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       : الممخص
 أخبارو  ل كبير جدًا بأحداثكاىتمت بشالتي  العربيةمصادر الالساعة من اىم أخبار جريدة تعد       

، لذا جاءت ىذِه الدراسة لتمقي الضوء عمى اىم 75;3سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية لعام 
الواليات المتحدة و  ،الدول الكبرى كبريطانيا التي تناولتتقتباسات االالمقاالت و من خالل األحداث 
أن الدراسة ، و تمك السياسةسواء كان ذلك عمى المستوى االيجابي أو السمبي من ، والمانيا االمريكية

سواء من حيث سياسة  75;3ركزت عمى موتقف الجريدة من سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية لعام 
 أخبارموتقف جريدة ل مفصل بشكاالتحاد السوفيتي اتجاه الدول االوربية أو غيرىا، ثم استعرضت 

 ،والواليات المتحدة االمريكية ،الساعة من سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه الدول االوربية كبريطانيا
 كوريا والصين وتركيا . و والمانيا،  ،والنمسا ،ويوغوسالفيا

 .(، االتحاد السوفيتي، سياسة االتحاد السوفيتيأخبار الساعة) الكممات المفتاحية :
The position of the Iraqi daily Akhbar al-Hour on the Soviet 

Union's foreign policy of 1953 

Hussein Mahmoud Khasaf 

Hassen146hh@gmail.com 

Abstracts:  

    The newspaper News hour is one of the most important Arab sources that 

took a very large interest in the events and news of the foreign policy of the 

Soviet Union in 1953, so this study came to shed light on the most important 

events through articles and quotations that dealt with the major countries 

such as Britain, the United States of America, and Germany, whether on a 

positive or negative level of that policy, and that the study focused on the 

newspaper's position on the soviet union's foreign policy of 1953 both in 

terms of soviet policy towards states European or otherwise She then detailed 

the position of The News of the Hour newspaper on soviet policy towards 

European countries such as Britain, the United States of America, 

Yugoslavia, Austria, Germany, Korea, China and Turkey.                                 
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 المقدمة :    
غمب الجرائد التي تناولت بشكل مفصل أ الساعة من اىم أخبارجريدة تعد      

ومن ىذا المنطمق وتقع  ،التي تتعمق بسياسة االتحاد السوفيتي الخارجية المواضيع
الساعة العراقية من سياسة االتحاد  أخبارموقف جريدة " اختيارنا عمى البحث الموسوم

  ."1953السوفيتي الخارجية لعام 
إذ يمثل ىذا التاريخ تأسيس  75;3في عام  البحثحدد االطار الزمني لموضوع     

    الساعة. أخبار جريدة 
سياسة االتحاد السوفيتي  75;3خالل عام عكست الساعة  أخبارجريدة  أن     

أحداث متغيرات من خالل مقاالتيا التي ثبتت فييا  الخارجية بشكل مفصل وواسع
عمى مستوى القارتين االوربية واالسيوية، وتقد أدرك  سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية

وفي أىمية توثيق تمك السياسة والموتقف منيا،  الساعة أخبار جريدةكتاب ومحرري 
سياسة االتحاد الساعة في تأطير حوادث تغييرات  أخبارأسيمت جريدة  المجال نفسو

فرزتو من نتائج ، وبيان ما أومحاولة وضعيا في مكانيا الصحيح ،السوفيتي الخارجية
االتحاد  التي يتمتع بيا الكبيرة وكما أوضحت القوةعمى مستوى العالم، ايجابية وسمبية 

 وما تأثير سياستو عمى العالم بأكممو . 75;3السوفيتي خالل عام 
الساعة من أخبار تنطمق اشكالية الدراسة في معرفة موتقف جريدة  اشكالية الدراسة :

 .75;3الخارجية لعام سياسة االتحاد السوفيتي 
تأتي من كون ىذِه الدراسة بحسب عمم الباحث الدراسة الوحيدة التي  اىمية الدراسة :

الساعة من سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية  أخبارجريدة تسمط الضوء عمى موتقف 
 . 75;3لعام 

من  الساعة أخباركان اليدف من ىذِه الدراسة ىو ابراز موتقف جريدة ىدف الدراسة : 
 .75;3سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية لعام 

ان الباحث اعتمد عمى المنيج الوصفي السردي في سرد االحداث  منيج الدراسة :
 خالل جمع المادة العممية ووصفيا بطريقة عممية.التاريخية من 
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 فرضية الدراسة : 
 انطمقت فرضية الدراسة في ضوء صياغة االسئمة التالية : 

 الساعة ؟ أخبارماىي سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية في جريدة -3
المتعمقة بسياسة االتحاد السوفيتي  خبارالساعة دور في نشر األ أخبارىل لجريدة -4

 الخارجية ؟
فضاًل عن تقائمة  ،وثالثة محاورتضمن البحث مقدمة وخاتمة  ىيكمية الدراسة :

 أخبار)مدخل البدايات األولى لصدور جريدة االول بعنوان  المحورفجاء المصادر 
أخبار الساعة تأسيس جريدة  عمى تفصيل دتقيقة حولاحتوى ىذا المحور ، الساعة(

، ورتقم ىاتفيا ، واىم المجاالت التي اختص ومؤسسيا والعاممين فييا، فضاًل عن موتقعيا
 فييا.
الساعة من سياسة االتحاد  أخبارموقف جريدة )فجاء بعنوان اما المحور الثاني      

الساعة أخبار جريدة احتوى ىذا المحور عمى موتقف  (،السوفيتي اتجاه الدول االوربية
وفي مقدمة تمك  ،كل من الدول االوربية اتجاهالخارجية االتحاد السوفيتي من سياسة 
، االمريكيةالمتحدة ، والواليات ، وبريطانيا، وفرنسا، والنمسا، ويوغوسالفياالدول المانيا

الساعة من سياسة االتحاد  أخبارموقف جريدة )عنوان فيما حمل المحور الثالث 
عمى تفاصيل دتقيقة  المحوراحتوى ىذا ، (وتركيا ،وكوريا ،السوفيتي اتجاه الصين

، كل من الصينالساعة عن موتقف االتحاد السوفيتي اتجاه أخبار جريدة تناولتيا 
    .75;3صيغة العالتقة التي دارت بينيما ابان عام وكوريا، وكذلك تركيا مع ذكر 

   الساعة أخبار: مدخل البدايات األولى لصدور جريدة االول  المحور
بشكل كبير وواسع في القرن الماضي وبدأت تزداد بشكل انطمقت الصحافة العراتقية     

وكان من بين  المحمية والعالمية،وذلك بسبب كثرة االحداث  ،كبير جدًا في الخمسينات
 الواحد والثالثين منفي  عدد لياول أ التي صدرالساعة  أخبارتمك الصحافة جريدة 

حسب و  ة،صفح( :-8) والتي كانت صفحاتيا تتراوح بين ، 75;3 عام كانون الثاني
، 3، العددالساعة  أخبار)المقاالت الميمة التي كانت تصدر عمى مر الساعةكثرة 
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إذ يومية جريدة سياسية رياضية اتقتصادية ىي  الساعة أخبارجريدة  وان، (75;3
 التي تتعمق بالسياسة واالتقتصاد والرياضةتناولت في طيأت صفحاتيا كافة الجوانب 

 .(435 : 4232،  بطي)المحمية والعالمية
 وانرشيد عمي كرم، ىو ورئيس تحريرىا  الساعة أخباروكان مؤسس جريدة      

المسؤول  ىا، اما مدير عبد الحميد الشعالن المحامي شخص اسمو  ادارتياعن  المسؤول
 تحتوي عمى، كان لمجريدة بناية خاصة السيد يوسف عويد عن شؤون ماليتيا اسمو

طبعة الجريدة في مطبعة ،  (;642ورتقم ىاتفيا ) غرف عدة تقع بجوار متصرفية بغداد
بيع جرائدىا إلى القراء بأسعار  ، وكانشركة شفيق لمطبع والنشر المحدودة في العراق 

أخبار كما اطمق عمى جريدة و ، فمسًا( 34)بـ رخيصة جدًا إذ كان العدد الواحد يباع 
بسبب احتوائيا عمى تقسم خاص لمسياسة الدولية )جريدة السياسة الدولية( تسمية الساعة 

، وكذلك التحقيقات وتمخيص أىم الحوادث في العالم يعمل عمى تحرير وترجمة
الساعة عمى التطورات  أخبارركزت جريدة ، و الصحفية عن شؤون السياسة الدولية

احد  التي تعد باالتحاد السوفيتي وخصوصًا السياسة التي تتعمق ،واالحداث العالمية
وفد من الجريدة الى موسكو لنقل ذىب  عدة اعداد لياففي في العام ،  القوى اتقطاب

الساعة  أخباروكان الغرض من اصدار جريدة  ،االحداث والتطورات التي تجري ىناك
في مقال جاء  رشيد عمي كرم ما تحدث بوِ  وىذا ،ىو رفع المستوى الصحفي في العراق

الساعة( ىذِه بداية عيد جديد في معترك الجاللة  أخبار صديقي القارئ ليست )"فيو 
الصحافة العراقية ، فنحاول تقديميا إلى )صديقي القارئ( الذي نستمد منو العون في 
جيادنا الصحفي، وان ىذِه الجريدة ستكون ليا غاية تسعى الييا وخطة مرسومة 

ال تداىن  وانيا، المستوى الصحفي في بمدنا العزيز تسير عمييا والغاية منيا ىو رفع
( سوف الساعة أخباروصوابًا وجريدة ) فريقًا وال تتممق وال تتساىل فيما تعتقده حقاً 

الساعة كانت حرة أخبار وان جريدة ، (75;3، 3، العددالساعة  أخبار)تحقق ذلك..."
وبيذا الشأن كتب المحرر سعد زغمول في جريدة  في اراءىا وناطقة بمسان الحقيقة،

"الصحافة حرة : تقول في حدود القانون ما تشاء وتفتقد الساعة مقال تقال فيو  أخبار 
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ما تريد فميس من الرأي أن نساليا لم تفتقدنا ؟ بل الواجب أن نسال أنفسنا لم نفصل 
ومن الجدير بالذكر ان تمك الجيود ، (75;3، 3، العددالساعة  أخبار)ما تفتقدنا عميو"

والدليل عمى ذلك  ،ذلك جميع القراء يعجبون بيذِه الجريدة التي بذليا كادر الجريدة جعل
مقال  75;3شباط  33في عددىا الثاني الصادر في  الساعةأخبار ما نشرتو جريدة 

، 4، العددأخبار الساعة)التي حازت اعجاب الجميع" ...الساعة ىي  أخبار "تقالت فيو 
3;75).    

اتجاه  الساعة من سياسة االتحاد السوفيتي أخبار: موقف جريدة   المحور الثاني
 الدول االوربية

إذ صادف  ،75;3عام الساعة بعيدة عن األحداث الدولية  أخبارلم تكن جريدة       
الساعة التي اخذت تيتم بشكل كبير جدًا في تمك  أخبارور جريدة دىذا العام ص

فجاء في اغمب مقاالتيا  دول العالم آنذاك بشكل جيد،االحداث الدولية التي مرت عمى 
       :   الدول االوربيةعدة دول اىميا سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه عن 
         :: المانيا  اوالً 
وان  ،75;3عالتقة االتحاد السوفيتي مع المانيا عالتقة صداتقة خالل عام كان       

ىذِه العالتقة الصديقة انعكست عمى سياسة االتحاد السوفيتي مما جعمتو يعقد معاىدة 
ثم اخذت  (برلين)، والتي سميت بمعاىدة 48;3ع المانيا التي عقدت في عام صداتقة م

ىذِه العالتقة تتطور في الثالثينيات من القرن الماضي حتى وصمت إلى مجال التعاون 
: 4243، سنيدر )وعندما وصل ىتمر ،(379: 4243)صالح ، ن العسكري بين الدولتي

القمع ضد البعثات  بدأ بأتباع سياسة 55;3لحكم في المانيا عام إلى ا( :7-5
تغيرت سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه المانيا من وعمى اثر ذلك  ،السوفيتية في المانيا

الحرب العالمية  خاللانيا اتجاه المخالل أتباع االتحاد السوفيتي سياسة جديدة حازمة 
وبعد انتياء الحرب تغيرت (، 82-77: 84;3)شتالين ، (67;3-;5;3) الثانية

في عددىا الخامس الساعة  أخباربينت جريدة  إذ ،سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه المانيا
ان سياسة االتحاد السوفيتي بدأت تتوجو  75;3نيسان  49 واالربعين الصادر بتاريخ
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الساعة مقال  أخبار نشرت جريدة 75;3ففي عام  ،مع المانياوالصداتقة نحو الود 
"كان من الضروري ابرام معاىدة الصمح مع المانيا تقالت فيو السوفيتية  (برافدا) لجريدة

المشكالت راضي المانيا من اجل تسوية أجميع القوات السوفيتية من داخل وسحب 
وكما بينت في الوتقت نفسو     ،(75;3، 67، العددالساعة  أخبار )االلمانية..."

دراسة جميع البوادر حول دة مم المتحمن األ عمى طمب المانياالصحف االلمانية  تعميق
، وكما اكدت عمى دراستيا بحذر وتأني ية التي ترد من االتحاد السوفيتيوالقرارات السمم

 أخبار جريدة  اوضحتالمجال نفسو  فيو  ،(75;3، 67، العددالساعة  أخبار )
 سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه المانيا في مجال تأمين 75;3ايار  8 الساعة في

وكبير اتقترحت انشاء ممر جوي واسع ، وبيذا الصدد (*)االراضي االلمانيةطيرانيا فوق 
بين العاصمة االلمانية وكذلك المانيا الغربية عمى ان يكون عرض ذلك الممر يكون 

سبعين كيمو مترًا بداًل من الممرات الجوية الثالثة القديمة التي يبمغ  يساوي حوالي
عام ايار  52وفي  ،(75;3، 74العدد، الساعة أخبار)كيمو متراً  ثالثينعرض كل منيا 

الطريقة التي اتبعيا في عددىا الثالث والسبعون الساعة  أخبارجريدة  ذكرت 75;3
ارادت  االتحاد السوفيتي في تغيير اإلداريين الموجودين في العاصمة برلين االلمانية، إذ

من دولة المانية متعصبة تي كانت ال ىاعناصر تغير بعض  حكومة االتحاد السوفيتي
 3، وفي (75;3، 95العدد، الساعة  أخبار)بسبب ما حدث في الحرب العالمية الثانية 

سياسة الحزم  االتحاد السوفيتي الساعة اتباع أخبارجريدة  بينت 75;3عام حزيران 
إذ ان االتحاد  ،اتجاه المانيا من خالل ما تقام بِو من خطوة عسكرية رتقابية اتجاه المانيا

اجل تنمية العالتقات بين  السوفيتي تقام في الغاء رتقابتو العسكرية عمى المانيا من
تقدمت لجنة المراتقبة العسكرية السوفيتية في المانيا مساعدات ، وفي المجال نفسو البمدين

العاصمة في وتم تعيين مفوض سام سوفيتي  ،كبيرة من اجل بناء اتقتصاد المانيا
       .(75;3، 96، العددالساعة  أخبار )االلمانية برلين 

                                           
(*)

 (،الغرتيحلواًيا ااًيا الشرقيح ولو)اإلى  (9991-9999) لواًيا تعد الحرب العالويح الثاًيحااًقسود  

 .(9991)ذوحيدهوا عام  وذن اعادج
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ارادت حكومة االتحاد  75;3حزيران  32في الساعة  أخبارعرضت جريدة       
، شراف عمى المانيامن اجل األ (بوتسدام)لى اتفاتقية إاالنضمام في مجال السوفيتي 

اعضاء عدة مقترحات لكن تقوبمت برفض من تقبل  وبيذا الشأن تقدم االتحاد السوفيتي
صوت في ادارة في حالة السماح لالتحاد السوفيتي ان يكون لو وصرحوا  ،االتفاتقية

المرحمة ليس فقط بالنسبة لحمف االطمنطي  المانيا الغربية ىو امر غير ممكن في ىذهِ 
لذا فان من شأن المؤتمر الرباعي ان يزيد من اتساع  ،الغربية ايضاً  أللمانيابل بالنسبة 

وفي  ،(75;3، 4:، العددالساعة  أخبار)اليدنو التي تفصل االن بين الشرق والغرب
حزيران  34في  الساعة في العدد الرابع والثمانين أخبارنفسو تناولت جريدة السياق 
الذي تضمن اتباع حكومة االتحاد السوفيتي مقال عن وكالة )رويتز البريطانية(  75;3
من خالل اصدار االتحاد السوفيتي عدة تقرارات حول المين مع المانيا الغربية  سياسة

الجئون االلمانيين بالرجوع ل القرارات ىو تقرار السماحالالجئين االلمانيين وان اىم تمك 
اطمقت وفي المجال نفسو  ،الى بمدىم دون اي عقوبات من حكومة االتحاد السوفيتي

المسجونين في سجون االلمانيين الحكومة السوفيتية صراح جميع السجناء السياسيين 
 .(75;3، 6:، العددالساعة  أخبار)االتحاد السوفيتي

 :: بريطانيا  ثانياً 
عالتقة تقوية ومن ىذا المنطمق كانت سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه بريطانيا       

 4232، القرشي)في الحروب العالميةتحالفت كل من بريطانيا واالتحاد السوفيتي 
نشر  تعمل عمىحكومة االتحاد السوفيتي سياسة جديدة ، وبعد ان انتيجت (54-356:

 (22 : 1996 , تردي العالتقة بين الدولتينإلى  ذلك ادى العالم الشيوعية في بمدان
Nanson)، ( 75;3-73;3وفي اثناء الحرب الكورية )سياسة االتحاد  ظمت
في عددىا  الساعة أخبار وفي المجال نفسو اشارت جريدة ، عمى حاليا السوفيتي

االتحاد  إلى تغيير ميم طرأ عمى سياسة 75;3اذار  ;3الثالث عشر الصادر في 
وان ىذا الوفد يشير الى بريطانيا،  وفداً  السوفيتي اتجاه بريطانيا حيث ارسل مالنكوف

أخبار جريدة وبنفس الوتقت ذكرت  ،االتحاد السوفيتي اتجاه بريطانيا سياسة تبديل إلى
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الساعة مقاالت عن صحف اوربية جاء فييا خوف وتحفظ الحكومة البريطانية من 
"ان تمك الصحف تقائمو  ، فذكرت احد ىذهِ سوفيتي وتزعمو العالماالتحاد ال توسع نفوذ

ق سيطرة االوضاع الدولية عمى تطور الحوادث مالزيارة لبريطانيا تمثل تمامًا منط
الدولية فيي تظير بجالء كيف ان الوفد الشيوعي وجو نفسو مضطرًا ألن يتحالف مع 

وكيف ان الغرب الذي يكافح الشيوعية وجد نفسو مضطرًا لمتحالف مع الوفد  ،الغرب
  .(75;3، 35، العددالساعة  أخبار )الشيوعي"

من اىم الصحف العراتقية التي تابعت تطور االحداث  الساعة أخبارجريدة كانت      
 75;3اذار  46السادس عشر الصادر في  ففي عددىا ،العالمية بشكل عالي الدتقة

 ،التحاد السوفيتيمع اسياسة التودد دأت تتبع الحكومة البريطانية ب انأوضحت 
من االخيرة اطالق صراح المدنيين البريطانيين المحجوزين في  وطالبت في الوتقت نفسو

وان ذلك االمر يشير إلى بدأ ، تحت ادارة االتحاد السوفيتيكانوا كوريا الشمالية الذين 
الطرفين، وكما كان لالتحاد السوفيتي دور في توطيد العالتقة مع  بينعالتقات ودية 

 ( الف2;وذلك من خالل تقيام حكومة االتحاد السوفيتي بتقديم منحة مقدراىا ) ،بريطانيا
سياسة  وان ىذا يدل عمى ان، سعاف منكوبي الفيضان في بريطانياباون استرليني أل
وفي المجال نفسو نقمت جريدة ، بعض الشيءاتجاه بريطانيا بدأ تتغير االتحاد السوفيتي 

الذي احتوى عمى شيء )نيوز اوف ذي وورلد( البريطانية  الساعة مقال لجريدةأخبار 
 أخبار)بالغ من التحذير والحيطة والحذر من سياسة االتحاد السوفيتي في العالم اجمع

      .(75;3، 38، العددالساعة
االتحاد حكومة طمب  75;3اذار  53في الساعة  أخباروضحت جريدة أ     

بريطانيا من  لىإي موسكو )البري جاسكوبمي( السفر من السفير البريطاني ف السوفيتي
تحسين العالتقات بين نيتيا  التي في السوفيتياالتحاد حكومة اجل نقل وجية نظر 

ير وز  مفاوضات مع مستر )ايدن(في لى بريطانيا ودخل إسافر وبيذا الصدد ، البمدين
وىذا يدل  ،انيا موتقفيا من االتحاد السوفيتيالخارجية البريطاني من اجل تغير بريط
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الساعة بينت النوايا الطيبة التي اتبعتيا حكومة االتحاد السوفيتي  أخبارعمى ان جريدة 
   .(75;3، 45، العددالساعة  أخبار) اتجاه الحكومة البريطانية

 : : فرنسا ثالثاً 
بين  التعاون والصداتقة اساس االتحاد السوفيتي اتجاه فرنسا تقائمة عمىكانت سياسة     

اد إلى وجود حمف بين االتح الساعةأخبار ، وبيذا الصدد اشارت جريدة الدولتين
-3;:3كان ىناك حمف يجمعيم خالل االعوام ) إذ، السوفيتي مع الحكومة الفرنسية

وأبو جعفر )استمرت تمك السياسة خالل الحربين العالمتين (، وبعد ذلك39;3
 . (433: 4242،شنة
اذار  7في  االتحاد السوفيتي رئيس (::;3، فولكوغونوف)وبعد وفاة ستالين    

حيث  ،الساعة ميتمة بسياسة االتحاد السوفيتي الخارجيةأخبار كانت جريدة  75;3
حول مالنكوف السوفيتي  الرئيستصريح في مقال ليا الساعة  أخبارذكرت جريدة 

سياسة دولتو الخارجية مع الدول وخصوصًا مع فرنسا التي اعمن فييا ان عالتقة حكومة 
وضح ان ليس ىناك ما يحول أكما  ،االتحاد السوفيتي مع فرنسا تتسم بالصداتقة والسالم

يوية دون تقيام النظامين االشتراكي والرأسمالي في وتقت واحد بسبب اتفاق المصالح الح
ذكرت  75;3حزيران  ;4، وفي (75;3، 6، العددالساعة  أخبار)لجميع الشعوب 

عمى فرنسا االنضمام إلى المؤتمر حكومة االتحاد السوفيتي  الساعة اتقتراح أخبارجريدة 
استجابت الحكومة الفرنسية لذلك ثر ذلك أ، وعمى من اجل حل المسائل الدولية الرباعي

لذلك مع ضرورة باستعداد بالده  (فينسنت جول أوريول) الفرنسي عندما صرح الرئيس
   .(75;3، 8;، العددالساعة بارأخ)وحل كافة المشاكل بينيم  تحسين العالتقات الدولية

 :: النمسا  رابعاً 
ففي القرن الثامن  النمسا بالتذبذب دولة اتسمت سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه      

، وفي الحرب حروبيا الخارجيةجميع عشر كان االتحاد السوفيتي داعم لمنمسا في 
 دولة ( غيرت حكومة االتحاد السوفيتي سياستيا اتجاه67;3-;5;3العالمية الثانية )

، وبعد في الحرب العالمية الثانية محوروذلك ألنيا اصبحت في صف دول ال ،النمسا
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 النمسا بين الدول االوربية واالتحاد السوفيتيدولة تم تقسيم  خسارة دول المحور
كان ىذِه المسالة ذات اىتمام ، (34-9 : :423،  عبد الجواد)المشاركين في الحرب 

كتبوا عدة مقاالت بينوا فييا  75;3نيسان  :3 فيالساعة فأخبار لدى محرري جريدة 
لممجي  سفيرىا في لندن المسيو )فروميكو(باستدعاء  تقامت حكومة االتحاد السوفيتي ان

وخصوصًا  ،منو في تحسين العالتقة مع الدول الغربية االستفادةارادت  إذالى موسكو 
، (75;3، :5، العددالساعة أخبار ) مع دولة النمسا ألجل بدأ محادثات ليذا الغرض

 48 عددىا التاسع والستين الصادر في الساعة فيأخبار وعمى اثر ذلك اشارت جريدة 
اجراء مباحثات  بشأنلى حكومة االتحاد السوفيتي إالدول الغربية دعوة  75;3ايار 

الساعة  أخبارحيث ذىب وفد من صحفي جريدة ، النمسادولة صمح مع  حول اتقامة
ان حكومة  وبينوا ليم السوفيتيينن الصحفيون و مراسمبال إلى موسكو والتقى عدد منيم
النمسا دولة المعاىدات السابقة بين كافة الغاء عند الصمح االتحاد السوفيتية اشترطت 

لى اتفاق إلكن ذلك لم يصل  ،والدول الغربية التي عقدت دون موافقة االتحاد السوفيتي
اتجاه ان تكون صارمة سياسة حكومة االتحاد السوفيتي  وان ذلك جعل ،بين االطراف

الساعة سياسة  أخبارتابعت جريدة  ،(75;3، ;8، العددالساعة أخبار )النمسا دولة
حزيران  35في ف ،االتحاد السوفيتي اتجاه النمسا لما لتمك السياسة اثر عمى اوربا

ازدياد السياسة التعسفية لالتحاد  في مقال لياالساعة  أخباروضحت جريدة أ 75;3
الدول دفع  العقوبات عمييا وان ذلك من خالل فرضوذلك  ،السوفيتي اتجاه دولة النمسا

لى حكومة إالمتحدة االمريكية ارسال مذكرات والواليات  ،وبريطانيا ،فرنسااالوربية ك
بينت في المجال نفسو ، و نزاعبعد فشل مساعييا السابقة في حل ال االتحاد السوفيتي

بتغيير االتحاد السوفيتي  حكومةبعد تمك المذكرات تقامت الساعة ان أخبار جريدة 
النمسا بالطرق الدبموماسية دولة حيث اتقترحت بإتقامة مباحثات مع  شكمياً  تغيير سياستيا

الدول الغربية ان تسحب  فشمت بسبب رفض يالكنو ودخل االطراف في المباحثات، 
 .(75;3، 7:، العددالساعة أخبار )و شرط امام االتحاد السوفيتيأدون تقيد 
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 : االمريكيةالواليات المتحدة خامسًا : 
الساعة الضوء عمييا في سياسة  أخبارخرى التي سمطت جريدة ومن الدول األ     

بدأت حكومة االتحاد  إذ ،االتحاد السوفيتي اتجاىا ىي الواليات المتحدة االمريكية
الواليات المتحدة  الخارجية )العدوانية( اتجاهتغيير سياستيا  تعمل عمىالسوفيتي 

 49في ف، (57: 4237،محمد) (67;3-;5;3العالمية الثانية )االمريكية بعد الحرب 
إلى ظيور في عددىا الخامس واالربعون  الساعة أخباراشارت جريدة  75;3نيسان 

:  4228، الشيخ)حول خطاب الرئيس االمريكي ايزنياور االتحاد السوفيتيتعميق في 
جريدة وكما نقمت تحسين العالتقات بين البمدين، ي الخطاب النية في جاء في الذ (;54
في  السوفيتيان في عددييما الصادرين (وازفيستيا ،برافدا)جريدتا  ما نشرتو الساعة أخبار

الرئيس االمريكي ايزنياور، وكما اوضحت  خطابتعميقًا عمى  75;3نيسان  48
الواليات مستعدة لتغير سياستيا الخارجية اتجاه  فيتيالجريدة في التعميق ان االتحاد السو 

ادخال ىيئة األمم المتحدة كوسيط لحل الخالف بينيم  من خاللالمتحدة االمريكية 
 .(75;3، 67، العددالساعة أخبار)

 49في عددىا الخامس واالربعون الصادر في  الساعة أخباروضحت جريدة أو      
 ،اتجاه حكومة االتحاد السوفيتي ايزنياوراالمريكي خطاب الرئيس  تأثير 75;3نيسان 

من خالل بأخذ سياسة الود مع الواليات المتحدة االمريكية  والتي بدأت حكومة االتحاد
 أخبار جريدةولم تكتِف ، لغرض تحسين العالتقة بينيمالخطاب االمريكي بالعطف  ياتقبول

االمريكي ىو  رئيسالالذي وتقع في خطاب  الخطأان  الساعة بذلك انما أوضحت
مع الواليات المتحدة  دولة تريد اتقامة حرببقيامة بحرب ذرية ضد كل  وتصريح

ان موتقف االتحاد السوفيتي من التيديد  الجريدة في طيأت صفحاتيا بينتو ، االمريكية
 أخبار ) تمك التصريحاتكان يقوم عمى مبدأ ال مباالة وعدم الرضوخ لمثل االمريكي ليا 

 .(75;3، 67العدد، الساعة
الضوء عمى سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه  تسمطالساعة أخبار جريدة  استمرت     

في عددىا اعدادىا تتكمم عن تمك السياسة، ف كان اغمب إذالواليات المتحدة االمريكية 
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اشارت إلى تغيير موتقف االتحاد السوفيتي اتجاه الواليات المتحدة  الخامس واالربعون
ان  الساعةأخبار االمريكية من خالل اتباعو سياسة صارمة ضدىا، وكما بينت جريدة 

عندما طمب من االتحاد السوفيتي ان يتدخل  أمخطكان ايزنياور الرئيس االمريكي 
ترى  كانت ة االتحاد السوفيتيلوتقف الحركات التحررية في اتقطار اسيا حيث ان حكوم

العالتقة  تتوتر ، وعمى اثر ذلك االستبدادالظمم و  ان من حق الشعوب اتقامة ثورات ضد
لواليات اتجاه اياسة االتحاد السوفيتي المعادية س بين الدولتين مما ادى إلى رجوع

   .(75;3، 67، العددالساعة أخبار )المتحدة االمريكية
الساعة زيارة الرئيس االمريكي ايزنياور إلى  أخبارجريدة  نقمتومن الجدير بالذكر    

وعندما وصل لمقابمة الرئيس السوفيتي ستالين اجبرت تقوة حماية  االتحاد السوفيتي،
ف خمس ساعات تقبل مقابمتو وىنا و ايزنياور من الوتقالرئيس االمريكي الرئيس ستالين 

المقابمة  لتمكونتيجة يتضح سياسة العداء السوفيتي اتجاه الواليات المتحدة االمريكية، 
بينتيم، وبعد انتياء  ة مقترحات من اجل تسوية الخالفاتعد تقدم كل من الطرفين

د وبعايزنياور الجيش االحمر الروسي  المقابمة بين الطرفين زار الرئيس االمريكي
االنتياء من زيارة الجيش زار الرئيس االمريكي ايزنياور السفارة االمريكية في العاصمة 

حول انسحاب  75;3موسكو وبعد عدة مفاوضات اجريت بين الطرفين خالل عام 
 النفوذ السوفيتي من الشرق االتقصى وانتيت تمك المفاوضات بإصرار االتحاد السوفيتي

وكما  ،مما اغضب الواليات المتحدة االمريكية ،تقصىعمى ابقاء نفوذىا في الشرق اال
سياسة التوسع الشيوعي في  ان رئيس االتحاد السوفيتي ستالين امر عمى استخدام

الشرق  فيالواليات المتحدة االمريكية  لغرض انياء وجودالشرق االتقصى 
 .(75;3، ;6العدد، الساعة أخبار)االتقصى
    : : يوغوسالفيا  سادساً 

عالتقة متوترة عدائية بين من دولة يوغوسالفيا كانت سياسة االتحاد السوفيتي       
 الرئيس اليوغسالفي بين القديم الذي حدث الصراع بسببوذلك  الطرفين،

دولة ستالين الذي اسفر عن طرد رئيس االتحاد السوفيتي و  (65-;: 4235،سويمم)تيتو
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، واستمرت حكومة االتحاد :6;3يوغوسالفيا من مكتب االعالم الشيوعي عام 
 : 2014)القرن الماضي  من خمسيناتالالسوفيتي بعدائيا اتجاه يوغوسالفيا حتى 

199-213 ،Dragan) ، عددىا السابع  في الساعة أخبار وبيذا الصدد ذكرت جريدة
يوغوسالفيا دولة عمى  السوفيتياالتحاد ىجوم  75;3ايار  34 والخمسين الصادر في 

تي في االول من ايار في عيد يلمخطب واليجمات التي شنيا االتحاد السوف امتداداً 
االتحاد حكومة شجعت و  ،يوغوسالفيا دولة ين نظام )التيتو( فيقد الكرممتالعمال فن
 ةيوغوسالفيالحكومة الضد  عمى الجيادفي يوغوسالفيا الموجودين االحرار  السوفيتي

دت سياسة االتحاد السوفيتي ت، واشة اشتراكيةواتقامة حكوم ،من اجل التخمص منيا
يوغوسالفيا بعد المقابمة التي حدثت في نفس الشير بين دولة اتجاه 

باألعمال  وزير الخارجية السوفيتي والقائم (59-7: 7;;3،تشويف))مولوتوف(
تظيرىا حكومة االتحاد كانت ، عمى الرغم من الشكميات التي اليوغوسالفيا في موسكو

يوغوسالفيا بالصداتقة والسالم اال انيا مجرد ظواىر تتظاىر بييا  دولة السوفيتي اتجاه
 الدولتين الفرنسية والبريطانيةو توىذا ما اكد ،امام العالم االتحاد السوفيتيحكومة 

 .(75;3، 79العدد، الساعة أخبار)
اتجاه الساعة من سياسة االتحاد السوفيتي  أخبارموقف جريدة :  المحور الثالث

 وتركيا الصين وكوريا
الساعة في توضيح سياسة االتحاد السوفيتي  أخبارلم تقتصر مقاالت جريدة      

العديد من الدول اىميا الضوء في ثنايا صفحاتيا عمى  القتبالدول االوربية فقط، انما 
وثيقة مع االتحاد تربطيا عالتقة كانت وذلك ألن ىذِه الدول  ،الصين وكوريا وتركيا

 .  السوفيتي من جية وتقربيا من االتحاد السوفيتي من جية اخرى
 :  : الصين اوالً 
في وخصوصًا الصين دولة كان االتحاد السوفيتي من اىم الدول الذي دعمت      

 السوفيتي االتحاد حكومةعندما اعترفت  ;6;3ك الدعم عام حروبيا وازداد ذلمجال 
:  4223)الفوزي والحالق،  لمصين رئيساً  (95-9: د.ت ،   روا) بـ)ماوتسي تونغ(
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سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه الصين تقائمة عمى الدعم في كافة  وكانت ،(326
ية في اخبار ت انشر  الساعة من مقال احتوى عمى أخباروىذا ما نقمتو جريدة الجوانب 

في  حكومة االتحاد السوفيتي حول تأكيد 75;3اذار  33في السوفيتية  (برافدا)جريدة 
ال يمكن تقيرىا وانيا  تصبح الدولتان جبية واحدة تقوية لكيالصين  ةدولمع  موتقفيا

ىذا المقال  ومما تجدر االشارة اليو إلى ان، ضي لتحقيق تقدم وازدىار الشيوعيةستم
ىوة نشر الشيوعية في تزعم حكومة االتحاد السوفيتي الصين لتحقيق ىدف واحد الذي 
 .(75;3، 7العدد، الساعة أخبار )العالم
 :: كوريا  ثانياً 

ين الدعم تارة والوتقف متذبذبة ب (*)كانت سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه كوريا        
حكومة االتحاد خرى، وفيما يخص دعم االتحاد السوفيتي ليا نجد ان ضدىا تارة أ

أنشات  إذ( :6;3-67;3تدعم كوريا الشمالية منذ احتالليا ليا )كانت  السوفيتي
 التي اخذت تعرف بالجيشتحت تقيادتيا  تقوات عسكريةحكومة االتحاد السوفيتي 

 (75;3-73;3وعند اندالع الحرب الكورية ) ،(473:  4226ارمسترونج ، )الكوري
في عددىا الساعة أخبار اشارت جريدة  إذاتجاه كوريا  االتحاد السوفيتي تغيرت سياسة

العمل عمى  تقتضي سياسة إلى ان حكومة االتحاد السوفيتي اتبعتالرابع والعشرون 
 )شون الي(رئيس الوزراء الصيني لمحكومة الصينية حيث اتقترح  ايقاف الحرب تأييداً 

(19  :1995 ،David) ان حكومة االتحاد  ومن ىنا اكد )مولوتوف( ،ايقاف الحرب
وضح ان أو  ،المنطقة فيمن ييدىا في ايقاف الحرب واستتاب األتعرب عن تأالسوفيتية 

"لقد دأب االتحاد السوفيتي عمى وتقال  تالتقي تأييد تام من جميع الشعوبىذِه الخطوة س
تأييد جميع الخطوات التي تيدف لموصول الى تسوية عادلة لمقضية الكورية وان 

، وكان المندوب السوفيتي في "اليدنةية ىي التي بدأت بوضع اسس الحكومة السوفيت

                                           
(*)

ًرصار قواخ ا تسثة ذلك كاى (،كوريا الجٌوتيح وكوريا الشواليحهوا ) كوريا إلى دولريي قسود 

والوالياخ  فشلد الوفاوضاخ تيي االذحاد السوفييري الحرب الثاردج أهع تد(، و9991عام )الحلفاء 

 . هوحدج حريكودولح قيام  في الوصول إلى الورحدج االهريكيح
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 أخبار )ول من تقدم باتقتراح بدء محادثات اليدنة في شير حزيران عام أمم المتحدة األ
جريدة )برافدا(  الساعة مقااًل عن أخباروكما نشرت جريدة ، (75;3، 46العدد، الساعة

-73;3) دور الحكومة السوفيتية في محاولة ايقاف الحرب الكوريةحول السوفيتية 
كانت داعمو  اسة الحكومة السوفيتية اتجاه كوريواكدت الجريدة ان سيا ،(75;3

، الساعة أخبار ) من الحرب تفضل اتباع الطرق السممية بدالً انيا كانت لقضيتيا و 
          .(75;3، 48العدد
  :: تركيا  ثالثاً 
بالشدة منذ الحرب العالمية تركيا دولة اتسمت سياسة االتحاد السوفيتي اتجاه       

االتحاد السوفيتي عمى حكومة ( وذلك من اجل حصول :3;3-36;3االولى )
، وعند مجي عشرينات القرن الماضي تحسنت العالتقة بين تركيا دولة مكاسب من

(، 85:  7;;3)شطب، تركيا دولة اتجاه  تو رفين فغير االتحاد السوفيتي سياسالط
ن في عددىا الرابع والثمانو  الساعة أخبار جريدة وضحت أ 75;3حزيران  34في و 

المدن التركية تنازليا عن مطاليبيا في  عن مقترح اكدت فيو حكومة االتحاد السوفيتي
 ،البوسفور)مقابل الحصول عمى االمتيازات في مضايق  (واردىان ،تقارص) كل من

الدولية اسوة  Nihan Unlu) 42 :2002,) نترو(و بموجب اتفاتقية )م (والدردنيل
، وكان الغاية من ىذِه السياسة ىو ازالة الخالف بين االتحاد ببريطانيا وفرنسا وغيرىا

وفيتي وابعاده عن لى احضان االتحاد السإتركيا وسحب االخيرة دولة السوفيتي و 
، ومن الجدير بالذكر ارادات حكومة االتحاد السوفيتي من ىذِه السياسة المعسكر الغربي

خرى والقضاء عمى حمف البمقان الذي اخذ يتسم األ الدولتركيا عن ة دولىو فصل 
          .(75;3، 6:العدد، الساعة أخبار)بطابع عسكري بحت

 االستنتاجات :
 :  البحث والكتابة في ىذا الموضوع يمكن مالحظة أمور عديدة أبرزىابعد 
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منيا يظير بشكل  75;3بعد اطالع الباحث عمى اعداد الجريدة خالل عام  -3
سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية من الدول االوربية، وخصوصًا واضح وجمي 

 من الواليات المتحدة االمريكية، وبريطانيا، والمانيا، والنمسا، ويوغوسالفيا وغيرىا.
عن صحف بريطانيا وروسيا الساعة بعض المقاالت الميمة  أخبارنقمت جريدة  -4

ثر كبير ودتقة عالية في نقل المعمومات حول سياسة االتحاد السوفيتي كان ليا أ
 الخارجية .

الساعة احداث ميمة عن سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية  أخبارنقمت جريدة  -5
لت التحري الصحيح ، وحاو بالغ الجريدة في نقل تمك االحداثولم ت 75;3لعام 

 والدتقيق من تمك االحداث.
 75;3الساعة ان سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية لعام  أخباربينت جريدة  -6

عمى الصداتقة تارة  كانت مبنيو ذبة اتجاه العديد من الدول في حينكانت متذب
 خرى.والعداء تارة أ

ا الجريدة الساعة من موضوعات عبر اعتمادى أخبارفي ضوء ما نشرتو جريدة  -7
يرى الباحث ان الجريدة تقامت بتغطية سياسة االتحاد السوفيتي  75;3في عام 

  الخارجية بشكل واسع مع لمس الحيادية والموضوعية في العرض ليذِه السياسة.  
 المصادر : قائمة 

 : الرسائل الجامعية :  اوالً 
حياتو ومواتقفو من القضايا العربية ،  بيداء محمود أحمد سويمم ، جوزيب بروز تيتو -9

 .4225أطروحة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، 
، رسالة  (45;3-39;3)التركية  – جاسم محمد شطب ، العالتقات السوفيتية -2

 .7;;3ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
د السوفيتي من الحرب االىمية الصينية عائدة سامي محمد ، موتقف االتحا -9

(، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 72;66-3;3)
4237. 
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(، رسالة ;4;3-44;3السوفيتية ) – ليث صالح عبد صالح، العالتقات االلمانية -9
 .4243ماجستير غير منشورة ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة ديالى ، 

-63;3السوفيتية ) –ف طو حسين القريشي ، العالتقات السياسية البريطانية يوس -1
  .4232(، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 67;3

               : الكتب العربية والمعربة : ثانياً 
االلماني، مركز العموم . ب . ج د. جورج شتالين، التعاون العسكري الروسي أ -9

 .84;3، د.ت، السياسية
طبعة جامعة كورنيل ، د.م ، تشارلزك ارمسترونج ، الثورة الكورية الشمالية ، م -2

4226. 
،  3ديمتري فولكوغونوف ، ستالين الواتقع واألسطورة ، ترجمة : حازم حجازي ، ج -9

 .::;3د.مط، د.م ، 
لمدراسات  رأفت غنيمي الشيخ ، امريكا والعالم في التاريخ الحديث والمعاصر ، عين -9

 .4228والبحوث االنسانية ، القاىرة ، 
فائق بطي ، الموسوعة الصحيفة العراتقية ، دار المدى لمثقافة والنشر ، دمشق ،  -1

4232. 
 .7;;3فيميكس تشويف ، مائة وأربعون حديثا ، دار الطميعة الجديدة ، د.م ،  -6
لإلنترنت كمود روا ، حياة ماوتسي تونغ ، مكتبة ماوتسي تونغ لمعرب ، نسخة  -7

 بواسطة الماسح الضوئي ، د.ت.
لويس ل. سنيدر ، ادولف ىتمر )الرجل الذي اراد عمميا احتالل العالم(، ترجمة :  -8

 .     4223، المكتبة االىمية لمنشر ، القاىرة ، 5طارق السيد خطر ، ط
محمد عمي الفوزي وحسان الحالق ، تاريخ الشرق األتقصى الحديث والمعاصر ،  -9

 . 4223العربية لمطباعة والنشر ، بيروت ، دار النيضة 
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