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 موقف الواليات المتحدة األمريكية من االنقالب الشيوعي
 8491في تشيكوسموفاكيا عام 

 بد القادر محيي التميميحسين ع. د.م.ناظم رشم معتوق اإلمارة           أ. د.م.أ
 قسم التاريخ/كمية اآلداب/جامعة البصرة

 المقدمة: 
مػف واقػ  ”8491موقؼ الواليات المتحدة األمريكية مف االنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا عاـ ” تأتي أهمية اختيار موضوع

ي فػػي وسػػط القػػارة األورثيػػةة فاػػي إطػػار الحػػرب المرحمػػة التاريخيػػة التػػي يسػػتوعث،ا الثحػػثة ومػػف أهميػػة موقػػ  تشيكوسػػموفاكيا ال  رافػػ
احتمػػت  –التػػي سػػادت فػػي المػػدة التػػي أعقثػػت الحػػرب ال الميػػة ال انيػػة  -الثػػاردة ثػػيف الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة واالتحػػاد السػػوفيتي

السػوفيتية فتحولػت نتي ػة  لػؾ تشيكوسموفاكيا أهمية است نائية ثالنسثة لألمريكييف ثوصا،ا  زءًا م،مًا مف المنطقػة الموا ،ػة لالتحػاد 
وثنػاء عمػى  لػؾ فقػد اهتمػت الواليػات ة إلى ساحة م،مة مف ساحات  لؾ الصراع ال ي استمر حتى ال قد األخير مف القرف ال شػريف

ب والتػي تم مػت ثػاالنقالب الػ ي قػادز الحػز  8491المتحدة األمريكية ثالتطورات السياسية التي ش،دت،ا تشيكوسموفاكيا في مطمػ  عػاـ 
 . الشيوعي التشيكوسموفاكي وال ي نتج عنه االستيالء عمى السمطة ودخوؿ الثالد في الكتمة الشرقية فيما ث د

اقتضػػػػت طثي ػػػػة الموضػػػػوع تقسػػػػيمه عمػػػػى محػػػػوريف: تناولنػػػػا فػػػػي المحػػػػور األوؿ: األزمػػػػة السياسػػػػية واالنقػػػػالب الشػػػػيوعي فػػػػي 
 . اسة: الموقؼ األمريكي مف االنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكياة أما المحور ال اني فقد كرس لدر 8491تشيكوسموفاكيا عاـ 

 . أما الخاتمة فقد تضمنت أهـ االستنتا ات التي توصؿ ألي،ا الثحث
  8491األزمة السياسية واالنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا عام 

التي ظمت محتاظػة ثنظام،ػا الػديمقراطي  –ر إ ا صح الت ثي–الدولة الوحيدة مف دوؿ الم اؿ السوفيتي ( 8)كانت تشيكوسموفاكيا
ظمػػت  8491ة عمػػى الػػرنـ مػػف أف  ميػػ  حكومات،ػػا التػػي تولػػت الحكػػـ فػػي إعقػػاب الحػػرب ال الميػػة ال انيػػة 8491حتػػى أواخػػر عػػاـ 

ف األوؿ السػػيما واف الثمػػديف اثرمػػا م اهػػدة  نائيػػة فػػي ال ػػاني عشػػر مػػف كػػانو ( 2) تحػػرص عمػػى عالقات،ػػا الو يقػػة مػػ  االتحػػاد السػػوفيتي
ة كػػاف ال،ػػدؼ األساسػػي من،ػػا هػػو حاػػظ السػػالـ ث ػػد الحػػربة وقمػػ  أي اعتػػداء  ديػػد مػػف  انػػب ألمانيػػاة كمػػا حػػددت المػػادة 8491

سػػتكوف سػػارية الما ػػوؿ لمػػدة عشػػريف عامػػًاة وهػػو مػػا أد  إلػػى نشػػوء عالقػػات اقتصػػادية  -أن،ػػا –السادسػػة مػػف الم اهػػدة المػػ كورة 
ػػػ و لػػػؾ ثػػػاعتراؼ السػػػمطات التشػػػيكية  -آنػػػ اؾ-د االتحػػػاد السػػػوفيتي اكثػػػر شػػػريؾ لتشيكوسػػػموفاكياوسياسػػػية متطػػػورة ثػػػيف الثمػػػديفة وع 

وهػو مػا ة لكػف يثػدو أف تمػؾ ال القػات لػـ تكػف كافيػة فػي نظػر السػوفيت العتثػار تشيكوسػموفاكيا دولػة صػديقة يػؤمف  انث،ػاة (1)ناس،ا
 . األمر ال ي تمخض عف حدوث أزمة داخمية في،اة (9)في،ا دف ،ـ إلى تش ي  الحزب الشيوعي التشيكي لالستيالء عمى السمطة

ة إ  أد  سػػػػوء األوضػػػػاع االقتصػػػػادية ثسػػػػثب حالػػػػة ال اػػػػاؼ ونقصػػػػاف 8491ثػػػػدأت ثػػػػوادر األزمػػػػة فػػػػي تشيكوسػػػػموفاكيا عػػػػاـ 
م،مػػًا مػػف  المحاصػيؿ الزراعيػػة إلػػى تو يػػه االت،امػػات إلػػى الحػػزب الشػػيوعي ثوصػػاه احػػد األحػػزاب الحاكمػػة فػػي تشيكوسػػموفاكيا و ػػزءً 

أد  ه ا الوض  إلى قياـ الحزب الم كور ثمحاوالت لتأ يؿ االنتخاثات التػي كػاف قػد اقترح،ػا الحػزب فػي مػدة  ة(1)الحكومة االئتالفية
و لؾ لخشيته مػف تػأ ر وضػ ه فػي االنتخاثػات ثاألوضػاع االقتصػادية السػيئةة إمػا األحػزاب الديمقراطيػة التػي  8491ساثقة مف عاـ 
لحػػزب االشػػتراكي الػػديمقراطي المدركػػة لموضػػ  الػػ ي أصػػثح عميػػه الحػػزب الشػػيوعي فقػػد ثػػدأت ثالضػػ ط ثات ػػاز إ ػػراء كػػاف أثرزهػػا ا

ست الؿ التدني في ش ثية الحزب الشيوعي وحصموا عمى ما أرادوا عندما اتخ ت ال م ية الوطنية االنتخاثات في وقت مثكر و لؾ ال
 . (6)8491مف عاـقرارًا إل راء االنتخاثات في مطم  ش،ر مايس 

ثػػػاقتراح عػػػدة مشػػػروعات عمػػػى المسػػػتو   ثػػػدئواوفػػػي محاولػػػة مػػػف الشػػػيوعييف السػػػت ادة ث ػػػض مػػػا فقػػػدوز مػػػف رصػػػيدهـ الشػػػ ثي 
لمسػػاعدة  ”ضػػريثة المميػػونير” االقتصػػادي كػػاف أثرزهػػا االقتػػراح الػػ ي تضػػمف أف يقػػـو مػػالكو الممكيػػات الكثيػػرة ثػػدف  ضػػريثة اسػػموها

–نػػت ت ػػاني ثشػػدة مػػف سػػوء األوضػػاع االقتصػػادية واسػػتطاعوا ثواسػػطة هػػ ا اإل ػػراء تحقيػػؽ ث ػػض الن ػػاح الواليػػات الريايػػة التػػي كا
ويثػدو أف السػثب الػ ي أد  إلػى هػ ا االعتػراض هػو خشػية الحػزب ة (1)ال ي اعترض عميه الحػزب االشػتراكي الػديمقراطي -الدعائي



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 109 

ية في األرياؼ ال يف كانوا يثح وف عف أي فرصة لت ديؿ أوضاع،ـ األخير مف احتمالية أف يؤدي  لؾ إلى استقطاب األك رية الاالح
 . االقتصادية السيئة وث لؾ تكوف النتائج لصالح الشيوعييف

وفي إطار الصراع ثػيف الحػزب الشػيوعي وثقيػة األحػزاب التشيكوسػموفاكية ثػدأت الصػحافة الشػيوعية حممػة منظمػة ط نػت في،ػا 
 . (1)يكية ث،دؼ تشويه سم ة زعماؤهاثوالء األحزاب األخر  لم م،ورية التش
 ػػػاف “تػػػـ الكشػػػؼ عػػػف محاولػػػة تػػػـ إ ،اضػػػ،ا اسػػػت،دفت حيػػػاة الػػػوزراء نيػػػر الشػػػيوعييف  8491وفػػػي ال اشػػػر مػػػف أيمػػػوؿ عػػػاـ 

الػ يف اسػتمموا طػرودًا في،ػا قناثػؿة  Prokop Drtina”و"ثروكػوب درتينػا Petr Zenki ”و"ثيتػر زينكػي  Jan Masaryk ”ياؾر ماسػا
وكػػ لؾ الشػػرطة التػػي يسػػيطر عمي،ػػا األخيػػر لػػـ  -وهػػو مػػف الحػػزب الشػػيوعي Valav Nosekالداخميػػة فػػاالؼ نوسػػاؾ اال اف وزيػػر 
ثالموضوعة وهو ما أد  إلى تااقـ الوض  السياسي ودف  األحزاب نير الشيوعية إلى االعتقػاد ثػأف تمػؾ المحاولػة  اهتماـيظ،روا أي 

 . (4)قد تكوف ثتدثير مف الحزب الشيوعي ناسه
اف االسػػػتخثارات  Mikulas Ferjencik ”ميكػػػوالس فير نسػػػؾ” فػػػي الراثػػػ  عشػػػر مػػػف كػػػانوف األوؿ أعمػػػف ماػػػوض الداخميػػػةو 

واالطاحػػة ثالنظػػاـ ال م،ػػورية  Benes Edward ( 81)”ادوارد ثينػػيس” نتيػػاؿ الػػرئيس التشيكوسػػموفاكيالتشػػيكية اكتشػػات محاولػػة ال
( شػخص ثيػن،ـ 111وقد و ،ت اصاث  االت،اـ إلػى ث ػض المنايػيف نيػر الشػيوعييفة وتثػ   لػؾ حممػة اعتقػاالت واسػ ة ألك ػر مػف )

ف أعضاء مف الحزب االشتراكي الديمقراطية  ال ة مػن،ـ أعضػاء فػي ال م يػة الوطنيػةة كمػا ا عتقػؿ سػكرتير نائػب رئػيس الػوزراء  ػا
فقػد اسػت م،ا الشػيوعيوف  ”المػؤامرة“ال ي ا رِنـَ عمى تقديـ استقالته مف الوزارةة وث ض النظر عف صػحة تمػؾ  Jan Ursinyاورسيني 

عػادةمػف م مػس الماوضػيف السػموفاكي و  -الػ يف يم مػوف األك ريػة -ستئصاؿ أعضػاء الحػزب االشػتراكي الػديمقراطي ال ثنػاء ال ث،ػة  ا 
 . (88)لح الشيوعية ورنثت،ـ في االستيالء عمى الحكـ في تشيكوسموفاكياالوطنية ثما يتاؽ والمصا

ولكي يتحقؽ  لؾ لمشيوعييف ثدأوا ثخطة محكمة لحؿ م مس الماوضيف السموفاكية إ  دعوا إلى اف ي قد م مس اتحاد الت ػار 
المزارعيف هناؾ ث د أسػثوعيفة  م  اتحادواف ي ت 8491ا تماعًا في ال ال يف مف تشريف األوؿ  Bratislavaالسموفاؾ في ثراتسالفا 

وفي اال تماع األوؿ الػ ي عقػد فػي التػاريم المػ كور آناػًاة اصػدر م مػس اتحػاد الت ػار ثيانػًا ألقػى فيػه المػـو عمػى م مػس الماوضػيف 
تنظػيـ  إعػادةدعػوا إلػى  السموفاؾ فيما يت مؽ ثانقطاع توزي  المػواد ال  ائيػة والاشػؿ فػي حمايػة أمػف الدولػة والػدعوة إلػى ان،يارهػاة كمػا

ال ث،ػػػة الوطنيػػػة السػػػموفاكية لتشػػػمؿ اتحػػػاد الت ػػػار وتنظيمػػػات الاالحػػػيفة ولكػػػي يسػػػ،ـ الشػػػيوعيوف فػػػي حػػػؿ الم مػػػس اسػػػتقاؿ الػػػرئيس 
المػػػوالي -المسػػػتقؿ -وأرث ػػػة ماوضػػػيف شػػػيوعييف أخػػػريفة وماػػػوض وزارة الداخميػػػة  Husak ”هوسػػػاؾ” الشػػػيوعي لم مػػػس الماوضػػػيف

 . (82)لمشيوعية
ء ه ز الحالة اعمف هوساؾ اف الم مس تـ حمه مػف الناحيػة الواق يػةة فثػدأت مااوضػات لتشػكيؿ م مػس  ديػدة نيػر أف تمػؾ إزا

ويظ،ػر اف ة (81)التطورات لـ تكف تحظى ثرضا الحزب االشتراكي الديمقراطي ال ي رفض أعضػائه االسػتقالة مػف م مػس الماوضػيف
كػػانوا نيػػر ( 89)وا يشػػكموف األنمثيػػة فػػي م مػػس الماوضػػيف السػػموفاؾ ومػػف  ػػـ ف،ػػـالسػػثب ير ػػ  إلػػى اف اعضػػاء الحػػزب المػػ كور كػػان

 . (81)رائ،ا عمى األنمثيةآمقتن يف ثاكرة اف تقـو اقمية ثارض 
وفي ال امف عشر مف تشريف ال اني مف ال ػاـ ناسػه وث ػد مااوضػات مطولػة تػـ تشػكيؿ م مػس  ديػد مػف الماوضػيف خسػر فيػه 

يتضػػح مػف  لػؾ اف الحػػزب الشػيوعي التشيكوسػػموفاكي ة (86)أنمثيػػت،ـة وتػـ فيػػه تم يػؿ حزثػي ال مػػؿ والحريػة االشػتراكييف الػديمقراطييف
استطاع اف يحقؽ ث ض المكاسب عمى حساب الحزب االشتراكي الديمقراطي وهو ما أد  ثطثي ة الحاؿ إلى تااقـ الصراع الػداخمي 

والتػػي اسػت ؿ في،ػػا  8491ة التػي حػػد ت فيمػا ث ػػد فػي ثػػراغ فػي شػػ،ر شػثاط فػي الػثالدة وقػػد كانػت تمػػؾ التطػورات ثم اثػػة ثدايػة األزمػػ
والتنظيمات النقاثيةة وفػي إطػار  لػؾ زاد الشػيوعيوف مػف ضػ ط،ـ عمػى األحػزاب األخػر  فػي ( 81) الشيوعيوف سيطرت،ـ عمى الشرطة

ريف وثػػػدأت األحػػػزاب نيػػػر إ  كػػػاف كػػػؿ موضػػػوع يزيػػػد مػػػف التػػػوتر السياسػػػي ويوسػػػ  ال،ػػػوة ثػػػيف الم سػػػك 8491-8491شػػػتاء عػػػاـ 
 . (81)مف است الؿ الشيوعييف ل ،از الشرطة في تو يه االت،امات ل،ا”تشتكي”الشيوعية

وفػػي نضػػوف  لػػؾ ثػػدأت أزمػػة ثػػيف أعضػػاء الحكومػػة نيػػر الشػػيوعييف ووزيػػر الداخميػػة فػػاالؼ نوسػػاؾة الػػ ي كػػاف مػػف اعضػػاء 
إنػزاؿ رتػب ونقػؿ  مانيػة مػف كثػار  8491ث عشػر مػف شػثاط عػاـ الحزب الشيوعية وممخص  لؾ اف الػوزير المػ كور قػرر فػي ال الػ

http://pediaview.com/openpedia/Edvard_BeneÅ¡
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ر ػػاؿ الشػػرطة فػػي ثػػراغة وعنػػدما اعتػػرض الػػوزراء نيػػر الشػػيوعييفة يتػػزعم،ـ وزراء الحػػزب االشػػتراكي الػػوطنية عمػػى هػػ ا اإل ػػراءة 
مػى  لػؾ ممػا نػتج عنػه حػدوث رفض نوساؾ الترا   عـ قرارزة وهو ما دف ،ـ إلى تقديـ استقاالت،ـ في ال شريف مف شثاط احت ا ًا ع

 . (84) ازمة وزارية حادة
 ػاف ماسػارياؾ ولودفيػؾ –شكؿ الوزراء ال يف استقالوا مف م مس الوزراء أقمية و لػؾ ألف وزراء الحػزب االشػتراكي الػديمقراطي 

ة مػػػف قثػػػؿ والمسػػػتقميف رفضػػػوا االسػػػتقالة و لػػػؾ ثح ػػػة عػػػدـ استشػػػارت،ـ قثػػػؿ اتخػػػا  تمػػػؾ الخطػػػو  - Ludvik Svobodaسػػػاوثودا 
 .  (21)االشتراكييف الوطنييف

ة الػ ي كػاف يشػ ؿ منصػب رئػيس الحكومػة التشػيكيةة فػي Klement Gottwald ”كممنت نوتوالد” ثقي زعيـ الحزب الشيوعي
يموف عمػػى اف يػػرفض رئػػيس ال م،وريػػة ثينػػيس تمػػؾ االسػػتقالة وفػػي تمػػؾ الحالػػة سيضػػ طوف عمػػى السػػمطةة وقػػد اعتمػػد الػػوزراء المسػػتق

نوتوالػػد امػػا اف يػػدعو إلػػى انتخاثػػات  ديػػدة أو يم ػػي القػػرار المت مػػؽ ثقضػػية الشػػرطة المشػػار الي،ػػا اناػػًاة وتضػػامنًا مػػف االحػػزاب نيػػر 
اثػػات  ديػػدة اعتقػػادًا من،ػػا اف الشػػيوعييف سيخسػػرون،ا حتمػػًاة اال اف الشػػيوعية مػػ  هػػؤالء الػػوزراء المسػػتقيميف فقػػد طالثػػت ثػػ  راء انتخ

الػػرئيس ادوارد ثينػػيس لػػـ يػػتحمس ل،ػػ ا الطمػػب وتػػردد فػػي قثولػػه ل ممػػه ثمػػد  قػػوة االتحػػاد السػػوفيتية وقػػد اكػػد  لػػؾ فيمػػا ث ػػد السػػاير 
اف السػثب الػ ي دعػا الػرئيس ارة الخار يػة ة إ   كر في احػد  ثرقياتػه إلػى وز Steinhardtاألمريكي في تشيكوسموفاكياة شتين،اردت 

التشيكي ثينيس إلى قثوؿ استقالة الوزراء أال ني عشر ير   إلى خشيته مف االتحاد السوفيتية ألف عدـ قثوله االسػتقالة مػف الممكػف 
 . (28)”النظاـ إعادة” اف يؤدي إلى نزاع داخمي وهو امر قد يدف  االتحاد السوفيتي إلى التدخؿ عسكريًا في تشيكوسموفاكيا ثح ة

وفػػػػي نضػػػػوف  لػػػػؾ حػػػػد ت ث ػػػػض المظػػػػاهرات فػػػػي ثػػػػراغ قػػػػاـ ث،ػػػػا انصػػػػار الحػػػػزب االشػػػػتراكي الػػػػديمقراطي وا ،ت،ػػػػا الشػػػػرطة 
عمػػى امػػف  ”التػػرمر”والشػػيوعيوف ثحممػػة واسػػ ة مػػف االعتقػػاالت لمزعمػػاء الػػ يف عػػرؼ عػػن،ـ م ػػادات،ـ لمشػػيوعية وات،ػػـ أعػػداء األخيػػرة ثػػػ

 . (22)الثالد
خاطب نوتوالد  م ًا  ماهيريًا تـ تنظيمػه فػي ثػراغ ات،ػـ فيػه الػوزراء  8491ـو الحادي وال شريف مف شثاط عاـ وفي صثاح ي

إ ػػراء  ”فػػي م مػػس الػػوزراء إلعاقػػة السياسػػات الشػػ ثية لمشػػيوعييف و"ل رقمػػة ”كتمػػة ر  يػػة” نيػػر الشػػيوعييف المسػػتقيميف ثػػأن،ـ شػػكموا
وأوضح أف حزثه ال يستطي  الت امؿ م ،ـ اك ر وسيحؿ محم،ـ أناس  ددة ولتنايػ   لػؾ  ”يخافوف مف نتائ ،ا” االنتخاثات التي كانوا

يتضػػح مػف  لػؾ اف الشػيوعييف قػػد عقػدوا ال ػـز عمػػى ( 21)-عمػػى حػد قػوؿ نوتوالػد-تػـ انتخػاب وفػد يم ػػؿ ال مػاؿ لػػ"تناي  إرادة الشػ ب"
 . ألفكار واالستيالء عمى السمطة في الثالدالقياـ ثانقالب ث،دؼ اإلطاحة ثثقية األحزاب التي ال تتاؽ م ،ـ ثا

وفػػػي الوقػػػت ناسػػػه نشػػػر الشػػػيوعيوف وسػػػائم،ـ التػػػي سػػػيطروا ث،ػػػا عمػػػى السػػػمطة: نشػػػطاء الحػػػزب الشػػػيوعية ميميشػػػيات ال مػػػاؿة 
عماؿ الشرطة ول اف ال ماؿ في ثراغ وثقية المدف التشيكيةة وفي الراث  وال شريف مف شثاط قاـ عدد مف المسمحيف في ثراغ ثث ض أ

الشػػ ب وهػػو مػػا اسػػتدعى تػػدخؿ الشػػرطة التػػي كػػاف  م،ػػا مػػف الشػػيوعييفة وفػػي اليػػـو التػػالي اسػػت ادت الشػػرطة السػػيطرة عمػػى محطػػة 
ا اعة ثراغ ودوائر الثريد والثرؽ ومحطػات السػكؾ الحديػدة وكانػت األداة الااعمػة فػي  لػؾ هػي ل ػاف ال مػاؿ التػي كانػت مو ػودة فػي 

ويظ،ػر أف المسػمحيف الػ يف قػاموا ثأعمػاؿ الشػ ب ة (29)دأت ثتط،يرهػا مػف االشػتراكييف الػديمقراطييفكؿ ماصؿ مف مااصؿ الثالد وث
فػػي ثػػراغ قػػد عممػػوا  لػػؾ ثػػوحي مػػف الحػػزب الشػػيوعي و لػػؾ ألف الحػػزب المػػ كور ثػػدأ قثػػؿ  لػػؾ ثمػػدة ليسػػت ثالقصػػيرة ثال مػػؿ عمػػى 

 . االستيالء وثشكؿ تدري ي عمى السمطة في تشيكوسموفاكيا
فػػػي  ة(21)الضػػػ ط الشػػػيوعي والمظػػػاهرات التػػػي نظم،ػػػا مناصػػػرو الحػػػزب اضػػػطر ثينػػػيسة رئػػػيس  م،وريػػػة تشيكوسػػػموفاكياوازاء 

الخػامس وال شػريف مػف الشػػ،ر ناسػه إلػى قثػػوؿ اسػتقالة الػوزراء اال نػػي عشػرة وفػي الوقػػت ناسػه عػيف وزارة  ديػػدة أسػند رئاسػت،ا إلػػى 
ثاإلضافة إلى ث ض االشتراكييف الػديمقراطييف واالشػتراكييف الػوطنييف واالحػزاب  كممنت نوتوالد ال ي اختار أعضائ،ا مف الشيوعييف

فػي وقػت  ”لم ث،ػة الوطنيػة” الديمقراطية السموفاكية ال يف وافقػوا عمػى الت ػاوف مػ  الشػيوعييف وث،ػ ا تػـ الحاػاظ عمػى الشػكؿ الظػاهري
ـ اسػػتيالء الشػػيوعييف عمػػى السػػمطة فػػي تشيكوسػػموفاكيا عثػػر وهكػػ ا تػػة (26)كانػػت فيػػه مقاليػػد االمػػور فػػي الػػثالد ثيػػد الحػػزب الشػػيوعي

سػيطرت،ـ عمػى رئاسػػة الػوزراء والػػوزارات الم،مػة فػػي الػثالدة لتػػدخؿ ث ػدها األخيػػرة فػي الم ػػاؿ السػوفيتية وهػػو األمػر الػػ ي أ ػار قمػػؽ 
 . وخوؼ الواليات المتحدة األمريكية وحماائ،ا ال رثييف
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 8491ي في تشيكوسموفاكيا في شباط الموقف األمريكي من االنقالب الشيوع 
  ال ي طرحه وزير الخار ية األمريكية  ورج مارشاؿ( 21)تزامنت األزمة السياسية في تشيكوسموفاكيا م  ظ،ور مشروع مارشاؿ

Marshall. George C  والػ ي تضػمف ان ػاش القػارة االورثيػةة وفيمػا يت مػؽ ثتشيكوسػموفاكياة  8491الخامس مف حزيراف عػاـ في
قثػوؿ الػدعوة إلػى االشػتراؾ فػي المشػروع المػ كورة ولكػف  لػؾ لػـ يكػف  8491كانت حكومت،ا قد اعمنت في الخػامس مػف تمػوز عػاـ 

ر الخار ية السوفيتي اف ثالدز ال تر  في مشػروع مارشػاؿ اال وزي Molotovإ  صرح مولوتوؼ  ة(21)يحظى ثرضا االتحاد السوفيتي
ومحاولة لمتدخؿ في الشؤوف الداخمية لمش وب المستقمة؛ وثناء عمى هػ ز  ”الدوالر االمريكي” نوعًا مف االست مار ال ديد أي است مار
ف الحكومػة التشػيكية قثول،ػا المشػروع ( لػـ يكػف موافقػًا عمػى اعػال8422-8411) J. Stalinالنظػرة السػوفيتية فػاف  وزيػؼ سػتاليف 

أف ثػالدز ال ترضػى  -كمػا اعمػف-األمريكي وهو مػا دفػ  مولوتػوؼ إلػى الطمػب مػف الحكومػة التشيكوسػموفاكية إل ػاء تمػؾ الاكػرة ألنػه 
كػؿ دولػة تشػترؾ السيما واف الواليات المتحػدة األمريكيػة فرضػت عمػى  ة(24)اثدًا اف تسمح لمتشيكوسموفاكييف اف يكونوا أداة ضد ثالدز

في مشروع مارشاؿ اف توق  م ،ا اتااقية اقتصػادية تخػوؿ اإلدارة األمريكيػة مراقثػة اإلنشػاءات والمشػروعات االقتصػادية وهػو أمػر ال 
 . (18)8491وهك ا است اثت الحكومة التشيكوسموفاكية لطمب األخيرة في أيموؿ سنة ة (11)يتاؽ م  تو ،ات الزعامة السوفيتية آن اؾ

الػػرنـ مػػف الػػرفض التشيكوسػػموفاكي لمشػػروع مارشػػاؿ اال اف اإلدارة األمريكيػػة كػػاف لػػدي،ا ث ػػض األمػػؿ فػػي سػػحث،ا إلػػى  وعمػػى
 Yost انػػب الكتمػػة ال رثيػػةة وقػػد كػػاف رأي السػػاارة األمريكيػػة فػػي ثػػراغ خيػػر مػػا يوضػػح تمػػؾ الرؤيػػة األمريكيػػة فاػػي ثرقيػػة مػػف يوسػػت 

أوضػح ثػأف هنػاؾ الك يػر مػف حسػف  8491ة فػي ال ػامف وال شػريف مػف كػانوف ال ػاني عػاـ القائـ ثاإلعماؿ األمريكي فػي ثػراغة مؤرخػ
% مف 11النية ثيف الش ب التشيكي ت از الثمداف ال رثية عمومًا والواليات المتحدة عمى و ه الخصوصة إ  أف هناؾ ما يقارب مف 

وعية الستالينيةة لكنه ثّيف اف ال ي يمنػ  النػاس هػو الخػوؼ التشيكوسموفاكييف ياضموف االسموب الديمقراطي ال رثي عمى ال قيدة الشي
مف االتحاد السػوفيتية وعميػه فقػد اقتػرح عمػى وزارة الخار يػة األمريكيػة اتخػا   ممػة مػف التػداثير التػي مػف شػأن،ا ت زيػز االت ػاز نحػو 

اثػػرز تمػػؾ التػػداثير: عقػػد اتااقيػػة ة وكػػاف مػػف 8491ال ػػرب و لػػؾ خػػالؿ االنتخاثػػات المزمػػ  إقامت،ػػا فػػي مطمػػ  شػػ،ر مػػايس مػػف عػػاـ 
ت اريةة والتااوض مف أ ؿ اتااقية  قافية وهي تداثير قد تس،ـ في تش ي  المناصريف لمسياسة األمريكية في تشيكوسػموفاكياة إ  أن،ػـ 

عػالز سػتكوف م،مػة يحتا وف إلى الدعـ الم نوي أك ػر مػف الػدعـ المػادية واخيػرًا خػتـ القػائـ ثاإلعمػاؿ ثرقيتػه موضػحًا ثػأف التػداثير أ
 .  (11)الشيوعية في تشيكوسموفاكيا( 12)في إن اح سياسة احتواء

ويظ،ػػر اف رأي الخار يػػة األمريكيػػة كػػاف متطاثقػػًا مػػ  مػػا  هثػػت اليػػه السػػاارة فػػي ثػػراغ فاػػي م ػػرض ردهػػا عمػػى الثرقيػػة أعػػالز 
تػػؤدي إلػػى تقويػػة المشػػاعر المؤيػػدة لم ػػرب فػػي  أوضػػحت أف اإلدارة األمريكيػػة تقػػدر مقترحػػات القػػائـ ثاإلعمػػاؿ التػػي مػػف الممكػػف أف

تشيكوسػػموفاكيا وثّينػػت ان،ػػا تسػػير ثات ػػاز تحقيػػؽ ث ػػض تمػػؾ المقترحػػات ومن،ػػا إنشػػاء مؤسسػػة  قافيػػة أمريكيػػةة فضػػاًل عػػف دعػػـ ث ػػض 
 (  19). الدراسات التي كاف يقـو ث،ا ث ض الطالب التشيكوسموفاكييف في المؤسسات األكاديمية األمريكية

ثالغة فاي الراث  وال شػريف مػف  اهتماـب اخر تاث ت الواليات المتحدة األمريكية التطورات ال ارية في تشيكوسموفاكيا ثومف  ان
شثاط مف ال اـ ناسه أرسػمت الخار يػة األمريكيػة ثرقيػة إلػى سػاارات،ا فػي ثػاريس ولنػدف ث يػة اسػتطالع أراء حكومػات تمػؾ الػدوؿ فػي 

زمة التشيكوسػموفاكيةة وأوضػحت في،ػا اف االسػتيالء الشػيوعي عمػى السػمطة فػي تمػؾ الدولػة سػوؼ لػف اإل راء الوا ب اتخا ز ازاء األ
السياسػػػة  ”ثػػػ خالص” ي يػػػر ماديػػػًا الوضػػػ  المو ػػػود فػػػي تشيكوسػػػموفاكيا فػػػي السػػػنوات ال ال ػػػة األخيػػػرةة فقػػػد اتثػػػ  التشيكوسػػػموفاكيوف

سػيثمور ويؤكػد السياسػة التشػيكية السػاثقةة نيػر اف  ”ـ شيوعي ثػػ"ثساطةالسوفيتية في األمـ المتحدة وفي اماكف اخر ة واف اقامة نظا
ورثػػا ال رثيػػة مػػف اف ن ػػاح انقػػالب شػػيوعي فػػي تشيكوسػػموفاكيا سػػيحاز ويشػػ   أالخػػوؼ يكمػػف فػػي اال ػػار المحتممػػة فػػي ث ػػض ثمػػداف 

 . (11)القياـ ث مؿ شيوعي مما ؿ في تمؾ الثمداف وخاصة ايطاليا
ورثػا فػي اعقػاب الحػرب ال الميػة ال انيػة كانػت فػي ايطاليػا وتمخضػت أؿ انتخاثات ا ريػت فػي نػرب ومف ال دير ثال كر اف أو 

كمػا كانػت ايطاليػا ة (16)عف حصوؿ الحزب الشيوعي االيطالي عمى  مث اصوات الناخثيف عمػى الػرنـ مػف ان،ػا ليسػت دولػة شػيوعية
لقػػد انطػػوت تمػػؾ التطػػورات عمػػى ة (11)8491،ر ايمػػوؿ الػػ ي عقػػد فػػي شػػ Cominform( 11)قػػد حضػػرت المػػؤتمر األوؿ لمكومناػػوـر

 .  مؤشرات خطيرة ثالنسثة لألمريكييف

http://pediaview.com/openpedia/George_C._Marshall
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ويثدو اف الحكومة الثريطانيػة كانػت تشػاطر الخار يػة األمريكيػة فػي مخاوف،ػا مػف احتماليػة امتػداد ا ػار االنقػالب الشػيوعي مػف 
الء الحػزب الشػيوعي فػي تشيكوسػموفاكيا عمػى السػمطة ثػالقوة كمػا تشيكوسموفاكيا إلى ثقية ثمداف أورثا ال رثية في حالػة عػدـ منػ  اسػتي

 . (14)أمريكية(-فرنسية–أوضحت الخار ية الثريطانية ضرورة اتخا  إ راءات مشتركة )ثريطانية 
- وفػػي إطػػار  لػػؾ الت ػػاوف قػػدـ وزيػػر الخار يػػة الارنسػػية مسػػودة تصػػريح  ال ػػي مشػػترؾ وطمػػب اف ي مػػف فػػي ال واصػػـ ال ال ػػة

وثالا ػؿ أصػدرت ال واصػـ ال ال ػةة وفػي الوقػت ناسػهة تصػريحًا ة (91)فػي يػـو السػادس وال شػريف مػف شػثاط -لندف وثاريسو واشنطف 
مشتركًا وكاف اثرز ما تضمنه أسا،ـ عمى التطورات الحاصمة فػي تشيكوسػموفاكيا والتػي نػتج عن،ػا ت ميػؽ الممارسػة الحػرة لممؤسسػات 

قامة ديكتاتورية الحزب ا عثاءة حكومة ال ث،ة الوطنية"ة كما أدانت تمػؾ الػدوؿ تمػؾ التطػورات التػي وصػاوها ” لواحد تحتالثرلمانية وا 
 . (98)عمى الش ب التشيكوسموفاكي ال ي ا ثت في خضـ م اناته ا ناء الحرب ال المية ال انية ثأنه ممتصؽ ثقضية التحرر ”ثػ"الكار ية

مريكػػػي فػػػي ثػػػراغ اف ي صػػػدر  ػػػورح مارشػػػاؿة وزيػػػر الخار يػػػة وعمػػػى الػػػرنـ مػػػف اصػػػدار  لػػػؾ التصػػػريح فقػػػد نصػػػح السػػػاير اال
عمى الشػيوعييف التشػيؾة إ  تختمػؼ تشيكوسػموفاكيا ك يػرًا عػف الػدوؿ االخػر   تأ يرلما ل لؾ مف  -شديد الم، ة-األمريكيةة تصريحًا 

السػػػوفيتي الكثيػػػر فػػػي السػػػنتيف  التاث ػػػة لالتحػػػاد السػػػوفيتي ثسػػػثب تقاليػػػدها الديمقراطيػػػة وو ػػػود صػػػناعة واسػػػ ة في،ػػػاة فثػػػرنـ الضػػػ ط
%( تقريثػًا مػف ا مػالي ت ػارة الػثالد الخار يػة ال تػزاؿ مػ  ال ػرب وفػي حالػة توقػؼ تمػؾ الت ػارة 11ف ) ف 8491و 8496االخيرتيف 

والدة الم ارضػة  إعادةفأف  لؾ مف شأنه اف يكثح  ماح الشيوعييفة كما اف اصدار تصريح مف مارشاؿ سيؤدي ثطثي ة الحاؿ إلى 
االمالءات الشيوعية"ة ومف  انب اخر أوضح الساير اف أي تصريح قد يصدرز الوزير ي ب اف يأخ  ثنظػر ” ل منية ضد ما اسماهاا

 االعتثار المالحظات التالية: 
لكػػي يكػػوف أي تصػػريح  و قيمػػة ي ػػب اصػػدارز ثسػػرعة وياضػػؿ اف يمقيػػه الػػوزير ثناسػػه ثسػػثب مكانتػػه الشخصػػية الكثيػػرة فػػي  .8

 .  تشيكوسموفاكيا
اف يتضمف التصػريح اف الواليػات المتحػدة سػت مؽ كػؿ الصػادرات لتشيكوسػموفاكياة ويحػ ر السػمطات الشػيوعية ثأنػه إ ػراء قػد  .2

تقػـو ثػه السػػمطات ال سػكرية األمريكيػػة فػي النمسػا والمانيػػا لت ميػؽ كػػؿ المػرور فػي المنػػاطؽ أو عثػر المنػػاطؽ المحتمػة التاث ػػة 
 . ظـ ت ارة تشيكوسموفاكيا تمر مف خالل،ا مناطؽ االحتالؿ األمريكيةلمواليات المتحدة م  مالحظة اف م 

اوضح الساير اف اإل راء اعالز سيؤدي إلى خنؽ تشيكوسموفاكيا اقتصاديًا والػ ي مػف الممكػف اف ينػتج عنػه فوضػى اقتصػادية 
إلػى زيػادة ال ػداء واالت،امػات لمواليػات وماليةة وهو االمر ال ي يخشاز القادة الشيوعيوفة ولكف مف  انب اخر اف  لؾ سيؤدي حتمػًا 

المتحػػدة وهػػو مػػا سػػينتج عنػػه خسػػارة سػػم ة االمػػريكييف فػػي اورثػػا الشػػرقيةة واخيػػرًا نصػػح ثػػأف يتضػػمف التصػػريح المقتػػرح اف اإلدارة 
،ػػػا لمػػػدماء االت،امػػات واالفتػػػراءات المتكػػررة مػػػف حكومػػػات الػػدوؿ التػػػي تػػديف ثحريت”-لمػػػدة طويمػػػة–االمريكيػػة ال تسػػػتطي  اف تت اهػػؿ 

ة واخيػػرًا ثػػيف ”. . االمريكيػػة ولمقػػوة الصػػناعية االمريكيػػة والتػػي زادت فػػي مػػدة مػػا ث ػػد الحػػرب ال الميػػة ال انيػػة ثسػػثب الكػػـر االمريكػػي
 . (92)الساير ثأف ال يتـ تو يه الكالـ مثاشرة لمحكومة السوفيتية طالما هي ت مؿ مف وراء الكواليس

–ارادت است الؿ ال انب االقتصادي لمض ط عمى االنقالثييف في تشيكوسموفاكيا مست مة  يتضح مف  لؾ اف الواليات المتحدة
مرور طرؽ الت ارة التشيكوسموفاكية م  نرب أورثا ثمناطؽ االحتالؿ األمريكية هناؾ وهو امػر قػد يمكػن،ـ مػف خنػؽ الت ػارة  -حقيقة

يريدوف الدخوؿ في صراع مثاشر وعمني  كانوا ال–في تمؾ المدة التشيكوسموفاكيةة وفضاًل عف  لؾ ن د اف األمريكييف _عمى األقؿ 
 . م  السوفيت ال يف كانوا يدعموف الشيوعييف التشيكوسموفاكييف ثشكؿ سري

وفي ثرقية مف تشيكوسموفاكيا في ال امف وال شريف مف شثاط أوضح الساير األمريكي اف هناؾ ات،امات و ،ت مػف الشػيوعييف 
كمػػػا هػػػدد  ”الر  يػػػة”عمػػػى الػػػثالد وتقػػػـو ثأعمػػػاؿ الت سػػػس ومسػػػاعدة مػػػا اسػػػموهـ ثػػػػ ”تتػػػرمر” فػػػي ثػػػراغ ثأن،ػػػاإلػػػى السػػػاارة األمريكيػػػة 

كػالي لوشػيس االنقالثيوف ثطرد المراسميف الصحاييف األمريكييفة ل لؾ طمب الساير مف الخار ية األمريكيػة اف تقتػرح عمػى ال نػراؿ 
Lucius Clay - مؽ مؤقتػًا كػؿ عمميػات الشػحف مػف والػى تشيكوسػموفاكيا التػي تمػر عثػر منطقػة ثأف ي -القائد األمريكي في ألمانيا 

و لػؾ ألف إنػالؽ أو إيقػاؼ حركػة الشػحف ة االحتالؿ األمريكي إلى اف تحصؿ السػاارة عمػى توضػيح مػف الحكومػة التشػيكية ال ديػدة
ريكيػػة سيشػػكؿ صػػدمة لمحكومػػة ال ديػػدة التػػي سػػواء تمػػؾ التػػي تكػػوف ثالسػػكؾ الحديػػد أو ثػػالثواخر ثػػيف تشيكوسػػموفاكيا والمنطقػػة األم



 م0220/آذار                جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة             6العدد/

 113 

ة السػػيما واف أي إ ػػراء نيػػر مناسػػب سػػي د عالمػػة ضػػ ؼ لألمػػريكييفة ومػػف  انػػب 8491سػػت تم  ألوؿ مػػرة فػػي ال ػػاني مػػف آ ار 
ا ا اتخػػ ت هػ ز الخطػػوة في ػػب اتخا هػا فػػورًا و لػؾ لت نػػب ظ،ورهػػا كػرد مػػدروس ومحسػوب وانمػػا تظ،ػػر كػرد ف ػػؿ إداري عمػػى ” اخػر
يثدو مف  لؾ اف الساارة االمريكيػة فػي ثػراغ كانػت ت ػد اف الحػؿ يكمػف فػي فػرض الحصػار ة (91)”. . . تشيكوسموفاكيا الساثؽ عمؿ

و لؾ ث،دؼ احػراج الشػيوعييف الػ يف اسػتولوا عمػى السػمطة فػي الػثالد  -واف كاف  لؾ ثشكؿ مؤقت–االقتصادي عمى تشيكوسموفاكيا 
 . في الخامس وال شريف مف ش،ر شثاط

 .Harry S( 99)ترومػاف. وفي اطار المساعي االمريكية لموا ،ة وتطويؽ االزمة في تشيكوسموفاكيا اوضح الػرئيس هػاري أس
Truman (8491-8412 في خطاب إ اعي أعمنه في الساث  عشر مف ا ار عاـ )دعػا فيػه إلػى ت ديػد الخدمػة ال سػكرية  8491

ة كمػػا اراد ترومػػاف الحصػػوؿ عمػػى موافقػػة الكػػون رس االمريكػػي عمػػى ثرنػػامج 8491االلزاميػػة الػػ ي كػػاف ما ولػػه قػػد انت،ػػى فػػي عػػاـ 
يظ،ػػر اف ال،ػػدؼ مػػف تمػػؾ اإل ػػراءات إرسػػاؿ إشػػارة إلػػى السػػوفيت حػػوؿ التصػػميـ األمريكػػي ة (91)(UMTالتػػدريب ال سػػكري الشػػامؿ )

 . ا كاف  لؾ ضرورياً ثاف القوات ال سكرية األمريكية في وض  قوي وقادرة عمى اف تردع االتحاد السوفيتي ا 
وعمػػػى الػػػرنـ مػػػف اف الكػػػون رس صػػػوت لصػػػالح الخدمػػػة ال سػػػكرية اإللزاميػػػة وخصػػػص األمػػػواؿ الالزمػػػة لتطػػػوير سػػػالح ال ػػػو 

ويثدو اف  لػؾ ير ػ  إلػى اف موقػؼ الكػون رس كػاف ان كاسػًا ة (96)األمريكي اال انه لـ يصوت عمى ثرنامج التدريب ال سكري الشامؿ
 . مريكي ال ي كاف يرفض فكرة التورط في حرب  ديدةلرأي نالثية الش ب األ

فضاًل عما تقدـ لـ تكف الموا ،ػة مػ  االتحػاد السػوفيتي أمػرًا سػ،اًلة إ  كػاف هنػاؾ سػث ة عشػر فيمقػًا مػف )ال ػيش األحمػر( قػاـ 
عػادةيح أعػداد كثيػرة منػه و ستاليف ثنشرها في منطقة االحتالؿ السوفيتية في المانياة ثينما تقمػص ال ػيش األمريكػي هنػاؾ نتي ػة تسػر   ا 

وعالوة عمى  لؾ ليس هناؾ دليؿ واضح يشير إلى التدخؿ السوفيتي فػي االزمػة ثشػكؿ  ة(91)انتشارز من  ن،اية الحرب ال المية ال انية
الػػ ي كػػاف قػػد عػػاد إلػػى ثػػراغ فػػي التاسػػ  عشػػر مػػف  Zorin Valerianمثاشػػر إ  انػػه حتػػى نشػػاط السػػاير السػػوفيتي فاليريػػاف زوريػػف 

هي التػي ل ثػت دور كثيػر فػي  ”ل اف ال مؿ” التدخؿ المثاشر"ة فقد كانت الم اف الم روفة ثاسـ” شثاط ال يمكف وض ه تحت عنواف
األزمة إ  أف تمؾ الم اف انتشرت في شوارع ثراغ في يـو ال الث وال شريف مف شػثاط وهػي تحمػؿ ثنػادؽ  ديػدةة والتػي ثػدا أن،ػا ت ػود 

نيػػة وكانػػت مخثػػأة فػػي مخػػازف خاصػػة وقػػد كػػاف ظ،ورهػػا أ نػػاء األزمػػة ماا ئػػة ألهػػالي المدينػػة واسػػتطاعت لمػػدة الحػػرب ال الميػػة ال ا
يتضػح مػف  لػؾ أف الخيػار ال سػكري لػـ يكػف ماضػاًل لػد  الواليػات المتحػدة ة (91)ثواسطت،ا السيطرة عمى م ظـ مرافؽ الدولة الم،مة

 . هاألمريكية آن اؾ و لؾ لمنتائج السيئة التي قد تنتج عن
حقيقػي"ة فالرنثػة األمريكيػة فػي مرا  ػة ” األمريكي ثما ي ري في تشيكوسموفاكيا يحمؿ صاة رمزيػة أك ػر منػه هتماـلقد كاف اال

ترتيثات األمف في أورثا لـ تكف نات ة عف الت يير في تخميف نوايا السػوفيت وال ثسػثب اسػت دادها ألخػ   ػزء كثيػر مػف عػبء الػدفاع 
حر  منػاورة تكتيكيػة لتخايػؼ حػدة االنقػالب الشػيوعي فػي تشيكوسػموفاكيا وتح يمػه وتقميػؿ احتمػاالت انتشػار عف أورثػاة لقػد كػاف ثػاأل
 . (94)آ ارز في أورثا ال رثية

ويظ،ػػػر اف الواليػػػات المتحػػػدة االمريكيػػػة اتخػػػ ت مػػػف االزمػػػة فػػػي تشيكوسػػػموفاكيا فرصػػػة لمتقػػػرب مػػػف اورثػػػا  لػػػؾ اف االنقػػػالب 
ورثييف لمنظاـ األمريكي والقوة ال سكرية األمريكيةة كما انه  اء كارصة مناسثة لتا يؿ مشروع مارشاؿ الشيوعي  اء ليؤكد حا ة األ

سػػتراتي ي لمواليػػات المتحػػدة الػػ ي وضػػ  أساسػػًا لقطػػ  الطريػػؽ أمػػاـ احتماليػػة الزحػػؼ السػػوفيتي عمػػى منطقػػة نػػرب أورثػػا الحميػػؼ اال
 .  األمريكية

سػت ناء الم ارضػة مػف انقػالب الشػيوعي ثثراغ انه لـ تكف هناؾ م ارضة قوية لال ومف  انب اخر أوضح الساير األمريكي في
طالب قميميف وث ض الم ارضيف ال يف فػروا مػف الػثالد ومػف  ػـ فػأف  لػؾ ال يمكػف عػدز حركػة م ارضػة م،مػة وقويػة ضػد الشػيوعية 

مػػػف المنػػػاوئيف مػػػف وظػػػائا،ـ وتسػػػميت،ـ وحصػػػوؿ مو ػػػة مػػػف االعتقػػػاالت وطػػػرد ال ديػػػد  ”ثوليسػػػية” فػػػي ظػػػؿ تحػػػوؿ الػػػثالد إلػػػى دولػػػة
وهو ما ساهـ إلػى حػدب ث يػد فػي توطيػد سػمطة الشػيوعييف وت زيػز مػواقا،ـة إلػى در ػة اف االنتخاثػات المزمػ  إقامت،ػا فػي  ”ثػ"الر  ييف

فارنػةة إ   لػدي،ـ خيػار واحػد فقػط ثػيف قائمػة الحكومػة وقائمػة” ش،ر مايس سوؼ لف تكوف  ات فائدة إ  اف المواطنيف آن اؾ سػيكوف
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ثم نى اف السيطرة الشيوعية عمى السمطة في تشيكوسموفاكيا أصػثحت ثم اثػة األمػر ة (11)”. . . لـ ي د أي حزب ي أرض الشيوعييف
 . الواق 

ثحسػب السػاير االمريكػي فػي -ولكف عمى الرنـ مف عدـ و ود حركة م ارضة لإل راءات الشػيوعية فػي تشيكوسػموفاكيا اال انػه
 يػػػر مػػػف النػػاس الػػػ يف ي تقػػػدوف ثػػػأف الخػػػالص الوحيػػد سػػػيكوف فػػػي نشػػػوب الحػػرب ثػػػيف الواليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة هنػػػاؾ الك -ثػػراغ

التػي قػد ت مث،ػا الحػرب لػثالدهـ ول ػؿ السػثب الػ ي   م،ػـ ياكػروف  ”هػؤالء ال ياكػروف ثالنتػائج الكار يػة” واالتحاد السوفيتية نيػر أف
ة ال انيػة عنػدما خر ػت ثالدهػـ دوف تػدمير مػادي كثيػر وتحولػت ث ػدها إلػى دولػة  ات ث، ا الموضوع هو ت رثت،ـ في الحرب ال المي
ولكف عمى الرنـ مف  لؾ فقد أظ،رت الواليات المتحدة األمريكية ك يػرًا مػف ضػثط ة (18)أهمية اقتصادية افضؿ مما كانت عميه ساثقاً 

وا يريػدوف تصػ يد التػوتر مػ  االتحػاد السػوفيتي ثػؿ كػانوا عمػى لػـ يكونػ -ومن،ـ السػاير فػي ثػراغ-الناسة إ  إف المسؤوليف األمريكييف
ًا ثتحاشػػػي سػػػوء التقػػػدير االسػػػتراتي ي مػػػ  الدولػػػة ال ظمػػػى المنافسػػػة األمػػػر الػػػ ي يوضػػػح أف الموقػػػؼ اهتمامػػػال كػػػس مػػػف  لػػػؾ أك ػػػر 

 . ريف الشرقي وال رثياألمريكي ت از االنقالب الشيوعي في تشيكوسموفاكيا كاف صاحة مف صاحات الحرب الثاردة ثيف الم سك
ه ا وقد نصح الساير وزارة الخار ية اف ال تقدـ أي دعـ مادي عمني لتشيكوسموفاكيا في  لػؾ الوقػت ألف  لػؾ قػد يػأتي ثنتػائج 
عكسية لممصالح األمريكية هناؾة اما عف التم يؿ الدثموماسي فقػد اشػار إلػى ضػرورة اسػتمرارز لممحافظػة عمػى الت ػارة األمريكيػة فػي 

الثمد ولتس،يؿ أمور األمريكييف ال يف يزوروف تشيكوسموفاكيا ه ا مػف  ،ػةة ومػف  ،ػة  انيػة يمكػف اسػتخداـ المنايػيف السياسػييف  لؾ 
التشيؾ في محطات اال اعة المو ،ة إلى تتشيكوسموفاكيا وايضػًا كمحاضػريف ولمحصػوؿ إلػى الم مومػات االسػتخثارية السياسػية وفػي 

 . (12)ا يمكف االستاادة منه عند الضرورةالوقت ناسه ترتيث،ـ ثتنظيـ م
ويتضػػػح مػػػف  لػػػؾ أف السػػػاير االمريكػػػي فػػػي تشيكوسػػػموفاكيا وعمػػػى الػػػرنـ مػػػف ايمانػػػه ثالمخػػػاطر التػػػي قػػػد تػػػن ـ عػػػف االنقػػػالب 

ي أف الشيوعي هناؾة إال أنه لـ ينصح ثقط  ال القات الدثموماسية م  الحكومػة التشيكوسػموفاكية ال ديػدةة ويثػدو أف السػثب يكمػف فػ
قط  ال القات م ،ا مف الممكف أف يػؤدي إلػى االضػرار ثالمصػالح االمريكيػة االمػر الػ ي ي  ػؿ الثػاب ماتوحػًا عمػى مصػراعيه امػاـ 
السوفيتة ومف  انب اخر فثاإلمكاف االستاادة مف الم ارضيف لمحكـ ال ديدة في تناي  أهداؼ السياسػة الخار يػة االمريكيػة المتم مػة 

 . االنقالب في منطقة محدودة مف شرؽ اورثا والحيمولة دوف امتدادز إلى نرب القارة االورثية ن اؾ ثتطويؽ ا ارآ
ولتحقيؽ  لًؾ يمكف اف تأخ  االدارة االمريكية  ممػة مػف اال ػراءات الوقائيػة التػي تمنػ  سػقوط الػدوؿ االخػر  الواق ػة فػي وسػط 

ريػة و قافيػة وتقػديـ الثضػائ  والسػم  الم،مػة ثأسػ ار التكماػةة إ  اف وشرؽ اورثا تحػت ال،يمنػة الشػيوعية مػف خػالؿ عقػد م اهػدات ت ا
تمػػؾ اال ػػراءات سػػػتكوف  ات ناػػ  فػػي تمػػػؾ الػػدوؿ فقػػػد ا ثتػػت فاعميت،ػػا عنػػػدما اسػػتخدم،ا السػػػوفيت الػػ يف عممػػوا عمػػػى تشػػويه سػػػم ة 

لواليػات المتحػدة لألسػاليب السػوفيتية رثمػا ينػتج االرادات الطيثة"ة ومف  ـ فأف استخداـ ا” الواليات المتحدة االمريكية ثأن،ا تقـو ثشراء
وهكػػ ا يتضػح اف ال ،ػػود االمريكيػػة فػي موا ،ػػة االنقػالب الشػػيوعي فػػي تشيكوسػموفاكيا قػػد انحصػػرت ة (11)عنػه فوائػػد اي اثيػة ووقائيػػة

لحػػرب الثػػاردة التػػي ثال وانػػب السياسػػية والضػػ وط االقتصػػادية دوف الػػدخوؿ مػػ  االتحػػاد السػػوفيتي فػػي نػػزاع مسػػمح وهػػ ا هػػو  ػػوهر ا
 . اشت ؿ فتيم،ا إثاف تمؾ المدة

التي تػـ التوقيػ  عمي،ػا فػي السػاث  عشػر  Treaty Brussels( 19)وفي اطار  لؾ السياؽ رحثت واشنطف ث قد م اهدة ثروكسؿ
دة ثػ لؾ إلػى ضػرورة واعمنت االدارة االمريكيػة عػف اسػت دادها لتقػديـ الػدعـ الػالـز ل،ػا واسػتندت الواليػات المتحػ 8491مف ا ار عاـ 

لقػد كانػت هػ ز الم اهػدة ثم اثػة النػواة لم اهػدة حمػؼ ة (11)فػي و ػه االتحػاد السػوفيتي ”ي م  ال الـ الحر“إقامة نظاـ دفاعي  ماعي 
( الػ ي انضػمت The North Atlantic Treaty Organization) NATO 8494شػماؿ االطمسػي التػي تػـ التوقيػ  عمي،ػا عػاـ 

ثروكسؿة اضػافة إلػى خمػس دوؿ اخػر  هػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة وكنػداة ثينمػا انضػمت تركيػا واليونػاف فػي اليه ثمداف م اهدة 
التػػي  -وهكػ ا تكػػوف الواليػػات المتحػدة قػػد وضػػ ت يػدها عمػػى األداةة (16)8411ة و م،وريػػة المانيػػا االتحاديػة فػػي ال ػػاـ 8412ال ػاـ 

 في أورثا أن،ا تمكن،ا مف مقاومة المد الشيوعي-اعتقدت 
 الخاتمة: 
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أد  رفػػض تشيكوسػػموفاكيا لمشػػروع مارشػػاؿ إلػػى ت ميػػؽ الشػػكوؾ األمريكيػػة وحمػػؿ اإلدارة األمريكيػػة إلػػى االعتقػػاد أن،ػػا كانػػت 
ف السوفيت قد ت م موا فػي الػثالد  عرضة وثشكؿ كثير لالختراؽ الشيوعي أك ر مف نيرها مف الدوؿ الواق ة في شرؽ أورثاة السيما وا 

 8491ل ا أدت األزمػة ومػف  ػـ االنقػالب الشػيوعي الػ ي حصػؿ فػي تشيكوسػموفاكيا عػاـ . حزب الشيوعي التشيكوسموفاكيثواسطة ال
ثػالغ وقػد عكسػت المراسػالت المتثادلػة  اهتمػاـإلى تااقـ المخاوؼ األمريكية وهو ما دف ،ا ثطثي ة الحاؿ إلى مراقثة مػا ي ػري هنػاؾ ث

وثػال كس مقػدار قمػؽ واشػنطف مػف تمػؾ التطػوراتة فقػد  -السيما في ثػراغ-ات،ا في القارة االورثية ثيف وزارة الخار ية االمريكية وساار 
كاف مف األهداؼ األمريكية في منطقة وسط وشرؽ أورثا هو الحيمولة دوف ت م ؿ االتحاد السوفيتي في المناطؽ التي لػـ تكػف أصػاًل 

 ة لسػػيطرته وعػػزؿ دوؿ اورثػػا الشػػرقية مػػف االتحػػاد السػػوفيتي ثشػػتى تحػػت سػػيطرته  ػػـ زعزعػػة الناػػو  السػػوفيتي فػػي المنػػاطؽ الخاضػػ
األسػػاليب التػػي تتاػػؽ مػػ  ظػػروؼ كػػؿ دولػػة عمػػى حػػدةة ومػػف  انػػب اخػػر لػػـ يتػػردد األمػػريكييف فػػي الت ثيػػر عػػف خشػػيت،ـ مػػف احتمػػاؿ 

يوعي مما ؿ وهو األمر الػ ي كػاف االنقالب إلى ث ض دوؿ اورثا ال رثية ومف  ـ تحايزها وتش ي ،ا عمى القياـ ث مؿ ش تأ يرامتداد 
 . ثادي الوضوح في ايطاليا

وعميه فقد ث لت االدارة االمريكية اثاف ع،د الرئيس هاري تروماف  ،ودًا ح ي ة مػف أ ػؿ موا ،ػة وتطويػؽ ا ػأر االنقػالب الػ ي 
ونرب أورثاة وكاف ال،ػدؼ  حصؿ هناؾة وصمت إلى حد اعالف الحرب فيما ا ا تماد  السوفيت في سياست،ـ التوس ية ثات از وسط

مف تمؾ اإل راءات إرساؿ إشارة إلى السوفيت حوؿ قدرة الواليات المتحدة عمى ردع االتحػاد السػوفيتي ا ا كػاف  لػؾ ضػروريًاة وعمػى 
الػػرنـ مػػف  لػػؾ لػػـ تكػػف الواليػػات المتحػػدة مسػػت دةة آنػػ اؾة لخػػوض حػػرب  ديػػدة فػػي اورثػػا وهػػو االمػػر الػػ ي رفضػػه قطػػاع واسػػ  مػػف 

ومف  انب اخر اتخ ت واشنطف مف تمؾ االزمػة فرصػة لتوطيػد عالقات،ػا اك ػر مػ  الػدوؿ الواق ػة فػي نػرب أورثػا ة االمريكي الش ب
لمػػتخمص مػػف ا ػػار الحػػرب ال الميػػة ال انيػػة واالسػػتاادة مػػف  -مشػػروع مارشػػاؿ–التػػي كانػػت ثحا ػػة ماسػػة لمػػدعـ االقتصػػادي األمريكػػي 

 ػػػدنا اف الحماػػػاء ال رثيػػػوف لػػػـ يسػػػتطي وا التػػػدخؿ لمصػػػمحة األحػػػزاب نيػػػر الشػػػيوعية وكػػػؿ مػػػا نيػػػر اننػػػا و ة القػػػوة ال سػػػكرية األمريكيػػػة
وهو امر رحثت ثه ة استطاعوا ف مهة حين اؾة هو عقد م اهدة ثروكسؿ التي كانت ثم اثة تحالؼ عسكري اقتصادي مضاد لمسوفيت

ندت الواليػات المتحػدة فػي  لػؾ إلػى ضػرورة إقامػة نظػاـ دفػاعي اإلدارة األمريكية واعمنت عف است دادها لتقديـ الدعـ الػالـز ل،ػا واسػت
 . في و ه االتحاد السوفيتي االمر ال ي تمخض عنه تأسيس حمؼ الناتو فيما ث د ”ال الـ الحر”  ماعي ي م 
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(15) Ernest Erber and other ةOn 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 ةOP,Cit ة .  P: 97.      

( مػػػػف ال ػػػػدير ثالػػػػ كر اف فػػػػاالؼ نوسػػػػاؾ الػػػػ ي كػػػػاف احػػػػد اعضػػػػاء الحػػػػزب الشػػػػيوعي قػػػػد شػػػػ ؿ منصػػػػب وزيػػػػر الداخميػػػػة فػػػػي 87) 
اثػاف تمػؾ تشيكية وهو ما ساعد الشيوعييف عمى التحكـ ث ،از الشرطة ال 8411-8491تشيكوسموفاكيا طيمة المدة ثيف عامي 

 طالع ينظر: لأل. المدة
 Lukes ةOp,Cit. ,P: 252 . 
(18) Luza ةOP,Cit ة .  P: 97.      

  ؛4ص. ( موسوعة مقاتؿ مف الصحراءة المصدر الساثؽ89) 
    Lukes ةOp,Cit. ,P: 258 . 
(20) Luza ةOP,Cit ة .  P: 98.      
(21) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State, 

April 30, 1948, Cited in: United States: Department of State ةForeign Relations of the United 
States, 1948,  Eastern Europe; The Soviet Union, Vol. 1V ة(Washington 1948ة) ,p: 749 (Hare 
after Will be Cited as: F.R.U.S.).  

  4اتؿ مف الصحراءة المصدر الساثؽة ص( موسوعة مق22)
(23) Luza ةOP,Cit ة .  P: 99.      

http://marxistsfr.org/history%20/etol/writers/%20judd%20/1948/07/
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(24) Ibid ةP: 99 ; Ernest Erber and other ةOn the Czechoslovakian Coup Theses on the Nature of 
the Stalinist. Op ةCit. ,p: 2. .    

وفي الساث  مف حزيراف استقاؿ وانسػحب مػف أي مشػاركة Sezimovo Usti( عاد ثينيس إلى محؿ اقامته في سيزموفو أوستي 25)
 ينظر: . في ادارة شؤوف الدولة وهك ا ثقي الشيوعييف هـ الوحيديف كأسياد لم م،ورية

        Luza ةOP,Cit ة .  P: 99. .    
(26) Ibid ةP: 99;How Czechoslovakia Became Communist ةcited in: http: //www. columbia. edu 

/~lnp3/ mydocs/state_and_revolution / Czechoslovakia. htm 
( لممزيد مف التااصيؿ عف مشروع مارشاؿ ينظر: رند فيصؿ عثد الوهاب ناػاوةة سياسػة الواليػات المتحػدة األمريكيػة ت ػاز أورثػا 27)

دراسة تاريخيػة سياسػيةة أطروحػة دكتػوراز نيػر منشػورةة  8412-8491تروماف . ال رثية في ع،د الرئيس األمريكي هاري أس
 . 166-184ة ص2111كمية اآلدابة  ام ة الثصرةة 

( مف ال دير ثال كر اف االتحاد السوفيتي رفض االشتراؾ في مشروع مارشػاؿ و لػؾ اعتقػادًا مػف السػوفيت ثػأف المشػروع يشػتمؿ 28)
دوؿ التي توافؽ عميه نيػر اف السػثب الحقيقػي وراء رفػض المشػروع ير ػ  عمى تدخؿ نير مقثوؿ في صميـ السيادة الوطنية لم
فػي هػ ا الثرنػامج إلػى مضػاعاة  –التػي كانػت ضػمف الم ػاؿ السػوفيتيي  -إلى تخوف،ـ مف اف يؤدي اشتراؾ دوؿ اورثا الشرقية

 . 119ينظر: المصدر ناسهة ص. الناو  ال رثي في،ا ومف  ـ اض اؼ ارتثاط،ا ثاالتحاد السوفيتي
 ؛ 4موسوعة مقاتؿ مف الصحراءة المصدر الساثؽة ص( 29)

  The Communist Coup in Czechoslovakia February 1948. Cited in: WWW. nipissingu. ca 
 114( نااوةة المصدر الساثؽة ص30)
 . 81ة ص( موسوعة مقاتؿ مف الصحراءة المصدر الساثؽ31)
اإلستراتي ية األمريكية في مدة ما ث د الحرب ال المية ال انية وكاف م،ندس،ا األساسي  ( كانت سياسة االحتواء هي اولى حمقات32)

هػو  ػػورج كينػػاف الخثيػر الدثموماسػػي األمريكػػي فػي الشػػؤوف السػػوفيتية  ػـ رعاهػػا وناػػ ها الػرئيس ترومػػاف وكػػاف مػف اهػػـ أهػػداؼ 
ي حتػػى يخمػػى السػػوفيت عػػف إسػػتراتي يت،ـ وقػػد تػػـ ( اسػػتمرار الضػػ ط ال رثػػ2( مقاومػػة التوسػػ  السػػوفيتي )8سياسػػة االحتػػواء )

لمزيػػد مػػف التااصػػيؿ عػػف . التطثيػػؽ الا مػػي لتمػػؾ السياسػػة ثتطويػػؽ االتحػػاد السػػوفيتي ث ػػدار مػػف األحػػالؼ والقواعػػد ال سػػكرية
: مػػػف 2118 – 8111ينظػػػر: حسػػػيف شػػػريؼة الواليػػػات المتحػػػدة مػػػف االسػػػتقالؿ وال زلػػػة إلػػػى سػػػيادة ال ػػػالـ . سياسػػػة االحتػػػواء

 . 11ص-16ة ص. 2118ة ال،يئة المصرية ال امة لمكتابة مصرة 2ة ج8464 – 8491لحرب الثاردة إلى كار ة فيتناـ ا
(33) Telegram from the Charg'e in Czechoslovakia (Bruins) to the Secretary of State ةJanuary 

28,1948,Cited in: F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةpp: 733-735 . 
(34) Telegram from the Secretary of State to the Embassy in Czechoslovakia ةFebruary 

4,1948,Cited in: F. R. U. S. ,P: 735 . 
(35) Telegram from the Secretary of State to the Embassy in France ةFebruary 24,1948 ةCited in: 

F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةP: 735-736 
 811المصدر الساثؽة ص ( شريؼة36)
أ نػػاء مػػؤتمر عقدتػػه فػػي ثولنػػدا األحػػزاب الشػػيوعية فػػي  8491مكتػػب الم مومػػات الشػػيوعي تأسػػس فػػي أيمػػوؿ عػػاـ : الكومناػػوـر( 37)

تسػػػ  دوؿ وهػػػي: )ثولنػػػداة تشيكوسػػػموفاكياة هن اريػػػاة ثم اريػػػاة رومانيػػػاة يونسػػػالفياة والحزثػػػاف الشػػػيوعياف فػػػي فرنسػػػا وايطاليػػػا(ة 
تحديػػػدًا مػػػف الكػػػومنترف وانحصػػػرت  ،ػػػودز فػػػي أورثػػػاة وتسػػػ،يؿ نقػػػؿ الم مومػػػات رسػػػميًا وتنسػػػيؽ نشػػػاطات ه أك ػػػر وكانػػػت م،امػػػ

 أحزاثهة ولمتاصيؿ ينظر: 

http://www/
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Martin McCauley ةRussia ةAmerica and the Cold War ةSecond Edition ةLondon,2004,pp: 154-
155 . 

 814( شريؼة المصدر الساثؽة ص38)
(39) Telegram from the Ambassador in United Kingdom (Douglas) to the Secretary of State 

,February 25 ة 1948ةCited in: F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةP: 736-7737 . 
(40) Telegram from the Charge in France (Bonbright) to the Secretary of State ,February 25 ة

Cited in: F. R. U. Sة 1948 ة .  Vol. 1V ةP: 737 . 
 ( لإلطالع عمى نص التصريح ينظر: 41)

             F. R. U. S ة .  P: 736-7737 . 
(42) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State ة

February 26,1948 ةCited in: F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةPP: 738-741 .  
(43) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State ة

February 28,1948 ةCited in: F. R. U. S. Vol. 1V,PP: 741-742 
المتحػػدة فػػي ترومػػاف: الػػرئيس ال الػػث وال ال ػػوف لمواليػػات المتحػػدة عمػػؿ كنائػػب لمػػرئيس روزفمػػتة تػػرأس الواليػػات . هػػاري س. (44)

( كانت رئاسته حافمة ثاألحداث في الشؤوف الخار يةة ثدأت ثالنصر عمى ألمانيا وتا يػرات القنثمػة 8411 – 8491السنوات )
أصػػدر مثػػدأز الػػ ي عػػرؼ ثاسػػمه الحتػػواء الشػػيوعية ال الميػػةة  8491ال ريػػة واستسػػالـ الياثػػافة ومشػػروع مارشػػاؿة وفػػي عػػاـ 

 ممزيد مف التااصيؿ ينظر: وساهـ في إنشاء حمؼ الناتوة ول
Wikipedia ةthe free encyclopedia ةCited in: http: //en. Wikipedia. Org. /Wiki/Harry-S-Truman,pp: 

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

coup ةpp: 1-2 
(46) Ibid,p: 2 
(47) Douglas Botting ةFrom the Ruins of the Reich Germany 1945-1949 ةNew American Library ة

New York 1985ة,p: 4; 
ة اطروحػػة دكتػػوراز نيػػر منشػػورةة كميػػة اآلدابة 8494-8498حسػػيف عثػػد القػػادر محيػػي التميمػػية السياسػػة االمريكيػػة ت ػػاز المانيػػا 

 . 811ة ص2111 ام ة الثصرةة 
(48) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State ة

April 30,1948 ةCited in: F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةpp: 750-751 . 
(49) John Lewis Gaddis ةSpheres of Influence: The United States and Europe 1945-1949,cited 

in: Charles S. Maier (editor) ةOp,cit. ,p: 108 . 
(50) Telegram from the Ambassador in Czechoslovakia (Steinhardt) to the Secretary of State ة

April 30,1948 ةCited in: F. R. U. S ة .  Vol. 1V ةP: 752 . 
(51) Ibid,p: 752 . 
(52) Ibid,p: 753 . 
(53) Ibid,p: 754 . 
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أسػػرعت ث ػػض الػػدوؿ الواق ػػة فػػي  8491مػػى أ ػػر االنقػػالب الشػػيوعي فػػي تشيكوسػػموفاكيا فػػي شػػثاط عػػاـ ( م اهػػدة ثروكسػػؿ: ع54)
اقتصػادي مضػاد لمسػوفيتة فاػي السػاث  عشػر مػف آ ار مػف ال ػاـ ناسػه  –نرب أورثػا إلػى التوقيػ  عمػى عقػد تحػالؼ عسػكري 

 اهدة في مدينة ثروكسؿة ت ،دوا في،ا ثالتشػاور وق ت خمس دوؿ وهي )ثم يكاة هولنداة لوكسمثورغة ثريطانياة وفرنسا( عمى م
والت ػػاوف المتثػػادؿ ضػػد أي عػػدواف يو ػػه ضػػد أي مػػن،ـ فضػػاًل عػػف الت ػػاوف مػػ  مشػػروع مارشػػاؿ األمريكػػية وفضػػاًل عػػف  لػػؾ 

ن،اء الصراع االقتصادي فيما ثين،ـة وقد حددت مػدة الم اهػدة ثخمسػيف عامػًاة وك انػت اتاقوا عمى تحقيؽ الت اوف االقتصادي وا 
 لمزيد مف التااصيؿ ينظر: . ثم اثة مشروع لمدفاع األورثي كما كانت الم اهدة نواة حمؼ ))الناتو(( ال ي شكؿ في مدة الحقة

  Edward H. Judge and John W. Langdon ةThe Cold War A History through the Documents ة
United States of America 1999ة,pp: 43-44; Stephen J. Lee ةAspects of British political history 
 . p: 286ة 1996ة Britainة 1914-1995

 141( نااوةة المصدر الساثؽة ص55)
(56) T. K. Derry and T. L. Jarman ةThe European World 1870-1975 ةEngland ة 1982ةpp. 430-431 

 المصادر: 
 اواًل: الوثائق المنشورة: 

F. R. U. S:  
- United States: Department of State ةForeign Relations of the United States,1948 ةEastern 

Europe; The Soviet Union 
 Vol. 1V ةWashington 1948ة 

  انيًا: الرسائؿ واالطاريح ال ام ية: 
كتوراز نير منشورةة كمية اآلدابة ة اطروحة د8494-8498التميمية حسيف عثد القادر محيية السياسة االمريكية ت از المانيا -

 . 2111 ام ة الثصرةة 
. نااوةة رند فيصؿ عثد الوهابة سياسة الواليات المتحدة األمريكية ت از أورثا ال رثية في ع،د الرئيس األمريكي هاري أس -

 . 2111رةة دراسة تاريخية سياسيةة أطروحة دكتوراز نير منشورةة كمية اآلدابة  ام ة الثص 8412-8491تروماف 
 ثالثًا: الكتب: 

 العربية-
: مف الحرب الثاردة إلى كار ة 2118 – 8111شريؼة حسيفة الواليات المتحدة مف االستقالؿ وال زلة إلى سيادة ال الـ  .8

 . 2118ة ال،يئة المصرية ال امة لمكتابة مصرة 2ة ج8464 – 8491فيتناـ 
 عمى الموق  االلكتروني:                  موسوعة مقاتؿ مف الصحراءة الحرب الثاردةة منشورة  .2

   http: // www. Moqatel. . com 
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3- Gaddis ةJohn Lewis ةSpheres of Influence: The United States and Europe 1945-1949,cited 

in: Charles S. Maier (editor) ةThe cold war in the Europe ةNew York,U. S. A. ,1991 . 
4- Judge ةEdward H. and Langdon ,John W ة .  The Cold War A History through the Documents ة

United States of America 1999ة 
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5- Lee ,Stephen J ة .  Aspects of British political history 1914-1995 ةBritain 1996ة 
6-  Lukes,Igor ةThe Czech Road to Communism ةcited in: The Establishment of communist 

regimes in Eastern Europe 1944-1949,edited by: Norman Naimark and Leonid Gibianskii ةU. 
S. A. ,1997 
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Maier (editor) ةThe cold war in the Europe ةNew York,U. S. A. ,1991 . 
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 سادسًا: الموسوعات: 
- Wikipedia ةthe ةthe free encyclopedia ةCited in: http: //en. Wikipedia,the. org . 

 
 
 
 
 

http://marxistsfr.org/history%20/etol/writers/%20judd%20/1948/07/%20czech.htm
http://www/

