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 8491موقف الواليات المتحدة األمريكية من االنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا عام 

 م معتوق اإلمارة                       د. حسين عبد القادر محيي التميميد. ناظم رش
 قسم التاريخ/كمية اآلداب/جامعة البصرة

 المقدمة:
االنقففالب الشففيوعي فففي تشيكوسففموفاكيا عففام ه" موقففف الواليففات المتحففدة األمريكيففة مففنتػػيتأهمية ػػتهارت ػػوعهة  ػػ عه

وهالبحث،ه ةفهمية تهة قعهتش ك سم فوك وهالجغعافأهفأه سطهالقوعةهاأل عب ػت،ه"هةفه اقعهالةعحمتهالتوع ر تهالتأهغطوي8491
التػػأهسػػولمهفػػأهالةػػلةهالتػػأهم قبػػمهالحػػعرهه-ففػػأهاطػػوعهالحػػعرهالبػػوعلةهبػػ فهال د ػػومهالةتحػػلةهاألةع ك ػػته ادتحػػولهالسػػ ف تأ

صػػػفجوهجػػػهمًاهةجةػػػًوهةػػػفهالة طقػػػتهالة اججػػػتهاحتمػػػمهتش ك سػػػم فوك وهمية ػػػتهاسػػػتي ول تهبول سػػػبتهل ةػػػع ك  فهب هه–العولة ػػػتهاليو  ػػػته
لإلتحولهالس ف تأ،هفتح لمه ت جتهذلؾهالىهسوحتهةجةتهةفهسوحومهذلؾهالصعاعهالػذ هاسػتةعهحتػىهالعقػلهاألر ػعهةػفهالقػعفه
العشع ف.ه ب ومه مىهذلؾهفقلهايتةمهال د ومهالةتحلةهاألةع ك تهبػولتط عامهالس وسػ تهالتػأهشػجلتجوهتش ك سػم فوك وهفػأهةطمػعه

 التػػأهتةيمػػمهبػػود قيرهالػػذ هقػػولشهالحػػهرهالشػػ   أهالتش ك سػػم فوكأه الػػذ ه ػػتسه  ػػ هادسػػت يمه مػػىهالسػػمطتهه8491 ػػوـه
 لرػػ ؿهالػػبيلهفػػأهالكتمػػتهالسػػ ف ت تهف ةػػوهبعػػل.ه ب ػػومه مػػىهذلػػؾهاقت ػػمهطب عػػتهالة  ػػ عهتقسػػ ة ه مػػىهةحػػ ع ف هت و ل ػػوهفػػأه

،هاةوهاليػو أهفقػلهكػعدهللعاسػت هالة قػؼهاألةع كػأه8491تش ك سم فوك وه وـهاأل ؿ هاألهةتهالس وس ته اد قيرهالش   أهفأه
هةفهاد قيرهالش   أهفأهتش ك سم فوك و.

 8491األزمة السياسية واالنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا عام 
ظػػتهب ظوةجػػوهالتػػأهظمػػمهةحتفه–اذاهصػػاهالتعب ػػعه–الل لػػتهال ح ػػلةهةػػفهل ؿهالةجػػوؿهالسػػ ف تأهه(8)كو ػػمهتش ك سػػم فوك و

،ه  مػػىهالػػعغـهةػػفهمفهجة ػػعهحك ةوتجػػوهالتػػأهت لػػمهالحكػػـهفػػأها قػػورهالحػػعرهالعولة ػػته8491الػػل ةقعاطأهحتػػىهم ارػػعه ػػوـه
ي ول ػػتهفػػأههدسػػ ةوه افههالبمػػل فهابعةػػوهةعويػػلةه(2)ظمػػمهتحػػعىه مػػىه يقوتجػػوهال ي قػػتهةػػعهادتحػػولهالسػػ ف تأه8491اليو  ػػته

يػ هحفػظهالسػيـهبعػلهالحػعر،ه قةػعهم ها تػلامهجل ػلهةػفههة جوفهالجلؼهاألسوسأهكو،ه8491كو  فهاأل ؿهاليو أه شعهةفه
 يػ هةػوه شػع فه وةػًو،هلةػلةهسػوع تهالةفعػ ؿههسػتك فهإ جػوبهالةػذك عةههالةػولةهالسولسػتهةػفهالةعويػلةهكةػوهحػللمجو رهملةو  و،ه
ػػبػػ فهالبمػػل فه يقػػومهاقتصػػول ته س وسػػ تهةتطػػ عةالىهالػػىه شػػ مه  ذلػػؾهتأهاكبػػعهشػػع ؾهلتش ك سػػم فوك وهلهاإلتحػػولهالسػػ ف ،ه   

.هلكفه بػل همفهتمػؾهالعيقػومهلػـهتكػفهكوف ػتهفػأه ظػعهالسػ ف مهد تبػوعهتش ك سػم فوك وه(1) فسجوههبو تعاؼهالسمطومهالتش ك ت
.األةػعهالػذ ه(9)ل لتهصل قته ؤةفهجو بجو. ي هةوهلفعجػـهالػىهتشػج عهالحػهرهالشػ   أهالتشػ كأهليسػت يمه مػىهالسػمطتهف جػو

ه فهحل ثهمهةتهلارم تهف جو.هتةرض
،هاذهملىهسػػػػ مهاأل  ػػػػوعهادقتصػػػػول تهبسػػػػبرهحولػػػػتهالجفػػػػوؼه  قصػػػػوفه8491بػػػػلممهاألهةػػػػتهفػػػػأهتش ك سػػػػم فوك وه ػػػػوـه

الةحوص ؿهالهعا  تهالىهت ج  هادتجوةومهالىهالحهرهالش   أهب صػف هاحػلهاألحػهارهالقولػلةهفػأهتش ك سػم فوك وه كجػهمهةجػـه
التػػػأهكػػػوفهالحػػػهرههمملىهيػػػذاهال  ػػػعهالػػػىهق ػػػوـهالحػػػهرهالةػػػذك عهبةحػػػو دمهلتيج ػػػؿهاد تروبػػػو،هه(1)ةػػػفهالحك ةػػػتهادلتيف ػػػت

 ذلػؾهلرشػ ت هةػفهتػييعه  ػع هفػأهاد تروبػومهبوأل  ػوعهادقتصػول تهالسػ لته،هاةػػوهه8491اقتعحجػوهفػأهةػلةهسػوبقتهةػفه ػوـه
 ػػمهتػػلعؾهال  ػػعهالػػذ همصػػباه م ػػ هالحػػهرهاألحػػهارهالل ةقعاط ػػته التػػأهكػػوفهمبعهيػػوهالحػػهرهادشػػتعاكأهالػػل ةقعاطأه التػػأهكو

الش   أهفبلم اه  ػغط فهبوتجػوشهاجػعامههاد تروبػومهفػأه قػمهةبكػعه ذلػؾهألسػتغيؿهالتػل أهفػأهشػعب تهالحػهرهالشػ   أه ه
ه.(6)ه8491حصم اه مىهةوهمعال اه  لةوهاترذمهالجةع تهال ط  تهقعاعًاهألجعامهاد تروبومهفأهةطمعهشجعهةو دهةفه وـ

فهالشػ     فهدسػتعولةهبعػضهةػوهفقػل شهةػػفهعصػ ليـهالشػعبأهبػلم اهبػوقتعااه ػلةهةشػع  ومه مػىهالةسػػت ىه كةحو لػتهةػ
هةػػولك هالةمك ػػومهالكب ػػعةههبػػلفعه ػػع بتهمسػػة يوه "ه"ضففريبة المميففونيرادقتصػػول هكػػوفهمبعهيػػوهادقتػػعااهالػػذ هت ػػةفهمفه قػػـ 

عهادقتصػػول ته اسػػتطو  اهب اسػػطتهيػػذاهاإلجػػعامهتحق ػػؽهلةسػػو لةهال د ػػومهالع ف ػػتهالتػػأهكو ػػمهتعػػو أهبشػػلةهةػػفهسػػ مهاأل  ػػو
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.  بػػػل همفهالسػػػبرهالػػػذ هملىهالػػػىهيػػػذاه(1)الػػػذ ها تػػػعضه م ػػػ هالحػػػهرهادشػػػتعاكأهالػػػل ةقعاطأهه-الفففدعا ي–بعػػػضهال جػػػواه
اد تػعاضهيػػ هرشػػ تهالحػهرهاألر ػػعهةػػفهاحتةول ػتهمفه ػػؤل هذلػػؾهالػػىهاسػتقطورهاألكيع ػػتهالفيح ػػتهفػأهاألع ػػوؼهالػػذ فهكػػو  اه

هبحي فه فهم هفعصتهلتعل ؿهم  و جـهادقتصول تهالس لته بذلؾهتك فهال تولسهلصولاهالش     فه. 
 فأهاطوعهالصعاعهالش   أهةعهبق تهاألحهارهغ عهالش    تهبلممهالصحوفتهالشػ    تهحةمػتهة ظةػتهطع ػمهف جػوهبػ دمه

ه.(1)األحهارهاألرعىهلمجةج ع تهالتش ك ته ش ي اهسةعتهه ةوؤيو
جفان تـهالكشؼه فهةحو لتهتـهاججو جوهاستجلفمهح ػوةهالػ هعامهغ ػعهالشػ     فهه"ه8491عهةفها م ؿه وـه فأهالعوش

الػذ فهاسػتمة اهطػع لًاههProkop Drtinaو"بروكوب درتينا"  Petr Zenkiو"بيتر زينكي"   Jan Masarykياك" ر ماسا
 كػػذلؾهالشػػعطتهالتػػأه سػػ طعه م جػػوهالحػػهرههValav Nosekفففاالف نوسففاك ف جػػوهق وبػػؿه،هادهافه ه ػػعهاللارم ػػتهالشػػ   أه

الشػػ   أهلػػـه ظجػػع اهم هايتةػػوـهبولة  ػػ عه،ه يػػ هةػػوهالىهالػػىهتفػػوقـهال  ػػعهالس وسػػأه لفػػعهادحػػهارهغ ػػعهالشػػ    تهالػػىه
ه.(4)اد تقولهبيفهتمؾهالةحو لتهقلهتك فهبتلب عهةفهالحهرهالش   أ

افههMikulas Ferjencikوالس فيرجنسففففك" "ميكفففف فػػػػأهالعابػػػػعه شػػػػعهةػػػػفهكػػػػو  فهاأل ؿهم مػػػػفهةفػػػػ ضهاللارم ػػػػته
 ادطوحتههEdward Benes   (81)"ادوارد بينيس"ادستربوعامهالتش ك تهاكتشفمهةحو لتهألغت وؿهالعل دهالتش ك سم فوكأه

دتجوـهالىهبعضهالة ف ػ فهغ ػعهالشػ     ف،ه تبػعهذلػؾهحةمػتها تقػودمه اسػعتهألكيػعهبول ظوـهالجةج ع ،ه قله ججمهاصوبعها
(هشرىهب  جـهم  ومهةفهالحهرهادشتعاكأهالل ةقعاطأه،يييتهة جـها  ومهفأهالجةع ػتهال ط  ػته،هكةػوها  تقػؿه155ةفه)

ه مػىهتقػل ـهاسػتقولهJan Ursinyهجفان اورسفينيسكعت عه ولػرهعلػ دهالػ هعامه ـع ػ  بغػضهال ظػعه ػفههت هةػفهالػ هاعة.الػذ ها عغم
ه-الػذ فه ةيمػ فهاألكيع ػته-فقلهاستغمجوهالش     فهإلستلصوؿهم  ومهالحهرهادشػتعاكأهالػل ةقعاطأه" المؤامرة " صحتهتمؾه

ةػػفهةجمػػدهالةف  ػػ فهالسػػم فوكأه اا ػػولةهب ػػومهالجبجػػتهال ط  ػػتهبةػػوه تفػػؽه الةصػػولاهالشػػ    ته عغبػػتجـهفػػأهادسػػت يمه مػػىه
ه.(88) ك سم فوك والحكـهفأهتش

 لكػػأه تحقػػؽهذلػػؾهلمشػػ     فههبػػلم اهبرطػػتهةحكةػػتهلحػػؿهةجمػػدهالةف  ػػ فهالسػػم فوكأ،هاذهل ػػ اهالػػىهافه عقػػلهةجمػػده
اجتةو ًوهفأهالييي فهةفهتشػع فهاد ؿه افه جتةػعهاتحػولهالةػهاع  فهي ػوؾههBratislavaهبراتسالفااتحولهالتجوعهالسم فوؾهفأه

هبعػلهاسػب   فه،ه فػػأهادجتةػوعهاد  ؿهالػذ ه قػػلهفػأهالتػػوع وهالةػذك عهص فػًو،هاصػػلعهةجمػدهاتحػػولهالتجػوعهب و ػًوهالقػػىهف ػ هالمػػـ 
 مىهةجمدهالةف  ػ فهالسػم فوؾهف ةػوه تعمػؽهبو قطػوعهت ه ػعهالغػذامه الفشػؿهفػأهحةو ػتهمةػفهالل لػته الػل  ةهالػىها ج وعيو.كةػوه

تجوعه ت ظ ةومهالفيح ف،ه لكػأه سػويـهالشػ     فهفػأهحػؿهل  اهالىها ولةهت ظ ـهالجبجتهال ط  تهالسم فوك تهلتشةؿهاتحولهال
 اعبعػتهةف  ػ فهشػ     فهارػع فه،ه ةفػ ضهههHusakه"هوسفاك"الةجمدهفقلهاستقوؿهالػعل دهالشػ   أهلةجمػدهالةف  ػ فه

ه.(82)الة الأهلمش    ت-الةستقؿه- هاعةهاللارم ته
قع ته،هفبلممهةفو  ومههلتشك ؿهةجمدهجل له،هغ عهاهامهيذشهالحولتها مفهي سوؾهافهالةجمدهتـهحم هةفهال وح تهال ا

افهتمػػػػؾهالتطػػػػ عامهلػػػػـهتكػػػػفهتحظػػػػىهبع ػػػػوهالحػػػػهرهادشػػػػتعاكأهالػػػػل ةقعاطأهالػػػػذ هعفػػػػضها  ػػػػول هادسػػػػتقولتهةػػػػفهةجمػػػػده
.  ظجػػػعهافهالسػػػبره عجػػػعهالػػػىهافها  ػػػومهالحػػػهرهالةػػػذك عهكػػػو  اه شػػػكم فهادغمب ػػػتهفػػػأهةجمػػػدهالةف  ػػػ فهه(81)الةف  ػػػ ف

هاقم تهبفعضهاعالجوه مىهادغمب ته(89)جـالسم فوؾه ةفهيـهف ه.(81)كو  اهغ عهةقت ع فهبفكعةهافهتقـ 
 فػػأهاليػػوةفه شػػعهةػػفهتشػػع فهاليػػو أهةػػفهالعػػوـه فسػػ ه بعػػلهةفو  ػػومهةط لػػتهتػػـهتشػػك ؿهةجمػػدهجل ػػلهةػػفهالةف  ػػ فه

ةػفهذلػؾهافهالحػهرهالشػ   أهه. ت ػا(86)رسعهف  هادشتعاك  فهالل ةقعاط  فهمغمب تجـ،ه هتـهف  هتةي ؿهمحهارهالعةؿه الحع ػت
التش ك سم فوكأهاستطوعهافه حقػؽهبعػضهالةكوسػره مػىهحسػورهالحػهرهادشػتعاكأهالػل ةقعاطأه يػ هةػوهالىهبطب عػتهالحػوؿه
الىهتفوقـهالصعاعهاللارمأهفػأهالبيل. قػلهكو ػمهتمػؾهالتطػ عامهبةيوبػتهبلا ػتهاألهةػتهالتػأهحػليمهف ةػوهبعػلهفػأهبػعاغهفػأهشػجعه

 الت ظ ةػػػػومهالجةوي ع ػػػػت،هه فػػػػأهاطػػػػوعهذلػػػػؾههالهه(81)تغؿهف جػػػػوهالشػػػػ     فهسػػػػ طعتجـه مػػػػىهالشػػػػعطت التػػػػأهاسػػػػه8491شػػػػبوطه
اذهكوفهكؿهة   عه ه لهةفههالتػ تعهالس وسػأهه8491-8491الش     فهةفه غطجـه مىهادحهارهادرعىهفأهشتومه وـه

http://pediaview.com/openpedia/Edvard_BeneÅ¡
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الشػػ     فهلججػػوههالشػػعطتهفػػأهت ج ػػ ه   سػػعهالجػػ ةهبػػ فهالةعسػػكع فه بػػلممهادحػػهارهغ ػػعهالشػػ    ته"هتشػػتكأ"هةػػفهاسػػتغيؿه
ه.(81)ادتجوةومهلجـ

 فػػأهغ ػػػ فهذلػػؾهبػػػلممهمهةػػتهبػػػ فهم  ػػومهالحك ةػػػتهغ ػػعهالشػػػ     فه  ه ػػعهاللارم ػػػتهفػػودؼه  سػػػوؾ،الذ هكػػوفهةػػػفه
ا ػهاؿهعتػره  قػؿهه8491ا  ومهالحهرهالش   أه،ه ةمرىهذلؾهافهال ه عهالةذك عههقععهفأهاليولثه شعهةػفهشػبوطه ػوـه

كبػػوعهعجػػوؿهالشػػعطتهفػػأهبػػعاغه،ه   ػػلةوها تػػعضهالػػ هعامهغ ػػعهالشػػ     ف،ه تػػه ةجـهالحػػهرهادشػػتعاكأهالػػ ط أ،هيةو  ػػتهةػػفه
 مىهيذاهاإلجعامه،هعفضه  سوؾههذلؾهه ي هةوهلفعجـهالىهتقل ـهاستقودتجـهفأهالعشع فهةفهشبوطهاحتجوجػًوه مػىهذلػؾه يػ ه

ه.(84)ادةعهالذ هالىهالىهحل ثهاهةته هاع تهحولة
جػوفه–هعامهالذ فهاستقول اهةفهةجمدهالػ هعامهمقم ػته ذلػؾهألفه هعامهالحػهرهادشػتعاكأهالػل ةقعاطأه الةسػتقم فهشكؿهال ه

عف  اهادستقولته ذلؾهبحجته لـهاستشوعتجـهقبؿهاتروذهتمػؾهالرطػ ةهه-هLudvik Svobodaةوسوع وؾه هل لف ؾهسف ب لاه
ه.(25)ةفهقبؿهادشتعاك  فهال ط   ف
،الػػذ هكػػوفه شػػغؿهة صػػرهعلػػ دهالحك ةػػتههKlement Gottwald" كممنففت توتوالففد "   أهبقػأهه ػػ ـهالحػػهرهالشػػ 

فػأهتمػؾهالحولػتهالتش ك ته،هفأهالسمطته قلها تةلهال هعامهالةستق م فه مىهافه عفضهعل دهالجةج ع تهب   دهتمؾهادسػتقولته ه
س  ػػغط فه مػػىهغ ت الػػلهاةػػوهافه ػػل  هالػػىها تروبػػومهجل ػػلةها ه مغػػأهالقػػعاعهالةتعمػػؽهبق ػػ تهالشػػعطتهالةشػػوعهال جػػوها فػػًو،ه
 ت ػػوة ًوهةػػفهادحػػهارهغ ػػعهالشػػ    تهةػػعهيػػؤدمهالػػ هعامهالةسػػتق م فههفقػػلهطولبػػمهبػػيجعامها تروبػػومهجل ػػلةها تقػػولًاهة جػػوهافه

ادهافهالػػعل دهال اعلهب  ػػ دهلػػـه ػػتحةدهلجػػذاهالطمػػره تػػعللهفػػأهقب لػػ هلعمةػػ هبةػػلىهقػػ ةهادتحػػولههالشػػ     فهس رسػػع  جوهحتةػػوًه
،هاذهذكػعهفػأهاحػلىهبعق وتػ ههSteinhardtالس ف تأ.ه قلهاكلهذلؾهف ةوهبعلهالسػف عهادةع كػأهفػأهتش ك سم فوك و،شػت  جوعلمه

لػػىهقبػػ ؿهاسػػتقولتهالػػ هعامهمدي ػػأه شػػعهكػػوفهب ػػغطهةػػفهافهالسػػبرهالػػذ هل ػػوهالػػعل دهالتشػػ كأهب  ػػ دهاالػػىه هاعةهالروعج ػػته
ادتحولهالس ف تأ،هألفه لـهقب لػ هادسػتقولتهةػفهالةةكػفهافه ػؤل هالػىه ػهاعهلارمػأه يػ هاةػعهقػله ػلفعهالسػ ف مهالػىهالتػلرؿه

ه.ه(28)ه"اعادة النظام" سكع ًوهفأهتش ك سم فوك وهبحجته
ا صػػوعهالحػػهرهادشػػتعاكأهالػػل ةقعاطأه اججتجػػوهالشػػعطتهه فػػأهغ ػػ فهذلػػؾهحػػليمهبعػػضهالةظػػويعامهفػػأهبػػعاغهقػػوـهبجػػو

"ه مػىهالتفممر  الش     فهبحةمته اسعتهةفهاد تقودمهلمه ةومهالذ فه عؼه  جـهةعولاتجـهلمش    ته اتجـهم ػلامهادر ػعةهبػػ"
ه.(22)اةفهالبيل

هالحول ه العشع فهةفهشبوطه وـه ت ظ ةػ هفػأهبػعاغهاتجػـهف ػ ههروطرهغ ت اللهجةعػًوهجةوي ع ػًوهتػـه8491 فأهصبواه ـ 
فػػأهةجمػػدهالػػ هعامهإل وقػػتهالس وسػػومهالشػػعب تهلمشػػ     فهه"كتمففة رجعيففة "الػػ هعامهغ ػػعهالشػػ     فهالةسػػتق م فهبػػي جـهشػػكم اه

ةعجػـهاكيػعه سػ حؿهةحمجػـهه "لععقمت"هاجعامهاد تروبومهالتأهكو  اه" روف فهةفه تولججو"ه ا  اهافهحهب هده ستط عهالتعوةػؿ
 ت ػاهةػفهذلػؾهافهه(21)- مػىهحػلهقػ ؿهغ ت الػل-تنفيف  ارادة الشفعب" لت ف ذهذلؾهتـها تروره فله ةيػؿهالعةػوؿهلػػ"،هم ودهجلل

ه مػىهالق ػوـهبػو قيرهبجػلؼهاإلطوحػتهببق ػتهاألحػهارهالتػأهدهتتفػؽهةعجػـهبوألفكػوعه ادسػت يمه مػىه الش     فهقله قػل اهالعػـه
هالسمطتهفأهالبيله.ه

   فه سػػػولمجـهالتػػػأهسػػػ طع اهبجػػػوه مػػػىهالسػػػمطته ه شػػػطومهالحػػػهرهالشػػػ   أه،هة م شػػػ ومه فػػػأهال قػػػمه فسػػػ ه شػػػعهالشػػػ  ه
الشعطته لجوفهالعةوؿهفأهبعاغه بق تهالةلفهالتش ك ته،ه فػأهالعابػعه العشػع فهةػفهشػبوطهقػوـه ػللهةػفهالةسػمح فهفػأههالعةوؿ،

هالتػػولأهاسػػتعولمهبػػعاغهبػػبعضها ةػػوؿهالشػػغره يػػ هةػػوهاسػػتل ىهتػػلرؿهالشػػعطتهالتػػأهكػػوفهجمجػػوهةػػفهالشػػ      ف،ه فػػأهال ػػـ 
الشعطتهالس طعةه مىهةحطتهاذا تهعال  هبعاغه ل العهالبع له البعؽه ةحطومهالسكؾهالحل له،ه كو مهادلاةهالفو متهفأهذلػؾه
يػػػػػػأهلجػػػػػػوفهالعةػػػػػػؿهالتػػػػػػأهكو ػػػػػػمهة جػػػػػػ لةهفػػػػػػأهكػػػػػػؿهةفصػػػػػػؿهةػػػػػػفهةفوصػػػػػػؿهالػػػػػػبيله بػػػػػػلممهبتطج عيػػػػػػوهةػػػػػػفهادشػػػػػػتعاك  فه

لةسمح فهالذ فهقوة اهبي ةوؿهالشغرهفػأهبػعاغهقػله ةمػ اهذلػؾهبػ حأهةػفهالحػهرهالشػ   أه ذلػؾه.عبةوه ك فها(29)الل ةقعاط  ف

http://pediaview.com/openpedia/Klement_Gottwald
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ألفهالحػػػػهرهالةػػػػذك عهبػػػػلمهقبػػػػؿهذلػػػػؾهبةػػػػلةهل سػػػػمهبولقصػػػػ عةهبولعةػػػػؿه مػػػػىهادسػػػػت يمه بشػػػػكؿهتػػػػلع جأه مػػػػىهالسػػػػمطتهفػػػػأه
هتش ك سم فوك و.

،هعلػػ دهجةج ع ػػتهتش ك سػػم فوك و،هفػػأه(21) اهامهال ػػغطهالشػػ   أه الةظػػويعامهالتػػأه ظةجػػوهة وصػػع يـها ػػطعهب  ػػ د
الروةده العشع فهةفهالشجعه فس هالىهقب ؿهاستقولتهال هعامهادي أه شعه،ه فأهال قمه فس ه  فه هاعةهجل لةهمس لهعلوستجوه
الػػػىهكمة ػػػمهغ ت الػػػلهالػػػذ هارتػػػوعها  ػػػولجوهةػػػفهالشػػػ     فهبود ػػػوفتهالػػػىهبعػػػضهادشػػػتعاك  فهالػػػل ةقعاط  فهه ادشػػػتعاك  فه

ط   فه ادحهارهالل ةقعاط ػتهالسػم فوك تهالػذ فه افقػ اه مػىهالتعػو فهةػعهالشػ     فه بجػذاهتػـهالحفػوظه مػىهالشػكؿهالظػويع هال ه
 يكػػػذاهتػػػـهاسػػػت يمهالشػػػ     فه مػػػىهالسػػػمطتهفػػػأهتش ك سػػػم فوك وهلتػػػلرؿهبعػػػليوهادر ػػػعةهفػػػأهالةجػػػوؿهه،(26)"لمجبجػػػتهال ط  ػػػت"

هال د ومهالةتحلةهادةع ك ته حمفولجوهالغعب  ف. ي هادةعهالذ هايوعهقمؽه ر ؼه،هالس ف تأ
 الموقف األمريكي من االنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا

تهاة ػػمهادهةػػتهالس وسػػ تهفػػأهتش ك سػػم فوك وهةػػعهظجػػ عهةشػػع عهةوعشػػوؿهالػػذ ها م ػػ ه ه ػػعهالروعج ػػتهاألةع ك ػػتهجػػ ع ه
القػوعةهاد عب ػته،ه ف ةػوه تعمػؽهبتش ك سػم فوك وه،كو ػمهه الػذ هت ػةفها عػو ه8491فأهالروةدهةفهحه عافه ػوـهه(21)ةوعشوؿ

قب ؿهالل  ةهالىهادشتعاؾهفأهالةشع عهالةذك عه،ه لكػفهذلػؾهلػـه كػفهه8491حك ةتجوهقلها م مهفأهالروةدهةفهتة هه وـه
ع عه ه ػػعهالروعج ػػتهالسػػ ف تأهافهبػػيلشهدهتػػعىهفػػأهةشػػهMolotovاذهصػػعاهة ل تػػ ؼهه(21) حظػػىهبع ػػوهادتحػػولهالسػػ ف تأ

اللارم ػػتهلمشػػػع رههف"ه ةحو لػػتهلمتػػػلرؿهفػػأهالشػػػؤ هالفففدوالر االمريكفففيةوعشػػوؿهاده   ػػًوهةػػػفهادسػػتعةوعهالجل ػػػلهم هاسػػتعةوعه"
 ب ػػػومه مػػػىهيػػػذشهال ظػػػعةهالسػػػ ف ت تهفػػػوفهسػػػتول فهلػػػـه كػػػفهة افقػػػًوه مػػػىها ػػػيفهالحك ةػػػتهالتشػػػ ك تهقب لجػػػوهالةشػػػع عهه،الةسػػػتقمت

مفهبػيلشهدهه-كةػوها مػف-مػرهةػفهالحك ةػتهالتش ك سػم فوك تهالغػومهيػذشهالفكػعةهأل ػ هاألةع كأه ي هةػوهلفػعهة ل تػ ؼهالػىهالط
دسػ ةوه افهال د ػومهالةتحػلةهاألةع ك ػتهفع ػمه مػىهه(24)تع ىهابلًاهافهتسػةاهلمتش ك سػم فوك  فهافه ك  ػ اهملاةه ػلهبػيلش.

اعةهاألةع ك ػتهةعاقبػتهاإل شػومامه الةشػع  ومهكؿهل لتهتشتعؾهفأهةشع عهةوعشوؿهافهت قعهةعجػوهاتفوق ػتهاقتصػول تهترػ ؿهاإلل
.ه يكػػذاهاسػػتجوبمهالحك ةػػتهالتش ك سػػم فوك تهلطمػػره(15)ادقتصػػول ته يػػ همةػػعهده تفػػؽهةػػعهت ججػػومهاله وةػػتهالسػػ ف ت تهص ػػذاؾ

ه.(18)8491األر عةهفأهم م ؿهس ته
كػوفهلػل جوهبعػضهاألةػؿهفػأهسػحبجوهه  مىهالعغـهةفهالعفضهالتش ك سم فوكأهلةشع عهةوعشػوؿهادهافهاإللاعةهاألةع ك ػته

الػػىهجو ػػرهالكتمػػتهالغعب ػػت،ه قػػلهكػػوفهعم هالسػػفوعةهاألةع ك ػػتهفػػأهبػػعاغهر ػػعهةػػوه   ػػاهتمػػؾهالعؤ ػػتهاألةع ك ػػتهففػػأهبعق ػػتهةػػفه
م  ػاههبػيفهه8491،القولـهبوإل ةوؿهاألةع كأهفأهبعاغ،هةؤعرتهفأهاليوةفه العشع فهةػفهكػو  فهاليػو أهه ػوـهYost هيوست

ةفهحسفهال  تهبػ فهالشػعرهالتشػ كأهتجػوشهالبمػلافهالغعب ػته ة ةػًوهه ال د ػومهالةتحػلةه مػىه جػ هالرصػ ى،هاذههي وؾهالكي ع
%هةفهالتش ك سم فوك  فه ف م فهادسم رهالل ةقعاطأهالغعبأه مػىهالعق ػلةهالشػ    تهالسػتول   ت،ه15مفهي وؾهةوه قوعرهةفه

حػولهالسػ ف تأ،ه  م ػ هفقػلهاقتػعاه مػىه هاعةهالروعج ػتهاألةع ك ػتهاترػوذهغ عها  هبّ فهافهالذ ه ة عهال ػودهيػ هالرػ ؼهةػفهادت
جةمتهةفهالتلاب عهالتأهةفهشػي جوهتعه ػههادتجػوشه حػ هالغػعره ذلػؾهرػيؿهاد تروبػومهالةهةػعهاقوةتجػوهفػأهةطمػعهشػجعهةػو ده

يقوف ػته يػأهتػلاب عهقػلهتسػويـهه،ه كوفهةفهابعههتمؾهالتلاب عه  قلهاتفوق تهتجوع ػت،ه التفػو ضهةػفهاجػؿهاتفوق ػت8491ةفه وـه
فأهتشج عهالة وصع فهليةػع ك فهفػأهتش ك سػم فوك و،هاذها جػـه حتػوج فهالػىهالػل ـهالةع ػ  همكيػعهةػفهالػل ـهالةػول ،ه ار ػعًاه

لمشػػػػ    تهفػػػػأهه(12)رػػػػتـهالقػػػػولـهبوإل ةػػػػوؿهبعق تػػػػ هة  ػػػػحًوهبػػػػيفهالتػػػػلاب عهم ػػػػيشهسػػػػتك فهةجةػػػػتهفػػػػأها جػػػػواهس وسػػػػتهادحتػػػػ ام
ه.(11)تش ك سم فوك و

  ظجػػعهافهعم هالروعج ػػتهاألةع ك ػػتهكػػوفهةتطوبقػػًوهةػػعهةػػوهذيبػػمهال ػػ هالسػػفوعةهفػػأهبػػعاغهففػػأهةعػػعضهعليػػوه مػػىهالبعق ػػته
م يشهم  حمههبيفهاإللاعةهاألةع ك تهتقلعهةقتعحومهالقولـهبود ةوؿهالتأهةفهالةةكفهمفهتؤل هالػىهتق  ػتهالةشػو عهالةؤ ػلةه
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تس عهبوتجوشهتحق ؽهبعضهتمؾهالةقتعحومه ة جوها شػومهةؤسسػتهيقوف ػتهمةع ك ػته،هف ػًيههلمغعرهفأهتش ك سم فوك وه بّ  مها جو
هبجوهبعضهالة اط  فهالتش ك سم فوك  فهفأهالةؤسسومهادكول ة تهاألةع ك ت  .ه(19) فهل ـهبعضهاللعاسومهالتأهكوفه قـ 

 سػػم فوك وهبويتةػػوـهبػػوليه،هففػػأهالعابػػعه ةػػفهجو ػػرهارػػعهتوبعػػمهال د ػػومهالةتحػػلةهاألةع ك ػػتهالتطػػ عامهالجوع ػػتهفػػأهتش ك
 العشػػع فهةػػفهشػػبوطهةػػفهالعػػوـه فسػػ ههمعسػػممهالروعج ػػتهاألةع ك ػػتهبعق ػػتهالػػىهسػػفوعاتجوهفػػأهبػػوع ده ل ػػلفهبغ ػػتهاسػػتطيعهمعامه
حك ةػومهتمػػؾهالػػل ؿهفػػأهاإلجػػعامهالػػذ هال اجػػرهاترػػوذشهاهامهاألهةػػتهالتش ك سػػم فوك ت،ه م  ػػحمهف جػػوهافهادسػػت يمهالشػػ   أه

ىهالسمطتهفأهتمؾهالل لتهس ؼهلفه غ عهةول ًوهال  ػعهالة جػ لهفػأهتش ك سػم فوك وهفػأهالسػ  امهاليييػتهاألر ػعة،هفقػلهاتبػعه م
ه"بسففاطة"الس وسػػتهالسػػ ف ت تهفػػأهاألةػػـهالةتحػػلةه فػػأهاةػػوكفهارػػعىه،ه افهاقوةػػته ظػػوـهشػػ   أهبػػػه"بففالصالص"التش ك سػػم فوك  فه

ت،هغ ػعهافهالرػ ؼه كةػفهفػأهاديػوعهالةحتةمػتهفػأهبعػضهبمػلافها عبػوهالغعب ػتهةػفهافهس بم عه  ؤكلههالس وستهالتش ك تهالسػوبق
،ه(11) جػػواها قػػيرهشػػ   أهفػػأهتش ك سػػم فوك وهسػػ حفهه  شػػجعهالق ػػوـهبعةػػؿهشػػ   أهةةويػػؿهفػػأهتمػػؾهالبمػػلافه روصػػتها طول ػػو

ليو  ػتهكو ػمهفػأها طول ػوه تةر ػمهفةفهالجل عهبولذكعهافها ؿها تروبومهاجع مهفأهغعرها عبوهفأها قورهالحعرهالعولة ػتها
كةػوهكو ػمهه،(16) فهحص ؿهالحهرهالش   أهاد طولأه مىهيمثهاص امهال ورب فه مىهالػعغـهةػفها جػوهل سػمهل لػتهشػ    ت

لقػػلها طػػ مهتمػػؾهه،(11)8491الػػذ ه قػػلهفػػأهشػػجعها مػػ ؿههCominformه(11)ا طول ػػوهقػػلهح ػػعمهالةػػؤتةعهاد ؿهلمك ة فػػ ـع
ه عةهبول سبتهل ةع ك  ف.هالتط عامه مىهةؤشعامهرط

  بل هافهالحك ةتهالبع طو  تهكو مهتشوطعهالروعج تهاألةع ك تهفأهةرو فجوهةفهاحتةول تهاةتلالهايوعهاد قيرهالش   أه
فأهتش ك سم فوك وهالىهبق تهبملافهم عبوهالغعب تهفأهحولتهلـه تـهة عهاست يمهالحهرهالشػ   أههبػولق ةهكةػوهم  ػحمهالروعج ػته

ه.(14)مةع ك ت(-فع س ت–  ته ع عةهاتروذهاجعامامهةشتعكته)بع طو  تهالبع طو
 فػػػأهاطػػػوعهذلػػػؾهالتعػػػو فهقػػػلـه ه ػػػعهالروعج ػػػتهالفع سػػػ تهةسػػػ لةهتصػػػع اهيييػػػأهةشػػػتعؾه طمػػػرهافه عمػػػفهفػػػأهالع اصػػػـه

هالسولده العشع فهةفهشبوطهه- اش طف،هل لف،ه بوع د-اليييت ، فػأهال قػمه بولفعؿهمصػلعمهالع اصػـهاليييػتهه،(95)فأه ـ 
 فسػػ ،هتصػػع حًوهةشػػتعكًوه كػػوفهابػػعههةػػوهت ػػة  همسػػفجـه مػػىهالتطػػ عامهالحوصػػمتهفػػأهتش ك سػػم فوك وه التػػأه ػػتسه  جػػوهتعم ػػؽه

قوةتهل كتوت ع تهالحهرهال احلهتحمه ،هكةوهملا ػمهتمػؾه"عباءة حكومة الجبهة الوطنية"الةةوعستهالحعةهلمةؤسسومهالبعلةو  ته اا
"ه مػػىهالشػػعرهالتش ك سػػم فوكأهالػػذ هايبػػمهفػػأهر ػػـهةعو وتػػ هاي ػػومهالحػػعره"الكارثيففةصػػف يوهبػػػالػػل ؿهتمػػؾهالتطػػ عامهالتػػأه ه

ه.(98)العولة تهاليو  تهبي  هةمتصؽهبق  تهالتحعع
  مىهالعغـهةفهاصلاعهذلؾهالتصع اهفقػله صػاهالسػف عهادةع كػأهفػأهتش ك سػم فوك وهافه صػلعها  ػًوه ه ػعهالروعج ػته

،شل لهالمججت،هلةوهلذلؾهةفهتيي عه مىهالش     فهالتشػ ؾ،هاذهترتمػؼهتش ك سػم فوك وهكي ػعًاههادةع ك تهج ع هةوعشوؿهتصع حوًه
 فهالل ؿهادرعىهالتوبعتهل تحولهالس ف تأهبسبرهتقول ليوهالل ةقعاط ته  ج لهص و ته اسعتهف جػو،هفبػعغـهال ػغطهالسػ ف تأه

ةػػفهاجةػػولأهتجػػوعةهالػػبيلهالروعج ػػتهدهتػػهاؿهةػػعهالغػػعره%ه(هتقع بػػًوه15فػػيفه)ه8491 8496الكب ػػعهفػػأهالسػػ ت فهادر ػػعت فهه
 فػػأهحولػػتهت قػػؼهتمػػؾهالتجػػوعةهفػػيفهذلػػؾهةػػفهشػػي  هافه كػػباهجةػػواهالشػػ     ف،هكةػػوهافهاصػػلاعهتصػػع اهةػػفهالػػ ه عهسػػ ؤل ه

افهه،ه ةفهجو رهارعها  اهالسػف ع"االمالءات الشيوعية" بطب عتهالحوؿهالىها ولةه دلةهالةعوع تهالعم  ته لهةوهاسةويوه
هم هتصع اهقله صلعشهال ه عه جرهافه يرذهب ظعهاد تبوعهالةيحظومهالتول ت 

لكػأه كػ فهم هتصػػع اهذ هق ةػته جػػرهاصػلاعشهبسػع ته  ف ػػؿهافه مق ػ هالػػ ه عهب فسػ هبسػبرهةكو تػػ هالشرصػ تهالكب ػػعةه .8
هفأهتش ك سم فوك وه.

فوك وه،  حذعهالسمطومهالش    تهبي  هاجػعامهافه ت ةفهالتصع اهافهال د ومهالةتحلةهستعمؽهكؿهالصولعامهلتش ك سم ه .2
هبػػ هالسػػمطومهالعسػػكع تهادةع ك ػػتهفػػأهال ةسػػوه الةو  ػػوهلتعم ػػؽهكػػؿهالةػػع عهفػػأهالة ػػوطؽها هةػػفهرػػيؿهالة ػػوطؽه قػػلهتقػػـ 
الةحتمػػػػتهالتوبعػػػػتهلم د ػػػػومهالةتحػػػػلةهةػػػػعهةيحظػػػػتهافهةعظػػػػـهتجػػػػوعةهتش ك سػػػػم فوك وهتةػػػػعهةػػػػفهرػػػػيؿهة ػػػػوطؽهادحػػػػتيؿه

هادةع ك ت.ه
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  ػػاهالسػػف عهافهادجػػعامها ػػيشهسػػ ؤل هالػػىهر ػػؽهتش ك سػػم فوك وهاقتصػػول ًوه الػػذ هةػػفهالةةكػػفهافه  ػػتسه  ػػ هف  ػػىها
اقتصول ته ةول ت،ه ي هادةعهالذ ه رشوشهالقػولةهالشػ     ف،ه لكػفهةػفهجو ػرهارػعههافهذلػؾهسػ ؤل هحتةػًوهالػىهه ػولةهالعػلامه

وعةهسػػةعتهادةػػع ك  فهفػػأها عبػػوهالشػػعق ت،ه ار ػػعًاه صػػاهبػػيفه ت ػػةفه ادتجوةػػومهلم د ػػومهالةتحػػلةه يػػ هةػػوهسػػ  تسه  ػػ هرسػػ
"االتهامات واالفتراءات المتكفررة مفن حكومفات ه-لةلةهط  مت–التصع اهالةقتعاههافهاإللاعةهادةع ك تهدهتستط عهافهتتجويؿه

دة ما بعد الحرب العالمية الثانيفة الدول التي تدين بحريتها لمدماء االمريكية  ولمقوة الصناعية االمريكية والتي زادت في م
،ه ار ػعًاهبػ فهالسػف عهبػيفهده ػتـهت ج ػ هالكػيـهةبوشػعةهلمحك ةػتهالسػ ف ت تهطولةػوهيػأهتعةػؿهةػفه عامهبسبب الكرم االمريكي.."

ه.هه(92)الك ال د
م فوك وه ت ػػاهةػػفهذلػػؾهافهال د ػػومهالةتحػػلةهاعالمهاسػػتغيؿهالجو ػػرهادقتصػػول هلم ػػغطه مػػىهاد قيب ػػ فهفػػأهتش ك سػػ

ةستغمتهحق قتهةع عهطعؽهالتجوعةهالتش ك سم فوك تهةعهغعرها عبوهبة وطؽهادحتيؿهادةع ك تهي وؾه ي هاةعهقله ةك جـهةفه
كػو  اهد ع ػل فهالػلر ؿهفػأه–ر ؽهالتجوعةهالتش ك سم فوك ت،ه ف ًيه فهذلؾه جلهافهادةع ك  فه_ مىهادقؿهفػأهتمػؾهالةػلةه

همهالذ فهكو  اه ل ة فهالش     فهالتش ؾهبشكؿهسع .صعاعهةبوشعه  م أهةعهالس ف 
 فػػأهبعق ػػتهةػػفهتش ك سػػم فوك وهفػػأهاليػػوةفه العشػػع فهةػػفهشػػبوطها  ػػاهالسػػف عهافهي ػػوؾهاتجوةػػومه ججػػمهالػػىهالسػػفوعةه

هبي ةػػوؿهالتجسػػده ةسػػو لةهةػػوهمسػػة يـهبػػػ  فهكةػػوهيػػللهاد قيب ػػه" الرجعيففة"ادةع ك ػػتهي ػػوؾهبو جػػوه"هتتػػ ةع"ه مػػىهالػػبيله تقػػـ 
كػػي هل شػػ دهبطػػعلهالةعاسػػم فهالصػػحف  فهاألةػػع ك  فه،هلػػذلؾهطمػػرهالسػػف عهةػػفهالروعج ػػتهاألةع ك ػػتهافهتقتػػعاه مػػىهالج ػػعاؿه

Lucius Clayبػيفه عمػؽهةؤقتػًوهكػؿه ةم ػومهالشػحفهةػفه الػىههتش ك سػم فوك وههالتػأهتةػعهه-القوللهادةع كأهفأهالةو  وه-هه
ؿهالسػػفوعةه مػػىهت  ػػ اهةػػفهالحك ةػػتهالتشػػ ك تهالجل ػػلة. ذلؾهألفهاغػػيؽها ه بػػعهة طقػػتهادحػػتيؿهادةع كػػأهالػػىهافهتحصػػ

ا قوؼهحعكتهالشحفهس امهتمؾهالتأهتك فهبولسكؾهالحل لها هبولب ارعهب فهتش ك سم فوك وه الة طقتهادةع ك ػتهس شػكؿهصػلةته
 ػعهة وسػرهسػ عله يةػته ػػعؼهلمحك ةػتهالجل ػلةهالتػأهسػتجتةعهأل ؿهةػعةهفػأهاليػو أهةػػفهاذاعه،هدسػ ةوه هافهم هاجػعامههغ

"ا ا اتص ت ه ه الصطوة فيجفب اتصا هفا ففوراذ و لفك لتجنفب ظهورهفا كفرد مفدروس ومحسفوب ل ةع ك  ف،هه ةفهجو رهارػعه
 بػل هةػفهذلػؾهافهالسػفوعةهادةع ك ػتهفػأهبػعاغهكو ػمه،ه(91).."قوانما تظهفر كفرد فعفل ردارل عمفل عمفل تشيكوسفموفاكيا السفاب

 ذلػؾهبجػلؼهاحػعا هه- افهكوفهذلػؾهبشػكؿهةؤقػمه– مىهتش ك سم فوك وهه ضهالحصوعهادقتصولتجلهافهالحؿه كةفهفأهفعه
هالش     فهالذ فهاست ل اه مىهالسمطتهفأهالبيلهفأهشجعهشبوط.

ه(99) فػػػأهاطػػػوعهالةسػػػو أهادةع ك ػػػتهلة اججػػػته تط  ػػػؽهادهةػػػتهفػػػأهتش ك سػػػم فوك وها  ػػػاهالػػػعل دهيػػػوع همد.هتع ةػػػوف
Harry S. Trumanل ػوهف ػ هالػىهه8491(هفػأهرطػورهاذا ػأهم م ػ هفػأهالسػوبعه شػعهةػفهاذاعه ػوـه8412-8491)ه

.كةػػػوهاعالهتع ةػػوفهالحصػػػ ؿه مػػىهة افقػػػتهه8491تجل ػػلهالرلةػػػتهالعسػػكع تهادلهاة ػػػتهالػػذ هكػػػوفهةفع لػػ هقػػػلها تجػػىهفػػػأه ػػوـه
اإلجعامامهاعسوؿهاشػوعةهه ظجعهافهالجلؼهةفهتمؾه،(91)(UMTالك  غعدهادةع كأه مىهبع وةسهالتلع رهالعسكع هالشوةؿه)

الىهالس ف مهح ؿهالتصة ـهاألةع كأهبوفهالق امهالعسكع تهادةع ك تهفأه  عهق  هه قولعةه مىهافهتعلعهادتحولهالس ف تأه
 اذاهكوفهذلؾه ع ع ًو.

  مىهالعغـهةفهافهالك  غعدهص مهلصولاهالرلةتهالعسكع تهاإللهاة ته رصىهاألة اؿهاليهةػتهلتطػ  عهسػياهالجػ ه
  بػل هل ػوهافههذلػؾه عجػعهالػىهافهة قػؼهالكػ  غعده،ه(96)دةع كأهادها  هلـه ص مه مػىهبع ػوةسهالتػلع رهالعسػكع هالشػوةؿا

هيذاهكوفها عكوسًوهلعم هغولب تهالشعرهاألةع كأهالذ هكوفه عفضهفكعةهالت عطهفأهحعرهجل لة.ه
سػجًي،هاذهكػوفهي ػوؾهسػبعته شػعهف مقػًوهةػفه)الجػ  ه بوإل وفتهالىهةوهتقلـهلـهتكفهالة اججتهةعهادتحولهالس ف تأهمةعًاه

األحةػػع(هقػػوـهسػػتول فهب شػػعيوهفػػأهة طقػػتهادحػػتيؿهالسػػ ف ت تهفػػأهالةو  ػػو،هب  ةػػوهتقمػػىهالجػػ  هاألةع كػػأهي ػػوؾه ت جػػتهتسػػع اه
 شػ عهالػىهه ف ػًيه ػفهذلػؾههلػ دهي ػوؾهلل ػؿه ا ػا،ه(91)م لالهكب عةهة  ه اا ػولةها تشػوعشهة ػذه جو ػتهالحػعرهالعولة ػتهاليو  ػت

الػذ ههValerian Zorinالتػلرؿهالسػ ف تأهفػأهادهةػتهبشػكؿهةبوشػعهاذها ػ هحتػىه شػوطهالسػف عهالسػ ف تأهه ع ػفهفول ع ػوفه
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"،هفقلهكو مهالمجوفهالةعع فتهالتدصل المباشركوفهقله ولهالىهبعاغهفأهالتوسعه شعهةفهشبوطهده ةكفه  ع هتحمه   افه"
هاليولػثه العشػعههيأهالتأهلعبمهل ع"لجان العمل" بوسـه  فهكب عهفأهاألهةتهاذهمفهتمؾهالمجوفها تشعمهفأهش اععهبعاغهفػأه ػـ 

،ه التػأهبػلاهم جػوهتعػ لهلةػلةهالحػعرهالعولة ػتهاليو  ػته كو ػمهةربػيةهفػأهةرػوهفهروصػته قػلهةفهشبوطه يأهتحةؿهب ػولؽهجل ػلة
 ت ػاه،ه(91) مىهةعظـهةعافػؽهالل لػتهالةجةػتهكوفهظج عيوهمي ومهاألهةتهةفوجلتهأليولأهالةل  ته استطو مهب اسطتجوهالس طعة

هةفهذلؾهمفهالر وعهالعسكع هلـه كفهةف ًيهللىهال د ومهالةتحلةهادةع ك تهص ذاؾه ذلؾهلم تولسهالس لتهالتأهقلهت تسه   .
،هفولعغبػػػتههحقيقفففي"لقػػػلهكػػػوفهاديتةػػػوـهاألةع كػػػأهبةػػػوه جػػػع ههفػػػأهتش ك سػػػم فوك وهكػػػوفه حةػػػؿهصػػػفتهعةه ػػػتهاكيػػػعهة ػػػ ه"

ةع ك تهفأهةعاجعتهتعت بومهادةفهفأها عبوهلـهتكفه وتجته فهالتغ  عهفأهترة فه  ا وهالس ف مه دهبسبرهاسػتعلاليوهألرػذهاد
جهمهكب عهةفه رمهاللفوعه فها عبوه،هلقلهكوفهبوألحعىهكة و عةهتكت ك تهلترف ؼهحلةهاد قيرهالش   أهفأهتش ك سػم فوك وه

ه.(94)عشهفأهم عبوهالغعب ت تحج ة ه تقم ؿهاحتةودمها تشوعهصيو
  ظجعهافهال د ومهالةتحلةهادةع ك تهاترذمهةفهادهةتهفأهتش ك سم فوك وهفعصتهلمتقػعرهةػفها عبػوهذلػؾهافهاد قػيره
الش   أهجومهل ؤكلهحوجتهاأل عب  فهلم ظوـهاألةع كأه الق ةهالعسكع تهاألةع ك ت،هكةوها  هجومهكفعصتهة وسبتهلتفع ػؿهةشػع عه

  عهاسوسًوهلقطعهالطع ؽهاةوـهاحتةول تهالهحؼهالس ف تأه مىهة طقتهغعرها عبوهالحم ؼهالستعات جأهلم د ومههةوعشوؿهالتأ
هالةتحلةهادةع ك ت.

 ةػػػفهجو ػػػرهارػػػعهم  ػػػاهالسػػػف عهاألةع كػػػأهفػػػأهبػػػعاغها ػػػ هلػػػـهتكػػػفهي ػػػوؾهةعوع ػػػتهق  ػػػتهل  قػػػيرهالشػػػ   أهبيسػػػتي ومه
ذ فهفع اهةفهالبيله ةفهيـهفػيفهذلػؾهده ةكػفه ػلشهحعكػتهةعوع ػتهةجةػتهالةعوع تهةفهطيرهقم م فه بعضهالةعوع  فهال

 ق  ته لهالش    تهفأهظؿهتح ؿهالبيلهالىهل لتهب ل سػ ته حصػ ؿهة جػتهةػفهاد تقػودمه طػعلهالعل ػلهةػفهالة ػو ل فهةػفه
هبع ػلهفػأهت ط ػلهالشػ     فه تعه ػههةػ اقفج ـ،هالػىهلعجػتهافهاد تروبػومه ظولفجـه تسة تجـهبػ"العجع  ف"ه ي هةوهسويـهالػىهحػلب

"لديهم صيار واحفد فقفط بفين قا مفة الةهةعهاقوةتجوهفأهشجعهةو دهس ؼهلفهتك فهذامهفوللةهاذهافهالة اط  فهص ذاؾهسػ ك فه
بةع ػػىهافهالسػػ طعةهالشػػ    ته مػػىهالسػػمطتهفػػأه،ه(15)الحكومففة وقا مففة فارتففةم ا  لففم يعففد رل حففزب يعففارض الشففيوعيين..."

همهبةيوبتهاألةعهال اقع.هتش ك سم فوك وهمصبح

بحسػػرهالسػػف عه- لكػػفه مػػىهالػػعغـهةػػفه ػػلـه جػػ لهحعكػػتهةعوع ػػتهلإلجػػعامامهالشػػ    تهفػػأهتش ك سػػم فوك وهادها ػػ 
ي ػػوؾهالكي ػػعهةػػفهال ػػودهالػػذ فه عتقػػل فهبػػيفهالرػػيىهال ح ػػلهسػػ ك فهفػػأه شػػ رهالحػػعرهبػػ فهال د ػػومهه-ادةع كػػأهفػػأهبػػعاغ

التػأهقػلهتجمبجػوهالحػعرهلػبيليـه لعػؿهههؤالء ال يفكفرون بالنتفا    الكارثيفة"ه"تأ،هغ ػعهمفهالةتحلةهاألةع ك ته ادتحولهالس ف 
السبرهالذ هجعمجـه فكع فهبجذاهالة   عهي هتجػعبتجـهفػأهالحػعرهالعولة ػتهاليو  ػته  ػلةوهرعجػمهبيليػـهل فهتػلة عهةػول ه

 لكفه مىهالعغـهةفهذلؾهفقلهمظجػعمهه،(18)وبقوًهكب عه تح لمهبعليوهالىهل لتهذامهمية تهاقتصول تهاف ؿهةةوهكو مه م  هس
لػـه ك  ػ اه ع ػل فهه- ةػ جـهالسػف عهفػأهبػعاغ-ال د ومهالةتحلةهاألةع ك تههكي عًاهةفه بطهال فد،هاذهافهالةسؤ ل فهاألةػع ك  ف

عات جأهةػػعهتصػػع لهالتػػ تعهةػػعهادتحػػولهالسػػ ف تأههبػػؿهكػػو  اه مػػىهالعكػػدهةػػفهذلػػؾهمكيػػعهايتةوةػػًوهبتحوشػػأهسػػ مهالتقػػل عهادسػػت
الل لػتهالعظةػىهالة وفسػػتهاألةػعهالػػذ ه   ػاهمفهالة قػؼهاألةع كػػأهتجػوشهاد قػػيرهالشػ   أهفػأهتش ك سػػم فوك وهكػوفهصػػفحته

هةفهصفحومهالحعرهالبوعلةهب فهالةعسكع فهالشعقأه الغعبأ.

ال قػمهألفهذلػؾههيذاه قله صاهالسف عه هاعةهالروعج تهافهدهتقلـهم هل ـهةول ها هةع ػ  هلتش ك سػم فوك وهفػأهذلػؾ
قله يتأهب تولسه كس تهلمةصولاهاألةع ك تهي وؾه،هاةوه فهالتةي ؿهاللبم ةوسأهفقلهاشوعهالىه ع عةهاستةعاعشهلمةحوفظته مىه
التجوعةهاألةع ك تهفأهذلؾهالبمله لتسج ؿهمة عهاألةع ك  فهالذ فه ه ع فهتش ك سم فوك وههيذاهةفهججته، ةفهججتهيو  ته ةكػفه

 فهالس وسػ  فهالتشػ ؾهفػأهةحطػومهادذا ػتهالة ججػتهالػىهتتش ك سػم فوك وهه ا  ػًوهكةحو ػع فه لمحصػ ؿهالػىهاسترلاـهالة ف 
ه.ه(12)الةعم ةومهادستربوع تهالس وس ته فأهال قمه فس هتعت بجـهبت ظ ـهةوه ةكفهادستفولةهة  ه  لهال ع عة
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فها ةو ػػ هبولةرػػوطعهالتػػأهقػػلهتػػ جـه ػػفهه  ت ػػاهةػػفهذلػػؾهمفهالسػػف عهادةع كػػأهفػػأهتش ك سػػم فوك وهه  مػػىهالػػعغـهةػػ
اد قػػيرهالشػػ   أهي ػػوؾ،هادهم ػػ هلػػـه  صػػاهبقطػػعهالعيقػػومهاللبم ةوسػػ تهةػػعهالحك ةػػتهالتش ك سػػم فوك تهالجل ػػلةه،ه  بػػل همفه
السبره كةفهفأهمفهقطعهالعيقومهةعجوههةفهالةةكفهمفه ؤل هالىهاد ػعاعهبولةصػولاهادةع ك ػتهادةػعهالػذ ه جعػؿهالبػوره

 حًوه مىهةصعا   هاةوـهالس ف م،ه ةفهجو رهارعهفبوإلةكوفهادستفولةهةػفهالةعوع ػ فهلمحكػـهالجل ػلةهفػأهت ف ػذهايػلاؼهةفت
الس وستهالروعج تهادةع ك تهالةتةيمتها ذاؾهبتط  ؽهايوعهاد قػيرهفػأهة طقػتهةحػل لةهةػفهشػعؽها عبػوه الح م لػتهل فهاةتػلالشه

هالىهغعرهالقوعةهالةذك عة.

 ةكػفهافههتيرػذهادلاعةهادةع ك ػتهجةمػتهةػفهادجػعامامهال قول ػتهالتػأهتة ػعهسػق طهالػل ؿهادرػعىهال اقعػتههه لتحق ؽهذلؾًه
فأه سطه شعؽها عبوهتحمهالج ة تهالش    تهةفهريؿه قلهةعويلامهتجوع ته يقوف ته تقل ـهالب ولعه السػمعهالةجةػتهبيسػعوعه

ؾهالػػبيلهفقػػلهايبتػػمهفو م تجػػوه  ػػلةوهاسػػترلةجوهالسػػ ف مهالػػذ فه ةمػػ اهالتكمفػػت،هاذهافهتمػػؾهادجػػعامامهسػػتك فهذامه فػػعهفػػأهتمػػ
هبشػػعامه ،ه ةػػفهيػػـهفػػيفهاسػػترلاـهال د ػػومهالةتحػػلةهه"االرادات الطيبففة"  مػىهتشػػ   هسػػةعتهال د ػػومهالةتحػػلةهادةع ك ػػتهبي جػوهتقػػـ 

جػػػ لهادةع ك ػػػتهفػػػأهة اججػػػتهاد قػػػيره يكػػػذاه ت ػػػاهافهالج،ه(11)ل سػػػول رهالسػػػ ف ت تهعبةػػػوه  ػػػتسه  ػػػ هف الػػػلها جوب ػػػته  قول ػػػت
الش   أهفػأهتش ك سػم فوك وهقػلها حصػعمهبولج ا ػرهالس وسػ ته ال ػغ طهادقتصػول تهل فهالػلر ؿهةػعهادتحػولهالسػ ف تأهفػأه

  هاعهةسماه يذاهي هج يعهالحعرهالبوعلةهالتأهاشتعؿهفت مجوهابوفهتمؾهالةلة.هههههههههههههههههههههه

(19) اشػػ طفهبعقػػلهةعويػػلةهبع كسػػؿهه فػػأهاطػػوعهذلػػؾهالسػػ وؽهعحبػػم
Treaty Brussels التػػأهتػػـهالت ق ػػعه م جػػوهفػػأهه

هلجػػػوه اسػػػت لمهال د ػػػومهه8491السػػػوبعه شػػػعهةػػػفهاذاعهه ػػػوـه  ا م ػػػمهادلاعةهادةع ك ػػػته ػػػفهاسػػػتعلاليوهلتقػػػل ـهالػػػل ـهالػػػيـه
.لقػػلهكو ػػمهيػػذشه(11)تحػػولهالسػػ ف تأالةتحػػلةهبػػذلؾهالػػىه ػػع عةهاقوةػػته ظػػوـهلفػػو أهجةػػو أهه" جةػػعهالعػػولـهالحػػع"هفػػأه جػػ هاد

 NATO (he North Atlanticه8494 وـهالتأهتـهالت ق عه م جوهةعويلةهحمؼهشةوؿهادطمسأهالةعويلةهبةيوبتهال  اةهل

Treaty Organization)الػػػذ ها  ػػػةمهال ػػػ هبمػػػلافهةعويػػػلةهبع كسػػػؿ،ها ػػػوفتهالػػػىهرةػػػدهل ؿهارػػػعىهيػػػأهال د ػػػومهه
ه.(16)8411،ه جةج ع تهالةو  وهالفلعال تهفأهالعوـه8412ةوها  ةمهتعك وه ال   وفهفأهالعوـهالةتحلةهاألةع ك ته ك لا،هب  

 الصاتمة:
ملىهعفػػضهتش ك سػػم فوك وهلةشػػع عهةوعشػػوؿهالػػىهتعة ػػؽهالشػػك ؾهاألةع ك ػػته حةػػؿهاإللاعةهاألةع ك ػػتهالػػىهاد تقػػولهم جػػوه

فهالسػ ف مهقػػلهكو ػمه ع ػته بشػكؿهكب ػعهليرتػعاؽهالشػػ   أهمكيػعهةػفهغ عيػوهةػفهالػل  ؿهال اقعػػتهفػأهشػعؽهم عبػو،هدسػ ةوه اا
تغمغمػػ اهفػػأهالػػبيلهب اسػػطتهالحػػهرهالشػػ   أهالتش ك سػػم فوكأ.لذاهملمهاألهةػػته ةػػفهيػػـهاد قػػيرهالشػػ   أهالػػذ هحصػػؿهفػػأه

تةػػوـهالػىهتفػػوقـهالةرػو ؼهاألةع ك ػػته يػػ هةػوهلفعجػػوهبطب عػتهالحػػوؿهالػػىهةعاقبػتهةػػوه جػع هي ػػوؾهبويه8491تش ك سػم فوك وه ػػوـه
ه-دسػػ ةوهفػػأهبػػعاغ-بػػوليه قػػله كسػػمهالةعاسػػيمهالتػػأهب للػػمهبػػ فه هاعةهالروعج ػػتهادةع ك ػػته سػػفوعاتجوهفػػأهالقػػوعةهاد عب ػػته

 بولعكدهةقلاعهقمؽه اش طفهةفهتمؾهالتط عام،هفقلهكوفهةفهاأليلاؼهاألةع ك تهفػأهة طقػته سػطه شػعؽهم عبػوهيػ هالح م لػته
وطؽهالتػػػأهلػػػـهتكػػػفهمصػػػًيهتحػػػمهسػػػ طعت هيػػػـهه ه ػػػتهال فػػػ ذهالسػػػ ف تأهفػػػأهالة ػػػوطؽهل فهتغمغػػػؿهادتحػػػولهالسػػػ ف تأهفػػػأهالة ػػػ

الرو عتهلس طعت ه  هؿهل ؿهشعؽها عبوهالشعق تهةفهادتحولهالس ف تأهبشتىهاألسول رهالتأهتتفؽهةعهظع ؼهكؿهل لته مىه
 عهاد قػيرهالػىهبعػضهل ؿها عبػوهحلةه،ه ةفهجو رهارعهلـه تعللهاألةع ك  فهفأهالتعب عه فهرش تجـهةفهاحتةوؿهاةتلالهتيي

هالغعب ته ةفهيـهتحف هيوه تشج عجوه مىهالق وـهبعةؿهش   أهةةويؿه ي هاألةعهالذ هكوفهبول هال   اهفأها طول و.
  م  هفقلهبذلمهادلاعةهادةع ك تهابوفه جلهالعل دهيوع هتع ةوفهجج لًاهحي يتهةفهاجؿهة اججته تط  ؽهاييعهاد قيره

 صممهالػىهحػلهالتمػ  اهبوسػترلاـهالقػ ةهالذع ػتهفػأهةػوههاذاهتةػولىهالسػ ف مهفػأهس وسػتجـهالت سػع تهبيتجػوشهالذ هحصؿهي وؾ،
 سػػطه غػػعرهم عبػػوه،ه كػػوفهالجػػلؼهةػػفهتمػػؾهاإلجػػعامامهاعسػػوؿهاشػػوعةهالػػىهالسػػ ف مهحػػ ؿهقػػلعةهال د ػػومهالةتحػػلةه مػػىهعلعه

تكفهال د ومهالةتحلةهةستعلةهص ذاؾ،هلر ضهحعرهجل ػلةههادتحولهالس ف تأهاذاهكوفهذلؾه ع ع ًوه،ه  مىهالعغـهةفهذلؾهلـ
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فأها عبوه ي هادةعهالذ هعف  هقطوعه اسعهةفهالشعرهادةع كأه ةفهجو رهارػعهاترػذمه اشػ طفهةػفهتمػؾهادهةػتهفعصػته
هةشػػع ع–لت ط ػػله يقوتجػػوهاكيػػعهةػػعهالػػل ؿهال اقعػػتهفػػأهغػػعرهم عبػػوهالتػػأهكو ػػمهبحوجػػتهةوسػػتهلمػػل ـهادقتصػػول هاألةع كػػأه

لمػػترمىهةػػفهايػػوعهالحػػعرهالعولة ػػتهاليو  ػػته ادسػػتفولةهةػػفهالقػػ ةهالعسػػكع تهاألةع ك ػػت.هغ ػػعها  ػػوه جػػل وهافهالحمفػػومهه-ةوعشػػوؿ
الغعب  فهلـه ستط ع اهالتػلرؿهلةصػمحتهاألحػهارهغ ػعهالشػ    ته كػؿهةػوهاسػتطو  اهفعمػ هح  ػذاؾ،هيػ ه قػلهةعويػلةهبع كسػؿه

ة ػػولهلمسػػ ف م. ي هاةػػعهعحبػػمهبػػ هادلاعةهادةع ك ػػته ا م ػػمه ػػفهاسػػتعلاليوهالتػػأهكو ػػمهبةيوبػػتهتحػػولؼه سػػكع هاقتصػػول ه
هلجوه است لمهال د ومهالةتحلةهفأهذلؾهالىه ػع عةهاقوةػته ظػوـهلفػو أهجةػو أه جةػعه"هالعػولـهالحػع"هفػأه لتقل ـهالل ـهاليـه

ه ج هادتحولهالس ف تأهادةعهالذ هتةرضه   هتيس دهحمؼهال وت هف ةوهبعل.ه
 الهوامش:

فأه سطهم عبوهب فهب ل لاهةفهالشػةوؿه الشػعؽه ع ةو  ػوه الةجػعه ملةو  ػوهةػفهالج ػ ره.هتيسسػمهبوتحػولهتش ك سم فوك وهتقعههه(8)
وع ؾهسػػػتعمسػػػجوهت ةػػػودهةوه8481شػػػعبأهالتشػػػ ؾه السػػػيؼه،ه م م ػػػمهجةج ع ػػػتهفػػػأهالعابػػػعه شػػػعهةػػػفهتشػػػع فهاليػػػو أه

Tomas Masarykتػػػعاؼهبجػػػوهةػػػفهقبػػػؿهالحمفػػػومهفػػػأهالعوشػػػعهةػػػفها مػػػ ؿه اةتػػػلمهعلوسػػػت هسػػػبعه شػػػعةهسػػػ ته تػػػـهاده 
 .http:// en.wikipedia .org/wiki/Czechoslovakia.  ظع هه.ل طيع8484

ة شػػػػػػ عةه مػػػػػػىهالة قػػػػػػعهادلكتع  ػػػػػػأ هههههههههههههههه)هالتػػػػػػعق ـهةػػػػػػفهالبوحث(1ىالحعرهالبػػػػػػوعلةه،ة سػػػػػػ  تهةقوتػػػػػػؿهةػػػػػػفهالصػػػػػػحعام،ه(2) 
 http:// www.  Moqatel. .com  ه

 لمةه ػػلهةػػفهالتفوصػػ ؿهحػػ ؿهادتفوق ػػته  ظػػع هبطػػعدهبطػػعدهغػػولأه،هاإلتحػػولهالسػػ ف تأه الةعويػػلامهالي ول ػػتهالجل ػػلةه،هه(3)
ه.885،هى8415ه،22عللهال،هةجمتالس وستهالل ل ت،ه

ه.1ىهة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام،الةصلعهالسوبؽ،هه(4)
حك ةػػتهالتيف ػػتهبوسػػـه)حك ةػػتهالجبجػػتههتعػػ فه8496هاد تروبػػومهالعوةػػتهالتػػأهجػػعمهفػػأهتش ك سػػم فوك وه ػػوـها قػػره  (5)

ال ط  ػػت(هبعلوسػػتهكمة ػػمهغ ت الػػلهه ػػ ـهالحػػهرهالشػػ   أ، قله ػػةمهالحك ةػػتهبوإل ػػوفتهالػػىهاألر ػػعه ػػللًاهةػػفهادحػػهاره
هغ عهالش    تهالتأهلجوه يقومهةعهالغعر.هليطيعه  ظع 

   The Communist Coup in Czechoslovakia February 1948. Cited in: WWW. nipissingu.ca 

 .Radomir Luza, Czechoslovakia between Democracy and Communism, Cited in Charles Sه(6)

Maier(editor), The cold war in the Europe, New York,U.S.A.,1991,P:95   .           
(7)Ibid, p:95ه. 
(8)Ibid,p:96.  
(9) Igor Lukes, The Czech Road to Communism, cited in:The Establishment of communist 

regimes in Eastern Europe 1944-1949,edited by: Norman Naimark and Leonid Gibianskii, 

U.S.A.,1997,P:255.  
تشػػوعلههفػػأهفػػأه ولمػػتهفيح ػػته،هلعدهالفمسػػفتهفػػأهجوةعػػتهه8119ال اعلهب  ػػ د ه لػػلهفػػأهاليػػوةفه العشػػع فهةػػفهةػػو دهه(10)

بعاغه،هيـهسع وفهةوهغولعهالىهبوع دهل توبعهلعاست هي وؾهح ثهلعدهفأهجوةعتهالس عب فه حصػؿه مػىهلعجػتهالػلكت عاشه
فػأهالقػػو  ف،هشػغؿهب  ػػ دهة وصػػرهس وسػ تهعف عػػتهفػػأهتش ك سػم فوك وهة جػػوه ه ػعهلمروعج ػػته علػػ دهلمػ هعامه،ه فػػأها قػػوره

، بقػأهفػأهة صػب هحتػػىه8496 ا ترػرهعل سػًوهلمجةج ع ػتهفػأها تروبػػومه ػوـههالحػعرهالعولة ػتهاليو  ػته ػ فهكػعل دهلمػػبيل،
 //:http،هتػػػػ فأهفػػػػأهاليولػػػػثهةػػػػفها مػػػػ ؿهةػػػػفهالعػػػػوـه فسػػػػ .هلمةه ػػػػلهةػػػػفهالتفوصػػػػ ؿه  ظػػػػع 8491حه ػػػػعافهةػػػػفه ػػػػوـه

en.wikipedia .org/wiki/edvard –benês 

           .   Luza, OP,Cit., P:96ه(11)

           .   Ibid, P:96ه(12)
(13) Lukes, Op,Cit.,P:255.  
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فػأهالسػولدههBrnoكيجعامهةفهادشتعاك  فهالل ةقعاط  فهلة اججتهالتقلـهالش   أهفقله ةل اهالىه قلهةؤتةعهفأهبع  هه(84)
ةفهعلوستهالحهرهه-ذ هالة  ؿهالش    ته-هFierlinger تـهريل هت ح تهفو عل غعهه8491 شعهةفهتشع فهاليو أه وـه

ه.  ظع Bohumil Lausman هبشرىهجل له ي هب ي ػ ةؿهد سةوفهه تـهاستبلال
           .   Luza, OP,Cit., P:97ه

(15)  Ernest Erber  and other, On the Czechoslovakian Coup Theses on the Nature of the 

Stalinist.p:2. cited in : http://marxistsfr.org/history /etol/writers/ judd /1948/07/ czech.htm. 
(16) Luza, OP,Cit., P:97   .           

ةػػفهالجػػل عهبولػػذكعهافهفػػودؼه  سػػوؾهالػػذ هكػػوفهاحػػلها  ػػومهالحػػهرهالشػػ   أهقػػلهشػػغؿهة صػػره ه ػػعهاللارم ػػتهفػػأهه(87)
تشػ ك ته يػ هةػوهسػو لهالشػ     فه مػىهالػتحكـهبججػوههالشػعطتهاله8411-8491ةلةهب فه وةأهتش ك سم فوك وههط متهال

  .Lukes, Op,Cit.,P:252 ابوفهتمؾهالةلة.هل طيعه  ظع 

           .   Luza, OP,Cit., P:97ه(18)

ه؛4ى ة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام،هالةصلعهالسوبؽ.هه(89)
        Lukes, Op,Cit.,P:258. 
           .   Luza, OP,Cit., P:98ه(20) 

(21)Telegram from the Ambassador  in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State, 

April 30,1948,Cited in: United States: Department of State, Foreign Relations of the 

United States, 1948 , Eastern Europe; The Soviet Union 

 Vol. 1V, (Washington, 1948),p: 749 (Hare after Will be Cited as: F. R. U. S.). 

  

ه.4ة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام،هالةصلعهالسوبؽ،ىه(22)
           .   Luza, OP,Cit., P:99ه(23)

 Ibid, P:99 ; Ernest Erber  and other, On the Czechoslovakian Coup Theses on the Natureه(24)

of the Stalinist. Op, Cit.,p:2. .           

 فأهالسوبعهةفهحه عافهاستقوؿه ا سحرهةػفهم هSezimovo Usti  ولهب   دهالىهةحؿهاقوةت هفأهس هة ف هم ستأهه(25)
هةشوعكتهفأهالاعةهشؤ فهالل لته يكذاهبقأهالش     فهيـهال ح ل فهكيس ولهلمجةج ع ته.  ظع 

               Luza, OP,Cit., P:99   ..           

 .Ibid, P:99;How Czechoslovakia Became Communist, cited in: http://wwwه(26)      

columbia.edu /~lnp3/ mydocs/state_and_revolution / Czechoslovakia . htm 

عشػوؿه  ظػع هعغػػلهف صػؿه بػلهال يػوره فػػو ة،هس وسػتهال د ػومهالةتحػلةهاألةع ك ػػتهلمةه ػلهةػفهالتفوصػ ؿه ػػفهةشػع عهةوهه(27)
لعاسػػػتهتوع ر ػػػتهس وسػػػ ت،همطع حػػػتهه8412-8491تجػػػوشهم عبػػػوهالغعب ػػػتهفػػػأه جػػػلهالػػػعل دهاألةع كػػػأهيػػػوع همد.هتع ةػػػوفه

ه.166-184،هى2551لكت عاشهغ عهة ش عة،هكم تهاآللار،هجوةعتهالبصعة،ه
ادتحولهالس ف تأهعفضهادشتعاؾهفأهةشع عهةوعشػوؿه ذلػؾها تقػولًاهةػفهالسػ ف مهبػيفهالةشػع عهةفهالجل عهبولذكعهافهه(28)

 شػتةؿه مػىهتػػلرؿهغ ػعهةقبػ ؿهفػػأهصػة ـهالسػ ولةهال ط  ػػتهلمػل ؿهالتػأهت افػػؽه م ػ هغ ػعهافهالسػػبرهالحق قػأه عامهعفػػضه
فػػأهيػػذاهه–ةفهالةجػػوؿهالسػػ ف ت أهالتػػأهكو ػػمه ػػه-الةشػػع عه عجػػعهالػػىهترػػ فجـهةػػفهافه ػػؤل هاشػػتعاؾهل ؿها عبػػوهالشػػعق ت

ه.ه119ىهالبع وةسهالىهة و فتهال ف ذهالغعبأهف جوه ةفهيـها عوؼهاعتبوطجوهبودتحولهالس ف تأ.ه  ظع هالةصلعه فس ،
ه؛ 4ة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام،هالةصلعهالسوبؽ،ىهه(29)

   The Communist Coup in Czechoslovakia February 1948. Cited in:  WWW. nipissingu.ca 

ه.114ىه فو ة،هالةصلعهالسوبؽ،ه(30)
 .85،ىة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام،هالةصلعهالسوبؽه(31)

http://marxistsfr.org/history%20/etol/writers/%20judd%20/1948/07/
http://www/
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كو مهس وستهادحت امهيأها لىهحمقومهاإلستعات ج تهاألةع ك تهفػأهةػلةهةػوهبعػلهالحػعرهالعولة ػتهاليو  ػته كػوفهةج لسػجوهه(32)
فأهالشؤ فهالس ف ت تهيـهع ويوه  فذيوهالعل دهتع ةوفه كوفهةػفهايػـههاألسوسأهي هج ع هك  وفهالرب عهاللبم ةوسأهاألةع كأ

(استةعاعهال غطهالغعبأهحتىه رمىهالس ف مه فهاستعات ج تجـه قلهتـه2(ةقو ةتهالت سعهالس ف تأ)8ميلاؼهس وستهادحت ام)
 ت.هلةه ػػلهةػػفهالتفوصػػ ؿه ػػفهالتطب ػػؽهالفعمػػأهلتمػػؾهالس وسػػتهبتط  ػػؽهادتحػػولهالسػػ ف تأهبجػػلاعهةػػفهاألحػػيؼه الق ا ػػلهالعسػػكعه

 هةػػػفه2558–8111ـهس وسػػػتهادحتػػػ ام.ه  ظػػػع هحسػػػ فهشػػػع ؼ،هال د ػػػومهالةتحػػػلةهةػػػفهادسػػػتقيؿه العهلػػػتهالػػػىهسػػػ ولةهالعػػػول
-16ىهىه،2558 لػػتهالةصػػع تهالعوةػػتهلمكتػػوره،هةصػػع،ه،هالج2،ه ه8464ه–ه8491الحػػعرهالبػػوعلةهالػػىهكوعيػػتهف ت ػػوـه

ه.11
(33)Telegram from the Charg'e in Czechoslovakia (Bruins) to the Secretary of State, January 

28,1948,Cited in: F.R.U.S. , Vol. 1V, pp: 733-735.  

 Telegram from the Secretary of State to the Embassy in Czechoslovakia, February (ه34)

4,1948,Cited in: F.R.U.S.,P:735.  

 Telegram from the Secretary of State to the Embassy in France, February 24,1948, Cited(ه35)

in : F.R.U.S., Vol. 1V, P:735-736 

ه.855شع ؼ،الةصلعهالسوبؽ،ىه(36)
مي ومهةؤتةعه قلت هفػأهب ل ػلاهاألحػهارهالشػ    تهه8491الك ة ف ـع هةكترهالةعم ةومهالش   أهتيسدهفأهم م ؿه وـهه(37)

)ب ل لا،هتش ك سم فوك و،هي غوع و،هبمغوع و،هع ةو  و،ه  غسػيف و،ه الحهبػوفهالشػ    وفهفػأهفع سػوه ا طول ػو(،ههيأ فأهتسعهل ؿه ه
تحل ػػلًاهةػػفهالكػػ ة تعفه ا حصػػعمهججػػ لشهفػػأهم عبػػو،ه تسػػج ؿه قػػؿهالةعم ةػػومهعسػػة ًوه ت سػػ ؽه شػػوطومه كو ػػمهةجوةػػ همكيػػعه

همحهاب ،ه لمتفص ؿه  ظع 
Martin McCauley, Russia, America and the Cold War, Second Edition, London,2004,pp:154-155.ه 

ه.854ىه(هشع ؼ،الةصلعهالسوبؽ،(38
 Telegram from the Ambassador in United Kingdom (Douglas) to the Secretary of Stateه(39)

,February 25, 1948, Cited in :F.R.U.S., Vol. 1V, P:736-7737. 

 Telegram from the Charge in France ( Bonbright ) to the Secretary of State ,February (ه40)

25, 1948, Cited in :F.R.U.S., Vol. 1V, P:737. 

 .F.R.U.S., P:736-7737                           مىه ىهالتصع اه  ظع ههلإلطيعهه(41) 

 Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia ( Steinhardt) to the Secretary of (ه42)

State, February 26,1948, Cited in: F.R.U.S., Vol. 1V, PP:738-741. 

 Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia ( Steinhardt) to the Secretary of (ه43)

State, February 28,1948, Cited in: F.R.U.S. Vol. 1V,PP:741-742 

.هيوع هد.هتع ةوف هالػعل دهاليولػثه اليييػ فهلم د ػومهالةتحػلةه ةػؿهك ولػرهلمػعل دهع هفمػم،هتػعمدهال د ػومهالةتحػلةه(44)
(هكو ػػمهعلوسػػت هحوفمػػتهبوألحػػلاثهفػػأهالشػػؤ فهالروعج ػػت،هبػػلممهبول صػػعه مػػىهملةو  ػػوه8411ه–ه8491فػػأهالسػػ  امه)

مصػػلعهةبػػلمشهالػػذ ه ػػعؼهبوسػػة هه8491ع عهةوعشػػوؿ،ه فػػأه ػػوـه تفج ػػعامهالق بمػػتهالذع ػػته استسػػيـهال وبػػوف،ه هةشػػ
هدحت امهالش    تهالعولة ت،ه سويـهفأها شومهحمؼهال وت ،ه لمةه لهةفهالتفوص ؿه  ظع 

Wikipedia, the free encyclopedia, Cited in: http: //en. Wikipedia. Org./Wiki/Harry-S-

Truman,pp:1-2 
(45)Czechoslovak coup d'état of 1948, Cited in: http:// en.wikipedia .org/wiki/ Czechoslovak_ 

coup , pp :1-2 

 Ibid,p:2 (ه46)

(47)Douglas Botting, From the Ruins of the Reich Germany 1945-1949, New American 

Library, New York, 1985,p: 4; 
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كم ػػتهه،هاطع حػػتهلكتػػ عاشهغ ػػعهة شػػ عة،8494-8498تجػػوشهالةو  ػػوههحسػػ فه بػػلهالقػػولعهةح ػػأهالتة ةػػأ،هالس وسػػتهادةع ك ػػت
ه  .811ىه،2551هجوةعتهالبصعةه،هادلار،

(48) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia ( Steinhardt) to the Secretary of State, 

April 30,1948, Cited in: F.R.U.S., Vol. 1V, pp:750-751. 

-John Lewis Gaddis, Spheres of Influence: The  United  States and Europe 1945 (ه49)

1949,cited in: Charles S. Maier(editor), Op,cit.,p:108. 

(50) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia ( Steinhardt) to the Secretary of State, 

April 30,1948, Cited in: F.R.U.S., Vol. 1V, P: 752. 
 .Ibid,p:752(ه51)

(52) Ibid,p:753. 

(53)Ibid,p:754. 

بعضهالػل ؿهال اقعػتههمسع مه8491ةعويلةهبع كسؿ ه مىهايعهاد قيرهالش   أهفأههتش ك سم فوك وهفأهشبوطه وـهه(54)
صذاعهةػفهالعػوـهاقتصػول هة ػولهلمسػ ف م،هففػأهالسػوبعه شػعهةػفهه–فأهغعرهم عبػوهالػىهالت ق ػعه مػىه قػلهتحػولؼه سػكع ه

 فس ه قعمهرةدهل ؿه يأ)هبمج كو،هي ل لا،هل كسةب عغ،هبع طو  و،ه فع سػو(ه مػىهةعويػلةهفػأهةل  ػتهبع كسػؿ،هتعجػل اهف جػوه
ه ف ػيًه،ههاألةع كػأبولتشو عه التعو فهالةتبولؿه لهم ه ل افه  ج ه ػلهم هةػ جـهف ػًيه ػفهالتعػو فهةػعهةشػع عهةوعشػوؿه

و فهادقتصػول ه اا جػومهالصػعاعهادقتصػول هف ةػوهب ػػ جـ،ه قػلهحػللمهةػلةهالةعويػلةهبرةسػػ فه ػفهذلػؾهاتفقػ اه مػىهتحق ػؽهالتعػػ
 وةًو، كو ػمهبةيوبػتهةشػع عهلمػلفوعهاأل عبػأهكةػػوهكو ػمهالةعويػلةه ػ اةهحمػؼه))ال ػوت ((هالػػذ هشػكؿهفػأهةػلةهدحقػت.هلةه ػلهةػػفه

 Edward H. Judge and John W. Langdon, The Cold War A History through the ه  ظػع هالتفوصػ ؿ

Documents, United States of America, 1999,pp:43-44; Stephen J. Lee, Aspects of British 

political history 1914-1995, Britain, 1996, p:286.ههههه
ه.141 فو ة،هالةصلعهالسوبؽ،ىه(55)

(56)T.K. Derry and T.L. Jarman, The European World 1870-1975, England, 1982, pp.430-431 

هالةصولع 
ها ًد هال يولؽهالة ش عة 

F. R. U. S: United States: Department of State, Foreign Relations of the United 

States,1948 , Eastern Europe; The Soviet Union Vol. 1V, Washington, 1948 

هيو  ًو هالعسولؿه ادطوع اهالجوةع ت 
،هاطع حػػػػتهلكتػػػػ عاشهغ ػػػػعه8494-8498ةػػػػأه،حسػػػػ فه بػػػػلهالقػػػػولعهةح ػػػػأه،هالس وسػػػػتهادةع ك ػػػػتهتجػػػػوشهالةو  ػػػػوهالتة -

ه.2551ة ش عة،كم تهادلار،جوةعتهالبصعةه،
عغػػلهف صػػؿه بػػلهال يػػور،هس وسػػتهال د ػػومهالةتحػػلةهاألةع ك ػػتهتجػػوشهم عبػػوهالغعب ػػتهفػػأه جػػلهالػػعل دهاألةع كػػأهه، فػػو ةه-

لعاسػػػتهتوع ر ػػػتهس وسػػػ ت،همطع حػػػتهلكتػػػ عاشهغ ػػػعهة شػػػ عة،هكم ػػػتهاآللار،هجوةعػػػتهه8412-8491يػػػوع همد.هتع ةػػػوفه
ه.ه2551البصعة،ه

ه
ه
ه
ه
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 ثالثاذ:الكتب:
هالععب ت-

 هةػػػفهالحػػػعره2558ه–ه8111لػػػتهالػػػىهسػػػ ولةهالعػػػولـهحسػػػ ف،هال د ػػػومهالةتحػػػلةهةػػػفهادسػػػتقيؿه العهههشػػػع ؼ، .8
 .2558لعوةتهلمكتور،هةصع،ه،هالج لتهالةصع تها2،ه ه8464ه–ه8491البوعلةهالىهكوعيتهف ت وـه

هة ش عةه مىهالة قعهادلكتع  أ هههههههههههههههههههههههههههههههههههههالحعرهالبوعلة،هة س  تهةقوتؿهةفهالصحعام، .2
 http:// www.  Moqatel. .comهههههه
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