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المفاوضات السوفييتية-الصينية  5491وأثرها في العالقات بيه دولتيه
(دراسة وثائقية)
م.د يوسف طه حسيه
كلية التربية جامعة ميسان
الملخص:
ىي جسمة مؽ السفاوضات التي عقدىا الؾفدان الدؾفييتي برئاسة جؾزيف ستاليؽ والريشي برئاسة
وزير الخارجية سؾنغ ،في العاصسة الدؾفييتية مؾسكؾ بيؽ شيرؼ حزيران-آب  5491بيدف عقد معاىدة
تحالف صداقة بيشيسا ،وبعد التؾصل إلى اتفاق حؾل القزايا السختمف بذأنيا بيؽ الظرفيؽ وفي مقدمتيا
مدألة استقالل مشغؾليا الخارجية ،وإدارة السؾانئ ،وسكػ الحديد وغيرىا مؽ القزايا ،تؼ التؾقيع عمى السعاىدة
في الرابع عذر مؽ آب .5491
The Sino-Soviet Negotiations of 1945 and their Impact on the
)Relations between Two Countries (Documentary Study
Dr. Yousif Taha Hussein
College of Education, University of Maysan
Abstract:
Is a series of negotiations between the two Soviet delegations
headed by Joseph Stalin and the Chinese headed by Foreign Minister
Song in the Soviet capital of Moscow between June 1945 with the aim
of concluding a treaty of friendship between them. After reaching an
agreement on the different issues between them, Foreign affairs, port
management, railway and other issues, the Treaty was signed on 14
August 1945.
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مقدمة:
تابعتتا الد ارستتة مدتتار السفاوضتتات الدتتؾفييتية الرتتيشية بتتيؽ شتتيرؼ حزيتران -آب  ،5491التتتي نانتتا
نقظتتو تحتتؾل فتتي طليعتتة العالقتتات الدتتؾفييتية-الرتتيشية ومتتا تسختتض عشيتتا متتؽ نتتتائد بذتتان العديتتد متتؽ القزتتايا
التي تيؼ الجانليؽ.
جاءت ىذه الدراسة مقدسة إلى تسييد وملحثيؽ وخاتسة تزسشا ابرز االستشتاجات التي تؾصل إلييا
اللاحث في ضؾء الحقائق والسعمؾمات التي تزسشتيا وثائق الدراسة .تشاول التسييد طليعة العالقات الدؾفيتية-
الريشية مشذ اندالع ثؾرة أكتؾبر اللمذفية عام  5451حتى حزيران عام  ،5491التي سلقا عقد السفاوضتات.
أما السلحث االول فقد تشاول طليعة سير السفاوضات بيؽ الجانليؽ مشذ الثالثيؽ مؽ حزيتران حتتى الثالتث عذتر
متتؽ تستتؾز ،اق تؾقفتتا السفاوضتتات بدتتلت التحزتتيرات لعقتتد متتتتسر بؾتدتتدام فتتي تستتؾز  ،5491وتتتابع السلحتتث
الثاني تظؾرات تمػ السفاوضات متؽ  59-1آب  ،)5491التتي انتيتا بتؾقيتع اتفاقيتة الرتداقة والتحتالف بتيؽ
االتحاد الدؾفيتي والريؽ.
وما يالحع عمى السفاوضات ان الريشييؽ طاللؾا مؽ الؾاليات الستحدة األميرنية االطالع وبذكل تتام
عمى طليعة سير السفاوضات الدؾفييتية-الريشية مؽ خالل االجتساعتات العديتدة التتي عقتدىا وزيتر الخارجيتة
الريشي سؾنغ مع الدفير االميرني في مؾسكؾ افريل ىاريسان ،بعد نل اجتساع يعقده االول مع ستاليؽ.
اعتستتدت الد ارستتة عمتتى جسمتتة متتؽ الؾثتتائق السشذتتؾرة بالمغتتة االن ميزيتتة تحتتا عش تؾان
 )International History Projectوالسذار ليا اخترا اًر )C.W.I.H.P
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تمهيد:
شيدت العالقات الروسية-الريشية بعض التحدؽ بعتد قيتام ثتؾرة أكتتؾبر اللمذتفية عتام 5451
بزعامتتة ليشتتيؽ ،ويعتتؾد قل تتػ إل تتى نذتتف الحكؾمتتة الد تتؾفييتية لالتفاق تتات الدت ترية التتتي عق تتدتيا الحكؾم تتة
القيررية مع الحمفاء ،واستعدادىا لمتشازل عؽ نل االمتيازات التتي حرتما عمييتا روستيا القيرترية فتي
األراضي الريشية ،فزال عؽ قلػ حغيا أف ار الثؾرة اللمذفية بإعجاب السف ريؽ والسثقفتيؽ الرتيشييؽ
في إمكانية قيام الثؾرة في الريؽ عمى غرار ثؾرة أكتؾبر االشتراكية في روسيا ،السيسا بعد فذل الثتؾرة
الريشية في عام  5455في تحقيق أىدافيا بلشاء الريؽ الجديدة.
وبعتتد تتتدفق مجسؾعتتة متتؽ الظتتالب العائتتديؽ متتؽ الختتارج إلتتى الرتتيؽ وتأس تيس جسعيتتات فتتي
مت تتديشتي نت تتانتؾن وشت تتشغياؼ ،روجت تتا ألف ت تتار وإصت تتالحات الثت تتؾرة اللمذت تتفية ،أست تتس الحت تتزب الذت تتيؾعي
الريشي ) )the Chinese Communist Party (CCPفي تسؾز  5495الذؼ عد بدوره خظتؾة
ميسة في إرساء قؾاعد مدتقلل العالقات الدؾفييتية الريشية ،لتظابق أف اره وآ ارئو متع الحتزب الذتيؾعي
الدتتؾفييتي ،األمتتر التتذؼ أستتيؼ ف تي دعتتؼ الدياستتييؽ الدتتؾفييا لمحتتزب مالي تاً ومعشؾي تاً ،بيتتدف مؾاصتتمة
نذاطاتو ،والترويد لألف ار الذيؾعية في الريؽ متؽ جيتة ،وحاجتة الدياستييؽ الدتؾفييا لمتأييتد والتدعؼ
الخارجي لثؾرتيؼ مؽ جية أخرػ.
حفتتز ال تتؾمشترن  )Comintrenالحتتزب الذتتيؾعي الرتتيشي عمتتى إنذتتاء جليتتة مؾحتتدة متتع الحتتزب
التتؾطشي حتتزب ال ؾمشتتتانغ)  )Kuomintang )KMTعتتام  ،5493فتتأعمؽ زعتتيؼ حتتزب ال ؾمشتتتانغ صتتؽ
يتات صتؽ  )Sun Yat Sunفتي نتانؾن الثتاني عتام 5499عتؽ انزتسام الذتيؾعييؽ إلتى حتزب ال ؾمشتتانغ،
وأستتشد إلتتييؼ بعتتض السشاصتتت ،بعتتد أن رفتتض جؾزيتتف ستتتاليؽ  )Joseph Stalinت تتؾيؽ مجتتالس ستتؾفيتية
خاصة بيؼ في مدعى مشو لدفعيؼ لمديظرة عمى السدن الرشاعية القريلة مؽ الحدود الدؾفييتية-الريشية.
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وفي الحادؼ والثالثتيؽ متؽ نتانؾن الثتاني عتام  5499وقتع االتحتاد الدتؾفييتي والرتيؽ اتفاقيتة
بيشيس تتا ،تز تتسشا تعي تتد اللم تتديؽ بسش تتع أؼ نذ تتا مع تتاد لمظ تترف اعخ تتر عم تتى أ ارض تتيو ،ومش تتع الدعاي تتة
اإلعالمي تتة الت تتي تثي تتر السذ تتاكل ب تتيؽ اللم تتديؽ ،فزت تالً ع تتؽ

ضمممّاْتقظمممنمويتِٕا١ٌٛممماتقٌ از ١ممم

Outer

 ،)Mongolianوبسؾجتتت ىتتذه االتفاقيتتة حرتتما مؾستتكؾ عمتتى اعت تراف بكتتيؽ بيتتا أوال ،وتجشلتتا أؼ
نذا يؾجو ضدىا مؽ األراضي الريشية ثانيا.
شيدت العالقات الدؾفييتية-الريشية بعض التراجع اثر وفاة زعيؼ حزب ال ؾمشتانغ صؽ يات
صتتؽ عتتام  ،5491وانقتتالب خمفتتو شتيانغ نتتاؼ شتيػ  )Chaing Kai Shekعمتتى نحتتؾ دمتتؾؼ عمتتى

حمفائتو الذتيؾعييؽ الرتيشييؽ ،مستا تدتلت فتي اضتظيادىؼ ،وىتروب زعتيسيؼ ماوتدتي تؾنتغ Mao Tse
 )Tongإلتى مشظقتة ىؾنتتان  )Hunanلمعتتيش بتتيؽ الفالحتتيؽ والفقتراء ،ليزتتع بعتتد قلتتػ أستتس ثؾرتتو
االش تتتراكية ،باالعتس تتاد عم تتى طلقت تة الفالح تتيؽ ،وس تتكان السش تتاطق الزراعيت تة عمت تى الشق تتيض م تتؽ االتح تتاد
الدؾفييتي الذؼ اعتسد عمى العسال.
وفي الدادس مؽ نيدان عام  5491أقدم شيانغ ناؼ شيػ عمى اقتحام الدفارة الدؾفييتية في
بكتتيؽ ،وقامتتا قؾاتتتو بظتترد السدتذتتار الدتتؾفييتي لتتدػ الرتتيؽ ِا٠ىممًت٠ممٛز ،)Michael Yordan(ٓ٠
وعتتدد متتؽ السدتذتتاريؽ الفشيتتيؽ الدتتؾفييا ،ووضتتع حتتداً لعالقاتتتو متتع االتحتتاد الدتتؾفييتي ،بتؾجيتتو إلقامتتة
عالقتتات متتع التتدول الغربيتتة ،ومشيتتا تؾقيعتتو معاىتتدة تعتتاون متتع الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة فتتي تس تؾز
 ،5498حرما بسؾجليا األخيرة عمى امتيازات في الريؽ.
كانا ردود فعل ستاليؽ قؾية أتجاه ق اررات شيانغ ناؼ شيػ األخيترة ،فعستد عمتى اتلتاع الخيتار
العدكرؼ برفتو األسمؾب األمثل لسؾسكؾ مؽ أجل دعتؼ الحتزب الذتيؾعي الرتيشي ،الستتعادة امتيا ازتتو
التتتي ستتيظر عمييتتا شتتيانغ نتتاؼ شتيػ ،لتتذا قتتام بتتدعؼ القتؾات الذتتيؾعية السشدتتحلة متتؽ حتتزب ال ؾمشتتتانغ،
وأمتتدىا باألستتمحة واألم تؾال .وبالفعتتل استتتظاعا تمتتػ الق تؾات السدعؾمتتة متتؽ االتحتتاد الدتتؾفييتي متتا بتتيؽ
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ع تتامي  5431-5498الد تتيظرة عم تتى م تتا يق تتارب إح تتدػ عذ تترة مشظق تتة ص تتيشية ش تتكما بداي تتة الرت تراع
الحقيقي بيؽ حزب ال ؾمشتانغ والحزب الذيؾعي الريشي.
وفي الدابع مؽ تذريؽ الثاني  5435عقد الحزب الذيؾعي الريشي متتسر سؾفيتي-صيشي،
أعمتتؽ فيتتو عتتؽ تأستتيس جسيؾريتتة ستتؾفيتية-صتتيشية فتتي مقاطعتتة يانغدتتتي  ،)Jiangxiوانتختتت ماوتدتتي
تؾنتتغ رئيد تاً ليتتا .وعم تتى وفتتق قل تتػ شتتؽ ش تتيانغ نتتاؼ شتتيػ خستتس حس تتالت إب تتادة متتاليتتة ضتتد القت تؾات
الذ تتيؾعية ،الس تتيسا ف تتي ض تتؾء ت تتأرجن العالق تتات ب تتيؽ الح تتيؽ واألخ تتر ب تتيؽ س تتتاليؽ وش تتيانغ ن تتاؼ شت تيػ
الختالف األف ار والتؾجيات بيشيسا ،مسا انعكس سملاً عمى الؾضع الداخمي الريشي.
وفي تظؾر الحق عارضا الحكؾمة الدؾفييتية بذدة ،حادثة اختظاف تذيانػ ناؼ شتيػ فتي
ال اربتتع متتؽ نتتانؾن األول 5433التتتي عرفتتا بت ت حادثة أكدتتيان) ،إلدراك ستتتاليؽ ان القزتتاء عمتتى نغتتام
شتيانغ نتتاؼ شتيػ فتتي ىتذه السرحمتتة ستيخمق فؾضتتى سياستية داخميتتة فتي الرتتيؽ ،ت تؾن نتيجتيتتا لرتتالن
اليابانييؽ في الديظرة عمى الريؽ ،لعدم قدرة الحزب الذيؾعي الريشي عمتى مؾاجيتة القتؾات اليابانيتة،
وىذه األمؾر ليدا في صالن االتحاد الدؾفييتي ،ل ؾنيا تتدؼ إلى فقتدان امتيا ازتتو فتي الرتيؽ ،فزتال
عؽ التيديد السلاشر ألمؽ حدوده ،ولسشظقة آسيا برمتيا.
وعمتتى وفتتق ماتقتتدم بعتتث ستتتاليؽ فتتي العذ تريؽ متتؽ نتتانؾن االول  5433بلرقيتتة إلتتى ماوتدتتي
تؾنغ يحثو فييا عمتى التؾصتل إلتى تفتاىؼ متع شتيانغ نتاؼ شتيػ ،حفاعتاً عمتى مرتمحة الرتيؽ واالتحتاد
الد ت تتؾفييتي ف ت تتي مؾاجي ت تتة االح ت تتتالل الياب ت تتاني ،ونتيجت ت ت ًة ل ت تتذلػ أرس ت تتل ماوتد ت تتي تؾن ت تتغ ملعؾث ت تتو ش ت تتؾ ان
الؼ  )Chou En Laiلمتفتتاوض متتع شتتيانغ متتؽ اجتتل إطتتالق ستراحو ،مقابتتل إنيتتاء الحتترب األىميتتة،
وإطتتالق س تراح قتتادة الحرنتتة الؾطشيتتة متتؽ الحتتزب الذتتيؾعي الرتتيشي السحتج تزيؽ فتتي شتتشغياؼ ،وجسيتتع
السعتقميؽ الدياسييؽ ،وإشراك القؾات الذيؾعية مع القؾات الؾطشية ،تحتا قيتادة صتيشية مؾحتدة ،لسقاومتة
االحتتتالل اليابتتاني فتتي الرتتيؽ ،وبعتتد مؾافقتتة شتتيانغ نتتاؼ شتتيػ أطمتتق س تراحو فتتي نيايتتة نتتانؾن االول
.5433
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دعسا الحكؾمة الدؾفييتية مدألة تذكيل جلية مؾحدة بيؽ القؾات الذتيؾعية الرتيشية والقتؾات
عده ستتاليؽ خظت اًر ملاشت اًر عمتى أمتؽ
الؾطشية عام  ،5431لسؾاجية العدوان الياباني عمى الريؽ الذؼ ّ

االتحاد الدؾفييتي ،ونان مؽ نتائد قلػ العدوان تؾقيع ستاليؽ معاىدة عدم اعتداء مع شيانغ ناؼ شيػ
أساستتا لمتعتتاون الؾثيتتق بتتيؽ اللمتتديؽ ،إق تزتتسشا تزويتتد
فتتي الحتتادؼ عذتتر متتؽ آب  5431التتتي شتتكما ً
القت تؾات الر تتيشية ب تتال ثير م تتؽ األس تتمحة والسع تتدات الحربي تتة ،فز تتال ع تتؽ إرس تتال السدتذ تتاريؽ والخلت تراء
العدكرييؽ الدؾفييا لسداعدة تمػ القؾات.
وفي غزؾن قلػ نانا الخالفات تذؾب العالقات الدؾفييتية مع الحتزب الذتيؾعي الرتيشي،
الست ت ت تتيسا بعت ت ت تتد أن ىت ت ت تتاجؼ ماوتدت ت ت تتي تؾنت ت ت تتغ عت ت ت تتام  5438التظليت ت ت تتق الشغت ت ت تترؼ لمعقيت ت ت تتدة السارندت ت ت تتية-
الميشيشيتتة  ،)Marxism - Leninismحتتؾل الثتتؾرة وعتتدم مالئستيتتا لمغتتروف الرتتيشية ،متنتتداً أن
االتحتتاد الدتتؾفييتي والثتتؾرة الرتتيشية وجيتتيؽ مختمفتتيؽ ،وعمتتى التترغؼ متتؽ قلتتػ فقتتد استتتسر اترتتال الحتتزب
الذيؾعي الريشي مع مؾسكؾ مؽ أجل التخظيط لمحرب ضد اليابتان .فؾعتد ستتاليؽ بتقتديؼ شتحشات متؽ
األسمحة إلى الريؽ ،إال أن معاىدة عدم االعتداء الدؾفييتية السعقؾدة مع اليابان في الثالث عذر متؽ
نيدان عام  ،5495ترنا الريؽ بدون رادع فعال ضد االعتداء الياباني ،فزتالً عتؽ قلتػ نتان ىشتاك
اختتتالف رئتتيس نذتتأ بتتيؽ ماوتدتتي تؾنتتغ وستتتاليؽ بذتتأن الجليتتة السؾحتتدة الثانيتتة التتتي شتتجعيا ال تتؾمشترن
ضد اليابان بيؽ عامي  ،)5495 -5431لسؾاجية العدوان الياباني.
ويلتتدو أن ستتتاليؽ نتتان يتتدرك متتدػ ضتتعف قتؾات ماوتدتتي تؾنتتغ فتتي مؾاجيتة القتؾات اليابانيتتة،
وليتتذا تعيتتد بسدتتاندة الرتتيؽ عدتتكريا واقترتتاديا ضتتد االحتتتالل اليابتتاني ،متتؽ ختتالل تقتتديؼ التتدعؼ إلتتى
شتتيانغ نتتاؼ شتيػ وقؾاتتتو ال ليتترة التتتي نتتان بسقتتدورىا مؾاجيتة اليابتتانييؽ ،عمتتى التترغؼ متتؽ الخالفتتات بتتيؽ
ستاليؽ وشيانغ ناؼ شيػ.
وف تتي غز تتؾن قل تتػ ش تتيدت الد تتاحة الدولي تتة تظ تتؾرات ميس تتة ن تتان لي تتا أثرى تتا ف تتي العالق تتات
الدتتؾفييتية-الرتتيشية .ففتتي الدتتابع متتؽ نتتانؾن األول عتتام  5495قرتتفا الظتتائرات اليابانيتتة األستتظؾل
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األمريكي في ميشاء بيرل ىاربر ،مسا أدػ إلى إعالن الؾاليات الستحدة األمريكية وبريظانيا الحرب عمى
اليابان ،وىكذا ت ؾن الريؽ التي نانا تخؾض حربتاً ضتد اليابتان مشتذ عتام  ،5431قتد دخمتا الحترب
تداء متؽ عتام  ،5499ونتان االتحتاد الدتؾفييتي قتد وقتع اتفاقتاً متع
العالسية الثانيتة إلتى جانتت الحمفتاء ابت ً
اليابان في الثالث عذر مؽ نيدان  ،5495وبسؾجلو وضع حداً لمقتال بيؽ قؾاتو والقؾات اليابانيتة عمتى
حتتدود مشغؾليتتا الخارجيتتة ،ومتتؽ ثتتؼ ضتتسان امتتؽ حتتدوده الجشؾبيتتة والذتترقية ،بغيتتة التفتترل لمحتترب عمتتى
الجليتة األوربيتة ،األمتر التذؼ عتتده ستتاليؽ فرصتة حقيقيتة لتشفيتذ مخظظاتتتو بتاحتالل جتزء متؽ األ ارضتتي
الريشية ودعؼ الذيؾعييؽ الريشييؽ.
ونتتان لمستتتتسرات الدوليتتة التتتي عقتتدت ختتالل الحتترب العالسيتتة الثانيتتة بتتيؽ دول الحمفتتاء تتتأثير
ايجتابي فتتي العالقتتات الدتتؾفييتية-الرتتيشية ،بعتتد وقتؾف االتحتتاد الدتتؾفييتي إلتتى جانتتت الؾاليتتات الستحتتدة
األمريكية وبريظانيا فيسا يتعمق بدعؼ الحكؾمتة الرتيشية فتي استتعادة أ ارضتييا السحتمتة متؽ اليابتان ،مثتل
مشذ تتؾريا  )Manchuriaوفرم تتؾ از واللد تتكادور ومؾاص تتمة الح تترب ض تتد الياب تتان حت تتى استد تتالميا ف تتي
الشياية دون قيد أو شر .
ويلدو أن مؾقف االتحاد الدؾفييتي نان ييدف إلى القزاء عمى القدرات العدكرية اليابانية
عمتتى الس تتدػ اللعي تتد ،لس تتا تذتتكمو مت تؽ تيدي تتد ملاش تتر عم تتى األمتتؽ الق تتؾمي الد تتؾفييتي ،ل ؾني تتا متاخس تتة
لحدوده ،فزالً عؽ زيادة نفؾقه في الريؽ مؽ خالل مذارنتو العدكرية في الحرب ضد اليابان.
أخذت العالقات الدؾفييتية-الريشية مشحاً جديداً ،السيسا بعد تؾقيع االتحاد الدؾفييتي اتفاقيتة
يالظتتا  )Yaltaفتتي الحتتادؼ عذتتر متتؽ شتتلا  5491متتع الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة وبريظانيتتا ،تعيتتد
بسؾجليا بالسذارنة في الحرب ضد اليابان في مؾعد ال يتجاوز ثالثة أشير مؽ ىزيسة ألسانيتا ،ومذتددا
فتتي الؾقتتا نفدتتو عمتتى ضتترورة اإلبقتتاء عمتتى س ترية ىتتذه االتفاقيتتة حتتتى عمتتى شتتيانغ نتتاؼ ش تيػ نفدتتو،
وبالسقابل تزسشا استعادة االتحاد الدتؾفييتي لجسيتع األ ارضتي واالمتيتازات التتي استتؾلا عمييتا اليابتان
عتتام  ،5411ومشيتتا القدتتؼ الجشتتؾبي متتؽ جزي ترة ستتخاليؽ  ،)Sakhalinوإعتتادة استتترجار ميشتتاء بتتؾرت
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ن
ن
تاء
آرثتتر  )Port Arthurنقاعتتدة بحريتتة لالتحتتاد الدتتؾفييتي ،وأن يكتتؾ ميشتتاء دايتتر  )Dairenميشت ً
ح اًر تحا إدارة االتحاد الدؾفييتي والريؽ ،واالعتراف بالؾضع القائؼ في مشغؾليتا الخارجيتة ،أؼ بؾجتؾد
الحكؾمتتة الذتتيؾعية ،ووضتتع ستتكة حديتتد جشتتؾب مشذتتؾريا وشتترق الرتتيؽ التتتي تتتتمؽ مشفتتذاً للتتؾرت آرثتتر
ودايرن تحا إدارة صيشية-سؾفيتية مذترنة ،بيدف حساية السرالن الدؾفييتية ،واحتفاظ الريؽ بكامل
ستيادتيا عمتتى مشذتتؾريا ،ولزتتسان تمتتػ السكاستتت اشتتتر ستتتاليؽ تؾقيتتع معاىتتدة ستتؾفيتية-صتتيشية برتتؾرة
رسسية لترتيت العالقات بيؽ اللمديؽ في حقلة ما بعد الحرب.

الجولة األولى من المفاوضات الدوفييتية -الرينية(01حزيران00-تموز )0491
قدتسا مفاوضتتات مؾستتكؾ حتتؾل السعاىتتدة الرتتيشية الدتتؾفييتية إلتتى جتؾلتيؽ ،يفرتتميسا متتتتسر
القسة الدؾفييتي األمريكي اللريظاني في بؾتددام .امتدت الجؾلة األولى مؽ  31حزيتران حتتى  53متؽ
تسؾز ،والثانية مؽ  1إلى  59آب  ،5491اق مثل الؾفد الريشي وزير الخارجية ت .ف .سؾنغ T.V
) ،) Soongوانزؼ إلى الؾفتد الرتيشي ختالل الجؾلتة الثانيتة وانتغ شتيجي  ،)Wang Shijieوجيتانغ
جيشغتؾ  ،)Jiang Jingguoوالدتفير الرتيشي فتي مؾستكؾ فتؾ بيشغذتانغ  ،)Fu Bingchangفيستا
ت ترأس جؾزيتتف ستتتاليؽ الجانتتت الدتتؾفييتي وأجتترػ بشفدتتو معغتتؼ السفاوضتتات بسدتتاعدة وزيتتر خارجيت تو
فياتذيد تتالف ميخ تتايمؾفيتش مؾلؾت تتؾف  )Vyacheslav Mikhailovich Molotovوالد تتفير
الدؾفييتي في الريؽ ابؾلؾن أ .بتروف .)Appolon A. Petrov
وصتل وفتد التفتاوض الرتتيشي إلتى مؾستكؾ فتتي الثالثتيؽ متؽ حزيتران  5491عمتى متتؽ طتتائره
أمريكي ت ت ت تتة ،ون ت ت ت تتان باس ت ت ت تتتقلالو ف ت ت ت تتي السظ ت ت ت تتار مؾلؾت ت ت ت تتؾف ،والت ت ت ت ترئيس الد ت ت ت تتؾفييتي ميخائي ت ت ت تتل ن ت ت ت تتاليشيؽ
( ،)Mikhail Kalininوعدد مؽ التؾزراء والدتمػ الدبمؾماستي .وفتي مدتاء اليتؾم نفدتو استتقلل ستتاليؽ
ومؾلؾت تتؾف وبت تتروف وزي تتر الخارجي تتة الر تتيشي س تتؾنغ ،وتق تترر اجت تراء مشاقذ تتات حت تؾل أىسي تتة العالق تتات
"الؾدية" بيؽ الجانليؽ ،السيسا في ضؾء العسميات العدكرية التي تخؾضيا القؾات الريشية ضد القؾات
اليابانية ،لتحرير األراضي الريشية.
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وخالل السشاقذة األولية مع ستاليؽ أوضن الؾزير الريشي أواصر التعاون الؾثيق بيؽ الرتيؽ
واالتحتتاد الدتتؾفييتي ،مشتتذ أيتتام التتزعيؼ الرتتيشي صتتؽ يتتات صتتؽ ،ومتتؽ بعتتده رئتتيس الحكؾمتتة الرتتيشية
الجشترال شتتيانغ نتتاؼ شتيػ ،التتذؼ أكتتد بتتدوره عمتتى ضتترورة استتتسرار التعتتاون ،ألىسيتتتو االستتتثشائية -متتؽ
وجي تتو الشغت تر الر تتيشية -لعالق تتات الر تتيؽ م تتع االتح تتاد الد تتؾفييتي ،وأن تتو م تتؽ دون التف تتاىؼ الت تتام ب تتيؽ
الجتتانليؽ ،لتتؽ ت تتؾن ىشتتاك فرصتتو إلعتتادة بشتتاء األمتتة الرتتيشية ،وعمتتى وفتتق قلتتػ ف تان رئتتيس الحكؾمتتة
الريشية قد نمفو بسيسة طرح القزايا السختمف بذأنيا بيؽ اللمديؽ مع ستاليؽ ومعاونيو.
ومتتؽ جانلتتو أشتتار ستتتاليؽ إلتتى إمكانيتتة اعتستتاد الرتتيؽ بذتتكل نامتتل عمتتى التتدعؼ الدتتؾفييتي،
الستتيسا أن السؾقتتف الدتتؾفييتي يتظتتابق –متتؽ وجيتتة نغ تره -تسامتتا متتع السؾقتتف الرتتيشي ،إق ان ىتتذه
العالقتتات ال تقتتل أىسيتتة بالشدتتلة لالتحتتاد الدتتؾفييتي ،وأضتتاف ستتتاليؽ أنتتو فتتي الساضتتي أرادت روستتيا
تحالفتاً متتع اليابتتان بيتتدف تقدتتيؼ الرتتيؽ ،أمتتا اليتتؾم فتتأن االتحتتاد الدتتؾفييتي يريتتد التحتتالف متتع الرتتيؽ،
إلبعت تتاد الخظت تتر اليابت تتان ،ونت تتان ىشتتتاك بعت تتض الحت تتديث حت تتؾل عالقتتتات الرت تتيؽ مت تتع الؾاليت تتات الستحت تتدة
األمريكية ،وىل قدما األخيرة السداعدة إلى الريؽ .بعدىا علر ستاليؽ عؽ اعتقاده بإمكانية الؾصتؾل
إلى اتفاقية بيؽ الظرفيؽ ،األمر الذؼ اشعر الؾزير الريشي بالدعادة واالرتياح.
وفتتي الدتتياق قاتتو أجتستتع وزيتتر الخارجيتتة الرتتيشي ستتؾنغ ،وحدتتت طملتتو متتع الدتتفير األمريكتتي
فتتي مؾستتكؾ وليتتام أفريتتل ىاريستتان  )William Averell Harrimanفتتي االول متتؽ تستتؾز ،5491
وخالل تو قتتدم ستتؾنغ إيجتتا اًز لسحادثاتتتو متتع ستتتاليؽ ووزيتتر خارجيت تو مؾلؾتتتؾف ،مؾضتتحا فتتي الؾقتتا نفدتتو
لمدتفير األمريكتتي رغلتة الرتتيؽ واالتحتتاد الدتتؾفييتي فتتي إقامتتة عالقتتات وثيقتتة بيشيستتا ،ال ستتيسا متتع تأييتتد
رئيس الحكؾمة الريشية شيانغ ناؼ شتيػ بزترورة التؾصتل إلتى اتفتاق شتامل لجسيتع القزتايا السختمتف
بذأنيا بيؽ الظرفيؽ ،وفي رده أكد الدفير األمريكي انو يذجع الريؽ عمى ىذه الخظؾة.
بدأ ستاليؽ ووزير الخارجية الريشي سؾنغ محادثاتيسا الرسسية في مؾسكؾ في الداعة الثامشة
متتؽ مدتتاء الثتتاني متتؽ تستتؾز  ،5491بتقتتديؼ ستتتاليؽ ندتتخة التفاقيتتة يالظتتا حتتؾل الذتترق األقرتتى أمتتام
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سؾنغ ،متدائالً عسا إقا نان قد أطمتع عمييتا ستابقا ،وأضتاف ستتاليؽ أن ىتذه االتفاقيتة "الدقيقتة" السؾقعتة
مشو ومؽ الرئيس األمريكي فران ميؽ ديالنؾ روزفما  )Franklin Delano Rooseveltورئيس التؾزراء
اللريظتتاني ٔٚعممنْٛتٌٔٛ١مماز تظسٕعممستل س ممًت( )Winston Leonard Spencer Churchillتسثتتل
السؾقف الدؾفييتي ،وفي رده أكتد ستؾنغ إطالعتو عمتى االتفاقيتة ،بعتدىا شترع الجانلتان بسشاقذتة القزتايا
السختمف عمييا بيؽ الدولتيؽ ،وفي مقدمتيا مشغؾليا الخارجية ،التي ترفض الرتيؽ استتقالليا قلتل نيايتة
الحرب ،مع إصرار الدؾفييا عمى أىسية ىذا االعتراف ،نغ ار لسؾقع مشغؾليا الجغرافي قات التأثير فتي
األمتتؽ القتتؾمي الدتتؾفييتي فتتي الذتترق األقرتتى ،فزتتال عستتا تسثمتتو متتؽ أىسيتتة فتتي تعزيتتز اإلستتتراتيجية
الدؾفييتية ضد اليابان.
وأضتتاف ستتتاليؽ ان الذ تعت السشغتتؾلي ال يريتتد اللقتتاء متتع الرتتيؽ ،أو االنزتتسام إلتتى االتحتتاد
الدؾفييتي ،وأنسا " يريد ان يكتؾن مدتتقال " ،وأن ىتذا األمتر -متؽ وجيتة الشغتر الدتؾفييتية -أكثتر فائتدة
لمرتتيؽ ،مس تا ىتتؾ لسشغؾليتتا الخارجيتتة ،وإقا لتتؼ يحتتدث قلتتػ فتتان مشغؾليتتا الخارجيتتة ستتت ؾن نقظ تة تجستتع
لجسيع السشغؾلييؽ ،األمر الذؼ ستيكؾن عمتى حدتاب الرتيؽ واالتحتاد الدتؾفييتي ،أؼ تؾحيتد السشغتؾلييؽ
مؽ مشغؾليا الداخمية ومشغؾليا الذسالية في مشغؾليا الخارجية.
وفي رده أكد سؾنغ مؾقف حكؾمتو الرعت مؽ السظالت الدؾفييتية ،إق اليسكؽ ليا ان تتخمى
عتتؽ أؼ جتتزء متتؽ األ ارضتتي الرتتيشية ،أو ان تعتتترف بالؾضتتع القتتائؼ فتتي مشغؾليتتا الخارجيتتة ،الستتيسا ان
الرتتيؽ ما ازل تتا تحتتتفع بالد تتمظة القانؾني تتة ىشتتاك ،واعت تترف بيتتا االتح تتاد الد تتؾفييتي أيز تاً ف تتي االتف تتاق
الر تتيشي-الد تتؾفييتي لع تتام  ،5499فز تتال ع تتؽ قل تتػ فت تان مشغؾلي تتا الخارجي تتة تتست تتع بت تالحكؼ ال تتذاتي،
والحكؾمة الؾطشية الريشية لؼ تثر أؼ مدألة مع مشغؾليا الخارجية قتد تتتدؼ إلتى االحت تاك أو الرتراع،
وان مدألة مشغؾليا الخارجية ترتلط بسدألة التلا  ،)Tibetمسا يعشي أن التشازالت الريشية لسؾسكؾ فيستا
يتعمتتق بسشغؾليتتا الخارجيتتة ستتتتدؼ إلتتى مظاللتتة لشتتدن بتقتتديؼ تشتتازالت مساثمتتة بذتتأن التلتتا ،وبدتتلت ىتتذا
الؾضتتع السعقتتد فانتتو متتؽ األفزتتل تجشتتت قنتتر مذتتكمة مشغؾليتتا الخارجيتتة تسامتاً ،وأضتتاف ستتؾنغ اقا نتتان
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ىذا مدتحيالً فان حكؾمتو مدتعدة رسسياً لسشن مشغؾليا الخارجية درجة عالية مؽ الحكؼ التذاتي ،ليذتسل
الذتون العدكرية والخارجية ،ومثل ىذا الحل يعشي أن حكؾمة شيانغ نتاؼ شتيػ لتؽ تزتظر لالعتتراف
باستقالل مشغؾليا الخارجية ،وبذلػ تلقى جزء ال يتج أز مؽ الريؽ.
أوضتتن ستتتاليؽ ان السشغتتؾلييؽ ال يريتتدون اللقتتاء متتع الرتتيؽ ،وأن الذتتيء قاتتتو قتتد حرتتل متتع
االتحتتاد الدتتؾفييتي التتذؼ تخمتتي عتتؽ بؾلشتتدا وفشمشتتدا ،وعمتتى التترغؼ متتؽ تفيتتؼ الدتتؾفييا لرتتعؾبة مؾقتتف
الحكؾمة الريشية ،إال انو البد مؽ التغمت عمى تمػ الرعؾبة حتى يتدتشى القزتاء عمتى جسيتع أستلاب
الرراع ،وعمتى الترغؼ متؽ ان االتحتاد الدتؾفييتي نتان قتد اعتترف بسشغؾليتا الخارجيتة كجتزء متؽ الرتيؽ،
إال أن مجريتتات الحتترب غيتترت وجيتتة نغ تره ،وستتيكؾن أفزتتل لمرتتيؽ واالتحتتاد الدتتؾفييتي إقا أصتتلحا
مشغؾليا الخارجية مدتقمة ،مع حق السرور لمقؾات الدؾفييتية في حال وجؾد تيديد مؽ اليابتان ،عمتى ان
يكؾن االعالن عؽ تؾقيع معاىده االستقالل بعد ىزيسة اليابتان ،واستتعادة الرتيؽ ل امتل أ ارضتييا ،عشتد
قلػ طالت سؾنغ استذارة شيانغ ناؼ شيػ.
وفتتي شتأن مترتتل ،طمتتت ستتتاليؽ تتتدويل ميشتتاء دايتترن ،أؼ أن يكتتؾن ميشتتاء تجاريتاً دوليتاً يسكتتؽ
لجسيع سفؽ الدول الدخؾل لو متع ضتسانات مؾقتع بتارز لالتحتاد الدتؾفييتي ،إق يعتقتد الدتؾفييا أن ىتذا
ن
تاء لمترتدير ،وعمتى
السيشاء سيكؾ متؽ األىسيتة ،ألنتو يعتد بسثابتة مشفتذ لتدخؾل االتحتاد الدتؾفييتي ،وميش ً
وفق قلػ ،البد مؽ وجؾد اتفاق خاص إلدارة السيشاء.
أمتتا بالشدتتلة إلتتى ميشتتاء بتتؾرت آرثتتر ،ومظاللتتة االتحتتاد الدتتؾفييتي بتتتأجيره ،فأوضتتن ستتؾنغ ان
تاء لالستتتخدام التتدولي السذتتترك ،ألنيتتا وألستتلاب عديتتدة
حكؾمتتتو أبتتدت استتتعدادىا لجعتتل بتتؾرت آرثتتر ميشت ً
التريد ان ت ؾن األراضي الريشية متجرة ،ومتؽ جانلتو وافتق ستتاليؽ عمتى "مرتظمن" االستتخدام التدولي
السذتتترك بتتدالً ع تؽ التتتأجير ،وأن يكتتؾن العستتل بتتيؽ اللمتتديؽ متتؽ ختتالل الس ارف تتق اللحريتتة ،ال ستتيسا ان
االتحتتاد الدتتؾفييتي "ال يريتتد الزتترر" بالرتتيؽ ،وفيستتا يتعمتتق بسيشتتاء دايتترن  )Dairenفيتتؾد ستتؾنغ أن
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ن
تاء حت ت اًر تح تتا اإلدارة الر تتيشية م تتع الحق تتؾق ال امم تتة والحري تتة التام تتة لالتح تتاد الد تتؾفييتي ف تتي
يك تتؾ ميش ت ً
االستيراد والتردير.
ث تؼ تشتتاول الجانلتتان مدتتألة مم ي تة ستتكػ الحديتتد ،واليتتدف متتؽ استتتعساليا ،فأوضتتن ستتتاليؽ أن
ى ت ت تتدف الد ت ت تتؾفييا م ت ت تتؽ س ت ت تتكة الحدي ت ت تتد الذت ت ت ترقية الر ت ت تتيشية ،لت ت ت تتؾن حمق ت ت تتو وص ت ت تتل ب ت ت تتيؽ ن ت ت تتل م ت ت تتؽ
فالديفؾست تتتػ  )Vladivostokوس تتيليريا ،تح تتا مر تتظمن مم يت تة مذ تتترنة ،وس تتيكؾن االتح تتاد الدت تؾفييتي
السالػ االول لسدة زمشية محتددة قتد ترتل متابيؽ )51-51عامتا ،يتترك بعتدىا االتحتاد الدتؾفييتي ستكة
الحديد لتتؾلى الرتيؽ األمتر ،ونستا ىتؾ الحتال بالشدتلة لسيشتاء دايترن يجتت ان ت تؾن إدارة ستكػ الحديتد
سؾفييتية التي قد تدتعسميا القؾات الدؾفييتية في حالة الحرب مع اليابان.
وبحتتث الجانلتتان أيز تاً مد تألة إرستتال ق تؾات إلتتى مشذتتؾريا ،إق أعتترب ستتؾنغ عتتؽ تفيتتؼ بتتالده
ال امتتل لسؾقتتف االتحتتاد الدتتؾفييتي التتذؼ يريتتد مشفتتذاً إلتتى اليابتتان متتؽ ختتالل دايتترن ،وأن الرتتيؽ مدتتتعدة
إلعظاء االتحاد الدؾفييتي ىذا السشفذ وحريرة عميو ،ول ؽ ىشاك بعض السذاكل التي تحتاج إلى "فيؼ
دقيق" ،السيسا مع تأكيد ستاليؽ أن بالده ال تريد إعادة الحقؾق واالمتيازات القديسة التي حرتما عمييتا
حكؾمة القياصرة مؽ الريؽ التي تشازل عشيا االتحاد الدؾفييتي.
ن
ن
تاء
طالت سؾنغ ستتاليؽ بتؾضتين عتدم قلؾلتو ان يتدار ميشتاء دايتر متؽ الرتيؽ ،وان يكتؾ ميش ً
مفتؾح تاً ،الستتيسا ان الرتتيؽ أعمشتتا استتتعدادىا لتقتتديؼ نافتتة التدتتييالت لمدتتمع الدتتؾفييتية ،بستتا فتتي قلتتػ
اإلعفتتاء الز تريلي ،ورعايتتة جسيتتع السرتتالن الدتتؾفييتية .وفتتي رده أكتتد ستتتاليؽ أن قلتتػ يتعمتتق بتتاإلدارة
فقط ،أؼ ان اإلدارة ت ؾن سؾفيتية-صيشية ،ويجت ان يقدم الريشيؾن تشازالً حتؾل ىتذه السدتألة .لتشتيتي
الجمدة بعد قلػ باختالفات تامة حؾل اغمت السدائل ومشيا مدألة مشغؾليا الخارجية.
شتتيد الثالتتث متتؽ تستتؾز عتتام  5491لقتتاء بتتيؽ الدتتفير األمريكتتي فتتي مؾستتكؾ افريتتل ىاريستتان،
ووزيتتر الخارجيتتة الرتتيشي ستتؾنغ ،قتتدم خاللتتو األخيتتر شتترحا مفرتتال لستتا تتتؼ تداولتتو متتع س تتاليؽ ،ووزيتتر
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خارجيتتتو مؾلؾتتتؾف فتتي الثتتاني متتؽ تستتؾز ،ملتتديا قمقتتو الذتتديد متتؽ إصترار ستتتاليؽ عمتتى ضتترورة اعتتراف
الحكؾمة الريشية باستقالل مشغؾليتا الخارجيتة ،عمتى الترغؼ متؽ "الشتتائد الؾخيستة" التتي تترتتت عمتى ىتذا
االعت تراف ،يتتاتي فتتي مقتتدمتيا تأثيرىتتا فتتي مدتتألة التلتتا وتعقيتتدىا ،فزتتال عتتؽ عتتدم إمكانيتتة الحكؾمتتة
الريشية االستسرار في مسارسو سمظاتيا ،اقا ما تخما عؽ مشغؾليا الخارجية ،السيسا وان األخيرة تسثتل
مدألة ملدأ عسيتق فتي "الدتيكؾلؾجية الرتيشية" ،وعمتى الترغؼ متؽ اعتتراف الحكؾمتة الرتيشية متؽ أنيتا ال
تستتارس ستتمظاتيا عمتتى مشغؾلي تا الخارجيتتة ،إال أن الرتتيشييؽ غيتتر مدتتتعديؽ لتتدعؼ حكتتؾمتيؼ ،فتتي حال تة
تخمييا عؽ األراضي الريشية بذكل نيائي.
وفيستتا يتعمتتق بتأكيتتد ستتتاليؽ عمتتى األىسيتتة العدتتكرية التتتي تسثميتتا مشغؾليتتا الخارجيتتة لالتحتتاد
الدتؾفييتي ،والسختتاطر الشاجستة عتتؽ االنتعتتاش اليابتاني السحتستتل ،وضتترورة ان يكتؾن لالتحتتاد الدتتؾفييتي
الحتتق فتتي تحريتتػ الق تؾات بحري تة فتتي مشغؾليتتا الخارجيتتة ،أوضتتن ستتؾنغ أن الرتتيؽ ستتتؾافق عمتتى حري تة
تحتترك الق تؾات الدتتؾفييتية فتتي مشغؾليتتا الخارجيتة ،أو أؼ صتتيغة أختترػ لتتؽ تتخمتتى بسؾجليتتا الرتتيؽ عتتؽ
مظالليا بذكل نيائي ،وأنو رفض اقتراح ستاليؽ بذأن اتفاقية سرية الستقالل مشغؾليا الخارجية التتي قتد
تشذر بعد ىزيسة اليابان.
أمتتا فيستتا يتعمتتق بسشذتتؾريا فقتتط اطستأن ستتؾنغ لترتريحات ستتتاليؽ حتتؾل مدتتألة ستتيادة الرتتيؽ
في مشذؾريا ،ووافق عمى مرافقتة مسثمتي الحكؾمتة الرتيشية لمقتؾات الدتؾفييتية ،عشتد تقتدميا إلتى مشذتؾريا
لتشغيؼ شتونيا اإلدارية مؽ جانت الريشييؽ أنفديؼ.
وعشتتد مشاقذ تة ستتكػ الحديتتد الرتتيشية فتتي جش تؾب وشتترق مشذتتؾريا ،اقتتترح ستتتاليؽ ضتترورة ان
ت ؾن مم ية سكػ الحديد سؾفيتية ،وأنو يشلغي تذغيميا مؽ مجمس سؾفيتي -صيشي مذترك ،أؼ شترنة
سؾفيتية  -صيشية مذترنة ،ول ؽ اإلدارة يجت ان ت ؾن سؾفيتية ،في حيؽ أكد سؾنغ أن مم ية خظؾ
ستتكػ الحديتتد يجتتت ان ت تتؾن صتتيشية ،وأن تذتتغميا شتترنة صتتيشية  -ستتؾفيتية تتحستتل مدتتتولية مذتتترنة،
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وإدارة مختمظ تة قدتتؼ مشيتتا صتتيشي وأختتر ستتؾفيتي ،وبي تذا الذتتأن أشتتار س تتاليؽ إلتتى انتتو ال ييتتتؼ بخظتتؾ
الدكػ الفرعية ،وإنسا اىتسامو فقط بالخظؾ الرئيدية.
وبذتتأن مدتتألة تحتترك الق تؾات الدتتؾفييتية فتتي مشذتتؾريا ،وافتتق ستتتاليؽ عمتتى ان يكتتؾن تحتترك
القؾات الدؾفييتية في مشذتؾريا فقتط فتي زمتؽ الحترب أو استتعداداً لخظتر الحترب أو التيديتد بيتا ،فزتالً
عؽ قلػ فان االتحاد الدؾفييتي لؽ يلقتي عمتى قؾاتتو فتي مشذتؾريا ،أمتا بذتأن تتدويل ميشتاء دايترن ففدتر
ستاليؽ التدويل بخزؾع السيشاء لمديظرة الرتيشية-الدتؾفييتية ،وأن ال يذتارنيؼ أؼ بمتد أختر ،وأن ت تؾن
ىشتتاك إدارة ستتؾفييتية ،وتقدتتؼ إي ترادات السيشتتاء مشاصتتف ًة بتتيؽ االتحتتاد الدتتؾفييتي والرتتيؽ ،فتتي حتتيؽ أكتتد
ن
ن
تاء حت ت اًر تح تتا اإلدارة الر تتيشية وبع تتض السد تتاعدة التقشي تتة
س تتؾنغ أن ميش تتاء داي تتر يج تتت ان يك تتؾ ميش ت ً
الدؾفييتية مع الحقؾق ال اممة لالتحاد الدؾفييتي في استعسال السيشاء بحرية تامة.
وف تتي نيايت تة حديث تتو اقت تترح س تتتاليؽ ان يك تتؾن االتف تتاق الستعم تتق بد تتكػ الحدي تتد والست تؾانئ لس تتدة
)91عام تاً ،إال أنتتو عمتتى التترغؼ مستتا تقتتدم لتتؼ ت تتؽ ىشتتاك محاولتتة لمتؾصتتل إلتتى ق ترار بذتتأنيا ،الن ىتتذه
السشاقذتتات نانتتا قات طليعتتة استتتظالعية ،عمتتى العكتتس مستتا نتتان عميتتو ستتؾنغ التتذؼ نتتان يأمتتل فتتي
التؾصل إلى اتفاق حؾل سكػ الحديد والسؾانئ .ولعل قلػ يعؾد إلى تؾسع ستتاليؽ فتي مظاللتو ،الستيسا
انتتو لتتؼ يزتتع أىسيتتة نليترة عمتتى بتتؾرت آرثتتر نقاعتتدة بحريتتة ،وىتتؾ متتا أدرنتتو ستتؾنغ ،بتتل أن ستتتاليؽ نتتان
ميتسا إلى درجة نليرة بتدؾية مدألة مشغؾليا الخارجية التي نانا تعد السدألة األكثر أىسية في تف يره.
أكت تتد ست تتؾنغ خت تتالل لقائت تتو الدت تتفير األمريكت تتي افريت تتل ىرمت تتان فت تتي مؾست تتكؾ فت تتي الخت تتامس مت تتؽ
تسؾز 5491استتعداده لقلتؾل نتص يالظتا الختاص بسشغؾليتا الخارجيتة نستا صتيغا ،وأضتاف انتو ستيكرر
عمتتى س تتاليؽ متتدػ الرتتعؾبات التتتي ستتتؾاجييا الحكؾم تة الرتتيشية فتتي حتتال اعترافي تا باستتتقالل مشغؾليتتا
الخارجيتة .وعمتتى وفتتق قلتتػ فتتان القائتتد العتتام لمرتتيؽ الؾطشيتتة شتتيانغ نتتاؼ شتيػ ال يسكشتتو السؾافقتتة عمتتى
السقترحات الدؾفييتية ،عمى الرغؼ مؽ تأثير قلػ عمى السحادثات الجارية بيؽ الجانليؽ التي قد ترل-
مؽ وجية الشغر الريشية -إلى طريتق مدتدود ،إقا لتؼ يتتؼ التؾصتل إلتى اتفتاق حتؾل مشغؾليتا الخارجيتة،
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وىتتؾ متتا دفتتع الدتتفير األمريكتتي افريتتل ىاريستتان عمتتى حتتث التتؾزير الرتتيشي عمتتى ضتترورة التؾصتتل إلتتى
اتفتتاق متتع االتحتتاد الدتتؾفييتي ،عمتتى التترغؼ متتؽ العؾائ تق ال ثيتترة التتتي قتتد تعتتترض ىتتذا االتفتتاق فتتي تمتتػ
السرحمة.
واصل ستتاليؽ وستؾنغ مشاقذتاتيؼ حتؾل مشغؾليتا الخارجيتة ختالل الجؾلتة الثالثتة متؽ محادثتات
مؾس تتكؾ الت تتي عق تتدت مد تتاء الد تتابع م تتؽ تست تؾز  ،5491اق أوضت تن س تتؾنغ أن الر تتيؽ ت تتدرك األىسي تتة
العدتتكرية ال ليتترة التتتي تذتتكميا مشغؾليتتا الخارجيتتة لالتحتتاد الدتتؾفييتي ،وعمتتى وفتق قلتتػ فتان شتتيانغ نتتاؼ
شيػ أعمؽ مؾافقتو عمى صيغة يالظا التي وقعتيا الدول الثالث ،وتزسشا الحفاظ عمى الؾضتع التراىؽ
في مشغؾليا الخارجية دون االعتراف باستقالليا.
رفض ستاليؽ تفدير الريؽ لسرظمن الؾضع الراىؽ ،مؾضحا أنو يعشتي االعتتراف الرستسي
باالستتتقالل ،الستتيسا أن مشغؾليتتا الخارجيتتة نانتتا أعمشتتا رستتسياً أنيتتا دولتتة مدتتتقمة ،وتر ترفا عمتتى ىتتذا
الشحؾ ،وعمتى الرتيؽ أن تعتترف بيتذه الحقيقتة ،األمتر التذؼ رفزتتو الرتيؽ متؽ ختالل وزيتر خارجيتيتا
سؾنغ الذؼ أكد التزام بالده بالؾضع الراىؽ ،واستعداد حكؾمتو لسشن مشغؾليا الخارجية درجة عاليتة متؽ
الحكتتؼ التتذاتي ،بسشحي تا حتتق الذتتتون العدتتكرية والخارجيتتة ،مستتا يدتتسن لمسشغتتؾلييؽ التشدتتيق متتع االتحتتاد
الدؾفييتي ،لؾضع الترتيلات الخاصة بدخؾل القؾات الدؾفييتية ،في حالة أؼ تيديد ياباني.
أكتتد ستتتاليؽ أن ماطرحتتو ستتؾنغ ستتيكؾن مرتتد اًر لمشتزاع بتتيؽ االتحتتاد الدتتؾفييتي والرتتيؽ ،فتتي
الؾقا الذؼ يقترح فيو الدؾفييا تحالفا مع الريؽ ،يقزي عمى نل أسلاب الرراع ،لذا فان الدؾفييا
ال يسكشيؼ تقديؼ تشازالت بذتأن االعتتراف الرستسي الرتيشي باستتقالل مشغؾليتا الخارجيتة ،ليشتيتي اجتستاع
الظرفيؽ دون التؾصل إلى أؼ اتفاق.
وفتتي التاستتع متتؽ تستؾز  5491نتتان ىشتتاك اجتستتاع آختتر لد تؾنغ متتع ستتاليؽ ووزيتتر خارجيتتو
مؾلؾتتتؾف ،اق أشتتار ستتؾنغ إلتتى أن ىشتتاك بعتتض الحقتتائق التتتي يجتتت عمتتى الد تؾفييا معرفتيتتا وفيسيتتا،
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يت تأتي ف تتي مق تتدمتيا ان حكؾمت تتو ل تتؼ ت تتؽ تتؾق تتع أن مشغؾليت تا الخارجي تتة س تتت ؾن عقل تتة ف تتي مشاقذ تتاتو م تتع
الد تتؾفييا ،ف تتي ض تتؾء الؾض تتع الت تراىؽ ال تتذؼ يعش تتي  -م تتؽ وجي تتة الشغ تتر الر تتيشية  -الد تتيادة القانؾني تتة
الرتيشية عمتى مشغؾليتتا الخارجيتة ،عمتى الترغؼ متؽ أن الرتيؽ ال تدتتتظيع مسارستة ىتذه الدتتيادة فتي تمتتػ
السرحم تتة ،ل تتذا يج تتت ان يفي تتؼ الد تتؾفييا ق تتؾة الذ تتعؾر الر تتيشي حي تتال اقتظ تتاع أؼ ج تتزء م تتؽ األ ارض تتي
الريشية.
وأضتتاف ستتؾنغ أن بتتالده ال تريتتد رستتؼ ختتط متتؾازؼ متتع مشذتتؾريا .فعمتتى التترغؼ متتؽ ضتتعف
القؾات الريشية ،مقارنو بشغيرتيا اليابانية ،ومحاوالت اليابان الست ررة مشذ عام  ،5435إلجلار الرتيؽ
عمى االعتراف باستقالل مشذتؾريا ،إال أن الرتيؽ لتؼ تتشتازل عتؽ حقيتا القتانؾني فتي مشذتؾريا ،ورفزتا
الريؽ أيزتاً مت ار اًر وت ت ار اًر مظالتت االتحتاد الدتؾفييتي لالعتتراف باستتقالل مشغؾليتا الخارجيتة ،ألن قلتػ
سيعارض "الظليعة األساسية" لمذعت الريشي ،وسيقؾض استقرار الحكؾمة ،وىذه ليدا حجد يظرحيا
الرتتيشيؾن وإنستتا ىتتي حقتتائق ،ل تتي يتتدرك ستتتاليؽ متتدػ التزتتحيات التتتي تقتتدميا الرتتيؽ حكؾمت ًة وشتتعلاً
لتثليا أواصر الرداقة الدائسة بيؽ الريؽ واالتحاد الدؾفييتي.
وبتتيؽ ستتؾنغ اىتتؼ م تتا تزتتسشتو رس تتالة ش تتيانغ كتتاؼ شتتيػ الجؾابيتتة ،ومشيتتا استتتعداد الحكؾم تتة
الرتتيشية لتق تتديؼ اكلتتر ق تتدر مسكتتؽ م تتؽ التزتتحية واإلخ تتالص ،إل ازلتتة جسي تتع الخالف تتات السحتسم تتة الت تتي
تعترض العالقات الريشية-الدتؾفييتية ،مقابتل الزتسانات الدتؾفييتية الستعمقتة بؾحتدة األ ارضتي الرتيشية
وستتالمتيا اإلداريتتة ،وألجتتل السرتتمحة السذتتترنة لالتحتتاد الدتتؾفييتي والرتتيؽ والدتتالم التتدائؼ ،فقتتد أبتتدت
الحكؾمة الريشية استتعدادىا لستشن مشغؾليتا الخارجيتة استتقالليا التتي البتد ان ت تؾن مدتاحتيا عمتى وفتق
متتا نرتتا عميتتو الختترائط الرتتيشية ،إال ان قلتتػ ال يتتتؼ أال بعتتد ىزيستتة اليابتتان ،وإج تراء االستتتفتاء العتتام
حؾل قلػ االستقالل ،ثؼ ختؼ سؾنغ حديثو عمى أمل أن تتسكؽ الحكؾمة الدؾفييتية متؽ "فيتؼ التزتحية"
التي تقدميا الحكؾمة الريشية ،لتأميؽ التعاون الدائؼ بيؽ اللمديؽ.
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وفي رده أشار ستاليؽ إلى ان ىشاك ال ثير متؽ الرتيشييؽ فتي مشذتؾريا ،وعمتى وفتق قلتػ فتان
االتحاد الدؾفييتي نان قد أعمؽ اعت ارفتو بالدتيادة الرتيشية عمتى مشذتؾريا .أمتا فتي مشغؾليتا الخارجيتة فتال
وجتتؾد لمرتتيشييؽ فييتتا ،أو أنيتتؼ يسثمتتؾن أقمي تة فييتتا ،فزتتال عتتؽ قلتتػ ،ف تان الؾضتتع ال تراىؽ فتتي مشغؾليتتا
الخارجيتتة -متتؽ وجيتتو الشغتتر الدتتؾفييتية -فتتي الؾاقتتع ىتتؾ استتتقالل فعمتتي مشتتذ عتتام  ،5495وأن االتحتتاد
الدؾفييتي يريد ان يتؼ االعتراف بيذا الؾاقع بذكل قانؾني ،الستيسا متع عتدم وجتؾد الدتيادة الرتيشية فتي
مشغؾليا الخارجية ،لذا فانو اقترح االعتراف باالستقالل ،ثؼ االعالن عشتو بعتد ىزيستة اليابتان ،بيشستا تترػ
الريؽ ان االعتراف يكؾن بعد ىزيسة اليابان ،ومؽ خالل االستفتاء العام.
قتتدم ستتؾنغ مذتتكمة "التستترد" التتتي شتتيدتيا مقاطع تة ستتيؽ-شتتيانغ  )Xinjiangالرتتيشية ،وتدتتللا
فتتي تؾقتتف حرن تة التجتتارة واالترتتاالت بتتيؽ ىتتذه السقاطع تة والرتتيؽ ،ونيتتف يسكتتؽ لالتحتتاد الدتتؾفييتي
السدتتاعدة فتتي إخستتاده .فأجابتتو ستتتاليؽ أن أفزتتل وستتيمة لحتتل ىتتذه السذتتكمة ىتتؾ متتشن الحقتتؾق الدياستتية
لألقميات العرقية ،فلدون االعتراف بالحقؾق الدنيا لتمػ األقميتات ستت ؾن ىشتاك مذتكمة دائستة ،وان عمتى
الحكؾمة الريشية حل ىذه السذكمة ،السيسا أن الدؾفييا ليس ليؼ الحق في التدخل ،األمر الذؼ يتفق
معو سؾنغ ،ملديا استعداد بالده لتقديؼ التشازالت ،شريظة تغيير "الستسرديؽ" لدياساتيؼ.
ومؽ اجل السرتمحة السذتترنة لمرتيؽ واالتحتاد الدتؾفييتي أكتد ستؾنغ أن بتالده عمتى استتعداد
ن
تاء حت ار لستتدة عذتريؽ عامتتا عمتتى ان
لتحستتل أعلتتاء االستتتعسال السذتتترك للتتؾرت آرثتتر ،وإعتتالن دايتتر ميشت ً
إدارة السيشائيؽ يجت أن ت ؾن صيشية ،وأن سكة حديد جشؾب مشذؾريا ،وسكة الحديتد الذترقية الرتيشية،
يتتتؼ تذتتغيميا بذتتكل مذتتترك متتع االتحتتاد الدتتؾفييتي لستتدة عذ تريؽ عامتتا أيز تاً .وفتتي ىتتذا الذ تأن أشتتار
ستتاليؽ إلتى أن تحديتد متدة التحتتالف للتؾرت آرثتر وستكػ الحديتد بستتدة عذتريؽ عامتاً ىتي قميمتة جتتدا ،وال
تالئتتؼ االتحتتاد الدتتؾفييتي التتذؼ ال يدتتتظيع قلتتؾل أقتتل متتؽ ثالثتتيؽ عامتتا بتتدال ع تؽ أربعتتيؽ عامتتا ،وقلتتػ
سيكؾن الحل الشيائي ،وأضاف ستاليؽ ان االتحاد الدؾفييتي ربسا يؾافق عمى االقتراح الريشي بإدارتيتا
بذكل مذترك ،السيسا مع تؾاجد القؾات اللحرية الدؾفييتية.
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وفيس تتا يتعم تتق ب تتالحزب الذ تتيؾعي الر تتيشي فت تان س تتتاليؽ ن تتان واض تتحاً تسامت تاً بقؾل تتو نح تتؽ ال
نتدعسيؼ ،ولتتيس لتديشا نيتتة لتدعسيؼ) ،ويعتقتتد ان الرتتيؽ لتدييا حكؾمتتة واحتدة فقتتط ،وإقا نتان ىشتتاك أكثتتر
مؽ حكؾمة واحدة فتي الرتيؽ ،أو متا تظمتق عمتى نفدتيا حكؾمتة ،فتإن ىتذا بظليعتة الحتال يسثتل مذتكمة
يجتتت عمتتى الرتتيؽ نفدتتيا حميتتا .أمتتا مدتتألة السدتتاعدة فيقتتؾل شتتيانغ إنتتو يجتتت أن تتذىت إلتتى الحكؾمتتة
السرنزي تتة ،وى تتذا م تتا يفعم تتو االتح تتاد الد تتؾفييتي ف تتي الساض تتي ،وإقا نان تتا الر تتيؽ بحاج تتة لمسد تتاعدات
الدتؾفييتية ،وأن بسقتدور الدتؾفييا تقتديسيا ،فلظليعتتة الحتال ستتذىت إلتى حكؾمتتة شتيانغ نتاؼ شتيػ ،ثتتؼ
أنيى الظرفان اجتساعيسا باالتفاق عمى المقاء في اليؾم التالي.
أكتد ستؾنغ ختالل لقائتو الدتفير األمريكتي فتي مؾستكؾ افريتل ىاريستان فتي صتلاح العاشتر متؽ
تسؾز  5491انو حقق تقدما نلي ار في محادثاتو مع ستاليؽ ووزيتر خارجيتتو ،إق تتؼ التؾصتل معيستا إلتى
اتفتتاق حتتؾل مشغؾليتتا الخارجيتتة ،يقزتتي بتتاعتراف الرتتيؽ باستتتقالل مشغؾليتتا الخارجيتتة ،وإجتراء االستتتفتاء
حؾل قلػ االستقالل ،إال أن االعالن عؽ ىذا االتفاق ال يتؼ إال بعد نياية الحرب .أما بالشدتلة لمحتدود
بتتيؽ مشغؾلي تا الخارجيتتة وستتيؽ -شتتيانغ ،ف تاتفق الظرف تان عمتتى ترني تا ليتتتؼ تحدي تدىا متتؽ لجش تة مخترتتة
بالحدود.
وفتتي ش تأن مترتتل أكتتد ستتتاليؽ أن واجتتت حكؾمتتتو عتتدم دعتتؼ "الق تؾات الستستتردة" فتتي ستتيؽ-
شتتيانغ ،الستتيسا بعتتد مؾافق تة ستتؾنغ عمتتى اقت ارح تو أن يعتتترف الرتتيشيؾن بالسزيتتد متتؽ الحقتتؾق الدياستتية
لسختمف السجسؾعات العرقية في سيؽ – شيانغ.
أمتتا فيستتا يتعمتتق بالذتتيؾعييؽ فمتتؼ يعتتترف ستتتاليؽ بتقتتديؼ التتدعؼ السعشتتؾؼ والستتالي ليتتؼ ،بتتل أعمتتؽ
وبذتتكل قتتاطع انتتو لتتؽ يتتدعؼ ستتؾػ الحكؾمتتة الؾطشيتتة فتتي الرتتيؽ ،وأن جسيتتع القتؾات الرتتيشية يجتتت ان
تخزع لديظرة الحكؾمة الؾطشية الرتيشية ،ومتؽ جانلتو علتر ستؾنغ عتؽ اعتقتاده أن التؾصتل إلتى اتفتاق
مع االتحاد الدؾفييتي سيفتن الظريق لمتفاىؼ بيؽ الحزب الذيؾعي والحكؾمة الؾطشية.
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وقدم سؾنغ أيزاً مقترحات شيانغ ناؼ شيػ فيسا تعمتق بستدة االتفاقيتات حتؾل الستؾانئ وستكػ
الحديد في مشذؾريا خالل مشاقذاتو مع ستاليؽ ،وتؼ التؾصل إلى اتفاق بذتأنيا متؽ ختالل تقتديؼ ستتاليؽ
بعض التشازالت ،إق أصلحا مدة االتفاقيات ثالثيؽ عاماً بدال مؽ أربعيؽ عاماً.
وتعتتد مدتتألة ضتتؼ دايتترن إلتتى السشظقتتة العدتتكرية التتتي يظالتتت بيتتا الدتتؾفييا إحتتدػ مدتتائل
الخت تتالف الرئيدت تتية فيست تتا يتعمت تتق ب ت تالسؾانئ ،إق أراد ست تتؾنغ أن تقترت تتر السشظقت تتة العدت تتكرية عمت تتى بت تتؾرت
آرثر مشظقت ت تتو لؾشت ت تتش ؾ ،داليت ت تتان) ،بيشست ت تتا أراد الدت ت تتؾفييا أن تذت ت تتسل السشظقت ت تتة العدت ت تتكرية شت ت تتلو جزي ت ت ترة
ن
ن
تر ،ألنتو ستيقع تحتا
تاء ح اً
كؾانتؾنغ  )Kwantungبأكسميا ،وعمى وفق قلػ لتؽ يكتؾ ميشتاء دايتر ميش ً
الييسشتتة الدتتؾفييتية ،وعشتتد قلتتػ ترنتتا السدتتائل دون التؾصتتل إلتتى اتفتتاق بذتتأنيا ،عمتتى ان يتتتؼ مشاقذتتتيا
في المقاء السقرر عقده مداء العاشر مؽ تسؾز.5491
عتاد وزيتر الخارجيتة الدتؾفييتي مؾلؾتتؾف ونغيتره الرتيشي ستؾنغ ،لسؾاصتمة محادثاتيستا مدتتاء
العاشر مؽ تسؾز ،إق أشتار االخيتر إلتى ضتسانات الحكؾمتة الدتؾفييتية الستعمقتة بتدعؼ الحكؾمتة الؾطشيتة
الرتتيشية ،وأني تتا ل تتؽ تز تتؼ مشغؾليت تا الخارجي تتة إل تتى االتح تتاد الد تتؾفييتي ،وست تتحترم س تتالمة أ ارض تتييا بع تتد
االستتتقالل ،ثتتؼ نتترر ستتؾنغ متتا قالتتو ستتابقا وىتتؾ أن الرتتيؽ ال تع تارض استتتقالل مشغؾليتا الخارجيتتة ،ل تتؽ
شتتر ان يكتتؾن قلتتػ بعتتد أج تراء االستتتفتاء العتتام ،وأن بتتالده لتتيس لتتدييا أي تة غايتتات أختترػ ،وأن وجيتتة
الشغر الريشية ال تختمف في جؾىرىا عؽ وجية الشغر الدؾفييتية ،ول شيا مختمفة فتي طريقتة عرضتيا،
وفتتي رده أوضتتن مؾلؾتتتؾف انتتو بيتتدف تجشتتت أيتة حال تة غيتتر واضتتحة ،ف تان ستتتاليؽ يتسشتتى قلتتؾل وجيتتة
الشغر الدؾفييتية.
أمتا بذتتأن االستتتخدام السذتترك لسيشتتاء بتتؾرت آرثتر فقتتال مؾلؾتتتؾف " أقا اتفقشتا عمتتى االستتتخدام
السذتتترك ،فيجتتت ان ت تتؾن ىشتتاك قتؾات ستتؾفييتية فتتي بتتؾرت آرثتتر" ،الن بتتالده التدتتتظيع إرستتال قتؾات
بذتتكل مدتتتسر متتؽ ختتالل الجتتؾ أو اللحتتر ،وفتتي رده أكتتد ستتؾنغ أن ستتتاليؽ وافتتق عمتتى قلتتػ بقؾلتتو " ان
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الدؾفييا سيكؾن عشدىؼ بزعة جشؾد في ميشتاء بتؾرت آرثتر" ،وعمتى وفتق قلتػ ختتؼ الحتديث حتؾل ىتذه
السدألة بقؾل مؾلؾتؾف " إنيؼ سيعؾدون لسشاقذتيا فيسا بعد".
ناقش بعدىا الظرفان مدألة إدارة سكػ الحديد ،اق اقترح مؾلؾتؾف ان يكتؾن أعزتاء مجمتس
اإلدارة سلع أعزاء ،ثالثة مشيؼ صيشيؾن وأربعة سؾفييا ،ال سيسا أن الريؽ وافقا عمى اتفاقية يالظا
التي مشحا ىذا الحق لمدؾفييا ،وأضاف مؾلؾتؾف ان مدة االتفاقية حؾل السيشاء ست ؾن ثالثتيؽ عامتا
كحد أدنى ،وىشا تداءل سؾنغ إقا نانا مم ية السيشاء مشاصتفة بتيؽ الرتيؽ والدتؾفييا ،أؼ ان األربتاح
تتتؾزع بيشيستتا بالتدتتاوؼ .فمستتاقا يجتتت ان يكتتؾن مجمتتس اإلدارة بالرتتيغة التتتي قنتترت آنف تاً؟ ومتتؽ ثتتؼ ف تإن
الرتيؽ ال يسكتتؽ ليتا قلتتؾل قلتتػ ،الستيسا أن شتتيانغ نتتاؼ شتيػ أكتتد عمتتى ضترورة أن ت تتؾن إدارة السيشتتاء
صيشية ،وأن اتفاقية يالظا "ليدا مقدسة" عمى حد وصفو ،وأن الريؽ قدما ال ثير مؽ التشازالت.
أوضن مؾلؾتؾف أن االتحاد الدؾفييتي نان قد تخمى عؽ ال ثير مؽ حقؾقو في مشذؾريا التي
ضسشتيا لو االتفاقيات التي وقعتيتا الحكؾمتة القيرترية الدتابقة ،لتذا فانتو يأمتل فتي أن يتدافع ستؾنغ عتؽ
وجية الشغر الدؾفييتية أمام شيانغ ناؼ شيػ.
ونتتاقش الظرفتتان أيزتتا السدتتائل الستعمقتتة بسيشتتاء دايتترن ،إق تدتتائل ستتؾنغ كيتتف ستتيكؾن ميشتتاء
دايرن
تاء حت اًر عمتى حتد
ميشاء تجارياً دوليتاً ،وىتؾ يقتع ضتسؽ مشظقتة عدتكرية؟ األمتر التذؼ ال يجعمتو ميش ً
ً
وصفو ،وأنتو ال يسكتؽ لمقتؾات العدتكرية الدتؾفييتية إدارتتو ،ثتؼ لستاقا يدتتخدم دايترن نقاعتدة بحريتة عمتى
الرغؼ مؽ وجؾد قاعدة بحرية سؾفيتية في ميشاء بؾرت آرثر ،لذا فإن الريؽ تتظمع إلى ان يكتؾن ميشتاء
دايرن
ميشاء تجارياً فقط ،وطلقا للرقية شيانغ ناؼ شيػ ،فان إدارتتو يجتت ان ت تؾن صتيشية ،وال يدتتمزم
ً
األمر وجؾد قؾات عدكرية مذترنة.
أوضن مؾلؾتؾف أنو ست ؾن ىشاك إدارة صيشية ماعدا بعض األماكؽ السعيشة في بتؾرت آرثتر
ودايرن ستت ؾن فييتا قتؾات ستؾفيتية ،وىتي بظليعتة الحتال ال تعرقتل التجتارة ،واتفتاق يالظتا يقتر السرتالن
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الحيؾيتتة لمدتتؾفييا ،الستتيسا أن الدتتؾفييا تخمتؾا عتتؽ عقتتد تتتأجير بتتؾرت آرثتتر ،تملي تة لرغل تة شتتيانغ نتتاؼ
شيػ ،عمى ان إدارتو يجت ان يتؾالىا الدؾفييا ،ألنو ميشاء عدكرؼ ،ومتؽ جانلتو أشتار ستؾنغ إلتى ان
حكؾمتتتو ال تتترػ وجتتؾد فترق بتتيؽ التتتأجير وبتتيؽ متتا يظرح تو مؾلؾتتتؾف ،إق يسكتتؽ لملحري تة الرتتيشية أيزتاً
استتتخدام ميشتتاء بتتؾرت آرثتتر بسؾجتتت عقتتد اإليجتتار القيرتترؼ ،وأيز تاً فتتي عتتل الدتتيظرة اليابانيتتة ،وعمتتى
وفق ما تقدم يرػ سؾنغ ضرورة ان ت ؾن إدارة بؾرت آرثر ودايرن صتيشية ،ال نستا يريتدىا مؾلؾتتؾف ان
ت ؾن سؾفيتية ،وأنو سيرسل برقية إلى شيانغ ناؼ شيػ حؾل ىذه األمؾر.
وخالل اجتساع عقد بتيؽ الدتفير االميرنتي وستؾنغ فتي الحتادؼ عذتر متؽ تستؾز  ،5491ابمتغ
االخير الدفير األمريكي أنتو تؾصتل إلتى تفتاىؼ متع ستتاليؽ عمتى الخظتؾ العامتة بذتأن جسيتع السدتائل
التي قنرت ستابقا متا عتدا بعتض الشقتا الستعمقتة بتالسؾانئ وستكػ الحديتد ،ففتي مؾضتؾع الستؾانئ ال زال
ستتتاليؽ يرتتر عمتتى ان السشظقتتة العدتتكرية الخاضتتعة لمدتتيظرة الدتتؾفييتية يشلغتتي ان تذتتسل ميشتتاء دايتترن
وبؾرت آرثر ،وان ت ؾن ىشاك قاعدة عدكرية داخل السيشاء االول ،في حيؽ عرض سؾنغ بؾرت آرثر،
ن
ن
ن
يشاء ح اًر تحا اإلدارة الريشية ،مع
ومشظقو جشؾب داير كسشظقة عدكرية ،وان داير يجت ان يكؾ م ً
بعض ساحات التخزيؽ واألرصفة الستجرة لمدؾفييا ،عمى أساس تجارؼ خالل تفريغ سفؽ الذحؽ .أما
ستتكػ الحديتتد الدتتؾفييتية -الرتتيشية فتتال ي تزال ىشتتاك ختتالف حتتؾل إدارتيتتا .فف تي الؾقتتا التتذؼ أصتتر فيتتو
ستتتاليؽ عمتتى ان ت تتؾن األفزتتمية فتتي إدارتيتتا لمجانتتت الدتتؾفييتي ،عتترض ستتؾنغ مذتتارنة الظترفيؽ عمتتى
قدم السداواة في تذغيميا وإدارتيا.
وفي الذأن قاتو قنر سؾنغ أن ستاليؽ تخمى عؽ حتق استتسرار تؾاجتد القتؾات الدتؾفييتية فتي
مشذؾريا ،وأكد عمى أن بالده حجلا دعسيا عؽ الحزب الذيؾعي الريشي وعؽ "الستسرديؽ" في ستيؽ-
شيانغ ،ليشتيي االجتساع بعدىا بتاقتراح ستؾنغ عمتى ستتاليؽ ان يعتؾد إلتى بكتيؽ لمتذتاور متع القائتد العتام
لمريؽ شيانغ ناؼ شيػ حؾل الشقا التي ال تزال محل خالف بيؽ الجانليؽ الدؾفييتي والريشي.
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وفتتي الثتتاني عذتتر متتؽ تستتؾز  ،5491نانتتا ىشتتاك جؾل تة جديتتدة متتؽ السشاقذتتات بتتيؽ ستتؾنغ
وستتتاليؽ ،للحتتث القزتتايا العالقتة التتتي تتتتثر عمتتى العالقتتات الرتتيشية-الدتتؾفييتية ،تتزامؽ قلتتػ متتع تمقتي
سؾنغ برقيتة شتيانغ نتاؼ شتيػ ،تزتسشا وجيتة نغتر القيتادة الرتيشية حتؾل تمتػ السدتائل ،وفتي مقتدمتيا
إدارة ستتكػ الحديتتد ،أق أقتتترح شتتيانغ نتتاؼ شتيػ أن يكتتؾن متتدير ستتكة الحديتتد الذتترقية الرتتيشية روستتياً،
ومدتتاعده صتتيشي .أمتتا ستتكة حديتتد جشتتؾب مشذتتؾريا فيكتتؾن متتديرىا صتتيشياً ،ومدتتاعده ستتؾفيتي ،عمتتى أن
ن
ن
ن
تاء حت اًر تحتتا اإلدارة الرتتيشية متتع
ت تتؾ متتدة االتفاقيتتة بذتتأنيا ثالثتتيؽ عامتتا .أمتتا ميشتتاء دايتتر فيكتتؾ ميشت ً
خلتراء فشيتتيؽ ستتؾفيا وإيجتتار تجتتارؼ طؾيتتل األمتتد لتتلعض السدتتتؾدعات والسختتازن لمدتتؾفيا لستتدة ثالثتتيؽ
عاماً.
وبذأن السشظقة العدكرية في ميشاء بؾرت آرثتر ،فختالل متدة التحتالف تدتتعسل بذتكل مذتترك
بتتيؽ الرتتيؽ والدتتؾفييا ،أمتتا اإلدارة السدنيتتة فيجتتت ان ت تتؾن صتتيشية ،وبيتتدف االستتتعسال السذتتترك متتؽ
قلل الريؽ واالتحاد الدؾفييتي ،اقترح شيانغ نتاؼ شتيػ تذتكيل لجشتة عدتكريو صتيشية-ستؾفيتية لؾضتع
ترتيلتتات االستتتعسال السذتتترك ،وىتتذا العتترض يذتتسل فقتتط مشظقتتو بتتؾرت آرثتتر وال يذتتسل ميشتتاء دايتترن أو
سكة الحديد التي تعسل فتي دايترن ،وقلتػ لجعتل ميشتاء دايتريؽ بأكسمتو ميشتاءاً تجاريتاً متع حريتة الؾصتؾل
إلتى اليابدتة ،أؼ حريتة اليلتؾ عمتتى اليابدتة وبستتا أن متدة االتفاقيتة الستعمقتتة بسيشتاء دايتترن وبتؾرت آرثتتر
وسكة الحديد ثالثيؽ عاماً ،لذا أقترح شيانغ ناؼ شيػ معاىدة لمتحالف والرداقة لسدة ثالثيؽ عاماً.
أشتتار ستتتاليؽ إلتتى أن متتدة الثالثتتيؽ عامتتا لسعاىتتدة الرتتداقة بتتيؽ التتدولتيؽ غيتتر مقلؾل تة ،وأنتتو
يجت االبتعاد عؽ نذر أؼ شيء فتي الرتحافة ،أؼ ال يشلغتي ان يدترب شتيء متؽ الحكؾمتة الرتيشية
لمرحافة ،ألن مشغسة الرداقة التابعة لألمؼ الستحدة ستفذي  -مؽ وجية الشغر الدؾفييتية -مزسؾن
السحادثتتات الرتتيشية-الدتتؾفييتية ونتتل شتتيء إلتتى مسثتتل اليابتتان ،ثتتؼ اقتتترح ستتتاليؽ تأجيتتل السفاوضتتات،
بد تتلت س تتفره ووزي تتر خارجيت تتو مؾلؾت تتؾف إل تتى م تتتتسر بؾتد تتدام ال تتذؼ س تتيعقد ب تتيؽ 51تس تتؾز 9 -آب)،
وستدتسر السفاوضات بعدىا لمؾصؾل إلى تفاىؼ وصداقو متلادلة.
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وفتتي العاشتتر متتؽ آب  ،5491أجريتتا مشاقذتتات جديتتدة بتتيؽ ستتؾنغ وستتتاليؽ رفتتض خاللي تا
االخير استثشاء دايرن مؽ السشظقة العدكرية ،ألىسيتة قلتػ -متؽ وجيتو الشغتر الدتؾفييتية -عمتى الستدػ
اللعيد في الترتيلتات العدتكرية الدتؾفييتية ،لسؾاجيتة الخظتر اليابتاني فتي السدتتقلل ،وعمتى وفتق قلتػ ،ال
يسكتتؽ استتتثشاء دايتترن متتؽ السشظقتتة العدتتكرية ،ال ستتيسا ان ستتتاليؽ أبتتدػ استتتعداده إلقامتتة مشظقتة ضتتسؽ
دايرن وبسداحة 3-9كؼ) خارجيا التي لؽ ت ؾن تحا الديظرة العدكرية الدؾفييتية في وقا الدمؼ.
أشتتار وانتتغ شتتيجي ،وىتتؾ احتتد أعزتتاء الؾفتتد السفتتاوض الرتتيشي ،إلتتى أن ميشتتاء دايتترن السيتتؼ
لسشذتتؾريا ،مساثتتل فتتي طليعتتتو إلتتى ميشتتاء نؾلتتؾن السيتتؼ لمرتتيؽ .ونتتان الرتتيشيؾن يف تترون فتتي استتترداد
كؾلؾن وربسا ىؾنػ نؾنتػ -بعتد الحترب -إلتى الرتيؽ والمتتان نانتتا متتجرتيؽ متؽ بريظانيتا ،وعمتي وفتق
قلػ نانؾا حريرؾن جدا في الحفاظ عمى الدتمظة اإلداريتة فتي دايترن ،وإقا لتؼ يكتؽ نتذلػ ،ستيكؾن متؽ
الرعت ،ان لؼ يكؽ مؽ السدتحيل ،إعادتيستا إلتى الرتيؽ ،لتذا طمتت شتيانغ نتاؼ شتيػ متؽ ستتاليؽ أن
ت تتؾن دايتترن تحتتا اإلدارة الرتتيشية وقتتا الد تمؼ متتع استتتخدام الخل تراء الدتتؾفييا ،وفتتي الحتترب تخزتتع
دايتترن لمدتتيظرة العدتتكرية ،نستتا ىتتؾ الحتتال فتتي خزتتؾع السشظقتتة العدتتكرية ،وىتتذا يسكتتؽ الرتتيؽ متتؽ
استرداد نؾلؾن بديؾلة.
وفي رده أوضتن ستتاليؽ ان اللريظتانييؽ يعتدون ىؾنتػ نؾنتػ مم يتؼ ،أمتا دايترن فيتي صتيشية،
وال يريد الدؾفييا ان تتخمى الريؽ عشيا ،إال أنو ال يسكتؽ استتلعادىا متؽ السشظقتة العدتكرية فتي حالتة
انتدالع الحتترب -متؽ وجيتة الشغتتر الدتؾفييتية -متتع اليابتان عمتتى الستتدػ اللعيتد ،وعمتى وفتق قلتتػ ،فحتتق
التدخل يجت ان يكؾن مزسؾناً لمقؾات الدتؾفييتية فتي حالتة الحترب ،ال ستيسا ان الدتؾفييا لتيس لتدييؼ
قؾات أو ستفؽ حربيتة أو مدفعيتة عمتى ستؾاحل السيشتاء ،ثتؼ ختتؼ حديثتو أنتو ستيدافع عتؽ دايترن فتي حالتة
الحتترب ،األمتتر التتذؼ وافتتق عميتتو الرتتيشيؾن بقتتؾليؼ أن دايتترن ستخزتتع لمسشظقتتة العدتتكرية فتتي وقتتا
الحترب ،فتتي حتتيؽ ت تتؾن اإلدارة صتيشية تسامتتا فتتي الدتتمؼ باستتتثشاء رئتيس السيشتتاء .وىتتذا يعشتتي ان ستتتاليؽ
تخمى عؽ طملو بالسذارنة الدؾفييتية في اإلدارة السدنية في دايرن مؽ خالل لجشة مذترنة.
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طرح وانغ أيزاً مذكمة سيؽ-شيانغ وعالقتيا مع الحكؾمة السرنزية ،ملدياً رغلتة حكؾمتتو فتي
التعاون مع الحكؾمة الدؾفييتية ،لحل ىذه السذكمة التي تثار مؽ الذيؾعييؽ التذيؽ ال يرغلتؾن فتي دعتؼ
االتحتتاد الدتتؾفييتي لمرتتيؽ ،وبشتتاء عالقتتات جيتتده بتتيؽ الظتترفيؽ تفز تي فتتي الشيايتتة إلتتى تؾقيتتع معاىتتدة
تحالف وصداقو بيؽ االتحاد الدؾفييتي والريؽ.
أكد ستاليؽ ان سيؽ-شيانغ صيشية ويسكؽ لمريؽ ان تفعل ما تريتد بيتا نستا يفعتل الدتؾفييا
عم تتى أ ارض تتييؼ ،إال أن تتو إقا اس تتتسرت الر تتيؽ بز تترب الذ تتيؾعييؽ ،ومح تتاربتيؼ فس تتؽ الر تتعت بالشد تتلة
لالتحتاد الدتتؾفييتي " أخالقيتاً " ان يتيتتد الحكؾمتتة الرتتيشية ،ول تي تزدىتتر الرتتيؽ البتتد ليتتا متتؽ " إشتتاعة
الديسقراطية " ،واست سال الؾحدة الؾطشيتة ،ال ستيسا فتي ضتؾء مؾافقتة ستتاليؽ عمتى االندتحاب الدتؾفييتي
مؽ مشذؾريا بعد ىزيسة اليابان بثالثة أشير.
وفي شأن مترل ،أثتار وانتغ مدتألة حتدود مشغؾليتا الخارجيتة ،الستيسا أن ىتذه الحتدود نانتا-
متتؽ وجي تة نغ تره -ستتللاً رئيدتتياً لمر تراع السدتتتسر ،فز تالً عتتؽ قلتتػ ن تان البتتد متتؽ معرف تة األرض التتتي
تذتغميا مشغؾليتتا الخارجيتة ،التتتي يظمتتت متؽ الرتتيؽ االعتتراف بيتتا ،وبشتتاء عمتى متتا تقتدم يجتتت ان ت تتؾن
ً
ىشاك تدؾية تتؾافق مع الخريظة الؾطشية الريشية.
أوضن ستاليؽ ان الحدود السقررة مشتذ ستا وعذتريؽ عامتاً ،لتؼ ت تؽ ستللاً فتي أيتة ن ازعتات متع
الر تتيؽ عم تتى اإلط تتالق م تتع وج تتؾد العالم تتات الحدودي تتة الت تتي رس تتسيا الظؾب تتؾغرافييؽ الد تتؾفييا عم تتى
الخريظتة كحتد فاصتل بتيؽ الرتيؽ ومشغؾليتا الخارجيتة متؽ جيتتي الغترب والجشتؾب .أمتا الحتدود الذترقية
مع اليابان فقد تؼ التؾصل إلى اتفاق بذأنيا ،وإقا تتؼ إعتادة الشغتر بيتا فتان ىتذا األمتر قتد يدتتغرق وقتتا
طؾيال.
وبيتتدف إ ازلتتة جسيتتع أستتلاب الشتزاع ،اقتتترح وانتتغ إضتتافة فقتترة إلتتى االعتتالن الرتتيشي-الدتتؾفييتي
السذتتترك ،تتتشص عمتتى ان االعتتراف بالحتتدود ستتيتؼ بعتتد مؾافقتة الدتتمظات الرتتيشية والسشغؾليتة عمتتى ىتتذه
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الحتتدود واللالغتة  94911كتتؼ ،9وىتتؾ متتا رفزتو ستتتاليؽ ،ألنتتو يعشتتي -متتؽ وجيتة نغتتره -حرمتتان مشغؾليتتا
الخارجيتتة متتؽ االستتتقالل ،وأن متتا ت تتؼ االتفتتاق عميتتو ستتيتؼ تأجيمتتو لستتدة طؾيمتتة ،لتتذا فانتتو يتترػ أن متتؽ
األفزل لمريؽ عدم إثارة ىذه السدألة ،ألنيا ستتدلت في إثارة قمق السشغؾلييؽ.
وفي شأن آخر تدائل سؾنغ عؽ سلت عدم قلؾل ستاليؽ السدير الريشي لدكة حديد جشتؾب
مشذتتؾريا ،الستتيسا أنيتتا تحتتتؾؼ العديتتد متتؽ الفتتروع التتتي يسكتتؽ لمستتدير الرتتيشي ان يدتتاعد فتتي إ ازلتتة أؼ
احت اك قد يحرل بتيؽ الظترفيؽ ،فزتالً عتؽ أن الرتيشييؽ عتازمؾن عمتى التعتاون متع الدتؾفييا ،وفتي
ىذا الذأن أوضن ستاليؽ ان سكة حديد مشذتؾريا ىتي فقتط لتربط ميشتاء بتؾرت آرثتر ودايترن ،والدتؾفييا
لدييؼ قؾات في بؾرت آرثر ،وعشتدما ال يكتؾن ىشتاك اترتال مشتتغؼ متع بتؾرت آرثتر فدتيعاقت الدتؾفييا
السدير الدؾفييتي وليس الريشي.
أكتد ستتؾنغ حتترص بتتالده عمتتى حسايتتة وضتتسان ىتتذا االترتتال ،وأنتتو ستتيعاقت الستتدير الرتتيشي
إقا حتتدث أؼ خمتتل فتتي ىتتذا االترتتال ،ال ستتيسا ان الرتتيشييؽ عتتازمؾن عمتتى التعتتاون متتع الدتتؾفييا ،ثتتؼ
اقترح أن ت تؾن إدارة ميشتاء بتؾرت آرثتر متؽ ىيتأة مذتترنة صتيشية-ستؾفيتية ،األمتر التذؼ رفزتو ستتاليؽ
متنداً عمى ضرورة أن يظيع الريشيؾن أوامر وتعميسات القيادة الدؾفييتية في أوقات الدمؼ والحرب ،ثتؼ
اتفق الظرفان عمى مؾاصمة اجتساعيسا في اليؾم التالي.
استأنفا السفاوضات الدتؾفييتية -الرتيشية فتي الثالتث عذتر متؽ آب  ،5491اق أعمتؽ ستؾنغ
لدتاليؽ مؾافقة بالده عمى الحدود السشغؾلية القائسة آنذاك ،أؼ ان الريؽ ستحلا مظمليتا بتعيتيؽ حتدود
مشغؾليا الخارجية ،وبيذا تؼ تدتؾية ىتذه السدتألة ،ووافتق ستتاليؽ بتدوره عمتى تلتادل الستذنرات التتي تذتير
إلى الحفاظ عمى "الحتدود الحاليتة" ،ليتتؼ بعتدىا مشاقذتة مؾضتؾع إدارة ستكػ الحديتد ،الستيسا ستكة حديتد
جشؾب مشذؾريا التي تترنتز فييتا معغتؼ الرتشاعات ،لتذا فتان الرتيؽ تريتد ان يكتؾن متديرىا صتيشياً ،أمتا
االتحاد الدؾفييتي وألسلاب عدتكرية ،فزتال عتؽ ضترورة ضتسان استتسرار االترتال بسيشتاء بتؾرت آرثتر
حتتتى فتتي وقتتا الدتتمؼ ،لتتذا ال يسكشتو قلتتؾل االقتتراح الرتتيشي ،ويترػ ضتترورة ان يكتتؾن متتدير ستتكة حديتتد
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جشتتؾب مشذتتؾريا ستتؾفيتياً ،وأن ال تخزتتع الدتتمع والسعتتدات العدتتكرية التتتي ترتتل علتتر السيشتتاء لمتفتتتيش،
األمر الذؼ وافق عميو سؾنغ لسداسو باألمؾر العدكرية.
واتفتتق الظرفتتان عمتتى ان يمحتتق ميشتتاء دايتترن وجسيتتع الستسدتتات والسشذ تآت التابع تة لتتو بدتتكة
حديد جشؾب مشذؾريا ،وعمى وفق قلػ فإنيا ستدار مؽ إدارة خاصة مدتقمة عؽ شتون السديشة ،ي أرستيا
متتدير ستتؾفيتي ومعتتاون متتدير صتتيشي،أما فيستتا يتعمتتق بسيشتتاء بتتؾرت آرثتتر فقتتد وافتتق ستتتاليؽ عمتتى تعتتديل
طملو الظؾيل األمد بالديظرة العدكرية الخاصتة عمتى بتؾرت آرثتر متؽ ختالل السؾافقتة عمتى إنذتاء لجشتة
تاء
عدتكرية ستتؾفيتية-صتتيشية مذتتترنة ،الستيسا أن بتتؾرت آرثتتر غيتتر مدتتلعد متتؽ السشظقتتة العدتتكرية ،وبشت ً
عمى قلػ اتفق ستاليؽ وسؾنغ عمى ان يكؾن الرئيس سؾفيتياً ونائلو صيشياً.
وف تتي ال ارب تتع عذ تتر م تتؽ آب  5491ت تتؼ التؾقي تتع عم تتى معاى تتدة ص تتداقة وتح تتالف ب تتيؽ االتح تتاد
الدتتؾفييتي والرتتيؽ ،ونستتا يتتؾحي أستتسيا ،تتتشص السعاىتتدة عمتتى تحتتالف عدتتكرؼ نامتتل ضتتد اليابتتان،
ونر تا عمتتى ان أؼ متتؽ التتدولتيؽ تتعيتتد بعتتدم التحتتالف ،أو التتدخؾل فتتي ائتتتالف مؾجتتو ضتتد الظتترف
األختتر ،ونرتتا أيز تاً عمتتى إعتتالن استتتقالل مشغؾليتتا الخارجيتتة برتتؾرة رستتسية ،وضتتسان بقتتاء الق تؾات
الدؾفييتية في ميشائي بتؾرت آرثتر ودايترن والدتكػ الحديتد الذترقية فتي مشذتؾريا ،مقابتل اعتتراف االتحتاد
الدتؾفييتي بحكؾمتة الرتيؽ عمتى أنيتتا الحكؾمتة الذترعية الؾحيتدة فتي الرتتيؽ ،فزتال عتؽ تعيتد االتحتتاد
الدؾفييتي بإعادة األراضي الريشية جسيعيا الؾاقعة تحا سيظرتو إلى شيانغ ناؼ شيػ.
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الخاتمة:
تابعا الدراسة السفاوضات الدؾفييتية الريشية مشذ حزيران وحتى آب عام  ،5491واتزن
مؽ خالل اللحث أن اليدف الجؾىرؼ لتمػ السفاوضات يقؾم عمى أساس السحافغة عمى السرالن
الدؾفييتية في الريؽ ،ومشع الدول ال لرػ مؽ الديظرة عمييا ،السيسا الؾاليات الستحدة األمريكية
واليابان مؽ خالل عقد سمدمة مؽ السفاوضات مع الريؽ ،انتيا بتؾقيع معاىدة الرداقة والتحالف
في آب

 .5491ت

أثتتارت السفاوضتتات مزيتتداً متتؽ الذتتكؾك بتتيؽ الظ ترفيؽ ،الستتيسا فيستتا يتعمتتق بسشغؾليتتا الخارجيتتة
ومشذؾريا ،فذيانغ ناؼ شيػ يعتقد ان االعتراف باستقالل مشغؾليا الخارجية سيعشي التشازل عتؽ مشتاطق
أختترػ ،الستتيسا ان ستتتاليؽ رفتتض تقتتديؼ خريظتتة تحتتدد حتتدود مشغؾليتتا الخارجيتتة ،األمتتر التتذؼ أثتتار مزيتتداً
م تتؽ الذ تتكؾك ،وم تتؽ جانل تتو اعتق تتد س تتتاليؽ ان ش تتيانغ ن تتاؼ ش تتيػ يش تتؾؼ اس تتتخدام ترس تتيؼ ح تتدود مشغؾلي تتا
الخارجية نذريعتة لتجشتت االعتتراف باستتقالليا متؽ ختالل جعتل ىتذا االعتتراف مرىؾنتا بالترستيؼ الشيتائي
لمحدود.
أثلتا قزية مشغؾليا الخارجية أنيا نانا أكثتر القزتايا إثتارة لالنقدتام فتي محادثتات مؾستكؾ،
وفتتي الؾاقتتع نتتادت أن "تشدتتف" السحادثتتات بال امتتل ،الرتلتتا ىتتذه السدتتألة بتؾجيتتات شتتيانغ نتتاؼ شتتيػ
الؾطشيتتة ،الستتيسا أن إحتتدػ السلتتادغ الستجتتذرة بعستتق فتتي وعتتي معغتتؼ الرتتيشييؽ ى تي ف ترة ان الرتتيؽ
يجت أن ت ؾن نياناً سياسياً مؾحداً.
واتزتتن متتؽ ختتالل الد ارس تة أن السفاوضتتات الدتتؾفييتية -الرتتيشية لتتؼ تحتتدث برتتؾرة سمدتتة،
وإنستتا نان تا تدتتير بحتتذر ،ستتلقتو العديتتد متتؽ اإلشتتارات واإلج تراءات التتتي أطمقتيتتا الحكؾمتتة الدتتؾفييتية،
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إلعيار حدؽ نؾاياىا في تظليع العالقات مع حكؾمة الريؽ ،فاالختالفات بيؽ الجتانليؽ لتؼ تجعتل متؽ
تقاربيسا ميسة سيمة ،السيسا ان نال مشيسا يدعى إلى تحقيق مرالحو عمى حداب الظرف اعخر.
أعيتترت الد ارستتة أيزتتا أن الؾاليتتات الستحتتدة األمريكيتتة اليسكتتؽ ليتتا ان تتخمتتى عتتؽ مرتتالحيا
في أية نقظة مؽ العالؼ ،ومشيا مشظقة الذرق األقرى بدليل دخؾليا عمى خط السفاوضتات مشتذ بتدايتيا
ول تتؽ بتتدرجات متفاوتتتة طلقتا لتمتتػ السرتتالن ،ووفقتتا لتتذلػ نتترػ أنيتتا ختتالل السحادثتتات التتتي ستتلقا عقتتد
متتسر بؾتددام نانا تعستل عمتى ضتسان دختؾل االتحتاد الدتؾفييتي فتي الحترب ضتد اليابتان ،لتذا نانتا
حريرتتة فتتي تفدتتير اتفاقيتتة يالظتتا بستتا ال يثيتتر الدتتؾفييا ،أمتتا بعتتد بؾتدتتدام ونجتتاح تجربتيتتا الذريتتة فقتتد
اختمفا سياستيا ،وىؾ ما أدرنو الزعساء الدؾفييا.
أستتيسا الجيتتؾد التتتي بتتذلا متتؽ الجتتانليؽ فتتي إدامتتة العالقتتات الدتتؾفييتية -الرتتيشية ،إق ان
اختتتالف التؾجيتتات اإليديؾلؾجيتتة لتتؼ تسشتتع شتتيانغ نتتاؼ شتتيػ متتؽ الحرتتؾل عمتتى الزتتسانات الدتتؾفييتية،
السيسا فيسا يتعمتق ب ت ستيؽ -شتيانغ) ومشذتؾريا والحتزب الذتيؾعي الرتيشي ،عمتى الترغؼ متؽ الغستؾض
الذؼ رافق تمػ الزسانات مع استسرار سيظرة "الستسرديؽ" الذيؾعييؽ السدعؾميؽ مؽ االتحاد الدؾفييتي
عمى مشاطق واسعة مؽ سيؽ -شيانغ ،وبقاء سمظة الريؽ فتي مشذتؾريا رمزيتة ،إق نانتا القتؾة الحقيقيتة
بيتتد الجتتيش الدتتؾفييتي .أمتتا التعي تتدات الدتتؾفييتية بعتتدم مدتتاعدة الح تتزب الذتتيؾعي الرتتيشي فمتتؼ تسشتتع
الحكؾمتتة الدتتؾفييتية متتؽ االستتتسرار فتتي تقتتديؼ التتدعؼ الستتادؼ والسعشتتؾؼ لمذتتيؾعييؽ .لتتذا يسكتتؽ القتتؾل ان
معاىتتدة آب  ،5491قتتد شتتكما عالقتتة غيتتر مت افرتتة بتتيؽ االتحتتاد الدتتؾفييتي والرتتيؽ بتتالشغر لمتفتتاوت
ال لير بيشيسا.
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هوامش البحث ومرادره:
 )5اللمذتتفية حرتتيمة معتقتتدات وأستتاليت الجشتتاح اليدتتارؼ لمحتتزب االشتتتراكي الروستتي التتذؼ انزتتؾػ
تداء متؽ عتام  ،5413والتذؼ استتأثر بالدتمظة بعتد الثتؾرة الروستية عتام ،5451
تحا قيادة ليشيؽ ابت ً
والسرتتظمن مذتتتق متتؽ نمستتة "بؾلذتتفيػ" أؼ فرتتة األكثريتتة ،مقابتتل األقميتتة متتؽ السارندتتييؽ السعتتتدليؽ
برئاسة بميختانؾف والذيؽ أطمق عمييؼ اسؼ "السشذفيػ" أؼ األقمية بالمغة الروسية .ومشذ عام 5458

أصلن اللالشفة يدسؾن بالحزب الذيؾعي اللمذفي .يشغر -

إدوارد ىالما نار ،ثؾرة اللالشتفة  ،)5493-5451ترجستة علتد ال تريؼ أحستد ،دار ال تتاب العربتي،

لمظلاعتتة والشذتتر ،ج ،5القتتاىرة ،5411،ص.989-913؛ محستتؾد عزمتتي ،أنغستتة الحكتتؼ ومتتذاىت
االجتس تتاع ،مجم تتة ال ات تتت السر تترؼ ،الع تتدد  ،53م تتد ،9الق تتاىرة ،5493 ،ص.93؛ عل تتد الؾى تتاب

ال يالي وآخرون ،مؾسؾعة الدياسة ،5 ،ج ،5بيروت ،5414 ،ص.314-318
ت

 )5ليشيؽ  ،)5499–5811سياسي روسي ،وزعيؼ شيؾعي اسسو الحقيقي فالديسير ريتش أيميانؾف

 ،)Vladimir Rich Ulyanovوىؾ القائد الشغرؼ والعسمي لمثؾرة اللمذفية  ،5451ومتستس

دولة االتحاد الدؾفييتي ،ولد في مديشة سسلرسػ الروسية ،ونان والده مدير مدرسة ثؼ أصلن مفتذاً

عاماً ،امتازت نتاباتتو بالؾاقعيتة الشغريتة والؾضتؾح ،إال أن الفرتات الذتيؾعية فدترتيا وفقتاً لسرتالحيا

واتجاىاتيتتا مستتا أدػ إلتتى انذتتقاقات عسيقتتة فتتي تؾجياتيتتا بعتتد وفاتتتو عتتام  .5499لمسزيتتد يشغتتر -
ترويشدتتكي ال دتتييف نارتدتتؾف ،متتؾجز تتتأريل االتحتتاد الدتتؾفييتي ،ترجستتة ت الجشتتدؼ ،دار التقتتدم،

مؾسكؾ ،5419 ،ص.14؛ آالن بالسر ،مؾسؾعة التاريل الحديث ،5491-5184 ،ترجسة سؾسؽ
فيرتل الدتتامر ويؾستف ت أمتتيؽ ،ج ،5 ،3دار الستأمؾن لمترجستتة والشذتر ،ج ،3بغتتداد،5449 ،

ص.99-99

 )5حيدر الزم عزيز ،التظؾرات الدياسية في روسيا والسؾقف الدولي مشيا  ،)5495-5411أطروحة
دنتؾراه غير مشذؾرة ،جامعة اللررة ،نمية اعداب ،9114 ،ص .13-11
 )5كانا روسيا الدؾفييتية قد تخما عؽ االمتيازات الخاصة التي اكتدلتيا في الريؽ بسؾجت

معاىدات القرن التاسع عذر ،وتؼ إضفاء الظابع الرسسي عمى ىذا التخمي عشدما تؼ تظليع العالقات
بيؽ الريؽ واالتحاد الدؾفييتي في عام  .5499يشغر
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John W. Garver, Chinese-Soviet Relations 1937-1945, Oxford University
Press, New York, 1988, P. 8.
 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل الثؾرة الريشية عام  .5455يشغر صفاء نريؼ شكر ،الدياستة األمريكيتة

تجاه الريؽ  )5435-5841دراسة تاريخية ،أطروحة دنتؾراه غير مشذؾرة ،السعيتد العتالي لمد ارستات
الدياسية والدولية ،9111 ،ص.41-45
 )5نادية ناعؼ ت العلؾدؼ ،أضؾاء عمى تاريل الريؽ مؽ حكؾمة نان شغ حتى سقؾ يؾان شي

كاؼ ،بغداد ،9118 ،ص.9؛
Edward Alsworth Ross, The Russian Bolshevik Revolution, New York,
1921, P. 60.
 )5أحسد محسؾد علد السجيد العلدلي ،العالقات الريشية -الروسية وآفاقيا السدتقلمية ،رسالة ماجدتير
غير مشذؾرة ،جامعة بغداد ،نمية العمؾم الدياسية ،9111 ،ص .51؛ يؾنغ تذانغ وجؾن ىؾليداؼ،

ماوتدي تؾنغ القرة السجيؾلة ،ترجسة نؾال شؾفان وأوديشؾس نحاس ،5 ،بيروت ،9111 ،ص-34
91
 )5مراد ناصر علد الحدؽ السياحي ،السردر الدابق ،ص.93

 )5ال ؾمشترن ويدسى أيزاً الدولية الذيؾعية الثالثة ،ىؾ ىيرة تغؼ عدد مؽ األحزاب الذيؾعية،
تأسس في مؾسكؾ عام  5454بيدف نذر السلادغ السارندية في العالؼ ،ونانا في اللداية تزؼ
الذيؾعييؽ الروس واأللسان ،ثؼ تؾسعا لتزؼ العديد مؽ األحزاب الذيؾعية العالسية ،تؼ إلغائو في
الثاني والعذريؽ مؽ أيار عام  5493مؽ قلل الحكؾمة الدؾفييتية ،ل ي ال يرلن عائقاً أمام عالقاتيا

مع الدول الغربية ،ليحل محمو مكتت ال ؾمشفؾرم  )Cominformمكتت االستعالمات الذيؾعي) عام

 ،5491يشغر ايفان بروشيف ،السدألة القؾمية باالتحاد الدؾفييتي ،ترجسة فارس غرؾب ،بيروت،
 ،5413ص.11-91
 )5ال ؾمشتانغ التدسية تعشي حزب الذعت الؾطشي ،حزب سياسي أسدو صؽ يات صؽ عام
 ،5459بعد إعالنو تأسيس الجسيؾرية الريشية ،وفي عام  5499سسن لمذيؾعييؽ الريشييؽ

باالنزسام إليو ،ل ؽ بؾفاة متسدو صؽ يات صؽ عام  5491حدث انقدام بيؽ صفؾف الؾطشييؽ
والذيؾعييؽ ،بدلت سياسة خمفو شيانغ ناؼ شيػ الذؼ أنحرف عؽ ملادغ الحزب ومؽ ضسشيا الحرية

واالستقالل وطرد االستعسار .لمسزيد يشغر ناصر بؽ ت الزامل ،مؾسؾعة إحداث القرن العذريؽ
 ،5431 -5411ج ،9الرياض ،9111 ،ص .93
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 ) 5صؽ يات صؽ  ،)5491-5833سياسي صيشي ولد عام  ،5833بإقميؼ نؾانغ مؽ أسرة

فالحية تشتسي لجساعة التايليشغ السديحية ،تعمؼ في السدارس التلذيرية األمريكية واللريظانية ،ثؼ درس
الظت في ىؾنغ نؾنػ وتخرج عام  ،5849يلدأ نذاطو الدياسي بتأسيدو جسعية إحياء الريؽ عام
 ،5849قاد ثؾرة  5455ضد أسرة السانذؾ اإلملراطؾرية التي حكسا الريؽ مشذ عام  ،5399أسس
الجسيؾرية الريشية عام 5459ول شو تخمى عؽ الرئاسة لمؾاء يؾان شيكاؼ  )Yuan Shikaiبدلت

خالفاتو مع قادة الثؾرة ،عاد إلى الريؽ عام  5451لمدفاع عؽ إعادة تؾحيدىا ،وتؾفي عام ،5491
بسرض سرطان ال لد .لمسزيد مؽ التفريل يشغر محسؾد محسؾد،أعالم مؽ العرر

الحديث ،القاىرة ،) 5411،ص .539 -519؛
The Publicity Department of the Central Executive Committee, Dr. Sun Yat
Sen his, Life and Achievements, Shanghai, 1952, Pp. 3- 79.
 )5جؾزيف ستاليؽ زعيؼ شيؾعي سؾفيتي ،ولد عام  5814في مديشة غؾرؼ بجسيؾرية جؾرجيا  ،مؽ
عائمتتة فقي ترة  ،استتسو الحقيقتتي يؾستتف فيدتتاريؾ نتتؾفيتش دجؾغاشتتيفيمي  ،إمتتا لقتتت ستتتاليؽ فتعشتتي الرجتتل

الحديتدؼ ،نفتتي إلتتى ستتيلريا عتتام  5453بعتتد قيادتتتو إضتراب لمعستتال ،ثتتؼ شتتارك فتتي الثتتؾرة الروستتية عتتام
 ،5451انزتتؼ إلتتى الحتتزب اللمذتتفي ،تتتؾلى ميستتات تشغيسيتتة لمحتتزب مكشتتتو متتؽ الؾصتتؾل إلتتى مشرتتت
األمتتيؽ العتتام لمجشتتة السرنزيتتة لمحتتزب الذتتيؾعي الدتتؾفييتي  ،ثتتؼ تتتؾلى عتتدة مشاصتتت مشيتتا رئتتيس لمتتؾزراء
عام  ،5495تؾفي عام  .5413لمسزيد يشغر
ِعع ٛتقٌ ٔٛد،تقٌّٛظٛع تقٌناز ١ ٠تقٌجاسقف ١ت،تخ1ت،تط،1ت ِ ك،ت،1991تصت .89-87ت
(1) Current Intelligent Staff Study Mao Tse Tong 1926-1957, The
Background of the Sino- Soviet Dispute of 1957- 1960,No. 60, 1961, P.
;1.
ليؾن تروتدكي ،الثؾرة الدائسة ،ترجسة بذار ابؾ سسرا ،5 ،بيروت ،5431 ،ص.51
إن الحدود الرتيشية -الدتؾفييتية ،اللالغتة  14311نيمتؾمتر،ىي أحتد أطتؾل الحتدود
ومؽ الجدير بالذنر ّ
في العالؼ وتقع عمى قدسيؽ الحدود الذرقية التي تفرل األقاليؼ الذسالية الذرقية لمريؽ عؽ سيليريا،
والحتتدود الغربيتتة التتتي تفرتتل إقمتتيؼ ستتيؽ-شتتيانغ الرتتيشي عتتؽ جسيؾريتتات االتحتتاد الدتتؾفييتي فتتي أستتيا

الؾسظى ،وىي طاجيكدتان وقيرغيزستان ونازاخدتان .يشغر -
C.P. Fitzgerald ,Tension on the Sino- Soviet Border, Foreign Affairs,
Vol. 45, No. 4, 1967,P. 683.تت ت
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 )5مشغؾليتتا الخارجيتتة تقتتع فتتي وستتط أستتيا بتتيؽ الرتتيؽ واالتحتتاد الدتتؾفييتي ،حكستتا الرتتيؽ مشغؾليتتا

لمستتدة متتؽ  ،)5455-5381حرتتما مشغؾليتتا الخارجيتتة عمتتى استتتقالليا عتتام  5455بعتتد إعتتالن صتتؽ
يتات صتؽ الجسيؾريتتة الرتيشية فتتي العتام نفدتتو ،وقتد أرادت الحكؾمتتة الروستية الحرتتؾل عمتى ضتتسانات
فؾري تتة م تتؽ الر تتيؽ تتن تتد عم تتى عت تتدم محاولت تتة الر تتيشييؽ لمسظالل تتة بسشغؾلي تتا الخارجي تتة ،وعق تتدت عت تتدة
اجتساعتتات بتتيؽ الرتتيؽ وروستتيا ختتالل األع تؾام  ،)5451-5453تؾصتتل اللمتتدان إلتتى متتشن مشغؾليتتا

الخارجيتتة حكتتؼ قاتتتي ،وعتتدم التتتدخل بالدياستتة الداخميتتة ليتتا عمتتى ان ت تتؾن عالقاتيتتا الخارجيتتة تحتتا

إشتراف الرتيؽ ،وبعتتد قيتام الثتتؾرة الروستية عتتام  5451أجلترت الرتتيؽ السشغتؾلييؽ عمتتى االنزتسام إلتتى
الحكؾمة الريشية والتخمي عؽ استقالليؼ ،وفي عام  5495استتؾلى الدتؾفييا عمتى مشغؾليتا الخارجيتة،
وفتتي عتتام  5499تؾصتتما روستتيا والرتتيؽ إلتتى عقتتد معاىتتدة تتتشص عمتتى استتتقالل مشغؾليتتا الخارجيتتة
ومشحيتتا حكتتؼ قاتتتي وقيتتام الدتتؾفييا بدتتحت ق تؾاتيؼ متتؽ السشظقتتة ،وعمتتى التترغؼ متتؽ محتتاوالت الحكؾمتتة

الريشية الست ررة الستعادة مشغؾليا الخارجية ول شيا لؼ تجد نفعاً ،لمسزيد يشغر
Sergey S. Radchenko, The Soviet Best Friend in Asia: the Mongolian
Dimension fo the Sino-Soviet Splity, in Cold War International
History Project, No. 42,Washington, 2003, P. 3.
 )5رياض الرسد ،العالقات الدولية في القرن العذريؽ ،تظؾر األحداث لفترة ما بيؽ الحربيؽ
 ،9 ،5491-5459بيروت،5483 ،ص.959-955

 ) 5شتتيانغ نتتاؼ شتتيػ قائتتد سياستتي صتتيشي  ،ولتتد عتتام  5883متتؽ أس ترة متؾستتظة الحتتال،انغؼ إلتتى

األكاديسية العدكرية اليابانية عام ، 5411عاد إلى الريؽ وشارك في ثتؾرة عتام  5455إق تتؾلى قيتادة
القؾات السؾجؾدة في ششغياؼ  ،وبعد الثؾرة أصلن أحد األعزاء الستسديؽ لحزب ال ؾمشتانغ ،ثؼ تدتمؼ
قيتتادة الحتتزب بعتتد وفتتاة صتتؽ يتتات صتتؽ عتتام  ،5491ثتتؼ تتتؾلى حكتتؼ الرتتيؽ حتتتى عتتام  ،5494وبعتتد
نجتتاح الثتتؾرة الذتتيؾعية بقيتتادة ماوتدتتي تؾن تتغ ى تترب إل تتى جزيت ترة فرم تتؾزا ،وأق تتام ىشتتاك جسيؾريتتة الر تتيؽ

الؾطشية حتى وفاتو عام  .5411يشغر
 The Encyclopedia Americana, Vol. 4, P. 339.ت
)5تماوتدتي تؾنتغ  ،)5413-5843قائتد صتيشي ٌٚمدتتفمٟتتللٍمُ١تٔٛ٠ماْت ٕمٛيتقٌ م ٓ١عتتام ،5843
أكسل دراستو الثانؾية في ىذا اإلقميؼ ،شارك في ثؾرة عام5455تقٌنمٟتططاتمبتإلابِسسقطٛز٠م تقٌ م ١ٕ١ت

ٚطعٍٓتعٓتلأظ١طتقٌجّٛٙز ٠تإلسئاظ تصٓت٠اتتصمٓ ،تتأثر بكتارل متارنس واعتشتق الستذىت السارندتي
وتسكتتؽ متتع مجسؾعتتة متتؽ الرتتيشييؽ متتؽ تأستتيس الحتتزب الذتتيؾعي الرتتيشي عتتام ،5495تجممُتاستتتظاع
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ت تؾيؽ جتيش ثتؾرؼ اغملتو متؽ الفالحتيؽت ٚخمًتفممٟتصمسق تِممتتىِٛم ت مم١أكتوماٞت م١هتتتنمٝتلعمموْت
قٌجّٛٙز ٠م تقٌ مم ١ٕ١تقٌ ممعس ١تعمماَت1949تٚلعٕ١١ممٗتزئ١عممااتٌٙمما،توفتتي عتتام  5414تخمتتى عتتؽ مشرتتلو

واحتتتفع بقيتتادة الحتتزب الذتتيؾعي الرتتيشي حتتتى وفاتتتو عتتام  .5413لمسزيتتد يشغتتر ت شتتفيق غربتتال،
السؾسؾعة العربية السيدرة ،متسدة فران ميؽ لمظلاعة والشذر ،القاىرة ،5414 ،ص533؛
Lawrence W. Baker, Cold War Biographies, Vol. 2 K-Z, New York,
2000, P.P .312- 320.
(1) Philip Jowett & Stephen Andrew , Chinese Civil War Armies 1911;1949, New York, 1997, P. 24.
ادغار سشؾ ،الشجؼ األحسر فؾق الريؽ ،السراحل األولى مؽ تاريل الثؾرة الريشية ،ترجسة نسال أبؾ
الحدؽ ونسال العزة ،5 ،بيروت ،5411 ،ص.84-88
ومسا تجدر اإلشارة إليتو ان االتحتاد الدتؾفييتي أعمتؽ الحترب بذتكل رستسي عمتى اليابتان فتي التاستع متؽ

آب  ،5491وشت تتشا الق ت تؾات الدت تتؾفييتية اليجت تتؾم عمت تتى مشذت تتؾريا واست تتتظاعا إلحت تتاق اليزيست تتة بت تتالقؾات
اليابانية ،وواصما تقتدميا فتي األ ارضتي الرتيشية وأحكتام ستيظرتيا عمتى مشذتؾريا ،يشغتر عائتدة ستامي
ت الياشتتؼ مؾقتتف االتحتتاد الدتتؾفييتي متتؽ الحتترب األىميتتة الرتتيشية  ،5411-5499رستتالة ماجدتتتير
غير مشذؾرة ،جامعة اللررة ،نمية اعداب ،9151،ص.13-19

 )5عيرت خالفات بيؽ الحزب الذيؾعي الريشي والحزب الذيؾعي الدؾفييتي ،حؾل تظليق

األيديؾلؾجية السارندية-الميشيشية في الؾقا الذؼ اعتسد الحزب الذيؾعي الريشي عمى الظلقة

الفالحية ،نان ستاليؽ يعتسد عمى الظلقة العاممة ،ل ؾن األخير يرػ ان الفالحيؽ تشقريؼ الخلرة

والثقافة بدلت اقترار عسميؼ عمى الزراعة فقط ،مسا يقمل قؾة الظلقة العاممة ،ويترك أث اًر سملياً عمى
سياسة الذيؾعية وأيدلؾجيتيا مدتقلالً .يشغر بيير روسيو ،الثؾرة الريشية ،الحرب الريشية اليابانية،

الثؾرة والجلية السؾحدة ،ج ،9آب  ،9111ص.3
(1) Current Intelligent Staff Study Mao Tse Tong and Historical
Materialism, I. Revolution ,No. 61, 1961, P. 9.
 )5ىت .ا .ل .فذر ،تاريل العالؼ  ،5411-5459دار الثقافة مرر ،د .ت) ،ص .591ت
(1) Chaing Kai-Shek, Soviet Russia and China; Summing up at 17,
trans Madam Chaing Kai-Shek, First Education, New York, 1958, P.
243.
 )5ميالد السقريحي ،تاريل آسيا الحديث والسعاصر ،5 ،ليليا ،5441 ،ص.551
951
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 )5رغتد فً ١تعسدتقٌ٘ٛايتٔفاٚة،تظ١اظم تقٌٛي٠ماتتقٌّنةمدةتقيِس٠ى١م تطلجماٖتطٚزإلماتفمٟتعٙمدتقٌمسئ١طت
قيِس٠ىممٟت٘مماز.ٞتطض.تلسِٚمماْت (1952-1945زقظمم تلاز١ ٠مم تظ١اظمم،) ١تططسٚتمم ت ونممٛزقٖت ١ممست
ِٕ ممٛزة،ت اِع م تقٌس ممسة،توٍ ١م تق ٢قي،2005،تص.11؛ت ممٛزختِممدإله،تِاٚلعممٟتلٔٛممكت،تإل١ممسٚت،ت
،1992تص.23
 ) 5نانا ىشاك خسس حسالت إبادة رئيدية قادىا حزب ال ؾمشتانغ عمى الذيؾعييؽ ،األولى مؽ

كانؾن االول-5431كانؾن الثاني ،5435الثانية مؽ أيار الى حزيران ،5435الثالثة مؽ تسؾز إلى
تذريؽ االول  ،5435الرابعة مؽ نيدان إلى تذريؽ االول ،5433والخامدة مؽ تذريؽ
االول5433الى تذريؽ االول  .5439يشغر ادغار سشؾ ،السردر الدابق،

ص .545-588ت

 )5ماوتدي تؾنغ ،متلفات ماوتدي تؾنغ السختارة ،مد  ،5 ،9دار الشذر بالمغات األجشلية ،بكيؽ،
 ،5434ص .99؛ مراد ناصر علد الحدؽ السياحي ،العالقات الدؾفييتية-الريشية ،5413-5494
رسالة ماجدتير غير مشذؾرة ،جامعة اللررة ،نمية التربية،9114 ،

ص.94؛ت

 )5لمسزيد مؽ التفريل عؽ حادثة أكديان ،يشغر:تتصفاءتوسُ٠ت ىس،تقٌ١اإلاْتفٟتقٌ ٓ١ت(-1931
،)1945تإلادق ،ت،2008تص.70؛تلظّاعً١تقتّدت٠ا ٟت،تلاز٠خت سقتآظ١اتقٌةد٠ث،تقٌس٠اض،ت
،1994تص.107؛تق ازتظٕ،ٛتقٌّ دزتقٌعاإلك،تص .456-455ت
 )5مراد ناصر علد الحدؽ السياحي ،السردر نفدو ،ص .31ت
 )5شؾ أن الؼ ولد في جشؾب مديشة ششغياؼ الريشية عام  ،5848التحق بالسدارس الريشية
واليابانية وتأثر باألف ار الغربية التي تتسثل بالحرية والقؾمية ومكافحة االستعسار ،سجؽ عام 5454
أثر مذارنتو في مغاىرات طالبية في بكيؽ ،اختير عدة مرات لتسثيل الحزب الذيؾعي الريشي في
اجتساعات ال ؾمشترن في مؾسكؾ ،تدمؼ مشرت و ازرة الخارجية فزال عؽ مشرت رئيس الؾزراء أثشاء
حكؾمة ماوتدي تؾنغ ،تؾفي عام  ،5413يشغر علد الؾىاب ال يالي ،نامل زىيرؼ ،السردر الدابق،
ص.331
(1) Jelavish Barbara, St, Peters Burg and Moscow Tsarist and Soviet Foreign
ت؛;Policy 1914-1974, London, 1972, P. 384.
ق ازتظٕ،ٛتقٌّ دزتقٌعاإلك،تص.457-458؛ت ٛزختِدإله،تقٌّ دزتقٌعاإلك،تص.31تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل الجلية السؾحدة بيؽ القؾات الذيؾعية الريشية والقؾات الؾطشية ،يشغر ت
صفاء نريؼ شكر ،السردر الدابق،

ص .83-83ت
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 )5بيير روسيو ،الثؾرة الريشية ،ماوية يانان ،الثؾرة واإلكراه التاريخي ،ج ،9مرنز دراسات وأبحاث

السارندية واليدار ،آب ،9111 ،لمسزيد يشغر تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 http://www.ahwar.org/debat/show.art.asp?aid=43630p5ت

 )5يؾنغ تذانغ وجؾن ىؾليداؼ ،السردر الدابق ،ص.933؛تصفاء نريؼ شكر ،السردر الدابق،

ص .81-89ت

 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل السداعدات التي قدميا االتحاد الدؾفييتي إلى الريؽ بيؽ

عامي  ،)5495-5431يشغر
John W. Garver, OP. Cit, Pp.37-39.
 )5ماوتدي تؾنغ ،السردر الدابق ،ص  .135-954ت
(1) Max Beloff, The Foreign Policy of Soviet Union 1929-1941, Vol. 2,
New York, 1952, P. 224.
 )5فؾزؼ درويش وحدان حالق ،تاريل الذرق األقرى الحديث والسعاصر ،5 ،بيروت،9115 ،

ص

 .518ت

)5تمراد ناصر علد الحدؽ السياحي ،السردر الدابق ،ص.39؛ صفاء نريؼ شكر ،السردر الدابق،
ص .49ت

 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل قرفا القؾات اليابانية لألسظؾل األمريكي في ميشاء بيرل ىاربر،
يشغر

ت

شؾقي عظا هللا الجسل وعلد هللا علد الرزاق إبراىيؼ ،تاريل أوربا مؽ الشيزة حتى الحرب اللاردة،

القاىرة ،9111 ،ص.983؛ صفاء نريؼ شكر ،السردر الدابق ،ص.511

 )5تذد تتتر آرث تتر ب تتؽ ،الذ تترق األقر تتى ،م تتؾجز ت تتاريخي ،ترجس تتة حد تتيؽ الح تتؾت ،الق تتاىرة،5418 ،

ص ،.391شؾقي عظا هللا الجسل وعلد هللا علد الرزاق إبراىيؼ ،السردر الدابق ،ص.983

 )5جي ديلؾريؽ ،الحرب العالسية الثانية مؽ وجية الشغر الدؾفييتية ،ترجسة خيرؼ حسادة ،القاىرة،

 ،5431ص.514-518
 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل الستتسرات الدولية التي عقدت بيؽ عامي  ،)5491-5493يشغر
صفاء نريؼ شكر ،السردر الدابق،

ص.559-514ت ت

 )5تعد مشذؾريا جزءاً مؽ أراضي الريؽ ،وىي مؾطؽ أسرة السانذؾ التي حكسا الريؽ بيؽ

عامي  ،)5455-5399وتحتل مؾقعا استراتيجياً ميسا مؽ الريؽ وىي تذسل ثالث مقاطعات صيشية
951
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وىي مؾندن وىاربؽ وسش شغ ،فزال عؽ نؾن مشذؾريا غشية بالسعادن وتشعؼ بسؾانئ لمسياه الدافرة

الثسيشة بالشدلة لملحرية الدؾفييتية أق أنيا لسديشة فالدفدتؾك اللحرية الدؾفييتية ،يشغر مشتيى طالت
سمسان ،دراسات وثائقية في تاريل اليابان الحديث والسعاصر 5 ،5481-5111ن بغداد،9151 ،

ص.544؛
P. 8.
(1) John W. Spanier, American Foreign Policy Since World War 11,
;Edition Second, New York, 1968, P.75.
مراد ناصر علد
John W. Garver, OP. Cit,

الحدؽ السياحي ،السردر الدابق ،ص.39

 )5يالظا مديشة تابعة لالتحاد الدؾفييتي ،وتقع في شلو جزيرة القرم ،عقد فييا زعساء الدول ال لرػ
روزفما ،تذرشل ،ستاليؽ) عام  5491اىؼ متتسر خالل الحرب العالسية الثانية ،يشغر حيدر علد

الجميل علد الحديؽ الحربية ،متتسر بؾتددام والقزية األلسانية  5493-5491رسالة ماجدتير غير

مشذؾرة ،نمية التربية ،جامعة اللررة ،9111 ،ص.13-93

 )5نان ستاليؽ قد ابمغ الحمفتاء انتو بحاجتة إلتى نقتل خستس وعذترون فرقتة علتر ستيليريا إلرستاليا إلتى

اليابان ،ولؼ يكؽ مؽ السسكؽ انجاز تمػ السيسة قلل اقتل متؽ أربعتة شتيؾر .يشغتر زيشتت جلتار شترىان
الحدشاوؼ ،السؾقف األم تتيرني متؽ التحتترب األىتمتيتتة الريت تشتي ت تتة  ،)5494-5499رستالة ماجدتتير غيتر
مشذؾرة ،جامعة اللررة ،نمية التربية ،9118 ،ص.15
(1)Cordon H. Chang, Friends and Enemies the United Stats China and
Soviet Union 1948-1972, Stanford University Press, California, 1990,
P. 6.
()1تإلٛزتتآزجس:ت٠ٚعّٝتط٠ضات(ٌ)ٓ ٛتطتدتقٌّٛقٔئتقٌ  ١ٕ١تقٌّ ّٙتفٟت سٗت ص٠سةتٌ١مأٚ ٚك.تٕ١ِٚماءت
قٌدخٛيتٌجٕٛيتِٕ ٛز٠اتقٌنٟتلممت ّايت سقتقٌ ،ٓ١تلُتقيظن١وءتعٍٙ١اتِٓتلسًتقٌ١اإلأٓ١١تفٟتقٌةمسيت
قٌ مم ١ٕ١تقٌ١اإلأ ١م تفممٟت1799-1794ت،تٚلممُتلأ ١س٘مماتٌٍ١اإلمماْتإلّ ٛم تِعا٘ممدةت ّٔٛ١عممىٟتقٌنممٟتطٔٙممبت
قٌةسي.تٚإلعدتلدخًتقٌمٜٛتقٌاسإل ١تقٌنٟتطعمسبتذٌهت،تطع١دتلٌٝتقٌ م.ٓ١تجمُتقتنٍنمٗتزٚظم١ات،تقٌنمٟتوأمبت
تس ٠تعٍٝتقٌة مٛيتعٍمٝتِٕ١ماءتخماٌٟتِمٓتقٌجٍ١مدتفمٟتقٌّةم١ظتقٌٙما ت،تٚفمٟتعماَت1797تت مٍبت
زٚظ١اتعٍٝتعمدتل٠جازتٌ سٗت ص٠سةتٌ١أٚ ٚكتٚقٌةكتفٟتإلٕماءتخمظتظمى تتد٠مدت٠سإلبٙماتإلاٌعمى تقٌةد٠د٠م ت
قٌ  ١ٕ١تقٌ سل ١تفٟت٘ازإل،ٓ١تٚإلاٌناٌٟتِمتظى تقٌةد٠دتعسستظم١س١س٠ا.تطٔ مأتقٌمسٚضتلاعمدةتإلةس٠م ت مد٠دةت
قٌنة ٓ١تيظبٌُٙٛتفٟتقٌّة١ظتقٌٙا تفٟتِٕ١ماءتآزجمس،تٚإلمدطتلبم٠ٛستِٕ١ماءتلجمازٞتفمٟت قٌمٟت( قٌ١ماْ)ت
قٌمس٠س ،تٚفٟتعاَت1903تطوًّتزإلبٗتإلعىهتقٌةد٠مدتلٌمٝت٘مازإل.ٓ١تٚفمٟتط٠مازت1904تقظمنٌٝٛتقٌ١اإلمأْٛ١ت
عٍممٝتِٕ١مماءت قٌ١مماْ( ق٠سْ).تٚإلّ ٛم تتِعا٘ممدةتإلٛزلعممّٛتتقٌنممٟتطٔٙممبتقٌةممسيتقٌ١اإلأ١م -قٌسٚظمم ١تعمماَت
،1905تٔمٍبتإلٛزتتآزجستلٌٝتقٌ١اإلاْ،تٌ ١سحتلاعدةتٌٍعٍّ١اتتقٌععىس ٠تقٌ١اإلأ ١تٌ١طتفمظتفٟتِٕ مٛز٠ات
ٌٚىٓتط٠ضاتفٟت ّايتقٌ ،ٓ١تٚفٟت ساطتعاَت1945تطلستِؤلّست٠اٌباتع ٛةتللٍُ١تٌ١أٚ ٚكتلٌٝتقيلةما ت
958
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قٌعٛف١١نٟتإلعدت قٌةمسيتقٌعاٌّ١م تقٌحأ١م ،تٚإلّ ٛم تِعا٘مدةتصمدقل تٚلةماٌرتلمُتلإلسقِٙماتفمٟتِٛظمىٛتفمٟت
ٚلبتيتكتِٓتذٌهتقٌعاَتإلٓ١تقٌ ٓ١تٚقيلةا تقٌعٛف١١ن،ٟتلُتقيلفماقتعٍمٝتطْتلعمن دَتقٌماعمدةتقٌسةس٠م ت
ٌسمممٛزتتآزجمممستإلاي مممنسقنتإلمممٓ١تقٌسٍمممد(ٓ٠قيلةا تقٌعمممٛف١١نٟتٚقٌ ممم)ٓ١تٌّمممدةت30تعا اِمممات،تٌىمممٓتقيلةممما ت
ياتعممٓت ممؤْٚتقٌممدفا ت،تإلاظممنحٕاءتِٕ١مماءت ق٠سْٚ.طخ١ممسقتقٔعممةسبتآخممستقٌمممٛقتت
قٌعممٛف١١نٟتظمم١ىْٛتِعممؤ ٚت
قٌعٛف١١ن ١تِٓتٌٓ ٛت(إلٛزتتآزجس)تفٟتعاَت1955ت،تٚإلعمدتذٌمهتطصمسةبتلاعمدةتإلةس٠م تصم ١ٕ١تِّٙم ،ت
ٕ٠ظس-:
https://www.britannica.com/place/Dalian

() 1ت ق٠سْ:تطتدتقٌّٛقٔئتقٌ ، ١ٕ١تٚذقتتِٛلمتقظنسقل١جٟتُِٙتٌٍاا٠م ،ت٠مممتفمٟتقٌبمسجتقٌجٕمٛإلٟتٌ مسٗت
ص٠سةتٌ١أٚ ٚك،تٚخا ٍيتِٓتقٌجٍ١دتطٛقيتقٌعاَ.تإلعدتطْتقظنٌٝٛتقٌسٚضتعٍمٝت مسٗت ص٠مسةتٌ١مأٚ ٚكتفمٟت
عاَت،1797تزوصٚقتفٟتقٌسدق ٠تتقٌىح١ستِٓتق٘نّاُِٙتعٍمٝتإلٕماءتقٌماعمدةتقٌسةس٠م تقٌ م ١ٕ١تقٌّ ٛم ٛةتفمٟت
إلٛزتتآزجستوّممستيظمبٌُٙٛتفمٟتقٌّةم١ظتقٌٙما .تِٚممتذٌمهت،تفممدتقخنمازٚقتط٠ضماتلس٠م تصم١دتصما١سةت
ِجماٚزةتفمٟت مسٗت ص٠مسةتلممدعٝتوٕ٠ٛجٕ١مٛقت،تٌ١منُتلب٠ٛس٘ماتوّٕ١ماءتلجممازٞتزئ١عم،ٟتططٍممٛقتعٍ١مٗتقظممُت
قٌ.ٟٕ١تٌمدتٚضعٛقتِد ٕ٠تٚقظع تعٍٝتقٌبسقشتقٌاسإلٟت،تٔٚحسٚقتقٌّٕ١ماءت،تٚطلماِٛقتطزصمف ت،تٚطزصمف ت،ت
ٚتٛق صتٌألِٛقخ.تلُتقئنٙاءتِمٓتقٌّستٍم تقيٌٚمٝتفممظتِمٓتقٔمدي تقٌةمسيتقٌسٚظم ١تقٌ١اإلأ١م تفمٟتعماَت
.1904تإلعدتطْتلُتٔمًتقٌع١بسةتعٍٝت سٗت ص٠سةتٌ١أٚ ٚكتلٌٝتقٌ١اإلاْتفٟتعاَت1905ت،تطوًّتقٌ١اإلأْٛ١ت
(قٌممرٓ٠تطعمما ٚقتلعممّ ١تِٕ١مماءت ق٠ممسْ)تقٌ ب م تقٌسٚظمم ١ت،تلبمم٠ٛسٖتٚإلةٍممٛيتعمماَت1931ت،توأممبتِد ٕ٠م ت
ااتوس١سقت،تٚلجاٚشتتجّٙاتقٌنجازٞت ٕاٙإ٠.ٞظس-:تت ت
ق٠سْ()Dairenتِٕ١ا اءقتص١ٕ١
ا
https://www.britannica.com/place/Dalian

)5علتد العغتيؼ رمزتان ،تتأريل أوربتتا والعتالؼ الحتديث متؽ عيتتؾر اللرجؾازيتة إلتى الحترب اللتتاردة ،ج،3
القاىرة ،5443 ،ص.589-514؛ مشتيى طالت سمسان ،السردر الدابق ،ص.911
 )5زيشتت جلتار شترىان الحدتشاوؼ ،السرتدر الدتابق ،ص.15؛
Cit, P.210.
 )5لمسزيد مؽ التفريل حؾل متتسر بؾتددامُ .يشغر -

John W. Garver, OP.

حيدر علد الجميل علد الحديؽ الحربية ،السردر الدابق ،ص .531-49
 )5فياتذيدتتالف ميختتايمؾفيتش مؾلؾتتتؾفت  ،)5483-5841سياستتي ورجتتل دولتتة ستتؾفيتي ،ولتتد عتتام

 5841في قرية نؾنارنا ،أنزؼ إلى الحزب الذيؾعي عام  ،5413حيؽ نان طاللا في جامعتة نتازان،
قام بتدور بتارز فتي أحتداث الثتؾرة اللمذتفية فتي روستيا عتام  ،5451أنتختت عزتؾاً فتي المجشتة السرنزيتة

لمحزب الذيؾعي عام  ،5495عيؽ وزي اًر لمخارجية بتيؽ عتامي  ،)5494-5434مثتل بتالده فتي اغمتت
الستتسرات التي عقدت أثشاء الحرب العالسية الثانية ،أبعتد متؽ المجشتة السرنزيتة لمحتزب عتام  ،5411ثتؼ

طتترد متتؽ الحتتزب عتتام  ،5439عمتتى اثتتر معارضتتتو جيتتؾد خروشتتؾف فتتي تقميتتل الشزعتتة الدتتتاليشية فتتي
الدياسة الدؾفييتية ،إال أنو عاد إلى الحزب عام  ،5489تؾفي عام  ،5483لمسزيد يشغر
; http://biography.yourdictionary.com/vyacheslav-mikhailovich-molotov
954
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http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100204834

(1)Yee Wah Foo,The 1945 Sino-Soviet Treaty, (Chiang Kaishek’s Last
Ambassador to Moscow), 2011, Pp. 188-189, cited in:
https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230297692_14., John W. Garver, OP.
Cit, P.214.
(1) Ibid., Pp. 214-215.
(1) Meeting between Marshal Stalin and Dr. Soong, June 30, 1945,
Cold War International History Project, Cited in:
https://www.wilsoncenter.org, (Hearafter will be Cited as (C.W.I.H.P).,
P.2.
(1) Ibid., P. 2.
(1) Ibid., .Pp.2-3.
 )5وليام أفريل ىاريستان  ،)5483-5845سياستي ورجتل دولتة أميرنتي ،ولتد عتام  5845فتي مديشتة
نيؾ يؾرك ،تخرج مؽ

جامعة يال عام ،5453أنزؼ إلى شرنة السحيط اليادؼ لذتون السال والرشاعة عام  ،5451وأصلن
رئيداً ليا عام

 ،5499انرتترف إلتتى الدياستتة بانزتتسامو إلتتى الحتتزب التتديسقراطي األميرنتتي عتتام ُ ،5433عتتيؽ ستتفي اًر
للالده في اإلتحاد
الدؾفييتي بيؽ عامي  ،)5491-5495ثتؼ ستفي اًر فتي لشتدن عتام  ،5493عيشتو الترئيس ىتارؼ ترومتان
مداعداً لو في الذتون

الخارجية ليرلن مدتوالً عؽ تشفيذ مذروع مارشال عام  ،5411عسل مدتذا اًر لألمؽ القؾمي في أثشتاء
الحرب ال ؾرية،

انتختتت حاكس تاً لشيؾيتتؾرك عتتام  ،5419شتتغل مشاصتتت عتتدة فتتي عيتتد ال ترئيس جتتؾن نيشتتدؼ ،وفتتي عيتتد
الرئيدجؾندؾن ،تؾفي عام  .5483يشغر -
Frank N. Magill (ed), The 20th Century Go-N: Dictionary of World
;Biography, Vol.8, Routledge, 2014, Pp. 3-4.
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAharrimanA.htm

(1) Summary of Averell Harriman Meeting with T. V. Soong, July.1, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., P.2.
 )5لؼ يدتمؼ رئيس الحكؾمة الريشية شيانغ ناؼ شيػ ندخة مؽ اتفاقية يالظا إال في الخامس عذر
مؽ حزيران  ،5491أؼ بعد أربعة أشير مؽ االتفاق ،أق سمسا إليو رسسيا مؽ قلل الدفير األمريكي
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في الريؽ باتريػ جي  .ىؾرلي (.)Patrick J. Hurleyتيشغر John W. Garver, OP. -
Cit, P.209.تتتتت ت
 )5فران ميؽ ديالنؾ روزفما  ،)5491-5889رئيس الؾاليات الستحدة األميرنية ،أصيت بالذمل
عام  ،5495تؾلى
الحكؼ في  ،5439أعترف بالحكؾمة الدؾفييتية عام  ،5433أنتخت لمسرة الثانية عام  ،5433وأقام
عالقات وطيدة مع

بريظانيا وفرندا ،أعمؽ الحرب عمى ألسانيا في الحادؼ عذر مؽ نانؾن األول  ،5495أثر اليجؾم
الذؼ ششو اليابانيؾن

عمى بيرل ىاربر في الدابع مؽ نانؾن األول  ،5495ونان لو دور ميؼ في أجراء المقاءات
والستتسرات مع حمفائو ،التي

ساعدت عمى حل اإلشكاالت والرعؾبات فيسا بيشيؼ ،تؾفي في الثاني عذر مؽ نيدان  ،5491أؼ
قلل نياية الحرب
العالسية الثانية .يشغر -أحسد خزر ،فران ميؽ روزفما إلى القسة عمى نرسي متحرك ،دار السعارف،
القاىرة،5449 ،

ص .55-1؛ آالن بالسر ،السردر الدابق ،ج ،9ص.240-938؛ت ت
Jeffrey W. Coker, Franklin D. Roosevelt: A Biography, Greenwood
Press, USA,
2005,Pp.1-14.
()1تٔٚعممنْٛتٌٔٛ١مماز تظسٕعممستل س ممً،)1965–1784(:تظ١اظممٟتٚز ممًت  ٌٚم تإلس٠بممأ،ٟتذٚتقٌن ٛممٗت
قٌّةافظتظ١اظ١اا،تإلدطتت١الٗتقٌعٍّ ١تفٟتقٌ دِ تقٌععمىس ٠تفمٟتقٌٕٙمدتعماَت،1795تقظمستفمٟتتمسيتقٌسم٠ٛست
فٟت ٕٛيتطفس٠م١اتعاَت،1900تٚعٍٝتقجستع ٛلٗتقٔن تٔائسااتعٓتتصيتقٌّةافظٓ١تفٟتقٌسسٌّماْ،تٚإلعمدت
طزإلمتظٕٛقتتقٔضمُتلٌمٝتتمصيتقيتمسقز،تعمٓ١تٚش٠مسقاتٌٍنجمازةتإلمٓ١تعماِٟت(،)1910–1907تٚٚش٠مسقات
ٌٍدقخٍ ١تإلٓ١تعاِ،)1911-1910(ٟتجُتٚش٠سقاتٌٍسةس٠م تإلمٓ١تعماِ،)1915-1911(ٟتٚٚش٠مسقاتٌٍمرخ١سةت
إلٓ١تعاِ،)1919-1918(ٟتجُتٚش٠سقاتٌٍةسإل ١تإلٓ١تعاِ،)1921-1919(ٟتٚٚش٠مسقاتٌٍّعمنعّسقتتإلمٓ١ت
عاِ،)1922-1921(ٟتجُتٚش٠سقاتٌٍ صقٔم تإلمٓ١تعماِ،)1929-1924(ٟتطعُ١مدتلٕ م١سٗتٚش٠مسقاتٌٍسةس٠م ت
عاَت،1939تٚفمٟتعماَت1940تلمُتلىٍ١فمٗتإلن مىً١تقٌةىِٛم تقٌسس٠بأ١م ،تٚلما تإلس٠بأ١ماتلٌمٝتقٌٕ مستفمٟت
قٌةسيتقٌعاٌّ ١تقٌحأ، ١تف مًتتصإلمٗتفمٟتقئن اإلماتتقٌعاِم تعماَت،1945تعما تلٌمٝتزئاظم تقٌمٛشقزةتإلمٓ١ت
عاِ1951(ٟت–ت،)1955تلماعدتِٓتقٌسسٌّاْتٚقٌة١اةتقٌع١اظ ١تعاَت،1964تلٛفٟتعماَت.1965تٌٍّص٠مدت
ٕ٠ظس:تدمحمتٛ٠ظرتلإلسقُ٘١تقٌمس،ٟ ٠تٔٚعنْٛتل س ًتٚ ٚزٖتفٟتقٌع١اظ تقٌسس٠بأ ١تتنمٝتعماَت،1945ت
ططسٚت ت ونٛزقٖت ١ستِٕ ٛزة،ت اِع تإلادق ،توٍ ١تق ٢قي،ت.2005؛ ت
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Jeremy Havardi, The Greatest Briton: Essays on Winston Churchill's
Life and
)Political Philosophy, Edition First, Shepheard-Walwyn (Publishers
Ltd, London,
2009.; Robert Eccleshall and Graham Walker(ed),Biographical
Dictionary of British Prime Ministers,London,1998, P. 295.
(1)Record of a Meeting between T.V. Soong and Stalin, July .2, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., P.2-3.
(1) Ibid., Pp.2-3.
(1) Ibid., P.3.
 )5أقميؼ التلا إقميؼ صيشي يقع جشؾب غرب الريؽ وتذترك حدوده الغربية مع نذتسير تظتل حتدوده
الجشؾبي تتة عم تتى اليش تتد والشيل تتال وبع تتض الؾالي تتات الر تتيشية ،وتح تتيط بح تتدوده الذتتترقية والي تتة شت تيانغياؼ

الريشية ،تلمغ مداحتو حؾالي مميؾن و  991ألف كيمؾ متتر مربتع ،أعمتؽ استتقاللو عتام  5453بتذتجيع
مؽ بريظانيا ،أعيد إلى الريؽ بعد احتاللو مؽ قلل القتؾات الرتيشية عتام  ،5411وحرتل عمتى الحكتؼ
الذاتي تحا الديادة الريشية .لمسزيد مؽ التفريل يشغر

علد الؾىاب ال يالي وآخرون ،السؾسؾعة الدياسية،ج ،5 ،1الستسدة العربية لمدراسات والشذر،

بيروت ،5441،ص.511
(1)Record of a Meeting between T.V. Soong and Stalin, July .2, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., Pp.8-9.
(1) Ibid., Pp.8-9.
 )5نانتتا الرتتيؽ تعتستتد فتتي اقترتتادىا عمتتى االتحتتاد الدتتؾفييتي فلمتتغ حجتتؼ متتا تدتتتؾرده متتؽ مؾستتكؾ
حتؾالي  ،%11وأكثرىتا متتؽ اعالت والسعتتدات ،فتتي حتتيؽ نانتتا الرتتيؽ ترتتدر إلتتى االتحتتاد الدتتؾفييتي
السؾاد الغذائية والخامات .يشغر  -ت خيتر التؾادؼ ،تجتارب الرتيؽ متؽ التظترف إلتى االعتتدال،5 ،

بيروت ،9118 ،ص .93ت ت
(1)Record of a Meeting between T.V. Soong and Stalin, July .2, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P).,Pp.3-4.
(1) Ibid., Pp.4-5.
 )5فالديفؾستتػ وىي أىؼ مؾانئ االتحاد الدتؾفييتتي تقع في أقرى شترق ستيلتيريا عمى السحيط
اليادؼ ،ال تتجسد مياىيا
شتاء وىي قاعدة للشاء الدفؽ ومرانع الظائرات ،وأصلحا قاعدة بحرية بعد أن فقدت روسيا ميشاء
ً
بؾرت آرثر لرالن
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اليابان عام  ،5411كانا مرنز تسؾيؽ رئيدي في الحربيؽ العالسيتيؽ األولى والثانية .يشغر -كمؾد
جؾليان ،اإلملراطؾرية

األمريكية ،ترجسة ناجي أبؾ خميل وفتاد شاىيؽ ،5 ،بيروت ،5411 ،ص .913-911؛ ت شفيق
غربال ،السؾسؾعة
العربية السيدرة ،مد ،9دار الشيزة ،بيروت ،.5481 ،ص.5311
(1)Record of a Meeting between T.V. Soong and Stalin, July .2, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., P.6.
(1)Ibid., P.7.
(1)Ibid., Pp.7-8.
(1) Cable, Summary of Averell Harriman Meeting with T. V. Soong,
July. 3, 1945, Cited in: (C.W.I.H.P).,P.2.
(1) Ibid., P.2.
(1) Ibid., P.2.
(1) Cable, Summary of Averell Harriman Meeting with Stalin and T. V.
Soong, July. 3, 1945, Cited in: (C.W.I.H.P).,P.2.
(1) Ibid., P.2.
(1) Ibid., P.2.
 )5مستتا تجتتدر اإلشتتارة إليتتو ان شتتيانغ نتتاؼ شتتيػ نتتان قتتد عقتتد متتتتس اًر ل لتتار السدتتتوليؽ الرتتيشييؽ فتتي

الخ تتامس م تتؽ تس تتؾز  5491لسشاقذ تتة مظال تتت س تتتاليؽ وبع تتد نق تتاش طؾي تتل ق تترر الس تتتتسرون قل تتؾل تم تتػ
السظالتتت السذتتروطة بذتتأن مشغؾليتتا الخارجيتتة ،وقتتال شتتيانغ إقا رفزتتا مظالتتت ستتتاليؽ فدتتيكؾن متتؽ

السدت ت ت تتتحيل التؾصت ت ت تتل إلت ت ت تتى اتفاقت ت ت تتات تزت ت ت تتسؽ الدت ت ت تتالمة اإلقميسيت ت ت تتة واإلداريت ت ت تتة لسشذ ت ت ت تتؾريا وست ت ت تتيؽ-
شيانغ  )Xinjiangوفي اليؾم التالي أستتدعى شتيانغ الدتفير األميرنتي فتي الرتيؽ بتاترك جتي ىتؾرلي
 )Patrick-J-Hurleyوطمتتت مشتتو أن يشقتتل عمتتى الفتتؾر إلتتى ىتتارؼ أس .ترومتتان Harry S.

 )Trumanخلتتر "التشتتازالت القرتتؾػ" الستعمقتتة بسشغؾليتتا الخارجيتتة وبتتؾرت آرثتتر ودايتترن وستتكة حديتتد

مشذت ت ت ت ت ت ت ت ت تتؾريا التت ت ت ت ت ت ت ت ت تتي نت ت ت ت ت ت ت ت ت تتان عمت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى است ت ت ت ت ت ت ت ت تتتعداد لتقت ت ت ت ت ت ت ت ت تتديسيا الت ت ت ت ت ت ت ت ت تتى ست ت ت ت ت ت ت ت ت تتتاليؽ .يشغت ت ت ت ت ت ت ت ت تتر -
John W. Garver, OP. Cit, Pp.217-218.
(1) Cable, Summary of Averell Harriman Meeting with T. V. Soong,
July. 5, 1945. , Cited in: (C.W.I.H.P).,P.2.
(1) Record of a Meeting Between T. V. Soong and Stalin, July. 7, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P).,P.2.
(1) Ibid., Pp.2-3.
(1)Ibid., Pp.3-4.
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(1) Record of a Meeting Between T. V. Soong and Stalin, July. 9, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., P2.
(1) Ibid., P2.
 ) 5يلدو أن برقية شيانغ ناؼ شيػ نانا قد وصما سؾنغ قلل افتتاح الجمدة الثالثة في الداعة

الحادية عذر مؽ مداء الدابع مؽ تسؾز  ،5491إال ان سؾنغ أختار أن يقؾم بسحاولة أخرػ إلقشاع

ستاليؽ قلل التخمي عؽ مشغؾليا الخارجية .يشغر -
John W. Garver, OP. Cit, Pp.218-219.
(1)Record of a Meeting Between T. V. Soong and Stalin, July. 9, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., Pp. 2-4.
(1) Ibid., p.3-5.
.
 )5سيؽ -شيانغ اكلر األقاليؼ الريشية إقا تلمغ مداحتو حتؾالي  543مميتؾن نيمتؾ متتر مربتع ،ويذتكل
 %51مؽ مداحة الرتيؽ،وىؾ إقمتيؼ يتستتع بحكتؼ قاتتي،تومتؾطؽ لعتدد متؽ الجساعتات العرقيتة ،بستا فتي
قلتتػ األويغتتؾر ،اليتتان ،ال ازاخدتتتاني ،ىتتؾؼ ،الظاجيتتػ ،قرغيتتز ،السشغتتؾل والتتروس .تحتتده ثستتان دول،

فالريؽ تحده مؽ جية الذرق بيشسا يحده االتحاد الدؾفييتي متؽ جيتة الغترب ،استسو األصتمي ترندتتان

الذرقية ،ومعشى نمسة سيؽ-شيانغ الحدود الجديدة أو الديادة الجديدة ،لمسزيد مؽ التفريل يشغر
Taylor and Francis Group, The Territories of the People’s Republic of
China, First Edition, London and New York, 2002, P. 217-220.
(1)Record of a Meeting Between T. V. Soong and Stalin, July. 9, 1945,
Cited in: (C.W.I.H.P)., Pp. 3-4, 7-8.
(1) Ibid., Pp.2- 5.
(1) Ibid., Pp. 3-4.

(1) Cable, Summary of Averell Harriman Meeting with T. V. Soong, July
.10, 1945, Cited in: (C.W.I.H.P).,P.2.
(1)Ibid., P.2.
(1)Ibid., P.2.
(1)Ibid., P.2.
()1توٛقٔنٔٛك:توأبت سٗت ص٠سةتٌ١أٚ ٚكتل قز٠اات صءقاتِٓتِماطعم تٌ١مإ١ٔٚك.تفمٟتعماَت1772ت،تطظعمبتت
لاعممدةتإلةس٠م تِٚةبم تٌنىس٠ممستقٌفةممُتفممٟتLüshunkouتإلمماٌمسيتِممٓتقٌبممسجتقٌجٕممٛإلٟتٌ ممسٗتقٌجص٠ممسةت
ٌ١أٚ ٚك،تقتنٍبتلِسسقطٛز ٠تقٌ١اإلاْتقٌّٕبم تخويتقٌةسيتقٌ م ١ٕ١تقٌ١اإلأ١م تقيٌٚمٝت()1795-1794ت
،تٚإلّ ٛت سٚطتِعا٘دةت ّٛٔٛ١ظ١ىٟتقٌنٟتٚلعنٙاتقٌ١اإلاْتٚقٌ ٓ١تبٔٙماءتقٌةمسيتفمٟتطإلس٠مًت1795ت
،تقونعمسبتقٌ١اإلماْتقٌعم١ا ةتقٌىاٍِم تٌٍّٕبمم .تِٚممتذٌمهت،تفمٟت ضمْٛتطظماإل١مت،تضماببتطٌّأ١ماتٚفسٔعمات
ٚزٚظ١اتعٍٝتقٌ١اإلاْتٌٍنٕاشيتعٓتقيزقضٟتلٌٝتقٌ ،ٓ١تفٟتِاتواْت٠عّٝتقٌندخًتقٌحوجم،ٟتفمٟت ٠عمّسست
1798ت ،ت خٍبتظفٓتقٌسةس ٠تقٌسٚظ ١تِٕ١اءتٌ ٛمٔٛىٛت،تقٌمرٞتإلمدطٚقتقظمن دقِٗتوماعمدةتطِاِ١م تٌعٍّ١ماتت
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قٌدٚز٠اتتلساٌ ت ّايتقٌ ٓ١تٚوٛز٠اتٚإلةستقٌ١اإلاْ.تطعا تتقبِسسقطٛز ٠تقٌسٚظ ١تلعّ ١تِٕ١ماءتإلمٛزتت
آزجس.تفٟتِازضت1797ت،قظنأ ستتزٚظ١اتزظّ١ااتقٌّٕبم تٌّدةت25تعاِااتِٓتقٌ .ٓ١تفٟتعاَت1799ت،ت
طظعبتزٚظ١اتِد ٕ٠ت قٌٕ،ٟتلٌٝتقٌ ّايتِسا سةتِٓتقٌماعمدةتقٌسةس٠م تفمٟتإلمٛزتتآزجمس،ت٘مرقتطصمسحتفّ١مات
إلعدتِد ٕ٠ت ق٠سْت(.)Dairenتفٟتعاَت1797ت،تإلدطتتزٚظ١اتفمٟتإلٕماءتخمظتظمى تتد٠مدت مّاياتِمٓتِٕ١ماءت
آزجستٌسإلظت ٌٟٕ١تإلاٌعى تقٌةد٠د ٠تقٌ  ١ٕ١تقٌ سل ١تفٟت٘ازإل.ٓ١توماْت٘مرقتقٌ مظتقٌّةفمصت٘مٛتظمى تتد٠مدت
ٕٛيتِٕ ٛز٠ا.تإلّ ٛتِعا٘مدةتإلٛزلعمّٛتت()1905تقٌٕالجم تعمٓتقٌةمسيتقٌسٚظم ١تقٌ١اإلأ١م ت،تتٍمبت
قٌ١اإلاْتِةًتزٚظ١اتوّؤ س.تٚلُتتلّد٠دتِدةتعمدتقب٠جازتفٟتللٍُ١توٛقٔنٔٛكتقٌّعنأ ستلٌٝت99تظمٕ ت،تطٚت
تنٝتعاَت، 1998تإلعدتقٌةمسيتقٌعاٌّ١م تقٌحأ١م ت،تقتنمًتقيلةما تقٌعمٛف١١نٟتقبلٍمُ١ت،تٚقظمن دِبتقٌممٛقتت
قٌسةس ٠م تقٌعممٛف١١ن ١تلاعممدةتإلممٛزتتآزجممستقٌسةس ٠م .تجممُتتٌٛممٗتقيلةمما تقٌعممٛف١الٟتلٌممٝت ّٛٙز ٠م تقٌ ممٓ١ت
قٌ عس ١تفٟتعاَت.1955تٕ٠ظس -:ت
تhttps://en.wikipedia.org/wiki/Kwantung_Leased_Territoryت
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