذ�بدء�ا��رب�ح)��YZاي�Yا،�ولكن�يبقى�السؤال�املطروح:�

��عد� �جديدة �بدراسة �الباحث �يقوم �أن 2]� �املواقف �تلك �zستحق �ل

Z�;Vاية�ا��رب�ال{ور8ة؟�مرور�أك���من�خمسة�عقود�عY 

عV;�امتداد�العقود�املنصرمة،�اكpس�ت�قضية�التورط�6مر8{ي�

�الباحثsن� �دراسات 2]� �كب�sة �أ�مية �الدولية �واملنازعات �ا��روب 2]

العرب�و6جانب�عV;�حد�سواء؛�ولكننا�لم�نجد�.�تمام�نفسه�من�

.تحاد�السوفي)'� قبل��ؤالء�الباحثsن�[�2دراسة�واستعراض�موقف

الباردة،[ ا��رب امتداد ;Vع �قليمية وا��روب املنازعات �عض 2

قد�ي{ون�ذلك�لعدة�أسباب،�أول�ا:�إن���م�التدخل�السوفي)'�\ان�

�الواليات� ��عكس �ومتواضًعا �محدوًدا �وا��روب �ال�rاعات �تلك 2]

�إضافة� �ا��روب �تلك 2] �تورط�ا ��سبق �ما �غالًبا �\انت �ال)' املتحدة،

ط�ا�عV;�مجلس�6من؛�إلصدار�قرارات�صبغة�شرعية�من�خالل�ضغ

�التدخل�العسكري�[�2بلدان�عدة�وTمساعدة�حلفا�Yا� دولية�تج�rsل�ا

� �الثاRي �الس�ب �أما �ال{ور8ة. �ا��رب 2]� �حصل �مثلما و�و��-الغرTيsن،

�.تحاد� �موقف �حول �املتوفرة �واملعلومات �الوثائق �نقص �6م،

ا��{ومة�الروسية�السوفي)'�[�2تلك�ال�rاعات�وا��روب،�السيما�وأن�

� �عام ��عد �إال �القضايا �بتلك �املتعلقة �ب�شر�الوثائق �تقم �١٩٩٢لم

�Rشر�البعض� �من �موس{و�متحفظة �ظلت �حيث �غ��s\املة، وTصورة

 م¢Yا�لعدة�أسباب�قد�ت{ون�سياسية�أو�غ��sا.�

و[�2ضوء�تلك�ا��قائق،�بدأت�البحث�[�2املوضوع�حيث�تبsن�>�2

�ا �حقائق �كشف 2]� �القصوى �أ�ميته �وTأنه�مدى �الباردة، ��رب

�;Vع� �عاًما �وخمسsن خمسة �مرور ��عد �إذ �الدراسة، ��ستحق موضوع

�إ>;� �ا��رب 2]� �ل�ا �تدخل �موس{و�أي �أنكرت �ال{ور8ة، �ا��رب YZاية

�إ>;� �الشعبية �الصsن �دخول 2]� �ل�ا �دور �أو�أي �الشمالية �\ور8ا جانب

ا��رب،�ولكن�مع�الكشف�عن�أرشيف�الدولة،�ظ�ر�لنا��ش{ل�وا¥¤�

�ا �[�2حقيقة �ع¢Yا ��عالن �منذ �ال{ور8ة، �ا��رب 2]� �السوفي)' ملوقف

ح)��توقيع�اتفاقية�ال�دنة�[١٩٥٠��2ا�¦امس�والعشر8ن�من�حز8ران�

 .�١٩٥٣السا�ع�والعشر8ن�من�تموز�

 أمية
الدراسة

�العالقات� ;Vع� �أثرت �قد �\وYZا �من �الدراسة ��ذه �أ�مية وتأzي

� ��–السوفيpية �سياسة �من �وغ�sت البلدين��واس©�اتيجية6مر8كية

� �أوروTا �zعد �6مر8كية ��دارة �\انت �أن �فبعد �الباردة. �ا��رب �-خالل

»�2خط�الدفاع�6ول�ضد�تطلعات�.تحاد�السوفي)'��-ولªس�أسيا�

��عد� �6ق¬<� �الشرق �إ>; �6مر8{ي �.�تمام �تحول �فقد �العالم، 2]

 6� �استقرار�ا��دود ��عد �السيما �ال{ور8ة، �ا��رب �عن ورTية،��عالن

أوروTا غرب دول 2] الشيوعية Rشر 2] السوفيت محاوالت وفشل

مثلما�حصل�[�2شرق�ا.�لذلك�بدأت�واشنطن�تخطط�للتصدي�لنفوذ�

الشيوعيsن��[�2أسيا.�ولم�يكن�أمام�.تحاد�السوفي)'�بزعامة�ستالsن�

�النفوذ� �لتقو8ض �املتحدة، �الواليات �محاوالت �بوجه �الوقوف سوى

�املنطقة، 2]� 2 �[��2الشي̂و �حلفا�Yا ;Vوع� �عل®Yا �الفرصة وتفو8ت

السيطرة�عV;�أسيا،�وال)'�\انت�شبه�ا��ز8رة�ال{ور8ة�أ�م�نقطة�ف®Yا�

 ملا��ش{له�موقع�ا�من�أ�مية�كب�sة�ألمن�.تحاد�السوفي)'�القومي.

 عرض
 د. حيدر عبد الرضا حسن التميمي

 التار8خ�ا��ديث�واملعاصر�مدرس
 \لية�°داب��–قسم�التار8خ�

 جم�ور8ة�العراق�–جامعة�البصرة�


دكتوراه
أطروحة��
 ا$#ديث
واملعاصر
التار�خ
حيدر�عبد�الرضا�حسن�التمي±'�:�إعداد

 �أ.�د.��الل�ثجيل�جلوي ��:إشراف
 جامعة�البصرة��–قسم�التار8خ��–\لية�°داب�

)٢٨٩عدد�صفحات�6طروحة:�(
املناقشة: ٢٠٠٩يناير�١٥تار8خ
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 ٢٠١٢ يونيو –عشر  العدد السادس – السنة الخامسة

�تجاه� �السوفيpية �السياسة ;Vع� �التطورات �تلك �اRعكست وقد

�السوفيت، �نظر�السياسيsن �وج�ة �تبدلت �إذ �من��\ور8ا، �أن ورأوا

� ��-الضروري �الشرقية �أوروTا ;Vع� �سيطرY³م �استكمال التوجه��-�عد

�ولكن� �6ق¬<�، �الشرق 2]� �و.قتصادي �السيا?<' �zعز8ز�نفوذ�م إ>;

اصطدام��توج��م��ذا�بحتمية�موافق�Yم�عV;�خطة�الزعيم�ال{وري�

�عسكر8ًا،� �ال{ور8ة �ا��ز8رة �شبه �لتوحيد �سوRغ" �ايل �"كيم الشما>2

sن�لنا�بصورة�ال�تقبل�الشك�أ�مية�املوقف�السوفي)'�[�2ومن��نا�يpب

 ا��رب�ال{ور8ة.

دف
الدراسة 

�2]� �التوسع ��و �املوضوع، ��ذا �دراسة �من �الباحث �غاية إن

التحليل�التار8¶2،�وإضافة�معلومات�جديدة�تخدم�الدراسة،�وzس�م�

�بقي� �الذي �ال{ور8ة، �ا��رب �من �السوفي)' �املوقف �إظ�ار�حقيقة 2]

�س �عقود �جذر8ًا�لعدة �يختلف �وPش{ل �الباردة، �أسرار�ا��رب �من ًرا

�ومفصلة� �غ��sمستقلة �بصورة �تناولت �ال)' �السابقة �الدراسات ;Vع

�أحداث� �تدعم �ال)' �الوثائقية �املادة �إ>; �وافتقرت �املوضوع، ذلك

ا��رب،�واكتفت�فقط�[�2سرد�6حداث�من�زاو8ة�الصراع�السوفي)'�

�¦وض�أك���[�2تفاصيل�املوقف�6مر8{ي�أثناء�ا��رب�الباردة�دون�ا�-

 السيا?<'�والعسكري�لالتحاد�السوفي)'�[�2ا��رب.�

� �عام �الباحث �الذي��١٩٥٠اختار �العام �ألنه �لدراسته، بداية

�ال{وري� �الزعيم �خطة �دعم ;Vع� �السوفيpية �ا��{ومة �فيه وافقت

الشما>�2"كيم"�لتوحيد�البالد�عسكر8ًا،�وقامت�عV;�وفق�ذلك�ب©rو8د�

ا�يحتاجونه�من�أس�¹ة�ومعدات�لبدء�ال¸�وم�عV;�الشماليsن�ب{ل�م

� �يونيو�(حز8ران) �من �والعشر8ن �ا�¦امس 2]� �ا��نوTية ،�١٩٥٠\ور8ا

�املحافل� �جميع 2]� �ياRغ" �"لبيوRغ �موس{و�السيا?<' �دعم فضال�ًعن

�2]� �ا��رب �الصªنية �القوات �دخول ��عد �ح)� �ا��رب، �أثناء الدولية

نفسه.�وقد�اختار�الباحث�6ول)�من�العام� أواخر�ش�ر�أكتوTر�(zشر8ن

� �اتفاقية��١٩٥٣عام �توقيع �ش�د �الذي �العام �ألنه �لدراسته، YZاية

� �(تموز) �يوليو �من �والعشر8ن �السا�ع 2]� �جميع�١٩٥٣ال�دنة �بsن ،

�بsن� �ا��رب �ان�Yاء �عن �رسمًيا �و�عالن �\ور8ا 2]� �املتحارTة 6طراف

�السوفيpية �ا��{ومة �بذل�Yا �حثªثة �مسا^2 �خالل �من �ال{ور8تsن،

ا��ديدة�برئاسة�جور�2ºمالين{وف�الذي�تو>;�السلطة�[�2البالد��عد�

 .�١٩٥٣وفاة�ستالsن�[�2ا�¦امس�من�مارس�(آذار)�

 فصول
الدراسة

�;Vع� �البحث �خطة �تقسيم �إ>; �املوضوع �طبيعة �اقتضت ولقد

�6طروحة� �تألفت �حيث �ا��رب، �ألحداث �التار8¶2 �الpسلسل أساس

� �تناول �حيث �وخاتمة. �فصول �وأرPعة �مقدمة 
(ول من ،�الفصل

� �عام ��عد �ال{ور8ة �القضية �من �السوفي)' �املوقف �أي�١٩٤٥دراسة ،

�الوال  �بمشاركة �دولية �مؤتمرات �عدة �اRعقاد �املتحدة�خالل يات

�وإYZاء� �ال{ور8ة �للقضية �YZائية �zسو8ة �لوضع �الغرTيsن وحلفا�Yا

�القادة� �بsن �دارت �ال)' �املباحثات �أثناء �و[2 �ل�ا. �الياباRي احتالل

�الفاصل� �ا��د �ي{ون �أن ;Vع� �الطرفان �اتفق �و6مر8كيsن، السوفيت

� �عرض �خط �\ور8ا 2]� �العسكر8ة �عملياY³م �أصبح�٣٨ºبsن �وTذلك ،

قع�شمال��ذا�ا�¦ط�تحت�سيطرة�.تحاد�السوفي)'،�ا��زء�الذي�ي

بªنما�أصبح�ا��نوب�من�نصªب�الواليات�املتحدة.�غ��sأن�البلدين�قد�

� �السوفيpية �ال�¹نة �عمل �خالل �من �[��2–فشال �املش©�كة 6مر8كية

�القضية� �رفع �إ>; �واشنطن �دفع �مما �موحدة، �\ور8ة �ح{ومة zشكيل

� �بدور�ا �قامت �ال)' �املتحدة، �6مم �إقامة�إ>; بإصدار�قرار�تضمن

�معارضة� ��س�ب �شمال�ا �دون �\ور8ا �جنوب 2]� �مستقلة انتخابات

السوفيت�[�2دخول�أي���نة�دولية�[6�2را¾<'�ال)'�تحت�سيطرY³ا،�

مع�ما�جاء�من�قرارات�[�2 �sب¿�ة�أن��ذه�القرار�يتعارض��ش{ل�كب

�إقامة� �خيار�سوى �موس{و�من �لدى �يكن �لم �وعليه مؤتمر�موس{و.

خالل�ا�حماية�دولة�شيو  عية�موالية�ل�م�[�2شمال�\ور8ا�تضمن�من

�2]� �بل �فحسب �\ور8ا 2]� �لªس �و.قتصادية �السياسية مصا���م

ذلك�رفض�ستالsن،�ولعدة�سنوات�أي� املنطقة�\ل�ا،�وعV;�الرغم�من

�من� �خوًفا �ا��نوب، �ضد �واسع �ب¸�وم �للقيام �كيم �قبل �من مق©�ح

 اندالع�حرب�عاملية�ثالثة.�

� 
الثأما �موقف��ا.يالفصل �تناول �فقد 6طروحة، ��ذه من

.تحاد�السوفي)'�منذ�موافقة�ستالsن�املبدئية�عV;�دعم�خطة�كيم�

�عام�� �من �الثاRي �\انون 2]� �ال{ور8ة �ا��ز8رة �شبه �لتوحيد العسكر8ة،

�ش�ر�١٩٥٠ �أواخر 2]� �ا��رب �الصªنية �القوات �دخول �وح)� ،

�ا zشر8ن ��ذا 2]� �ركز�الباحث �إذ �نفسه، �العام �من �عV;�6ول لفصل

�ا��{ومة� �جعلت �ال)' �الدوافع �6و>;: ��6مية، �غاية 2]� نقطتsن

�\ور8ا� ;Vع� �بال¸�وم �الشما>2 �قرار�يج���rsليف�ا 'Àتب� ;Vع� السوفيpية

،��عد�طمأنة�١٩٥٠ا��نوTية�[�2ا�¦امس�والعشر8ن�من�حز8ران�عام�

كيم�ستالsن�بأنه�سوف�يحقق�انتصاًرا�سرaًعا�عV;�القوات�ا��نوTية�

�الدعم�مسpبعًد  �والثاRي: �6مر8كية. �القوات �جانب �من �تدخل �أي ا

�أثناء� �الشمالية �ل{ور8ا �السوفيت �قدمه �الذي �والعسكري السيا?<'

��عد� �ا��رب �املتحدة �الواليات �دخول ;Vع� �تأث��sذلك �ومدى ا��رب،

يوم�واحد�فقط�من�اندالع�ا،�و�و�أمر�قد�أثرت�عV;�س��sالعمليات�

�الشماليsن، �غ��sصا�¤ 2]� �أثره��العسكر8ة ;Vموس{و�ع� �اضطرت مما

\ور8ا�الشمالية�إلنقاذ��التفك��s[�2إدخال�القوات�الصªنية�إ>;�جانب

املوقف.�

� 
الثالثوجاء �تناول��الفصل �حيث �الثاRي، �للفصل امتداًدا

الباحث�فيه�موقف�ا��{ومة�السوفيpية�من�دخول�القوات�الصªنية�

� �عام �من �الثاRي �ش�ر�zشر8ن 2]� �ال{ور8ة ��١٩٥٠ا��رب �عالن�ح)�

� �عام �من �ش�ر�تموز 2]� �املفاوضات �بدء �عV;�١٩٥١عن �التأكيد �مع ،
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 ٢٠١٢ يونيو –عشر  العدد السادس – السنة الخامسة

ا��رب� دور�موس{و�[�2إقناع�حليف�ا�ا��ديد�"ماوÁz<'�توRغ"�[�2دخول

�الدعم� �بتقديم �له �ستالsن �وعد �مقابل �املتحدة، �الواليات ضد

�وPعد�ا.� �ا��رب �أثناء �للصsن �و.قتصادي، �والعسكري، السيا?<'،

 �Âمشاركة�الطيار8ن�السوفيت��ش{ل��و�و�6مر�الذي�اج�;Vن�عsستال

�الصªنية� �للقوات �الالزم �ا��وي �الغطاء �sلتوف� �ا��رب 2]� مباشر

 \ور8ا�الشمالية.��املشاركة�[�2املعارك�ال)'�دارت�داخل�أرا¾<'

،�موقف�.تحاد�السوفي)'�من�بدء�الفصل
الرا0ع[�2حsن�تناول�

�اتفاقية �توقيع �عن ��عالن �ح)� � �ال�دنة �[��2مفاوضات ال�دنة

،�١٩٥٣[�2السا�ع�والعشر8ن�من�تموز�عام��Panmunjomبانمونجوم�

�ا��{ومة� �موقف �استعراض �الفصل، ��ذا 2]� �الباحث وحاول

�نpيجة� �ا��رب، �إلYZاء �الشيوعيsن �حلفا�Yا �محاوالت �من السوفيpية

ل¹¦سائر�الكب�sة�ال)'�تكبدY³ا�قواY³م�عV;�مدار�أك���من�سنة�من�بدء�

�باإل  �مروًرا �ستالsن�ا��رب، �وموقف �املفاوضات، �بدء �عن عالن

� �آذار�عام �من �ا�¦امس 2]� �وفاته �ح)� � �م¢Yا �وأخsً�ا�١٩٥٣املتذبذب ،

�برئاسة� �ا��ديدة �السوفيpية �ا��{ومة �به �قامت �الذي �الدور توضيح

�وإبراز� �\ور8ا، �عن �السوفي)' �.تحاد �ارتباط �فك 2]� "مالين{وف"

و�إلYZاء�ا��رب،�وال)'�حقيقة�املسا^�2الدبلوماسية�ال)'�بذل�Yا�موس{

�ان�Yاء� �عن �رسمًيا �و�عالن �ال�دنة، �اتفاقية �توقيع 2]� �أخsً�ا ت{للت

 ا��رب�بsن�ال{ور8تsن.�

 مصادر
ومراجع
الدراسة
�امل�شورة� �الوثائق �من �مجموعة ;Vع� �6طروحة �اعتمدت وقد

� �عام ��عد �امل�شورة �السوفيpية �الوثائق �أبرز�ا �\انت ،�١٩٩٢امل�مة،

�YËذا� �املختصsن �الباحثsن �من �العديد �وRشر�ا �بجمع�ا �قام ال)'

�رفد� 2]� �م�م �دوٌر �غ��sامل�شورة �ا��امعية �لألطار8ح �\ان �كما الشأن،

ان�الباحث�أيًضا�بالعديد�من�الكتب�البحث�بمعلومات�قيمة،�واستع

�6جن�ية� �للكتب �الباحث �استخدام �و\ان �العرTية، �اللغة �إ>; امل©�جمة

[��2ذه�الدراسة�عV;�نحو�واسع،�حيث�تضمنت�معلومات�ذات�قيمة�

تار8خية�وسياسية�م�مة�من�خالل�إبراز�ا�دور�\ل�طرف�من�أطراف�

�وثائق �مادة ;Vع� �اعتماد�ا �فضًال�عن �ال{ور8ة، �[�2ا��رب �أس�مت ية

�و�و� �وثائق. �من �عليه �حصل �ما �خالل �من �الباحث zعز8ز�معلومات

�أحداث� �حول �التناقضات �من �sكث� 2]� �ا�¦وض �جنبه �الذي 6مر

�باملوقف� �يتعلق �فيما �خاصًة �ا��رب، عشية �عديدة ومواقف

6مر8{ي،�عV;�اعتبار�إن�أغلب�تلك�الكتب�لم�zعط�املوقف�السوفي)'�

� 2]� �واكتفت �ا��قيقي، �جانب�حrsه �من �6خ�sة �نظر �وج�ة عرض

 سيا?<'.


 ونتائج
الدراسةخاتمة
�العاملية� �ا��رب ��عد �السوفي)' �.تحاد �سياسة �تقييم عند

�توسعية� �أقل �6ق¬<� �الشرق 2]� �ستالsن �أ�داف �أن �نالحظ الثانية،

�\انت� �ال)' �املتحدة، �الواليات �بخالف �أوروTا. 2]� �أ�دافه بكث��sمن

�ا ;Vع� �سيطرY³ا �إتمام �إ>; ;Ïسzوكذلك�� �ا��نوTية، �و\ور8ا ليابان

�zعتمد� �ح{ومة �ظل 2]� �موحدة �كدولة �الصsن ;Vع� �ا��فاظ محاول�Yا

 عل®Yا��ش{ل�تام.

ومن��ذا�املنطلق؛�لعب�.تحاد�السوفي)'�دوًرا�رئªًسا�[�2ا��رب�

�2]� �عازلة �منطقة �تأمsن �نªته �و\انت �6ورTية، �ا��YÑة 2]� �أملانيا ضد

ومي�ضد�أي�خطر�غرPي�محتمل�[�2أورTا�الشرقية،���ماية�أم¢Yم�الق

�2]� �ثانو8ًا �دوًرا �تلعب �املتحدة �الواليات �\انت �حsن 2]� �الف©�ة، تلك

�تلك� 2]� �نفوذ�ا �توسع 2]� �ا�تمام �أي �ل�ا �يكن �لم �حيث أوروTا،

املنطقة،�ولكن��ناك�تناقض�كب��s[�2دور��اتsن�الدولتsن�[�2منطقة�

ور�عسكري�الشرق�6ق¬<�،�فبªنما�لم�يكن�لالتحاد�السوفي)'�أي�د

وسيا?<'�ف®Yا،�تحملت�الواليات�املتحدة�العبء�6ك��Âللقتال�[�2آسيا�

 أثناء�ا��رب.

ضد�اليابان،� وعV;�الرغم�من�دخول�القوات�السوفيpية�ا��رب

بموجب�اتفاق�مسبق�مع�ا��لفاء�[�2مؤتمر�يالطا،�وإس�امات�قواY³ا�

Y³� �تكن �لم �أYZا �إال �اليابانيsن، �من \ور8ا �تحر8ر 2]� �إ>;�الفاعلة دف

السيطرة�عV;�شبه�ا��ز8رة�ال{ور8ة،�وإنما�أرادت�ا��فاظ�عV;�توازن�

القوى�ف®Yا،�وتمنع�أي�دولة�من�السيطرة�عل®Yا��ش{ل�\امل،�لذلك�لم�

ي©�دد�ستالsن�[�2املوافقة�عV;�املق©�ح�6مر8{ي�املتعلق�بتقسيم�\ور8ا�

� �عرض �خط �شمال�٣٨ºعند ;Vع� �السوفيت �بموجبه �حصل �الذي ،

رة�ال{ور8ة،�ال)'�\انت�ترTط�ا�مع�.تحاد�السوفي)'�حدود�شبه�ا��ز8

�شيوعية� �دولة �بناء ;Vع� �أك�� �ستالsن ��Òع �الذي �6مر مش©�كة،

�;Vموالية�ل�م�[�2ا��زء�الشما>�2من�\ور8ا،�ل{ي�يحافظ�من�خالل�ا�ع

�حماية� 2]� �وzس�م �ج�ة، �من �و.قتصادية �السياسية �بالده مصا�¤

 .أمن�بالده�القومي�من�ج�ة�أخرى 

�شبه� ;Vع� �السيطرة 2]� �يرغب �لم �السوفي)' �.تحاد �\ان وإذا

�ترغب� �\انت �الشمالية �\ور8ا �الناشئة �حليف�Yم �فإن �ال{ور8ة، ا��ز8ة

[�2ذلك،�حيث�بدأ�زعيم�ا�كيم�يخطط�لغزو�\ور8ا�ا��نوTية�عسكر8ًا�

[�2محاولة�منه�لتوحيد�البالد�تحت�سيطرته،�وTما�أن�من�الصعوTة�

دون�موافقة�ومساعدة�السوفيت�له،�فقد�عليه�تحقيق��ذا�ال�دف�

�من� �الرغم ;Vوع� �املسألة. �تلك ��شأن �مرة �من �أك�� �ستالsن فاتح

دعم�ال¸�وم� ;Vً�ا�عsوافقت�أخ� معارضة�موس{و�[�2البداية،�إال�أYZا

�ياRغ"� �"بيوRغ �ح{ومة �تقديم ��عد �السيما �ا��نوب، �ضد الشما>2

حس ;Vع قادرة بأYZا خالل�ا أكدت ملوس{و عدة �ا��رب�ضمانات م

�6مر8كية� �للقوات �املجال �إعطاء �عدم �َثم �ومن �أيام، �عدة خالل

 وحلفا�Yا�[�2التدخل.

�بأن� �يقsن ;Vو�و�ع� �املغامرة، �تلك ;Vع� �أقدم �ستالsن و8ظ�ر�أن

�لªست� �بالده �وأن �ال{ور8ة، �ا��رب 2]� �تتدخل �لن �املتحدة الواليات
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يد�مقدمة�عV;�حرب�عاملية�ثالثة،�إذ�اث�ت�تخطيط�كيم�لعملية�توح

�تذكر� �عالقة �أي �السوفي)' �لالتحاد �لªس �أنه �عسكر8ًا، �ا��ز8رة شبه

توقع�كث��sمن�الباحثsن��–بفكرة�ال¸�وم�الشما>�2عV;�ا��نوب�مثلما�

�واقتصر��– �ستالsن"، �عل®Yا �ووافق �كيم �عند �ولدت �فكرة "� 2«� وإنما

�والعسكري� �السيا?<' �الدعم �تقديم ;Vع� �ذلك ��عد �السوفيت دور

�الشما �للقوات �6سابيع�الالزم 2]� �خالل�ا �من �استطاعت �ال)' لية،

6و>;�من�ا��رب�إحراز�انتصارات�عدة�متتالية�عV;�القوات�6مر8كية�

 وحلفا�Yا.

�ا��ªش� �zعرض �حيث �zستمر�طو8ًال، �لم �.نتصارات �تلك ولكن

�التحالف� �قوات ��سيطرة �ابتدأت �متالحقة �ل�زائم �ال{وري 'Öالشع

� �واستعادY³ا �انجون �مدينة ;Vع� �الجتياز�الدو>2 �محاول�Yا �ثم سيؤول،

،�و�و�أمر�اج��Âالسوفيت�عV;�ضرورة�.عتماد�٣٨ºشمال�خط�عرض�

�قبل� �من �محتمل �احتالل �من �الشمالية �\ور8ا �إلنقاذ �الصsن، ;Vع

�الغطاء� �بتقديم �السوفيت �أطلق�ا �وعود �مقابل �املتحدة، الواليات

 لقوات�الصªنية�الداخلة�[�2ا��رب.ا��وي�الالزم���ماية�ا


عV;�ما�تقدم،�يمكن�التوصل�إ>;�نpيجتsن�[�2غاية��6مية،�وTناءً 
�ال{ور8ة،�(و78 �ا��رب �دخول ;Vع� �الصªنية �ا��{ومة �موافقة �أن :

�م¢Yا� �بدافع �ولªس �موس{و، �قبل �من �صر8حة �رغبة ;Vع� �بناًء جاء

�القوات� �بوصول �ل¹¦طر، �zعرض �الذي �القومي �أم¢Yا ;Vع� ل�¹فاظ

�ح �بsن �YZر�يالو�الفاصل �عند �الشمالية،�الدولية �و\ور8ا �الصsن دود

السيما�وأن�القوات�الصªنية�دخلت�ا��رب�رسمًيا�قبل�وصول�تلك�

� �6ول �ش�ر�zشر8ن �YZاية �YZر�يالو�[2 �إ>; �النpيجة�١٩٥٠القوات �أما .

�غ��sاملباشر�الثانية �العسكري �الدعم �قدموا �قد �السوفيت �\ان �إذا :

�تقد ;Vع� �أج�Âوا �فإYZم �ا��رب، �أثناء �الشمالية �الدعم�ل{ور8ا يم

العسكري�املباشر�للقوات�الصªنية�أثناء�دخول�ا�ا��رب،�حيث�ش�د�

� �الثاRي) �بsن��١٩٥٠ش�ر�نوفمz)��Âشر8ن �جوي �اشpباك �أول حدوث

�6را¾<' �فوق �الباردة �ا��رب �خالل �و6مر8كية �السوفيpية �الطائرات

 ال{ور8ة.

وعV;�الرغم�من�تقديم�السوفيت�الدعم�ا��وي�للقوات�الصªنية�

�zعرض�ا�ال{ور�8– �من �يمنع �لم �ذلك �إال�أن �ا��رب، 2]� �الشمالية ة

�"ماو"� �جعل �6مر�الذي �مع�ا، �ومن �6مر8كية �القوات �يد ;Vع� ل�زائم

و"كيم"��علنان�صراحة�لستالsن�عن�رغب�Yما�[�2إYZاء�ا��رب،�والبدء�

�.تحاد� ��عارض �لم �املتحدة. �الواليات �مع �ال�دنة �مفاوضات بإجراء

ء�مفاوضات،�ال)'�بدأت�[�2العاشر�من�يوليو�السوفي)'�عV;�فكرة�إجرا

،�ولكن�ستالsن�حاول�عV;�مدى�أك���من�عام�من�بد�Yا،�١٩٥١(تموز)�

إ>;�عرقلة�ج�ود�جميع�6طراف�للتوصل�إ>;�zسو8ة�YZائية��شأن�إYZاء�

ا��رب،�مستغًال�[�2ذلك�ا�¦الف�القائم�بsن�املتفاوضsن�حول�قضية�

خالل�استمرار�ا��رب�إضعاف�أسرى�ا��رب،�ورTما�أراد�ستالsن�من�

الواليات�املتحدة�أوًال،�وإ�عاد�ا�عن�التواجد�[�2أوروTا�املنطقة�6ك���

 ا.أ�مية�بال�سبة�للسوفيت�ثانيً 

�إYZاء� ;Vع� �مصرتsن �ياRغ �وTيوRغ �بكsن �موس{و�بأن �رأت �أن وPعد

�2]� �وا�¦ارجية �الداخلية �التطورات ��عض �حدوث �فضًال�عن ا��رب،

�بد �السوفي)'. �مع�.تحاد �zعامله 2]� �املرونة �عض �يظ�ر �ستالsن أ

�ولكن� �\ور8ا، �عن �بالده �ارتباط �فك 2]� �منه �رغبًة �ال�دنة، مفاوضات

موته�املفا�Øºلم�يجعله�يم×<'�قدًما�[�2سياسته�ا��ديدة�الرامية�إ>;�

ت�املتحدة�[�2إYZاء�ا��رب،�وإعادة�النظر�[�2عالقات�بالده�مع�الواليا

 خصم�ا��رب�الباردة.

�ا��{ �رغبة�أظ�رت �مالين{وف �بقيادة �ا��ديدة �السوفيpية ومة

�ج�د�ا� �قصارى �فبذلت �ال{ور8ة، �ا��رب �إYZاء 2]� �سابق�Yا أك��Âمن

�املستمر���{وم)'� �حYÙا �خالل �من �ممكن، �وقت �بأسرع �ا��رب إلYZاء

الصsن�و\ور8ا�الشمالية�عV;�إظ�ار�مرونة�أك���[�2مفاوضات�ال�دنة،�

�املت �السابقة �شروط�ا ��عض �عن �ا��رب،�والتنازل �بأسرى علقة

�2]� �ال�دنة �اتفاقية �توقيع �عن �ا���ود �تلك �أسفرت وTالفعل

 بانمونجوم��عد�ثالثة�أعوام�من�بداية�ا��رب.

 


