
 

 استمارة مستخلصات رسائل واطاريح الماجستير والدكتوراه في جامعة البصرة 

 الهاشم عائدة سامي محمداسم الطالبــة :                                              اآلدابالكليـــــــة :  

 التميمي حيدر عبد الرضا حسن اسم المشرف :                                            التاريخ القســــــــم : 

 ماجستير  الشهــــــــادة :                          تاريخ حديث ومعاصرالتخصص :   

 :  عنوان الرسالة

 4491-4411موقف االتحاد السوفيتي من الحرب األهلية الصينية 

 :  ملخص الرسالة

المتحدة االمريكية لمحصول عمى مناطق نفوذ لهما في العالم بشكل عام  تسابق كل من االتحاد السوفيتي والواليات     
( ، وكان لحكومة موسكو دورًا مهمًا في  5445 -5491ومنطقة جنوب شرق اسيا بشكل خاص عشية الحرب الباردة )

من الدول الكبرى  -في الوقت الحاضر  –الساحة الدولية ، وبات لها تأثير واضح عمى تغيير معالم وخارطة دول عدة ُتعد 
في كافة المستويات السياسية واالقتصادية والعسكرية ومنها عمى وجه التحديد جمهورية الصين الشعبية ،لذلك تم تسميط 
الضوء بدراستنا عمى مدى تأثير الموقف السوفيتي في مجريات الحرب االهمية الصينية بين الحزبين الشيوعي الصيني 

والكشف عن االسباب الحقيقية  التي ادت الى انتصار الشيوعيين الصينيين ، وتشكيمهم  ( ،541١-5499والوطني لمفترة )
 دولة شيوعية في جنوب شرق اسيا تمثمت بجمهورية الصين الشعبية بزعامة ماو تسي تونغ .
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raced all of the Soviet Union and the United States for spheres of influence for them in the world in 
general and Southeast Asia in particular, on the eve of the Cold War (1945- 1991), and the Moscow 
government an important role in the international arena, and now have a clear impact on the change and 
the map of countries landmarks several longer - for the time being - of the major countries in all political, 
economic and military levels, including specifically the People's Republic of China, so it was the highlight of 
our study on the impact of the Soviet position in the course of the Chinese civil war between the Chinese 
and the national Communist parties for the period (1944-1950) , and the disclosure of the real reasons 
that led to the victory of the Chinese Communists, and their formation communist state in Southeast Asia, 

represented the People's Republic of China led by Mao Zedong. 
 



 


