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 8494كانون األول  – 8491تشرين األول  -عالقات االتحـاد السوفيتـي مع كوريا الشمالية 
 د. حيدر عبد الرضا التميمي
 جامعة البصرة/ كمية اآلداب

 المقدمة 
، توصؿ االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية إلى اتفاؽ 9191 – 9191بعد انتياء الحرب العالمية الثانية 

، تكوف لمقوات السوفيتية السيطرة 93يفصؿ بينيما خط عرض  يقضي بتقسيـ شبو الجزيرة الكورية إلى منطقتي احتالؿ،
 عمى شمالو، والواليات المتحدة عمى جنوبو. 

التي ىي كيانات لـ تكف موجودة  –كحدود ترسيـ، ليس بيف شطري كوريا الشمالي والجنوبي  93يبدو أف خط عرض 
نما ىو أداة فصؿ بيف مناطؽ االحتالؿ السوفيتي واألمريكي –أصاٌل  ، وعميو أرادت حكومة موسكو بناء دولة مستقمة في وا 

التي سبقتيا في تأسيس  -كوريا الشمالية تتبنى النظاـ االشتراكي، وتكوف ليا سدًا منيعًا ضد تطمعات اإلدارة األمريكية 
عمى سبيؿ لتقويض االشتراكية في العالـ مف خالؿ مشاريع عدة منيا  –جميورية كوريا الجنوبية ذات النظاـ الرأسمالي 

المثاؿ وليس الحصر: " مشروع مارشاؿ، ومبدأ تروماف ". ويبقى السؤاؿ المطروح عمى وفؽ ما تقدـ، ىؿ نجح السوفيت 
في بناء دولة شيوعية موالية ليـ في الجزء الشمالي مف شبو الجزيرة الكورية أـ أنيـ فشموا ؟ وىذا ما سوؼ نتعرؼ عميو مف 

 خالؿ دراستنا لموضوع البحث. 
كاف مف الصعب عمى أي باحث عربي أو اجنبي تناوؿ ودراسة موقؼ  9119بؿ سقوط االتحاد السوفيتي عاـ وق

موسكو مف قضايا عديدة في العالـ، بسبب نقص الوثائؽ والمعمومات المتوفرة حوؿ تمؾ المواضيع، إذ أف الحكومة الروسية 
وبصورة غير كاممة، حيث ظمت موسكو متحفظة مف نشر  9119لـ تقـ بنشر الوثائؽ المتعمقة بتمؾ القضايا إال بعد عاـ 
 البعض منيا لعدة أسباب قد تكوف سياسية أو غيرىا. 

، 9191–9193عمى وفؽ تمؾ المعطيات ارتأيت دارسة موضوع العالقات بيف االتحاد السوفيتي وكوريا الشمالية 
كي ومنيا كوريا الشمالية، خاصة في عيد جوزيؼ لكشؼ حقيقة وخمفيات العالقات السوفيتية مع بمداف المعسكر االشترا

 ستاليف، التي كانت حقبة حكمو عالمة فارقة في تاريخ االتحاد السوفيتي الحديث. 
قسـ البحث إلى مقدمة ومحوريف، األوؿ: دور االتحاد السوفيتي في تأسيس جميورية كوريا الديمقراطية الشعبية في 

، واستغنى الباحث 9191الثاني: طبيعة العالقات بيف البمديف حتى نياية عاـ  ، أما9193الثامف عشر مف تشريف األوؿ 
 عف الخاتمة، عمى اعتبار أف ابرز النتائج التي توصؿ ألييا، يمكف االطالع عمييا مف خالؿ قراءة متف البحث. 

مف قبؿ الباحث البحث المقدـ مف المصادر الميمة التي استخدميا الباحث في تعزيز معمومات موضوع الدراسة، 
 المعنوف:  Weathersby Kathrynاألمريكية المتخصصة في شؤوف الشرؽ األقصى 

Korea 1949 – 1950: To Attak or not Attak: Stalin Kim Il Sung and the prelude to War , 
Cold War International History Project Bulletin , Issue5 , Washington , Spring 1995.  

كمف أىمية البحث أعاله، في انو اعتمد بصورة كبيرة عمى الوثائؽ السوفيتية والصينية، التي تضمنت جميع البرقيات ت
المتبادلة بيف المسؤوليف السوفيت مف جية والقادة الصينييف والكورييف الشمالييف مف جية أخرى، وىو أمر قد ذلؿ مف 

يما واف العديد مف تمؾ الوثائؽ، كاف قد قدميا الرئيس الروسي صعوبة حصوؿ الباحث عمى بعض وثائؽ الكورية، الس
أثناء زيارتو  Kim Young – Samإلى الرئيس الكوري الجنوبي كيـ يونغ ساـ  Boris Yeltsin`sالسابؽ بوريس يمتسف 

 . 9119إلى موسكو في حزيراف عاـ 
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التي أسيمت في تدعيـ وأغناء موضوع  إضافة إلى ذلؾ، استخدـ الباحث العديد مف المصادر العربية واألجنبية
 البحث، ويمكف االطالع عمييا كاممًة، مف خالؿ مراجعة قائمة اليوامش في نياية البحث. 

 8491كانون األول  –دور االتحاد السوفيتي في تأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تشرين األول 
تغيير سياسة االتحاد السوفيتي إزاء كوريا، فعمى الرغـ مف كاف لتأسيس جميورية كوريا الجنوبية اثر كبير في 

معارضتيا في البداية إلقامة دولة مستقمة في جنوب كوريا، إال إنيا في الوقت نفسو أدركت مدى فشؿ سياستيا السابقة، 
ترمي إلى بناء والمتمثمة في حتمية التواجد العسكري المباشر لمسيطرة عمى األوضاع فييا، وضرورة تبني سياسة جديدة 

دولة شيوعية موالية ليا في النصؼ الشمالي مف شبو الجزيرة الكورية، لتكوف "سداً  منيعًا " ضد تطمعات الواليات المتحدة، 
السيما أف رغبة ستاليف في كوريا اقؿ بكثير مما ىي عميو في أوروبا  (1)ي المنطقة كمياػوتأخذ عمى عاتقيا نشر الشيوعية ف

 . (2)واليات المتحدة الشرقية بعكس ال
وانسجاماً مع سياستيا الجديدة، أعطت الحكومة السوفيتية " الضوء األخضر " لمجنة الشعبية في شماؿ كوريا لممضي 

 Democrtic People`s(3) قدماً في وضع دستور جديد، يعمؿ عمى إقامة "جميورية كوريا الديمقراطية الشعبية "
Repulic of Korea ،وعمى الرغـ مف رفض (4)ء انتخابات فييا عمى غرار ما حصؿ في كوريا الجنوبيةواإلعداد إلجرا ،

شكمت حافزًا قوياً  ليـ في اتخاذ خطوات  -في الوقت نفسو  -المجنة الشعبية االعتراؼ بجميورية كوريا الجنوبية، أال أنيا 
 9193جنة الشعبية وفي الثامف مف أيموؿ مماثمة لتأسيس دولة شيوعية مدعومة مف قبؿ االتحاد السوفيتي، حيث عقدت الم

 . (6)الجديدة لمدولة المزمع االعالف عنيا، وتحديد معايير انتخاب حكومة شعبية (5)مؤتمراً  موسعاً  لوضع األسس الدستورية
أعمف رسميًا عف تأسيس حكومة كوريا الشمالية وتعييف كيـ أيؿ سونغ  9193وفي الثامف عشر مف تشريف األوؿ 

Kim Il Sung  أوؿ رئيس وزراء ليا، الذي عبر في أوؿ خطاب لو إلى الشعب الكوري قائالً : " انتقؿ شعبنا بتأسيس
جميورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مف أمة حرميا االمبرياليوف األجانب مف بمدىا، إلى أمة جبارة كريمة. . . . عمى قدـ 

 . (7)المساواة مع بمداف العالـ"
في تحقيؽ السيطرة عمى النصؼ الشمالي مف كوريا  Joseph Stalin إف اىتماـ جوزيؼ ستاليف ويتضح مما تقدـ،

ناجـ عف األىمية االستراتيجية لألرض وما تنتجو مف موارد اقتصادية، واف ىاتيف الفائدتيف يمكف تأمينيا مف دوف 
لة شيوعية صديقة تعتمد عمييا في تحقيؽ أىداؼ االستمرار باالحتالؿ العسكري المباشر لكوريا الشمالية، طالما يتـ بناء دو 

 االتحاد السوفيتي السياسية واالقتصادية في المنطقة. 
ومما ال شؾ فيو، إف حكومتي االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة عمدت إلى تجزئة كوريا التي كانت تحت 

وىكذا انقسمت شبو  (8)سياسيًا مف ىذه الدولة أو تمؾسيطرتيما إلى دولتيف تتبنى كؿ منيما نظامًا مختمفاً عف األخر، ويتبع 
الجزيرة الكورية إلى دولتيف، األولى: شمالية سارت عمى الخط االشتراكي، تحت قيادة حزب العمؿ الكوري بزعامة كيـ، 

 . (9)والثانية: جنوبية سارت عمى الخط الرأسمالي وربطت اقتصادىا بعجمة االقتصاد األمريكي
لسوفيتية عدة خطوات لتأكيد اعترافيا ودعميا لجميورية كوريا الشمالية، إذ عيف ترتني شتيكوؼ اتخذت الحكومة ا

Trenti Shtykov   ،سفيرًا ألوؿ سفارة سوفيتيةً  في بيونغ يانغ، التي أصبحت بموجب الدستور الجديد العاصمة الرسمية
أخر موعد النسحاب  9193نياية كانوف األوؿ   N. Bulganin(10)كما حدد وزير الدفاع السوفيتي نيقوالي بولغانيف 

قواتيـ، مع اإلبقاء عمى بعض المستشاريف العسكرييف والفنييف لتدريب القوات الكورية الشمالية بناًء عمى طمب مف حكومة 
 . (11)كيـ

ضافة إلى وعبر ستاليف في رسالة بعثيا إلى نظيره الكوري الشمالي كيـ ، عف دعمو الكامؿ لحكومتو الجديدة، باإل
مواصمة الدفاع عف الشعب الكوري لبناء " دولتو المستقمة والموحدة "، وأعمف عف رغبتو الحقيقية في إقامة عالقات ودية 

 . (12)ومتوازنة بيف الدولتيف عمى أساس "االحتراـ والمنفعة المتبادلة"
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  8494األول  كانون –الكوريـة الشماليـة كانـون الثاني  –طبيعـة العـالقات السوفيتية 
واالجتماع مع الحكومة السوفيتية، التي  9191شجعت تمؾ التطورات، كيـ عمى زيارة موسكو في الخامس مف آذار 

عبر مف خالليا عف " شكره وامتنانو " لمدور الكبير الذي قاـ بو ستاليف في تحرير بالده مف أيدي االحتالؿ الياباني، ومف 
يا الشمالية، طالباً  منو مواصمة دعمو السياسي واالقتصادي والعسكري لبالده، حتى ثـ مساعدتو في تأسيس جميورية كور 

واغتنـ كيـ فرصة تواجده في موسكو، لمتوقيع عمى احد  (13)تستطيع إف " تعتمد عمى نفسيا " في تطوير قدراتيا الذاتية 
وتقديـ القروض والمساعدات الفنية، كما اتفقوا  ، تتعمؽ بالتعاوف العسكري واالقتصادي والثقافي،(14)عشر اتفاقية مع ستاليف

نشاء خط سكؾ حديد كراسكينو  ، Aoji Kraskion (15)اؤجي –عمى فتح ممثميو لمتجارة السوفيتية في بيونغ يانغ، وا 
باإلضافة إلى فتح الخطوط الجوية بيف البمديف، وتـ االتفاؽ عمى بقاء بعض قطعات األسطوؿ السوفيتي مؤقتًا في ميناء 

، وعقد الجانبيف عدة صفقات لتزويد كوريا الشمالية باألسمحة والمعدات العسكرية والمعادف والرز Seisinيسيف س
 . (16)والقطف

فضالً عف ذلؾ، كانت الحكومة السوفيتية حريصة عمى استيراد بعض المواد الخاـ مف كوريا الشمالية مثؿ معدف 
ال سيما اّف اغمب الشركات المستثمرة الستخراج ىذه المعادف ىي والحديد والرصاص،   Monazaite (17)المونازايت

، ولـ يقتصر األمر عند ىذا الحد، بؿ إف كيـ عرض عمى السفير السوفيتي شيتكوؼ زيادة صادرات (18)شركات سوفيتية
ف سد جزء مف طف سنوياً ، لتتمكف بيونغ يانغ م 555. 95طف إلى  155بالده مف المونازايت إلى االتحاد السوفيتي مف 

الديوف المترتبة عمييا إلى موسكو، نظير الصفقات العديدة التي عقدىا مع األخيرة لشراء األسمحة والمعدات العسكرية 
 . (19)الالزمة لتطوير قواتيا العسكرية، باإلضافة إلى بعض المواد التي تعاني مف نقص كبير وتوفيرىا لمشعب

، إلى إف نسبة التبادالت التجارية بيف االتحاد Chen Jianيف جياف وتشير اإلحصائيات التي نشرىا الباحث ج
، إف لـ تكف Ruple(20)مميوف روبؿ  995وصمت إلى نحو  9115 – 9193السوفيتي وكوريا الشمالية لمفترة ما بيف 

 . (21)أكثر
بحة لمجانب السوفيتي"، ويتضح مما تقدـ، أّف اغمب االتفاقيات المعقودة بيف الطرفيف ىي "أشبو بصفقات تجارية را 

وليس كما أشارت بعض المصادر عمى أنيا مساعدات مقدمة مف قبؿ موسكو، والدليؿ عمى ذلؾ تركيزىـ عمى جدولة 
الديوف التي بذمة كويا الشمالية مف خالؿ تحديد جدوؿ زمني لمدفع، مع تحديد قيمة الفوائد التي أصر ستاليف عمى دفعيا 

، عممًا إف معظـ تمؾ (22)األمريكي، كما ىو متعارؼ عميو في التعامالت التجارية الدوليةبالروبؿ بدالً  مف الدوالر 
 . (23)الصفقات ركزت عمى تجييز الجيش الكوري الشمالي بالمعدات العسكرية الالزمة وتطور قدراتو القتالية

ازف العسكري في شبو الجزيرة يبدو إف التركيز عمى الجانب العسكري يعكس اىتماـ قوي مف لدف ستاليف في جعؿ التو 
الكورية يميؿ لصالح الكورييف الشمالييف عمى حساب الجنوبييف، مف خالؿ دعـ كيـ في بناء دولة قوية يستطيع حماية 

 نفسيا في حالة تعرضيا ألي ىجـو مفاجئ مف قبؿ سينغماف بدعـ مف الواليات المتحدة. 
وؿ قياـ بالده بيجـو عسكري مباشر ضد الجنوب إلعادة توحيد عمى الرغـ مما تقدـ، فقد رفض ستاليف مقترح كيـ ح

، معماًل ذلؾ عمى إف قواتو لـ تكف " متطورة" بما فيو الكفاية لتستطيع مف مواجية القوات الكورية (24)شبو الجزيرة الكورية
تأـز الوضع في المنطقة  الجنوبية المدعومة مف قبؿ القوات األمريكية التي لـ تكمؿ بعد انسحاب قواتيا، باإلضافة إلى

، لذا وجد إف ليس مف " الضروري " الدخوؿ في أي مغامرة عسكرية إال في حالة (25)بسبب إحداث الحرب األىمية الصينية
 . (26)تعرض كوريا الشمالية ليجـو معادي مف قبؿ القوات الكورية الجنوبية

وحدوث بعض المناوشات بيف قواتو  9191ف اغتنـ كيـ فرصة انسحاب القوات األمريكية مف الجنوب في حزيرا
، وطمب مف السفير السوفيتي في بالده شتيكوؼ ضرورة إبالغ ستاليف باف (27) 1 93وقوات سينغماف عمى خط عرض

"الوقت قد حاف" لمقياـ بعمؿ عسكري ضد الجنوب لإلطاحة بنظاـ سيؤوؿ الموالي لمواليات المتحدة، السيما واف كوريا 
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في الثالث مف أيموؿ  Munil، وقاـ سكرتير كيـ الشخصي موف ايؿ (28)ستعد فعالً لمياجمة كوريا الشمالية الجنوبية بدأت ت
، عمى (29)بإبالغ شتيكوؼ بأنو حصؿ عمى معمومات " وثيقة " مف بعض الفاريف مف " قمع " سينغماف في الجنوب 9191

، واستعدادىا 1 93اقعة في الشماؿ مف خط عرض الو  Ongjinرغبة األخير في االستيالء عمى شبو جزيرة اونجغيف 
، وليذا طمب مف الحكومة السوفيتية " اإلذف" لبدء العمميات العسكرية Kaisiuلقصؼ مصنع االسمنت في مدينة كايسيو 

 . (30)ضد الجنوب لمسيطرة عمى جزء مف أراضييا وبناء خط دفاع عسكري في حدودىا، إلفشاؿ أي ىجـو جنوبي محتمؿ
كوؼ المقترح أعاله، عمى اعتبار أف ىكذا مسائؿ تكوف أكثر " جدية " وتحتاج إلى تفكير مسبؽ قبؿ عارض شتي

اتخاذ أي خطوة قد " تندـ" عمييا كوريا الشمالية فيما بعد، السيما وانو ال يوجد لديو أي قرار مف حكومتو بدعـ ىذا الموقؼ 
 . (31) أو أي صالحية تمنحو الحؽ في اتخاذ ىكذا قرار خطير

، مف وضع 1 93ومف الممكف أف نفيـ بسيولة ذلؾ التدفؽ المنتظـ مف التقارير حوؿ تجاوزات الجنوبييف عمى خط 
ستاليف ىجـو القوات الكورية الجنوبية شرطاً  مسبقاً  لقياـ أي عمؿ عسكري كوري شمالي ضدىا، ىو ما دفع كيـ عمى 

 عسكري يحقؽ أىدافو في توحيد كوريا تحت سيطرتو.  ليسّوغ قيامو بعمؿ(32) افتعاؿ بعض المشاكؿ الحدودية
وكمحاولة منو لمخروج مف المأزؽ الذي وضع نفسو فيو بناءاً عمى ما تقدـ، ركف ستاليف مؤقتاً  إلى فكرة حممة 
عسكرية ضد كوريا الجنوبية مف خالؿ سعيو لمحصوؿ عمى معمومات سياسية واقتصادية " محددة" عف األوضاع العامة 

. لذا قد أوعز ستاليف إلى القائـ باإلعماؿ (33)  ا الجنوبية ليحدد في ضوئيا القرار النيائي بشأف تمؾ المسالةفي كوري
لالجتماع مع كيـ لطرح بعض األسئمة عميو، بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات  Tunkinالسوفيتية في بيونغ يانغ تونكيف 

حصائيات عف حجـ القوات الكورية الجنوبية وتجييزاتيـ العسكرية، ودراسة ردة الفعؿ األمريكي إزاء احتماؿ تعرض  وا 
لمساعدة كيـ عسكرياً    (34) حميفتيا الجنوبية ليجـو مف قبؿ القوات الشمالية، وما ىو الدور الذي ستقـو بو حركة األنصار

 ؟ (35)في توحيد شبو الجزيرة الكورية
، السيما واف شتيكوؼ ابمغو باف عممية اليجـو (36)يفلـ يكف رد كيـ عمى األسئمة تمؾ مقنعاً مف وجية نظر ستال

المحدود التي وضع خطوطيا كيـ ىي أمر ال ينصح بو في ذلؾ الوقت، بسبب أف الجيش الكوري الشمالي لـ يكف قوياً بما 
ي " ربما ستتحوؿ إلى حرب أىمية طويمة األمد"، ويعط –والكالـ ىنا لشتيكوؼ –فيو الكفاية لخوض ىكذا حرب، التي 

، وىو أمر يضر مصالح االتحاد (37) اإلدارة األمريكية فرصة التدخؿ بقوة أكثر مثمما فعمت في الحرب األىمية الصينية
أشار شتيكوؼ إلى أف اليجوـ الكوري الشمالي عمى الجنوب سيكوف "منطقيا" فقط إذا . السوفيتي في المنطقة عمى العمـو

يات العسكرية التي لدى كوريا مكانلحرب ستنتيي بسرعة وىو في ضوء اإلتأكد كيـ بناًء عمى الخطة الموضوعة باف ا
 . (38)الشمالية آنذاؾ أمرًا ال يمكف تحقيقو بسيولة 

زاء تمؾ التطورات، قرر المكتب السياسي لمحزب الشيوعي السوفيتي في الرابع والعشريف مف أيموؿ  ، عمى أف 9191وا 
ية حركة األنصار في الجنوب استعداداً  لتوحيد شبو الجزيرة الكورية، مف يكرس الكوريوف الشماليوف جيودىـ فقط لتقو 

، لعدة أسباب سبؽ واف  (39)خالؿ " انتفاضة مسمحة" ضد نظاـ سينغماف، خاصة في ظؿ شعبيتو المتدنية في تمؾ الحقبة 
 . (40)اشرنا إلييا

الذي كاف   Pak Hon Yong  (41)غ تمقى كيـ القرار السوفيتي بصورة متحفظة عمى عكس نائبو باؾ ىوف بون 
أكثر دبموماسية وذكر باف القرار كاف صحيحًا بدرجة كبيرة وبأنيـ يجب أف يعمموا مف أالف عمى تطور قدرات حركة 

  . (43)أكثر قوة مف ذي قبؿ (42) األنصار بشكؿ يجعميا
لعديدة لحكومة بيونغ يانغ حوؿ وبذلؾ نستطيع القوؿ إف قرار المكتب السياسي األخير قد وضع حداً  لممطالب ا

 . 9191ضرورة قياميا بعمؿ عسكري ضد كوريا الجنوبية، بيدؼ توحيد شبو الجزيرة الكورية، لما تبقى مف عاـ 
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عدة أسباب لعدـ سماح الحكومة السوفيتية لكيـ بتوحيد كوريا  Kim Donggilوذكر الباحث الصيني كيـ دونغيؿ 
واليات المتحدة، وعدـ قدرة جيش الشعب الكوري عمى تحقيؽ انتصار سريع عمى عسكريًا. منيا: " احتماؿ تدخؿ ال

الجنوب"، مع ذلؾ فقد سمح ستاليف لكوريا الشمالية باليجـو عمى كوريا الجنوبية كإجراء مقابؿ " أي كرد فعؿ عمى ىجوـ 
 . (44)مف الجنوب

حكومة السوفيتية في تأسيس حكومة شيوعية ونستشؼ مف خالؿ ما تقدـ، فبالرغـ مف النجاح الكبير الذي حققتو ال
موالية ليا في كوريا الشمالية، إال إف الخطأ الوحيد الذي ارتكبتو فييا ىو: لما كاف ستاليف غير ميتـ بتوسيع سيطرتو عمى 
الجنوب كاف الشيوعيوف الكوريوف وعمى رأسيـ كيـ مصمميف عمى توسيع سمطتيـ لما تبقى مف البالد، مما جعؿ القادة 
الشماليوف أنفسيـ يخموف بتوازف القوى في شبو الجزيرة الكورية، الذي سعت إليو الحكومة السوفيتية منذ البداية، وىذا ما 

لـ يردِ  ستاليف  9191حتى كانوف األوؿ  9191في إنو مف كانوف الثاني  -التي سبؽ واف ذكرناىا  -يؤكد الحقيقة 
نما وجو سياستو نحو الحفاظ عمى مصالحو السياسية واالقتصادية في كوريا  لمسيطرة عمى شبو الجزيرة الكورية بأكمميا، وا 

الشمالية عمى وجو الخصوص، بعكس بيونغ يانغ التي سعت إلى توظيؼ الحرب سبياًل في توحيد شبو الجزيرة الكورية، 
 وىذا ما سوؼ نتطرؽ إلى تداعياتو في الفصؿ الثاني. 
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