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 م8444–8441ن موقف الواليات المتحدة األمريكية من حصار برلي
 أ.م.د. حسين عبدالقادر محيي التميمي

 جامعة البصرة كمية اآلداب/
 المقدمة: 

اتبعت الواليات المتحدة وحمفاءىا الغربييف سياسة خاصة في القسـ الغربي مف المانيا كاف اليدؼ منيا تقويتو مف 
 ى بالقبوؿ والتأييد مف السكاف ىناؾ، وىو مااجؿ اف يكوف سدًا منيعا بوجو المعسكر الشرقي وقد حظيت تمؾ االجراءات ال

نتج عنو سد أبواب المنطقة الغربية بوجو النفوذ الشيوعي، االمر الذي ادى الى تعميؽ شقة الخالؼ بيف المعسكريف الغربي 
صار موقؼ الحمفاء الغربييف وذلؾ مف خالؿ استغالؿ الح إلحراجنتج عنو قياـ السوفيت بمحاصرة برليف  والشرقي وىو ما

 في إثارة سكاف المنطقة الغربية ضد الواليات المتحدة وحمفائيا الغربييف. 
وعميو وكمحاولة مف قبؿ الحمفاء إلفشاؿ ذلؾ الحصار تـ إنشاء جسر جوي إلمداد المنطقة المحاصرة بما تحتاج اليو 

مف وسائؿ مواجية االتحاد مف أغذية واحتياجات ضرورية، وىكذا استخدمت الواليات المساعدات االقتصادية كوسيمة 
السوفيتي، إذ كاف مف ابرز النتائج التي تمخض عنيا حصار برليف والجسر الجوي ىو االنتصار المعنوي الذي حققو 
الحمفاء الذي تمثؿ باستمالة سكاف المنطقة الغربية الى جانب الحمفاء في الوقت الذي تـ سد أبواب المنطقة المذكورة بوجو 

 ىو ما سنبينو في ثنايا البحث.  االتحاد السوفيتي.
 

 عوامل قيام حصار برلين:  -8
ـَ األمريكيوف والبريطانيوف في األوؿ مف كانوف الثاني عاـ منطقتي احتالليما، ألغراض اقتصادية،  (7)بدمج 7947قا

طقة المذكورة تـ وسرعاف ما انضمت إلييا المنطقة الفرنسية، وفي المن Bizonia(2)في منطقة واحدة أطمؽ عمييا بيزونيا
دعـ أصحاب األراضي مف قبؿ الدوؿ الثالث مف خالؿ سف القوانيف التي وضعت األساس لمتمويف الرئيسية لكؿ مقاطعة 

 . (3) 7948كما جعمت البنوؾ التجارية المركزية مع تأسيس بنؾ احتياطي لمبنوؾ التسعة في مطمع عاـ 
جراءات تقوية موقفيا السياسي واالقتصادي في ألمانيا معتمدة عمى يتضح أف الواليات المتحدة أرادت مف وراء تمؾ اإل

قدرات منطقتيا والمنطقتيف الغربيتيف وذلؾ لمواجية االتحاد السوفيتي ولجعؿ المنطقة الغربية في ألمانيا تتفوؽ اقتصاديًا 
لنتيجة النيائية تكوف إضعاؼ وسياسيًا عمى المنطقة الشرقية وذلؾ لمحيمولة دوف التجائيـ إلى السوفيت ومف ثـ فاف ا

 الموقؼ السوفيتي والحد مف انتشار الشيوعية في ألمانيا. 

                                                 

بالتعامؿ  قد عرض مسالة دمج المنطقة األمريكية مع أية منطقة أخرى ترغببيرنز، وزير الخارجية األمريكية، كاف  (7)
 مع ألمانيا كوحدة اقتصادية ووفقًا لمقررات بوتسداـ: 

Ann Deghton, The Impossible Peace: Britain the division of Germany and the origins of the 
cold war, Oxford University, New York , 1990,pp: 105-108.  

(2)Douglas Botting, From the Ruins of the Reich Germany 1945-1949, New American 
Library, New York, 1985,p: 1.  

(3) Charles F. Penuachio, The East Germany Communist and the Origins of Berlin 
Blockade crisis: East European Quarterly, Vol. , 29, No. 3, Fall, 1990,p: 1.  
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عمى تغيير تركيبة قوى المجمس  7948وفي السياؽ نفسو عمؿ األمريكيوف في السابع مف كانوف الثاني عاـ 
 Frankfurt))إعالف فرانكفورت((  االقتصادي األلماني في بيزونيا مف اجؿ خمؽ نواة الحكومة األلمانية المستقبمية، إذ نص

Declaration- عمى زيادة قوة المجمس االقتصادي  -الذي تقدـ بو كؿ مف الحاكميف العسكري األمريكي والبريطاني
إال أف ذلؾ اإلعالف قوبؿ بالمعارضة مف قبؿ االتحاد السوفيتي الذي عده إعالنًا ذا طابع اقتصادي وليس لو (. 7)األلماني

 . (2)زى سياسيأي بعد أو مغ
َعقدت الواليات المتحدة باالشتراؾ  7948وخالؿ المدة مابيف الثالث والعشريف مف شباط إلى السادس مف آذار عاـ 

مع حميفتييا الغربيتيف بريطانيا وفرنسا، مؤتمرًا في لندف لوضع معاىدة صمح نيائية مع ألمانيا بعد فشؿ كؿ المساعي 
إال أف المجتمعيف لـ يتوصموا إلى (، 3)قناع السوفيت في التوصؿ إلى اتفاؽ بشاف ألمانياالدبموماسية التي ُبذلت مف اجؿ إ

اتفاؽ نيائي فتوقفت أعماؿ المؤتمر ولـ ُتستأنؼ إال في الثاني مف نيساف مف العاـ نفسو إذ اتفؽ الحمفاء حينيا عمى أف 
وكذلؾ اتفقوا عمى تشكيؿ حكومة فدرالية في ألمانيا، ، 7949ُتدعى الجمعية التأسيسية في ألمانيا في األوؿ مف أيموؿ عاـ 

كما قرروا اتخاذ عدد مف التدابير، إذ وافقت الدوؿ المشتركة في المؤتمر عمى استمرار االحتالؿ في ألمانيا ألطوؿ مدة 
ات المتحدة التأكيد ممكنة، كما اتفقوا عمى عدـ االنسحاب منيا إال بعد التشاور فيما يينيـ، وخالؿ المؤتمر كرر ممثؿ الوالي

الذي أعطتو الحكومة األمريكية الذي تضمف بقاء قوات االحتالؿ األمريكي في ألمانيا حتى ضماف السالـ في أوربا، 
وفضاًل عف ذلؾ اتفؽ الحمفاء عمى التشاور فيما بينيـ في حاؿ اعتبر أي واحد منيـ اف ىناؾ خطرًا مف انبعاث القوة 

 . (4)بت لديو اف ألمانيا تتبع سياسة عدوانيةالعسكرية األلمانية أو اذا ث
ىذا وقد قرر الحمفاء اف تكوف بأيدييـ سمطات االحتالؿ العميا في ألمانيا، ومف المقررات األخرى التي اقروىا، ىي  

قـو تجريد ألمانيا مف الصفة العسكرية وقياميـ بنزع سالحيا مع التأكيد عمى ضرورة تحديد مستوى الصناعة التي يجب اف ت
فييا وتأكيد وجوه البحث العممي، وفيما يخص إقميـ الرور فقد وافقوا عمى التوصيات السابقة التي اتخذتيا حكومات الحمفاء 
التي تتضمف فصؿ الرور سياسيًا عف ألمانيا وتشكيؿ لجنة دولية ألدارتو وتضـ ممثميف مف دوؿ الحمفاء، ولكي يضمف 

ذوا قرارًا بأف يقـو الحكاـ العسكريوف بتأسيس )مجمس األمف العسكري( يتولى ميمة األخيراف تنفيذ تمؾ القرارات فقد اتخ
، وىذا المجمس سوؼ يتكوف مف أعضاء (5)اإلشراؼ عمى تطبيؽ إجراءات تجريد ألمانيا مف السالح ومف الصفة العسكرية

ترشيحيـ مف قبؿ الحكاـ العسكرييف  القوات المسمحة والخبراء الصناعييف لقوات االحتالؿ الغربية الثالث، وىؤالء سيتـ

                                                 

 =                                                ظر: لإلطالع عمى إعالف فرانكفورت ين (7)
Telegram from the Secretary of State to the French Ambassador (Bonnet),January,= 17,1948, Cited 

in: F. R. U. S. , (Germany and Austria),Vol. ,11, 1948, Washington , 1973,pp: 34-35  
(2) Adrian Webb, Op, Cit. ,p: 13.  
(3) Security against Germany, March 11,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. 11, 1948,p: 60-63.  
(4) Paper Agreed Upon by the London Conference on Germany, London, May 26, 1948, Cited in: 

F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,p: 291.   
، السفير األمريكي في بريطانيا ورئيس الوفد األمريكي إلى مؤتمر لندف باف طمأنة Lewis Douglasاعتقد لويس دوغالس (5) 

الفرنسييف حوؿ قضية األمف العامة كانت المفتاح لصنع مستقبؿ التقدـ في ألمانيا وىكذا كاف قرار تشكيؿ مجمس األمف يصب في 
 ذلؾ االتجاه، ينظر: 

Telegram from the Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of State, March, 
2,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, , pp: 110-111.  
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وسيكونوف مسؤوليف أماميـ، وباإلضافة الى ما تقدـ اعترفت فرنسا باالستقالؿ الذاتي إلقميـ السار وأعمنت قرارىا بتعييف 
 . (7)مفوض سامي فرنسي في اإلقميـ المذكور

رية األلمانية إال إنيـ اتخذوا مف مسألة يتضح مف ذلؾ اف الحمفاء الغربييف وعمى الرغـ مف قياميـ بتدمير القوة العسك
انبعاث تمؾ القوة ذريعة لتمديد فترة بقائيـ في ألمانيا، ويمكف اف نضيؼ سببًا أخر ويتمثؿ برغبة الحمفاء الغربييف بإبقاء 
 قوات عسكرية في ألمانيا خشية مف اف يقـو السوفيت بعمؿ عسكري ضد أي مف الدوؿ األوربية الواقعة في غرب أوربا

، وفضاًل عف ذلؾ فأف ما يالحظ عمى تمؾ المقررات انو لـ يرد أي ذكر (2)عمى غرار ما قاموا بو في تشيكوسموفاكيا
لإلتحاد السوفيتي في الموضوع عمى الرغـ مف انو كاف حميفًا ليـ في الحرب ضد دوؿ المحور األمر الذي يمكف عده 

والشرقي، ودفع االتحاد السوفيتي الى اتخاذ إجراءات كانت رد فعؿ بمثابة تكريس لمحرب الباردة بيف المعسكريف الغربي 
 عمى مقررات المؤتمر المذكور. 

لقد جاء رد الفعؿ السوفيتي عمى تمؾ الخطوات شديدًا فمف الناحية السياسية أرسمت الحكومة السوفيتية في السابع 
ثة احتجاجات اتيمت فييا الدوؿ الغربية ، ثال7948عشر مف شباط والسادس مف آذار والرابع عشر مف نيساف عاـ 

بمخالفة اتفاقية بوتسداـ وعارضت مسألة قياـ تمؾ الدوؿ بمحادثات مستقمة حوؿ شؤوف ألمانيا، وقد أدت تمؾ التطورات إلى 
جرى انسحاب القائد السوفيتي األعمى مف مجمس المراقبة في برليف احتجاجًا عمى امتناع الدوؿ الحميفة مف تقديـ بياف بما 

 . (3)في محادثات لندف
لـ يؤثر الموقؼ السوفيتي المذكور عمى السياسة األمريكية في ألمانيا، إذ ألقى األمريكيوف وحمفاؤىـ الغربيوف عمى 
عاتؽ ألمانيا الجزء األكبر مف المسؤولية اإلدارية في )بيزونيا(، وبصورة أدؽ إلى مجمس اقتصادي منتخب مؤلؼ مف اثنيف 

 . (4)كانوا تحت إشراؼ الحمفاء الغربييف وقد أضطمع المجمس المذكور بميمة البناء االقتصادي وخمسيف ألمانياً 
وىكذا أدت صعوبة التوصؿ إلى اتفاؽ حوؿ نظاـ اقتصادي موحد في ألمانيا بسبب التناقض بيف االيدولوجيا 

قتصادية في ألمانيا، وفي الوقت نفسو لتجنيب الرأسمالية والشيوعية إلى اتفاؽ الدوؿ الغربية الثالث عمى توحيد سياساتيا اال
ألمانيا مف الوقوع تحت الييمنة السوفيتية، وباإلضافة إلى ذلؾ أرادت الواليات المتحدة األمريكية وحميفتاىا الغربيتاف إقامة 

أف يبعثوا رسالة إلى استقالؿ سياسي واقتصادي أللمانيا الغربية وبرليف الغربية ويبدو مف ذلؾ أف الحمفاء الغربييف أرادوا 
السوفيت مفادىا أف مناطقيـ لف تقـو بتنفيذ أي التزاـ اقتصادي لمجانب السوفيتي نظرًا لعدـ التوصؿ إلى تسوية نيائية 

 بشأف ألمانيا. 
ومف الطبيعي أف يعارض السوفيت تمؾ التدابير بشدة ألنيـ رأوا فييا والدة دولة ألمانية تقع في قمب المنطقة التي 

عمموا عمى –وكرد فعؿ عمى اإلجراءات التي اتخذىا الحمفاء الغربيوف  -لذا فأف السوفيت ،(5)عمييا التحاد السوفيتي يسيطر
                                                 

(1) Paper Agreed Upon by the London Conference on Germany, London, May 26, 1948, Cited in: 
F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,pp: 292-294.   

في الوقت الذي كاف فيو الحمفاء الغربيوف يعقدوف مؤتمرىـ في  7948قاـ السوفيت بالسيطرة عمى تشيكوسموفاكيا في شباط عاـ  (2)
 لندف. ينظر: 

Edward H. Judge and John W. Langdon, Op,Cit. ,p: 43.   
(3) James McAllister, Op, Cit. ,pp: 150-153.  
(4) Telegram from US Adviser for German (Murphy) to the Secretary of State, Berlin, April 1 ,1948, 

Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,p: 157; Douglas Botting, Op, Cit. ,p: 1.  
(5) Derek W. Urwin, Western Europe Since 1945 A short political History, second edition London 

,1972, p: 61.  
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 (7)عمى خنؽ القطاعات الغربية في برليف متجاىميف كؿ االتفاقيات المتعمقة بتسييؿ حركة المرور في المدينة المذكورة 
أف الواليات المتحدة استمرت في سياستيا الرامية إلى تنفيذ خططيا في  ولكف عمى الرغـ مف تمؾ المعارضة السوفيتية إال

 . (2)منطقة احتالليا في ألمانيا بغض النظر عف رأي السوفيت في ذلؾ
يظير مف خالؿ ما تقدـ أف ىناؾ تصعيدًا كاف قد حدث بيف الجانبيف األمريكي والسوفيتي بخصوص ألمانيا فكما 

ولتيف بعمؿ ما في ألمانيا نالحظ أف الدولة األخرى تحاوؿ أما االعتراض أو القياـ بعمؿ يالحظ انو كمما قامت إحدى الد
 مضاد لعمؿ الدولة األولى مما يدفعنا إلى القوؿ أف الحرب الباردة قد تطورت أكثر مف السابؽ. 
، عمى خطة (3)بية األخرىوعمى الرغـ مما تقدـ، فقد اتفقت الواليات األمريكية وبريطانيا وفرنسا وعدد مف الدوؿ األور 

وكاف الشرط األساسي  7949إلنشاء دولة ألمانيا الغربية التي سوؼ تتمتع بدرجة محددة مف السيادة وذلؾ بحموؿ عاـ 
السيما  ،(4)لمدولة المستقمة ىو استعادة نشاطيا االقتصادي والسيطرة عمى األسعار، والرواتب، والغذاء، والبضائع األساسية

نشيط الوحيد الذي كاف سائدًا في منطقة االحتالؿ الغربية كاف السوؽ السوداء الذي كاف يجب تدميره بحسب أف االقتصاد ال
رأي الحمفاء آنذاؾ، وانو يمكف القياـ بذلؾ مف خالؿ أصالح أو تجديد العممة عف طريؽ استبداؿ مارؾ الرايخ الذي ال قيمة 

، وبالفعؿ فقد أصدر الحمفاء الغربيوف نظامًا نقديًا (5)ثابتة والمقبولة عالمياً لو بعممة جديدة وىي المارؾ األلماني ذو القيمة ال
، الف أي تسرب قد يؤدي إلى مضاعفات (6)ُطّبَؽ في برليف الغربية وقد تمت تمؾ العممية، أي تجديد العممة، بسرية تامة

 . (7)دولية خطيرة
مى المسالة االقتصادية التي أراد الحمفاء مف خالليا تحسيف يالحظ انو لـ يكف مغزى تغيير العممة األلمانية مقتصرًا ع

االقتصاد األلماني، إنما كاف ىناؾ دافع أساسي وىو الدافع السياسي الذي يكمف في محاولة الحمفاء محو احد أثار النازية 
                                                 

شرافيـ عمييا تـ بموجب  (7) كاف لبرليف منذ البداية وضع خاص في ألمانيا المحتمة الف احتالؿ األخيرة مف قبؿ الدوؿ األربع وا 
والمتيف ألحقتا بعدد مف االتفاقيات  7945وأيار عاـ  7944االتفاقيتيف المتعمقتيف بالمراقبة الحميفة المعقودتيف في أيموؿ عاـ 

تي نصت عمى تسييؿ المرور لمدوؿ الغربية المحتمة عبر القطاع السوفيتي إلى األجزاء التابعة ليا مف برليف. لإلطالع الرباعية ال
  .Daniel J. Nelson, Op, Cit. , pp: 63-70ينظر: 

(2) Derek W. Urwin, Op,Cit. , p: 61;James McAllister ,Op, Cit. ,pp: 153-155; Jean Edward Smith, 
Lucius D. Clay: An American Life, New York, 1990,pp: 494-500.  

انتيى مؤتمر لندف الذي اشتركت فيو ست دوؿ ىي الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا  7948في األوؿ مف حزيراف عاـ (3)
 وبمجيكا وىولندا وفرنسا ولكسمبورغ، باالتفاؽ عمى تأسيس دولة ألمانية غربية فدرالية. ينظر: 

Adrian Webb, Op, Cit. ,p: 13; James McAllister ,Op, Cit. ,p: 23.  
(4) Daniel F. Havrington, The Berlin Blockade Revisited, New York, 1984,pp: 88-102.  
(5) Telegram from the Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of State, 

April,27,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, p: 159;David Thomson, Op, Cit,, p: 842; 
Herbert Peacock, Op, Cit. ,p: 369; Melvyn P. Leffler, The Specter of Communism the United 
States and the Origins of the cold war 1917-1953, United States of America, 1994,p: 73.  

الذي شغؿ منصب الرئيس المدني لبنؾ العممة األمريكي في فرانكفورت مف   Frank C. Gabellكاف فرانؾ سي غيبؿ  (6)
األشخاص القالئؿ في القيادة األوربية الذيف كانوا عمى معرفة سابقة بالعممية، وقد تحمؿ غيبؿ مسؤولية توجيو شحف وتوزيع العممة 

 ربية. ينظر: الجديدة في مناطؽ االحتالؿ الغ
 Telegram from the United States Military Governor for Germany(Clay) to the Department of the 

Army, Berlin, May,2, 1948,Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11,pp: . 903. 904.  
(7) Douglas Botting, Op, Cit, p: 1.  
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لعممة ذاتيا واالستفادة مف خالؿ تغيير بشكؿ كامؿ إذ لو كاف األمر مقتصرًا عمى الجانب االقتصادي لكاف باإلمكاف دعـ ا
مف جوانب أخرى في دعـ االقتصاد األلماني، وعمى سبيؿ المثاؿ، تخفيض التعويضات بشكؿ معتدؿ وتحسيف مستوى 

 اإلنتاج األلماني واستثمار الثروة االقتصادية األلمانية. 
الورقية الجديدة مف  وبعد استكماؿ طبع العممة الجديدة وصؿ إلى فرانكفورت عشروف ألؼ صندوؽ مف تمؾ العممة

أي الكمب المدرب عمى المساعدة  Bird dogsالواليات المتحدة األمريكية حيث تـ طبعيا، وكاف كؿ صندوؽ يحمؿ اسـ 
وبخصوص الموضوع ، في صيد الطيور وىو اسـ شفرة العممية التي ال يعرؼ بيا سوى خمسة أشخاص باإلضافة إلى غيبؿ

ف بعض الجنود الذيف عمموا في تحميؿ صناديؽ األمواؿ كانوا يعتقدوف بأنيا طعاـ لمكالب ذاتو فقد أشار األخير قائاًل: ))أ
، وفي (7)بينما اعتقد البعض اآلخر إنيا قنابؿ ذرية إال أنيا كانت في الواقع أمواؿ وضعناىا في شاحنات نقؿ. . . ((

 . (2)وزيعيا أحد عشر يوماً الثامف عشر مف حزيراف أعمنت العممة الجديدة لمعالـ وقد استمرت عممية ت
بعد معرفة السوفيت بعممية إصدار العممة الجديدة بمنطقة االحتالؿ الغربية جاء رد الفعؿ السوفيتي سمبيًا ألنيـ 
أدركوا، آنذاؾ، أف تمؾ التدابير األمريكية قد جاءت بمعزؿ عف السوفيت وىي بحد ذاتيا كانت بمثابة الخطوة األولى في 

مريكية الرامية إلى تحقيؽ إنعاش االقتصاد واالستقالؿ في المناطؽ الغربية، األمر الذي عده السوفيت تنفيذ السياسة األ
، بمعنى أف اإلجراءات التي اتخذىا الحمفاء الغربيوف بقيادة الواليات المتحدة (3)موجيًا إلى قمب سياستيـ في منطقة احتالليـ

في منطقة  -الذيف سيطالبوف بإجراءات مماثمة-ة السكاف األلمافالمتحدة في مناطؽ احتالليـ مف الممكف آف تؤدي إلى إثار 
 االحتالؿ السوفيتية وىو ما سيؤدي إلى إحراج السوفيت ىناؾ. 

، General Clay، المستشار السياسي لمجنراؿ كالي  Robert Murphyوفي إطار ذلؾ أرسؿ روبرت مورفي 
ي عمى معمومات حوؿ األوضاع في برليف، وبّيف فيو أف السوفيت القائد األمريكي في ألمانيا، تقريرًا إلى واشنطف يحتو 

يسعوف إلى إخراج القوى األوربية بالقوة مف برليف، كما أشار مورفي أيضًا إلى انو قد قاـ ىو والجنراؿ كالي بمقاء عدد مف 
لمانيا، وتحسيف األوضاع البريطانييف والفرنسييف وقد وضعوا برنامجًا لدراسة الترتيبات بيف الحكومات العسكرية في أ

 . (4)االقتصادية في منطقة بيزونيا
يالحظ أف مورفي في تقريره أعاله، أراد إبالغ حكومتو باف السوفيت كانت خطوتيـ األولى ىي عبارة عف عممية جس 

اتخاذ إجراء  لنبض الواليات المتحدة األمريكية وحمفائيا ومعرفة مدى ردة الفعؿ تجاه التصريحات السوفيتية وفي حاؿ عدـ
 ما تجاه السوفيت كاف ىناؾ إجراءات أو تصريحات لربما سيكوف فييا عواقب وخيمة عمى وضع الحمفاء في برليف. 

السفير األمريكي في بريطانيا، عف مخاوفو مف السياسة السوفيتية في  Douglasوفضاًل عما تقدـ أعرب دوكالس 
مانيا قد تسبب كارثة بالنسبة لسياستنا فييا، وفي إطار ذلؾ أوضح دوكالس ألمانيا عندما قاؿ أف التطورات السياسية في أل

ذا ما رفضت تمؾ  أف مورفي قد بّيف أف خطوة السوفيت الثانية ىي تقديـ طمب رسمي بانسحاب القوى الغربية مف برليف وا 

                                                 

(1) Ibid, p: 1.  
(2) James McAllister ,Op, Cit. ,pp: 153.  
(3) Kenneth W. Condit, The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1947-1949, New York, 

1979,pp: 128-135.  
(4) Telegram from the United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the Secretary of 

State, Berlin, March 20, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948, pp: 148-149.  
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الصعب عمى القوى القوى ذلؾ الطمب عندىا ستكوف الخطوة الثالثة ىي تطبيؽ إجراءات وتكتيكات ضغط تجعؿ مف 
 . (7)الغربية البقاء في برليف، مثؿ التدخؿ مع خطوط االتصاؿ بيف برليف والمناطؽ الغربية

وحذر مورفي حكومتو مف أف موقؼ الواليات المتحدة في برليف دقيؽ وصعب واف االنسحاب مف برليف سيؤدي إلى 
 . (2)تمؾ المرحمة الحاسمة في الوضع األوربي مضاعفات مف الممكف أف تمتد إلى ابعد مف برليف وحتى ألمانيا في
التي عدىا السوفيت موجية  - Treaty Brussels( 3)وىكذا أدت الخالفات األمريكية السوفيتية، ومعاىدة بروسمز

وفي  7948فضاًل عف عممية إصدار العممة األلمانية الجديدة، إلى إثارة السوفيت، ففي العشريف مف حزيراف عاـ -ضدىـ
دانة   Marshal Sokolovskyمجمس سيطرة التحالؼ لمقوى األربع في برليف قاـ المارشاؿ سوكولوفسكياجتماع  بشجب وا 

الخطط األمريكية والبريطانية رسميًا وذلؾ لقياميـ بالدمج االقتصادي لمناطؽ احتالليـ، وعبر سوكولوفسكي عف مخاوفو 
ي غرب ألمانيا، األمر الذي يعتبر تطبيقًا لتقسيـ ألمانيا، كما موضحًا أف )بيزونيا( قد تصؿ إلى تأسيس دولة انفصالية ف

حذر باف االتحاد السوفيتي سوؼ يعمؿ عمى حماية اقتصاد منطقة احتاللو معتبرًا برليف جزءًا مف منطقة االحتالؿ 
 . (4)السوفيتية

وفيت مف أف ذلؾ الدمج يبدو أف مخاوؼ السوفيت لـ تكف نابعة مف فراغ بؿ أف تمؾ المخاوؼ نشأت مف إدراؾ الس
االقتصادي وعممية إصدار العممة الجديدة وما يرافقو مف تحسف األوضاع االقتصادية والسياسية في منطقة االحتالؿ 
الغربية سينعكس سمبًا عمى المنطقة السوفيتية خاصة واف السوفيت كانوا قد استغموا معظـ موارد منطقتيـ كتعويضات ليـ، 

مى موضوع تطوير منطقة االحتالؿ السوفيتية األمر الذي سيؤدي إلى عدـ قدرة تمؾ المنطقة عمى وىذا بالتأكيد سيؤثر ع
مواكبة التطور الحاصؿ في منطقة االحتالؿ الغربية، كما انو مف المؤكد سيكوف ىناؾ ردود فعؿ لدى الشعب األلماني 

 الذي سوؼ يتجو إلى الحمفاء الغربييف أكثر مف السوفيت. 

                                                 

(1) Telegram from (Douglas) the Ambassador in the United King Dom to the Secretary of 
States ,May, 21, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11,1948,p: 269.  

(2) Telegram from the United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the 
Secretary of State, Berlin, March 31, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948,p: 155.  

الى إسراع بعض الدوؿ الواقعة 7948معاىدة بروسمز: لقد أدت سيطرة السوفيت عمى تشيكوسموفاكيا في شباط عاـ  (3)
اقتصادي مضاد لمسوفيت، ففي السابع عشر مف آذار مف  –تحالؼ عسكري  في غرب أوربا إلى التوقيع عمى عقد

العاـ نفسو وقعت خمس دوؿ وىي)بمجيكا، ىولندا، لوكسمبورغ، بريطانيا، وفرنسا( عمى معاىدة في مدينة بروسمز، 
روع مارشاؿ، تعيدوا فييا عمى التشاور والتعاوف المتبادؿ ضد أي عدواف يوجو ضد أي منيـ فضاًل عف التعاوف مع مش

نياء الصراع االقتصادي فيما بينيـ، وقد حددت مدة  وباإلضافة إلى ذلؾ اتفقوا عمى تحقيؽ التعاوف االقتصادي وا 
 المعاىدة بخمسيف عامًا، وكانت بمثابة مشروع لمدفاع األوربي. لمتفصيؿ ينظر: 

  Edward H. Judge and John W. Langdon, Op,Cit. ,pp: 43-44; Stephen J. Lee, Aspects of 
British political history 1914-1995, Britain, 1996, p: 286.   

(4) The Establishment of the Berlin Blockade, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11,1948,pp: 909-
910;Adam B. Ulam, Op,Cit. ,p: 687; 

لمعمـو السياسية، العدد الخامس والعشريف، القاىرة، نيساف عبد المنعـ ألسبكي، مشكمة نزع السالح، المجمة المصرية 
 . 723، ص7963



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

205 

يف األمريكي والسوفيتي حؿ الخالؼ السابؽ الذكر خالؿ اجتماعات مجمس السيطرة في برليف، إذ ُبذلت حاوؿ الجانب 
جيود حثيثة لمتوصؿ إلى اتفاؽ مشترؾ بخصوص العممة الجديدة، إال أف تمؾ الجيود باءت بالفشؿ ولـ يتـ التوصؿ إلى 

ما دفع المارشاؿ سوكولوفسكي إلى التصريح باف أية نتيجة بيذا الخصوص، بؿ عمى العكس مف ذلؾ فقد تأـز الوضع، م
 . (7)مجمس السيطرة في برليف لـ يعد لو وجود بوصفو أداة لمحكـ

وبذلؾ فقد انتيى االجتماع المذكور، األمر الذي أدى إلى توقؼ جميع الييئات الرباعية باستثناء الييأة المشرفة عمى 
رًا تامًا حوؿ المناطؽ الغربية مف برليف واستمر ىذا الحصار لمدة سنة ، كما فرضت السمطات السوفيتية حصا(2)إدارة برليف

، القائد األمريكي في ألمانيا، أعتقد انو عمى الرغـ مف الموقؼ السوفيتي السمبي إال Clayالجنراؿ كالي ، إال أف (3)تقريباً 
وذلؾ ألنيـ ال يريدوف خوض اف السوفيت سوؼ يتراجعوف عف موقفيـ ىذا ويرفعوف الحصار الذي فرضوه عمى برليف 

 . (4)حرب مع الواليات المتحدة وحمفائيا في ذلؾ الوقت
يبدو أف سوكولوفسكي، ومف وراءه القيادة السياسية السوفيتية، قد ىدؼ الى ممارسة نوع مف الضغط عمى القوى 

شعارىا باف أي عمؿ منفرد مف جانبيا قد يواجيو رد فعؿ قوي مف ال جانب السوفيتي والذي مف الممكف الغربية في ألمانيا وا 
 أف يتطور إلى عمؿ عسكري. 

، ( 5)وىكذا تطور رد الفعؿ السوفيتي مف مجرد احتجاج الى إحداث فوضى في الطرؽ ووسائؿ االتصاالت في برليف
صر فقد بدأ ضغط السوفيت يزداد خالؿ شير حزيراف واستخدموا في ذلؾ سيطرتيـ عمى المناطؽ المتاخمة لبرليف ولـ يقت

نما شمؿ ذلؾ الوقود والمواد الخاـ الالزمة لتشغيؿ صناعاتيا، لذا فاف إغالؽ  ذلؾ عمى تمويف المواد الغذائية فقط، وا 
 .(7)سيؤدي إلى إيقاؼ دوالب الصناعة ويزيد مف نسبة البطالة إلى حٍد كبير (6)الطرؽ

اقتصادي في برليف سوؼ يكوف الدافع األوؿ يبدو أف السوفيت كانوا يعتقدوف أف سياستيـ الرامية إلى إحداث انييار 
الرتماء أىؿ برليف في أحضاف الشيوعية، إال أف ذلؾ االعتقاد وكما يظير غير دقيؽ وربما تنقصو الحكمة ألف السوفيت 
اتبعوا سياسة ىي في حقيقتيا قد أحدثت فجوة بيف الشعب األلماني وممثمي السوفيت في ألمانيا ككؿ إال وىي نسبة 

ات التي كاف يطالب بيا االتحاد السوفيتي مف ألمانيا وعممية تفكيؾ المصانع ونقميا إلى موسكو وىذا بدوره ساعد التعويض
 عمى تدمير البنية التحتية األلمانية، كما أف ذلؾ أدى إلى إحداث نوع مف التباعد والنفور مف الشعب األلماني. 

                                                 

(1) The Establishment of the Berlin Blockade, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948, pp: 
909-910.  

(2) Douglas Botting,Op,Cit. ,p: 2  
 373رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ، ص.  (3)

(4) Robert. D. Murphy, Diplomat Amory Warriors, New York, 1964, pp: 314-317. 
(5) Telegram from the Secretary of State (Marshall) to the Embassy in the Soviet Union, 

June 25,1948, Cited in: F. R. U. S. ,Vol. ,11,1948,p: 916.  
ري لممنطقة التي يحتميا الحمفاء الغربيوف في برليف يقع في منطقة االحتالؿ السوفيتية مف الجدير بالذكر اف الممر الب (6)

وىو األمر الذي مكف السوفيت مف فرض الحصار عمى منطقة االحتالؿ الغربية. ينظر: حسيف فوزي النجار، أمريكا 
 . 297، ص7986والعالـ، القاىرة، 

(7) Adrian Webb,Op, Cit. ,p: 186; Walter Bedell Smith, My three Years in Moscow, New 
York, 1950,pp: 230-233.  
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السوفيتية بإبالغ الصحؼ في برليف الرئيسية بأف االتحاد  وفي الثالث والعشريف مف حزيراف قامت وكالة األنباء
وبالفعؿ تـ إغالؽ كافة  ،(7)السوفيتي سيوقؼ المرور مف والى برليف بدءًا مف صباح اليـو التالي بسبب صعوبات فنية

يع في نقطة تفتيش وفي الطريؽ األلماني السر ، كما شمؿ ذلؾ السكؾ الحديد، الطرؽ البرية المؤدية إلى منطقة برليف الغربية
 . (2)قاـ الحراس السوفيت بإرجاع كؿ المركبات، كما أعيدت كؿ القطارات التي تحمؿ ركابًا ألماناً  Helmstedىيممستد 

وفي غضوف ذلؾ تمت زيادة قوة الدوريات السوفيتية عمى طواؿ الخط الحدودي لممنطقة السوفيتية، وفضاًل عف ذلؾ 
كما قاموا بإيقاؼ قطار عسكري  ،(3)أخرى شممت قطع التيار الكيربائي وبشكؿ مستمرعمد السوفيت الى القياـ بإعماؿ 

ضافة الى ذلؾ منع السوفيت مف توريد الفحـ إلى برليف، ولـ تقتصر اإلجراءات السوفيتية  أمريكي كاف متوجيًا الى برليف، وا 
 . (4)مة سوءًا في برليفعمى ذلؾ بؿ تعدى األمر إلى غمؽ نظاـ الصرؼ الصحي، مما زاد األوضاع العا

أدت تمؾ التدابير السوفيتية الى قياـ الحمفاء الغربييف باإلعالف أف وضع برليف أصبح مف الصعوبة السيطرة عميو مف 
 . (5)قبؿ الحكومات العسكرية لمواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا

ة، إذ كاف أكثر مف مميوني شخص في تمؾ لقد أدت تمؾ التطورات الى تفاقـ الوضع في مناطؽ احتالؿ القوى الغربي
المناطؽ يعتمدوف وبدرجة كبيرة عمى إمدادات الطعاـ مف المناطؽ الغربية لبرليف، وىكذا كاف قياـ السوفيت بعزؿ تمؾ 
المناطؽ ينذر بمشكالت )خطيرة(، مما دفع الجنراؿ كالي، القائد األمريكي العاـ في ألمانيا الى التصريح بأف اإلجراءات 

  .(6)سوفيتية في برليف مف الممكف أف تؤدي الى حدوث المجاعةال
ويشير الباحث دوكالس بوتنج، أف الحمفاء الغربييف كاف بإمكانيـ االستسالـ أماـ الضغوط السوفيتية ومف ثـ سحب 

كف مرغوبًا فيو قواتيـ مف برليف والتخمي عف سكانيا الذيف كاف العديد منيـ معارضيف لمشيوعية، غير أف ىذا الخيار لـ ي
 . (7)مف لدف القوى الغربية ألسباب سياسية وأخرى إنسانية

عمى الرغـ مف محاولة السوفيت إحراج موقؼ الحمفاء الغربييف في برليف مف خالؿ قطع اإلمدادات الرئيسة عنيا نجد 
ا ينطوي عميو مف مشكالت، لم -السيما مع ازدياد حدة الحرب الباردة -أف االنسحاب لـ يكف واردًا في حسابات الحمفاء

فمف جية أف االنسحاب مف برليف سيؤدي بطبيعة الحاؿ الى فتح الباب عمى مصراعيو أماـ النفوذ السوفيتي )الشيوعي( 
وىو األمر الذي لـ يكف مقبواًل مف الحمفاء وعمى رأسيـ الواليات المتحدة، ومف جية ثانية فأف االنسحاب سيجعؿ سكاف 

 ظروؼ اقتصادية سيئة بسبب الحصار الذي فرضو السوفيت عمييـ. برليف يعيشوف في ظؿ 

                                                 

(1) John Nichol, Op,Cit, p: 11; Navy Wings over Berlin, Cited in: http: //www. history navy. 
mil/download/wings, pp: . 1-5.  

(2) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 3; Norman Gelb, The Berlin Wall Kennedy and 
Khrushchev and a showdown the Heart of Europe, New York, 1986,pp: 40-49;  

 . 43جوف ماندر، المصدر السابؽ، ص
(3) The Berlin Airlift: We are going to stay Period, Cited in: http: //nts. Needham. K12m. a. 

a. us/cur/bakerp5mfl. 02/p: 2.  
(4) Douglas Botting, Op, Cit. , pp: 3-4;Robert D. Schulzinger, Op,Cit. ,p: 219.  
(5) The Berlin Airlift: We are going to stay Period, Op, Cit. , p: 2.  

  .James McAllister, Op, Cit. , p: 165 نقاًل عف:  (6)
(7) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 4.  

http://www.history/
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وفي إطار ذلؾ حذر الجنراؿ كالي حكومتو مف أف عدـ تعامؿ الواليات المتحدة مع تمؾ األزمة بشكؿ جدي مف 
باط التي عمد السوفيت الى ضميا في شير ش (7)الممكف أف يؤدي الى خسارة برليف وبذلؾ تتكرر الحالة التشيكوسموفاكية

، كما أوضح كالي أف المحافظة عمى برليف يعد بمثابة دعـ ألخالقيات شعوب أوربا الغربية الذيف كاف 7948مف عاـ 
، وفضاًل عف ذلؾ بّيف كالي أنو كاف بإمكاف الواليات المتحدة وحمفاؤىا (2)كثير منيـ ال يميموف الى األيدولوجيا الشيوعية

في اقتحاـ  (3)داية االزمة، كما كاف بإمكاف القوى الغربية استخداـ قوة الدباباتالغربييف ضرب السوفيت في برليف منذ ب
برليف، وفي السياؽ نفسو أضاؼ كالي موضحًا بأنو كاف مقتنعًا اذا ما تـ أي تحرؾ لقوات الحمفاء فأف بإمكانيـ أف يصموا 

، ومف جانبو حث (4) قود إلى الحربإلى برليف وسوؼ يؤدي ذلؾ الى التخفيؼ مف حدة الضغوط السوفيتية التي قد ت
األعماؿ السوفيتية في  ، السفير األمريكي في فرنسا، حكومتِو عمى ضرورة مواجيةJefferson Cafferyجيفرسوف كفري 

 . (5)برليف
يتضح مما تقدـ وحسبما أوضح الجنراؿ كالي، أف الحمفاء وعمى رأسيـ الواليات المتحدة مف الممكف أف يمجأوا الى 

لعسكري في حالة إصرار االتحاد السوفيتي عمى مواصمة إجراءاتو التي بدأىا في برليف، ولكف مف جانب أخر يبدو الحؿ ا
أف كالي ومف ورائو الحكومة األمريكية كانوا مدركيف أف ذلؾ قد يؤدي الى قياـ حرب جديدة في الوقت الذي لـ يتشافى فيو 

ف نضيؼ سببًا آخر ويتمثؿ ذلؾ بأف أي إجراء عسكري أمريكي يتطمب العالـ تمامًا مف آثار الحرب السابقة، ويمكف أ
الحصوؿ عمى موافقة الكونغرس األمريكي الذي يمثؿ غالبية الشعب األمريكي الذي غالبًا ما كاف يرفض فكرة التدخؿ في 

 مشكالت القارة األوربية.  
سياًل، إذ كاف ىناؾ سبعة عشر فيمقًا مف )الجيش  وباإلضافة الى ما تقدـ لـ تكف المواجية مع االتحاد السوفيتي أمراً 

األحمر( قاـ ستاليف بنشرىا في منطقة االحتالؿ السوفيتية، بينما تقمص الجيش األمريكي في ألمانيا نتيجة تسريح أعداد 
عادة انتشاره منذ نياية الحرب العالمية الثانية، كما أف بريطانيا وفرنسا لحرب ضعيفتيف المتيف خرجتا مف ا -كبيرة منو وا 

كانتا منشغمتيف في حروب المستعمرات ومف ثـ لـ يكف بوسعيما خوض غمار حرب جديدة في  -(6)عسكريًا واقتصادياً 
                                                 

باحتالؿ تشيكوسموفاكيا وىو األمر الذي أثار حفيظة الدوؿ  7948مف الجدير بالذكر لقد قاـ السوفيت في شباط عاـ  (7)
 الغربية وحمميا الى عقد معاىدة بروسمز في آذار مف العاـ نفسو. لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: 

Edward H. Judge and John W. Langdon, Op, Cit. ,p: 43.  
(2) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 4.  

استبعد روبرت مورفي ومنذ وقت مبكر استخداـ القوة العسكرية مع السوفيت إال انو توقع اندالع حرب معيـ في فترة  (3)
 الحقة قد تصؿ إلى ابعد مف سنتيف أو ثالث. ينظر: 

Telegram from the United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the Director of 
the Office of European Affairs (Hickerson), April 8, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 
1948,p: 169.  

(4) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 4.  
(5) Telegram from the Ambassador in France (Caffery) to the Secretary of State, June 24, 

1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948,p: 917.  
مف الجدير بالذكر اف بريطانيا وفرنسا قد قامتا خالؿ الحرب العالمية الثانية ببيع الكثير مف رؤوس امواليما في الخارج  (6)

األخرى التي تضمف  الخارج لمواليات المتحدة األمريكية لكي تتمكنا مف الحصوؿ عمى األسمحة الضرورية والمساعدات
استمرارىا في مواصمة الحرب، وفضاًل عف ذلؾ كانت ارضييما ساحة حرب مباشرة وجيوشيما تقاتؿ في أوربا وفي 
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، وىكذا يمكف القوؿ أف الخيار العسكري لـ يكف مفضاًل لدى الحمفاء الغربييف آنذاؾ وذلؾ لمنتائج السيئة التي قد (7)أوربا
 تترتب عميو. 

الدبموماسي المرتبة األولى بخصوص التعامؿ مع أزمة برليف، إذ ناقش الجنراؿ كالي مع برايف  وعميو احتؿ الحؿ
، نائب الحاكـ البريطاني العسكري في ألمانيا، في الخامس والعشريف مف حزيراف في مدينة Robertson Brianروبرتسف 

ات الجارية في برليف، وخالؿ ذلؾ أعرب كالي برليف، مسألة عقد اجتماع مع المارشاؿ سوكولوفسكي لمتباحث حوؿ التطور 
عف أممو بأف يصؿ الى حؿ ألزمة برليف واقترح أف يعقد اتفاقًا تجاريًا مع المارشاؿ سوكولوفسكي يتضمف تصدير مواد 

، وفي اليـو التالي أرسؿ الجنراؿ روبرتسوف رسالة إلى سوكولوفسكي نقؿ فييا (2)مختمفة مف المنطقة الشرقية إلى برليف
احتجاج الحكومة األمريكية عمى استمرار السوفيت بقطع خطوط المواصالت بيف المناطؽ الغربية الثالث في ألمانيا وبيف 
األقساـ الغربية في برليف، إال أف مما يالحظ عمى تمؾ الرسالة أنيا لـ تتضمف مسألة عقد االتفاؽ التجاري الذي اقترحو 

يض  . (3)اح المعانات الناجمة مف جراء ذلؾ الحصاركالي وكؿ ما جاء منيا ىو االحتجاج وا 
ويبدو أف االقتراح الذي قدمو الجنراؿ كالي خالؿ اجتماعو مع روبرتسوف والذي تضمف الدعوة الى أبراـ اتفاؽ تجاري 

لى ، وزير الحربية األمريكية، ففي برقية منو اRoyalمع السوفيت لحؿ أزمة التمويف في برليف كاف يحظى بموافقة روياؿ 
الجنراؿ كالي مؤرخة في الثامف والعشريف مف حزيراف أوضح روياؿ قائاًل ))إنا نقؼ معؾ في الرأي الذي طرحتو 

بالغو بإمكانية عقد اتفاقية بيف القوى األربع ...((  . (4)بخصوص عقد اجتماع مع سوكولوفسكي وا 
لحؿ األزمة التي كانت قائمة آنذاؾ لـ  أف مسالة التباحث حوؿ الموقؼ في برليف والتوصؿ إلى اتفاؽ مع السوفيت

تكف القضية الوحيدة التي تباحث بشأنيا الساسة األمريكيوف، بؿ كاف ىناؾ مناقشات حوؿ معرفة الخطوات التي يجب عمى 
، وفي إطار ذلؾ ارتأت الواليات (5)الواليات المتحدة اتخاذىا لتحافظ عمى بقائيا في برليف ومواجية الخطر السوفيتي ىناؾ

المتحدة تنبيو االتحاد السوفيتي حوؿ مسالة استمرار الحصار المفروض عمى برليف وقد إذ أوضحت بصدد ذلؾ أف القوى 

                                                                                                                                                        

ساحات متعددة مف العالـ لذلؾ انعكس ىذا عمى وضعيما العسكري واالقتصادي فخرجتا مف الحرب وىما بأمس 
القتصادية والعسكرية. ينظر: إبراىيـ سعيد البيضاني، أبحاث الحاجة الى المساعدات وأضعفت الحرب مف قدرتيما ا

 . 7، ص2333في السياسة األمريكية تجاه المشرؽ العربي بعد الحرب العالمية الثانية، بغداد، 
(1) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 4.  
(2) Telegram from the United State military Governor for Germany Clay to the Department 

of the Army, June 25, 1948,Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,p: 917.  
(3) Telegram from the Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of 

State, June 26 ,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, , p: 921.  
(4) Telegram from the Secretary of Army (Royal) to the United State military Governor for 

Germany Clay, June 28 ,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948,p: 929.  
(5) Memorandum by the Chief central European Affairs Beam, June 28,1948, Cited in: F. 

R. U. S,Vol. ,11, 1948,p: 928.  
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، وحظي ذلؾ بموافقة (7)األربع قامت سوية باحتالؿ ألمانيا ومف ثـ فأف مف حؽ تمؾ القوى الدخوؿ إلى برليف بكؿ حرية
 . (2)الجانب البريطاني

لمتحدة إرساؿ إشارة واضحة إلى موسكو تُبّيف فييا حؽ الواليات المتحدة في التحرؾ في منطقة وىكذا أرادت الواليات ا
 احتالليا واف ليا الحؽ في البقاء في ألمانيا طالما أف الجميع قد اشترؾ في القضاء عمى النظاـ النازي واحتالؿ ألمانيا. 

ذ أعمف انو سيمتنع عف اإلجابة عمى أي سؤاؿ ومف جانبو أوضح سوكولوفسكي وجية نظره في الموضوع المذكور إ
، التي كاف أبرزىا إقامة حكومة مركزية في ألمانيا (3)يوجو لو، إال إذا تمت مناقشة نتائج مؤتمر لندف المشار أليو آنفاً 

طمأنة  الغربية، ووضع ترتيبات أمنية لمنع أي اعتداء ألماني مستقبمي قد يشنو األلماف عمى أي مف الدوؿ األوربية، مع
 .(4)فرنسا باف قضية األمف العاـ تكوف بمثابة مفتاح لصنع التقدـ فيما يتعمؽ بالقضية األلمانية

ردت الواليات المتحدة عمى ذلؾ مف خالؿ إعالنيا باف عمى االتحاد السوفيتي أف يحتـر الوضع في برليف واف أية 
الثالثة والثالثيف مف ميثاؽ األمـ المتحدة، واف حكومة  مفاوضات أو أية طريقة أخرى لمسالـ يجب أف تكوف وفقًا لممادة

الواليات المتحدة مستعدة كخطوة أولى لمدخوؿ في أية مفاوضات في برليف بيف ممثمي القوى األربع لحؿ أية قضية قائمة 
نسية وبيف منطقة حوؿ مدينة برليف والمتعمقة بحركة األشخاص والبضائع بيف مناطؽ االحتالؿ األمريكية والبريطانية والفر 

 . (5)االحتالؿ السوفيتية
ونظرًا لتطور الموقؼ وازدياد االحتجاجات األمريكية ضد التصرفات السوفيتية في ألمانيا، فقد احتج بانيوشكيف 

Panyushkin )السفير السوفيتي في واشنطف، لدى مارشاؿ، وزير الخارجية األمريكية، أوضح فيو أف )ادعاءات ،
ة في السادس مف تموز والتي اعتبرت أف الموقؼ الذي وجد في برليف جاء كنتيجة لتصرفات االتحاد الحكومة األمريكي

السوفيتي، ىي غير صحيحة، واف األخير ال يتفؽ مع وجية النظر األمريكية معتبرًا أف ما حصؿ في برليف كاف بسبب 
لسابقة بيف الحمفاء األربعة مف خالؿ إصدار عممة )تعدي( ونقض حكومات الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لالتفاقيات ا

خاصة بالمناطؽ الغربية في ألمانيا، وباإلضافة الى ذلؾ بّيف بانيوشكيف أف حكومتو تحذر الدوؿ المذكورة مف مسؤولية تمؾ 
انيا وجعميا دولة األعماؿ ألف ذلؾ يعد خرقًا لقرارات مؤتمري يالطا وبوتسداـ المذيف تـ االتفاؽ خالليما عمى نزع سالح ألم

محبة لمسالـ، ودفع ألمانيا تعويضات إلى الدوؿ التي عانت مف االعتداء التي قامت بو إباف عيد ىتمر، كما نصت تمؾ 
االتفاقيات عمى عقد معاىدة سالـ مع دولة ألمانية ديمقراطية، إال أف الدوؿ الغربية الثالث نقضت كؿ تمؾ القرارات 

 . (6)اليامة

                                                 

(1) Telegram from the Secretary of State to the Ambassador in France (Caffery), June 30, 1948, 
Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948,p: 933.  

(2) Telegram from the Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of State, June 
30 ,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, , p: 936.  

(3) Security against Germany, June 29, 1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, , p: 947.  
(4) Telegram from the Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary of State, 

March 2 ,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, , pp: 110- 111.  
(5) Telegram from the United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the Embassy in 

France, July 4, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948,p: 949.  
(6) Telegram from the Soviet Ambassador in Washington(Panyushkin) to the Secretary of 

State, July 14, 1948,Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,pp: 960-961.  
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جنراؿ كالي فقد اعتقد أنو ليس باإلمكاف التفاوض مع السوفيت في ظؿ الحصار المفروض عمى برليف، أما بالنسبة لم
لكنو بّيف انو باإلمكاف فعؿ ذلؾ في حاؿ رفع السوفيت لحصارىـ عف المدينة، أما في حالة رفض االتحاد السوفيتي، رفع 

 . (7)مة األمـ المتحدة بذلؾالحصار فانو سوؼ يتـ رفع القضية إلى محمكة دولية مع إبالغ منظ
وعمى الرغـ مف أف ممثمي الحكومة األمريكية قد حذروا حكومتيـ مف تطور الوضع في برليف ومف التحركات 

كانت ضد أي عمؿ انتقامي ضد االتحاد السوفيتي حتى -حتى ذلؾ التاريخ –السوفيتية ىناؾ، إال أف الحكومة األمريكية 
يس البريطاني األسبؽ، الذي تضمف اجبار السوفيت عمى الخروج مف برليف ومف ألمانيا بعد اقتراح ونستوف تشرشؿ، الرئ

بالقوة، مشيرًا إلى امتالؾ الواليات المتحدة لػ)القنبمة الذرية( وعدـ امتالؾ السوفيت ليا آنذاؾ، كما طالب تشرشؿ بتدمير 
 George Kennan (3)، أما الجنراؿ جورج كيناف(2)القوات السوفيتية إذا لـ يذعف القادة السوفيت ويغيروا مف سياستيـ

موضحًا أف سقوط برليف سيتبعو سقوط ألمانيا الغربية وىو األمر الذي سيؤدي الى تيديد مركز الواليات المتحدة في  ففأعم
 . (4)أوربا

تشار السياسي وفي غضوف ذلؾ استمرت الجيود األمريكية الرامية الى حؿ االزمة سمميًا، ففي برقية مف مورفي، المس
لمجنراؿ كالي، أوضح مورفي أف ىناؾ مأزقًا ماديًا واقتصاديًا يواجو إدارة االحتالؿ في المقاطعات الغربية مف برليف، لذا 
فال بد لمحمفاء االعتماد عمى النقؿ الجوي إلمداد تمؾ المقاطعات بما تحتاج أليو مف أغذية ووقود، وفي السياؽ نفسو بّيف 

ألمريكي في بريطانيا أف ىدؼ الواليات المتحدة األساسي في تمؾ المرحمة يتركز عمى رفع الحصار دوكالس، السفير ا
االقتصادي عف برليف في حيف أف اليدؼ السوفيتي مف وراء تقديـ األغذية ليس لغرض حؿ مشكمة الغذاء والوقود التي 

نما لمحصوؿ عمى مكاسب سياسية )دعائية(، ف ، إذ مما يذكر أف السوفيت كانوا (5)ي ألمانياكاف يعاني منيا األلماف وا 
يقوموف بشكؿ منفرد في تمويف المصانع في برليف الغربية بالوقود، األمر الذي يمكف عده بمثابة دليؿ عمى أف السوفيت 

، ويبدو أف السوفيت قد حاولوا مف (6)يسعوف مف خالؿ تمؾ اإلجراءات الى كسب السيطرة عمى الصناعات في المدينة
ؿ تقديـ الوقود الى بعض الصناعات في برليف، الحصوؿ عمى مكاسب سياسية ودعائية، فضاًل عف جعؿ المصانع في خال

ألمانيا بحاجة مستمرة لمدعـ السوفيتي ومف ثـ خضوعيـ لإلرادة السوفيتية في وقت يتضائؿ فيو الدعـ الغربي بسبب 
 الحصار السوفيتي. 

                                                 

(1) Telegram from the United State military Governor for Germany Clay to the Department 
of the Army, July 12, 1948,Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,pp: 956-957.  

(2) James McAllister ,Op,Cit. ,p: 155.  
جورج كيناف: . سياسي أمريكي شغؿ منصب رئاسة قسـ التخطيط السياسي في وزارة الخارجية األمريكية، كاف مف  (3) 

فكرة فرض حصار ابرز ميندسي السياسة الخارجية األمريكية، إذ اقترح سياسة االحتواء األمريكية التي قامت عمى 
 طويؿ األمد ضد االتحاد السوفيتي لمحد مف سياستو التوسعية. ينظر: 

Wikipedia,the, the free encyclopedia, Cited in: http: //en. wikipedia. Org. p: 1  
 . 377رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ،ص (4)

(5) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, July 21,1948, Cited in: http: //WWW. trumanlibrary. Org. ,p: 1.  

(6) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, July 27,1948, Op, Cit. ,p: 1.  
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يتية في برليف اقترح القنصؿ األمريكي العاـ في ألمانيا، توحيد جميع األحزاب وكخطوة عممية لمواجية التدابير السوف
المناىضة لمشيوعية في برليف وتكويف جبية بوجو الشيوعييف وفي الوقت نفسو حث الحكومة األمريكية عمى مراقبة كؿ 

ذلؾ المقترح يرجع الى خشية  ، ويبدو أف السبب الذي دفع الى تقديـ(7)الشيوعييف، وذلؾ لمحد مف نشاطيـ في المدينة
الساسة األمريكييف مف أف يؤدي الحصار السوفيتي الى قياـ الحزب الشيوعي بالعمؿ بحرية تامة وىو األمر الذي قد ينتج 

 عنو وقوع برليف كميا تحت الييمنة السوفيتية. 
ييف في موسكو بعرض إلنياء وفي يـو التاسع مف آب تقدـ مولوتوؼ، وزير الخارجية السوفيتي، الى السفراء الغرب

االزمة، تضمف إنياء السيطرة الرباعية في برليف، عمى اعتبار أف االتحاد السوفيتي لـ يشترؾ في مؤتمر لندف، المشار أليو 
، وفضاًل عف (2)آنفًا، وقد قوبؿ العرض المذكور بالرفض مف السفير األمريكي الذي وصفو بأنو غير منطقي وغير مرضٍ 

عرض السوفيتي يحظى بالقبوؿ مف بريطانيا وفرنسا، وفي أطار ذلؾ أوضح سمث، السفير األمريكي في ذلؾ لـ يكف ال
موسكو أف الحكومة السوفيتية بدأت تبحث في موضوع السيطرة عمى ألمانيا واستمراريتيا، كما أشار الى ضرورة استمرار 

في ألمانيا، إذ أف تمؾ االتفاقيات اليمكف أف ُتمغى مف العمؿ بكؿ االتفاقيات التي عقدتيا الدوؿ األربع فيما يخص الوضع 
 . (3)جانب واحد ويعني بذلؾ االتحاد السوفيتي

وفي غضوف ذلؾ أوضح مورفي أف جيود السوفيت متجية الى شطر مدينة برليف مف خالؿ الوكاالت التي يشرؼ 
رليف، عمى غرار ذلؾ بّيف كفري، السفير عمييا السوفيت فضاًل عف اغتصاب المناصب الميمة في اإلدارة المدنية في ب

األمريكي في باريس، أف األمور تسير باتجاه عدـ حصوؿ اتفاؽ نيائي يؤدي الى سيطرة القوى الغربية عمى برليف، وعميو 
فقد كانت وجية النظر التي خمص ألييا الدبموماسيوف األمريكيوف في العواصـ الغربية الى قرب انييار االتفاؽ الرباعي 

ؿ ألمانيا، لذا البد أف تتييأ القوى الغربية لمبحث عف اتفاؽ مع موسكو مف اجؿ استمرار العالقات بيف شطري ألمانيا مع حو 
تجنب حصوؿ احتكاؾ بيف الغربييف والسوفيت، أال انو مف جانب أخر أوضح أف االصطداـ سيكوف بمثابة )شيء 

 . (4)حتمي(
الى السيطرة المنفردة عمى برليف وىو  -دائماً -السوفيتي كاف يسعى  وفي السياؽ نفسو أشار سمث الى أف االتحاد

األمر الذي اليمكف أف تقبؿ بو الحكومة األمريكية في تمؾ المرحمة، كما بّيف سمث أف أزمة برليف لف تضعؼ حقوؽ 
 . (5)وواجبات والتزامات الواليات المتحدة في ألمانيا والسيما في برليف

اتفاؽ نيائي حوؿ موضوع السيطرة الرباعية في برليف، فقد عقد ممثمو الدوؿ األربع اجتماعًا  ونظرًا لعدـ التوصؿ الى
، بّيف خاللو سمث أف الحمفاء الغربييف أرادوا مف وراء ذلؾ االجتماع التوضيح لالتحاد 7948في الثالثيف مف آب عاـ 

                                                 

(1) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 5,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

(2) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 10,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

(3) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 11,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

(4) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 16,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

(5) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 25,1948, Op, Cit. ,p: 1.  
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مشحونة بالخالفات وذلؾ إلصرار االتحاد السوفيتي ، وقد جرى االجتماع في أجواء (7)السوفيتي وجيات نظرىـ بشأف االزمة
 . (2)عمى التمسؾ بمواقفو بخصوص الوضع في ألمانيا

لدى االتحاد  7948وبعد فشؿ المساعي التي قاـ بيا السفراء الغربيوف الثالثة في شيري تموز وآب مف عاـ 
لقاء األخير مسؤولية الحصار عمى عاتؽ الحمفاء الغربييف. و  مطالبة السوفيت بإعادة استخداـ العممة األلمانية السوفيتي، وا 

القديمة في مناطؽ االحتالؿ الغربية، عد الحمفاء الغربيوف ذلؾ بمثابة تحٍد كبير، لذا قرروا إقامة جسر جوي إلغاثة برليف، 
ؿ مف برليف عمى مجمس األمف في جمستو المزمع عقدىا في شير تشريف األو  وفي الوقت نفسو عمدوا إلى عرض أزمة

، وانتيت بتصويت المجمس إلى (3)العاـ نفسو، وبالفعؿ تمت مناقشة قضية حصار برليف في ظؿ أجواء مشحونة بالخالفات
 Veto(4.)جانب حؿ القضية، أال انو لـ يستطع اتخاذ قرار ممـز بسبب النقض السوفيتي 

ة سوؼ يصب في مصمحة الحمفاء مسالة تدويؿ تمؾ القضية وجعميا في إطار األمـ المتحد يالحظ مما تقدـ أف
الغربييف، فإذا ما تـ التصويت عمى تمؾ القضية داخؿ المنظمة الدولية فستكوف كفة الواليات المتحدة وحمفاءىا ارجح مف 
كفة السوفيت وبذلؾ يربح األمريكيوف والغرب تمؾ القضية والسيما أف معظـ المندوبيف في المنظمة المذكورة يميموف إلى 

 مريكية أو بمعنى آخر سيطرة الواليات المتحدة األمريكية عمى المنظمة الدولية بطريقة أو أخرى. السياسة األ
وبعد ىذا االستعراض يمكف القوؿ أف التدابير التي اتخذىا الحمفاء الغربيوف بخصوص الوضع في مناطؽ احتالليـ 

وعقدىـ لمؤتمر لندف الذي اتخذوا فيو قرارات ىامة والتي تمثمت بدمج تمؾ المناطؽ اقتصاديًا في منطقة واحدة )بيزونيا( 
بشأف ألمانيا دوف إشراؾ واستشارة االتحاد السوفيتي، كؿ ذلؾ أدى الى إثارة حفيظة األخير ودفعو الى اتخاذ إجراءات كانت 

رض حصار بمثابة رد فعؿ عمى تمؾ التدابير فقاـ السوفيت تبعًا لذلؾ بغمؽ الطرؽ المؤدية الى المناطؽ الغربية وف
اقتصادي عمى المنطقة المذكورة، ونظرًا لعجز الحمفاء في التوصؿ الى صيغة حؿ توافقية بيف الطرفيف المتنازعيف عمى 
الرغـ مف عرض الموضوع عمى المنظمة الدولية، عمدت كؿ مف الواليات المتحدة وحمفاؤىا الغربييف الى إقامة جسر جوي 

 غذائية ووقود وغيرىا مف المواد، ولمحيمولة دوف انفراد السوفيت في تمؾ المنطقة.  إلمداد برليف بما تحتاج أليو مف مواد
 الجسر الجوي وفك الحصار عن برلين:  -2

بعد دراسة الموقؼ في برليف استقر رأي الواليات المتحدة عمى اعتماد الخيار السممي واستبعاد الحؿ العسكري مف 
السوفيتي وتجييز برليف عف طريؽ الجو، عمى أف ترسؿ المواد كما قرر الرئيس خالؿ قياـ الحمفاء بالتحميؽ فوؽ الحصار 

 . Hamburg(5)، وىامبورؾ  Hanoverاألمريكي تروماف عف طريؽ الممرات الجوية مف فرانكفورت وىانوفر 
                                                 

(1) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin 
Crisis, August 30,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

(2) U. S. Department of State summaries of foreign diplomatic telegrams on the Berlin Crisis, 
August 31,1948, Op, Cit. ,p: 1.  

الى أف التوترات في مجمس األمف كانت تنذر بحدوث حرب عالمية  373( تشير الباحثة رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة في ص(3
حصار فاف بعض الساسة األمريكييف ومنيـ مورفي وكالي قد أشارا إلى استبعاد جديدة. إال إننا ال نؤيد ذلؾ ألنو وخالؿ مدة ال

 حدوث حرب بيف الجانبيف األمريكي والسوفيتي إباف تمؾ المدة. ولإلطالع ينظر: 
Telegram from the United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the Director of the Office 

of European Affairs (Hickerson), April 8, 1948, Cited in: F. R. U. S, Vol. ,11, 1948,p: 169.  
 . 377ص-373( رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ،ص(4

(5) John A. Garraty, Op, Cit. , p: 712;Melvyn P. Leffler, Op, Cit. ,p: 83;  
 . 37، ص7976ا، تعريب: فاضؿ زكي محمد، دار الحرية لمطباعة، بغداد، تشارلس أور. ليرتش، الحرب الباردة وما بعدى



 م0220/تموز    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     8العدد/
 

213 

في  ، القائد األمريكي السابؽAlbert Wedermer أف أوؿ مف قدـ فكرة الجسر الجوي ىو الفريؽ ألبرت ويدرمير
 . (7)الصيف، الذي تـ تجييز قواتو وتوفير اإلمدادات ليا عف طريؽ الجسر الجوي فوؽ جباؿ اليماليا خالؿ الحرب

لقد أثار ىذا الخيار اعتراضيف، األوؿ انو مف المستحيؿ عمميًا تجييز احتياجات برليف الغربية والتي قد تصؿ إلى 
، وقد كاف الجنراؿ كالي واحدًا مف ابرز الذيف أثاروا ذلؾ (2)لجو( طنًا مف الطعاـ يوميًا عف طريؽ ا45333حوالي )

االعتراض وذلؾ لصعوبة تجييز إحدى العواصـ الرئيسة عف طريؽ الجو، كما كاف سمث، السفير األمريكي يتفؽ مع 
ادية في برليف برقية إلى وزارة الخارجية األمريكية أشار فييا إلى أف دعـ الحياة االقتصأرسؿ  ، إذالرأي في ذلؾكالي 

نما ىناؾ العديد ، (3)الغربية ال يتـ عف طريؽ األطعمة فقط بمعنى أف األنشطة االقتصادية ال تقتصر عمى الغذاء فحسب وا 
 مف االحتياجات كالوقود الذي يعد مادة أساسية في ديمومة الصناعة، فضاًل عف المواد الخاـ األخرى. 

قد يقدموف عمى قطع الجسر الجوي الغربي مثمما قطعوا الممر األرضي،  اما االعتراض الثاني فيكمف في أف السوفيت
عمى الرغـ مف أف ىناؾ القميؿ مف األشخاص الذيف اعتقدوا باف السوفيت قد يعمموف عمى تصعيد خطير لالزمة عف طريؽ 

 . (4)، األمر الذي سيؤدي الى اندالع الحرب بيف الطرفيفإرساؿ مقاتالت ضد القوة الجوية األمريكية
المتمثؿ بمد جسر ف مصمميف عمى تحقيؽ ىدفيـ و والبريطاني وعمى الرغـ مف تمؾ االعتراضات كاف األمريكيوف   

فبعد يوميف مف فرض الحصار عمى برليف، أي في السادس والعشريف مف حزيراف  حتى النياية، جوي الى برليف الغربية
( 253ا بمد الجسر الجوي وكانت تحت أمرتو سبعوف طائرة وقاـ )أمر قائد القوات الجوية األمريكية في أورب 7948عاـ 

( طنًا أخرى، أال أف ذلؾ لـ يكف يشكؿ جميع ما 275طنًا يوميًا، وبمساعدة ثالثيف طائرة أخرى أصبح قادرًا عمى نقؿ )
ـ ترؾ المجاؿ مفتوحًا ، وبذلؾ يتضح أف الواليات المتحدة وحمفاءىا الغربييف كانوا مصمميف عمى عد(5)تحتاج أليو المدينة

 أماـ السوفيت، وقد عبر مورفي، المستشار السياسي لمجنراؿ كالي، قائاًل: 
 . (6). . . ((7948))إفَّ االنسحاب مف برليف سيكوف ميونخ 

يـ و ، باف يقـو رؤساء األركاف في واشنطف ولندف بتقةوزير الخارجية البريطاني، أوصى ارنست بيففالسياؽ نفسو  وفي
ىناؾ بواسطة المواطنيف المدنييف تزويد التحالؼ في برليف لوجستيات  تتفحص سمطاتبينما ، لموضع العسكريمشترؾ 

                                                 

(1) Memorandum of Conversation by the under Secretary of state (Lovett), Washington, July 
14,1948, , Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948, p: 905.  

 ي الى برليف ينظر: لممزيد مف اإلطالع حوؿ عمميات النقؿ الجو  (2)
Berlin Airlift rugged, Cited in: http: //www. History Navy. mil/downald/rugged, b. pdt,p: 1.  
(3) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 4.  
(4) Ibid, p: 5.  

 ؛ 44جوف ماندر، المصدر السابؽ، ص (5)
   Berlin Airlift rugged, Op,Cit. ,p: 1.  
(6) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 5.  

 يبدو أف مورفي كاف يقصد مف وراء ذلؾ أف الحصار االقتصادي السوفيتي قد يعجب القادة السوفيت ويشجعيـ عمى   
القياـ بأمور أخرى ال تتفؽ مع مصالح الدوؿ الغربية فتجد الواليات المتحدة نفسيا في مواجية سمسمة مف األحداث 

. و لممزيد مف التفاصيؿ عف مؤتمر ميونخ والنتائج التي ترتبت 7938مر بعد مؤتمر ميونخ عاـ كتمؾ التي قاـ بيا ىت
 776ص، 7939 -7938 ا: فرقد عباس قاسـ راشد موقؼ بريطانيا مف التوسع األلماني في اوربعميو ينظر
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قوات لحاجة قوة مف القاذفات األمريكية الثقيمة كما طمب بيفف مف الحكومة األمريكية أف ترسؿ الى أوربا، ، يالجو الجسر 
 . (7)تووزير خارجيو تروماف األمريكي الرئيس حظي ذلؾ بموافقة يا، وقد يلاماسة اء الالحمف

مضاعفات عسكرية قد  وحمفاؤىا الغربيوف لمواجية أية الواليات المتحدةات التي اتخذتيا ستعدادوعمى الرغـ مف اال
قد إذ عُ ، لحؿ االزمة مف إتباع الوسائؿ الدبموماسيةيـ لـ يمنع، أال أف ذلؾ برليف عمىتنتج بسبب الحصار السوفيتي 

ألمانيا ))اآلف(( مقسمة  أفف ستاليف بيّ موسكو بيف ستاليف وسفراء الدوؿ الغربية الثالث ىناؾ وخالؿ االجتماع اجتماع في 
 إلى دولتيف، مع عاصمتيف ىما برليف وفرانكفورت، فطالما أف برليف لـ تعد عاصمة كؿ ألمانيا بؿ عاصمة ألمانيا الشرقية،

برفع لف تقـو الحكومة السوفيتية لجديدة إلى المنطقة الشرقية، كما أوضح أف يقبؿ بإدخاؿ عممة ألمانيا الغربية الف فأنو 
وافقت القوى الغربية عمى عممة ألمانيا الشرقية واعتبرتيا النقد القانوني الوحيد في برليف عمى  اذإإال ، الحصار عف برليف
ا بانيوشمنطقة احتالليـ، وداخمة في  اقتصادياً  ـاعتبار أنيا تابعة لي  توفأكد أف حكوم، السفير السوفيتي في واشنطف، كيفأمَّ

إال انو أوضح باف تمؾ المباحثات يجب أف تناقش القضية  ،لة عقد مباحثات مع القوى األربع التي تحتؿ برليفألف تقبؿ مس
 . (2)األلمانية بأكمميا ومف ضمنيا الوضع القائـ في برليف
فضو لرأي الحكومة السوفيتية، وأشار في الوقت نفسو الى أف الواليات لقد َعبََّر الرئيس األمريكي ىاري تروماف عف ر 

نما جاء أيضا كرٍد عمى محاوالت ستاليف  المتحدة سوؼ تبقى في برليف، ولـ يكف ذلؾ ردًا عمى كالـ بانيوشكيف فحسب وا 
وز بصورة عمنية بأنيـ سوؼ ، كما تعيد األمريكيوف والبريطانيوف في األوؿ مف تم(3)إحراج موقؼ القوى الغربية في برليف

 . (4)يدعموف سكاف برليف الغربية
ونتيجًة لفشؿ المساعي الدبموماسية األمريكية الرامية الى إنياء أزمة برليف، وافؽ مجمس األمف القومي في واشنطف 

نشاء مطار ثالث ت Sky Masterعمى نقؿ سبع وخمسيف طائرة مف نوع )سكاي ماستر(  ـ بناؤه لتعزيز الجسر الجوي، وا 
، رئيس Vandenbergخالؿ ثالثة اشير فقط في منطقة االحتالؿ البريطاني ولغرض أدارتو أرسؿ الجنراؿ فاندنبيرج 

أركاف القوة الجوية األمريكية، بطمب احد الضباط مف الذيف يمتمكوف خبرة كبيرة في مجاؿ النقؿ الجوي في كؿ مف الواليات 
الذي اكتسب خبرتو في الحرب العالمية  William Tunnerعمى الجنراؿ ولياـ تنر المتحدة وبريطانيا وقد وقع االختيار 

الثانية عندما كاف مسؤواًل عف عممية استثنائية أمنت اإلمدادات لمقوات األمريكية في الصيف عف طريؽ الجو فوؽ سمسمة 
في الوقت الذي  7948عاـ ف تموز في الثامف والعشريف م مناطؽ االحتالؿ الغربيةالى  جباؿ اليماليا في اليند، وصؿ

 . (5)ما تزاؿ دوف المستوى المطموب بكثير برليفالى المواد المنقولة جوًا كانت فيو 

                                                 

(1) Ibid, p: 5.  
يادة السوفيتية ُأجبرت عمى اإلجراءات قمف باف العندما أع، في وقت سابؽ، لقد أكد بانيوشكيف ذلؾ الموقؼ السوفيتي (2)

 نظراً  المتخذة في برليف لغرض حماية مصالح السكاف األلماف، وقد اعتبر أف الخطر الذي ييددىـ مازاؿ مستمراً 
 الستمرار الواليات المتحدة بسؾ وتداوؿ العممة الجديدة في برليف: 

Telegram from the Soviet Ambassador in Washington(Panyushkin) to the Secretary of State, 
July 14, 1948,Cited in: F. R. U. S. , Vol. ,11,1948,p: 964.  

(3) Telegram from the Ambassador in the Soviet Union (Smith) to the Secretary of State, 
August 3,1948, Cited in: F. R. U. S,Vol. ,11, 1948, pp: 999-1006.  

(4) The Berlin Airlift: We are going to stay, Op, Cit. ,p: 4.  
(5) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 6 
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عبارة عف وصؼ الجسر الجوي بأنو ))ومف ىناؾ مقرًا لقيادتو،  ف الجويةدقاعدة ويسبامف تنر  وبعد وصولو اتخذ
مدادات طبيعية عالية، بحيث تكوف الطائرات اما في الجو أو جارٍ كفاءة كاممة في ظؿ دورة جوية متكاممة و  تممارسة ذا  ا 

 . (7)...((ظر دورىاتنتتحميميا أو عمى المدرجات جاىزة غير محممة، وتكوف الطواقـ عمى الطائرات في الجو أو 
قيادتو  ووضعيا تحت تصرفو، بعد أف كانتالجسر الجوي  وكاف مف أولى األعماؿ التي قاـ بيا تنر ىي توحيد قيادة

 .G. W. Fىيريف ؼ. ، اما نائبو فكاف العميد الجوي جي. دبميو. اتتـ بشكؿ مشترؾ بيف الواليات المتحدة وبريطانيا
Herenيتضح ، (2)قـ الجسر الجويايو وضعو لمبادئ إرشادية لسموؾ وتصرؼ طو تنر ف قاـ بوالذي العمؿ الثاني  . ، أما

صاؿ المساعدات الى برليف الغربية بواسطة الجسر الجوي، وفضاًل عف ذلؾ مف ذلؾ أف األمريكييف كانوا جاديف في إي
 كانت اإلجراءات األمريكية بمثابة تحٍد لإلتحاد السوفيتي الذي حاوؿ فرض ىيمنتو عمى كامؿ مدينة برليف. 

فقد كانت ، تصميـ الحمفاء الغربييف وعمى رأسيـ الواليات المتحدة عمى استمرار تمويف برليف جواً وعمى الرغـ مف 
، ومنيا عدـ وجود كادر فني كاٍؼ يقـو بصيانة محركات الطائرات في المنطقة فنية واجيت الجسر الجوي تىناؾ مشكال

يي مشكمة فالمشكمة األخرى أما ، (3)الغربية مف برليف في الوقت الذي تزداد فيو حركة الطائرات مف والى المدينة المذكورة 
ثير ياألمريكية  االحتالؿ في منطقة Tempelhof)تمبميوؼ(  قتراب مف المطار المدني السابؽالمالحة الجوية، إذ كاف اال

 . (4)الكثير مف الغبار
، وفي األسابيع (5)كـ( 32)عرضبوكؿ واحد منيا  اءممرات جوية مسموح بيا لطيراف الحمف ةلقد كاف ىناؾ ثالث

، صغيرةالمزدوجة المحركات الذات C47مف نوع معظميا  طائرة فقط (763)األولى مف الجسر الجوي لـ يكف ىناؾ سوى 
 C54 skyولكف بالتدريج بدأت طائرات اكبر مثؿ ( اطناف، 73)حمولة  بقدرة Dakotasداكوتاس  وطائرات مف نوع

Master برليف الحموالت المنقولة الى طف تطير مف القواعد األمريكية في كؿ أنحاء العالـ وبدأت ( 7535)ولة مبقدرة ح
ما تحتاج أليو برليف آنذاؾ، ثـ ما لبثت اف أو اقؿ بقميؿ م اً طن( 2226)وصمت الى  7948عاـ  تموزشير زداد، ففي ت

 . (6)اً طن( 4376)الى إذ وصمت تشريف األوؿ  ًا، وقد وصمت الى أعمى مستوياتيا في شيرطن( 3839في شير آب)بمغت 
 . (6)اً طن

فقد واجيت الحمفاء مشكمة توفير الوقود الى المدينة السيما خالؿ  وباإلضافة الى مسألة إمداد برليف بالمواد الغذائية،
كبير مف  الى مقداربرليف الغربية في ظؿ تمؾ الظروؼ تحتاج  فصؿ الشتاء الذي تنخفض فيو درجات الحرارة كثيرًا، إذ

ذلؾ تحتاج  فة الىباإلضاو طعاـ لكي تحمي السكاف مف التجمد حتى الموت، الأضعاؼ ما تحتاج أليو مف الفحـ يصؿ الى 

                                                 

 نظر: يحوؿ كفاءة الجسر الجوي  (7)
D. M. Giangreco and Robert E. Griffin , Blockade lifted Air bridge to Berlin: The Berlin 

Crisis of 1948, Cited in, http: //www. blockede lifted. Htm,pp: 1-2.  
(2) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 6.  
(3) Norman Gelb,Op,Cit. ,p: 106; Douglas Botting, Op, Cit, p: 6.  

بأنو كاف عبارة عف نباتات ، تمبميوؼ، مف القوة الجوية األمريكية Gail Halvoresالمالـز غيؿ ىالفورس  وصؼ (4)
 مرة في كؿ مكاف كما انو كاف يبدو كمرعى أكثر مف مطار لمطائرات: صة مدو مقص

The Berlin Airlift: We are going to stay, period, Op, Cit. , p: 4.  
(5) Ibid,p: 3.  
(6) Douglas Botting, Op, Cit, p: 7; Martin J. Hillenbrand, Op, Cit, pp: 5-7.  
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بواسطة الخطوط الجوية يتـ نقمو كاف طف و ( 733333)تحتاج أليو حوالي  ماتبمغ كمية البنزيف الذي و  الديزؿالمدينة الى 
 . (7)البريطانية

كاف الجسر الجوي في ذروتو وكاف يعمؿ بفعالية وتنسيؽ مثؿ خط نقؿ السكؾ الحديدية، إذ  7949وفي ربيع سنة 
 )سكاي ماستر(مف طراز  أغمبياوكاف  ( بريطانية53( أمريكية وأكثر مف )353( طائرة منيا )433ف )كاف ىناؾ اكثر م

في برليف والمطارات في المناطؽ األمريكية والبريطانية، بمعدؿ طائرة كؿ ثالث  ةبيف المطارات الثالث )داكوتاس( تتردو
 . (2)دقائؽ عمى مدار أربع وعشريف ساعة

نقؿ الجنراؿ تنر ما دعاه، موكب عيد الفصح، مستخدمًا  7949، مف سنة Easter Sundayوخالؿ عيد الفصح 
كؿ الطاقات المتوفرة لكي تحقؽ حمولة قياسية مف جانب ولجعؿ السوفيت يقنعوف بعدـ جدوى عمميـ، وقد قامت الطائرات 

( 553333وفي خضـ اكثر مف )( طف مف اإلمدادات الى المدينة المحاصرة 73333( طمعة جوية وحممت تقريبًا )398بػ)
( طف مف 533333( طف مف الطعاـ وأكثر مف )533333طمعة جوية في غضوف ثالثة عشر شيرًا نقمت أكثر مف )

 . (3)الفحـ
إضافة الى ما تقدـ فقد حممت الطائرات حموالت خاصة مثؿ الطعاـ لمحيوانات في حديقة حيوانات برليف ورـز أغذية 

بار السف والمرضى وحمويات ألعياد الميالد وأوراؽ الستخداميا في طباعة الصحؼ، خاصة لألميات المرضعات وك
لشرطة  Volks Wagensوحوالي مميوني شجيرة مف أجؿ استبداؿ األشجار التي تـ قطعيا وسيارات فولكس واكف 

 . (4)برليف
ؿ أنواع الحموالت المنقولة يالحظ مف خالؿ ما تقدـ اف الجسر الجوي كاف يعمؿ بفاعمية كبيرة ويظير ذلؾ مف خال

والتي شممت حتى السيارات أيضًا ىذا مف الناحية الموجستية، اما مف الناحية السياسية فقد كاف ضربة كبيرة لمحصار 
ف وضعتا الخيار العسكري جانبًا واستخدمتا الجسر الجوي يلمسياسة األمريكية والبريطانية المت اً السوفيتي عمى برليف ونجاح

عف اآللة العسكرية، يضاؼ الى ذلؾ اف الجسر المذكور كاف عبارة عف عامؿ دعائي لصالح  (5)دياًل ناجحاً الذي كاف ب
 ىا ضد االتحاد السوفيتي وبذلؾ تظير الحرب الباردة بوضوح بيف المعسكريف الغربي والشرقي. ؤ الواليات المتحدة وحمفا

الذي فرضو عمى برليف، وافؽ عمى رفع الحصار مقابؿ دراؾ االتحاد السوفيتي لفشؿ الحصار إوعمى أية حاؿ فبعد 
تـ رفع الحصار عف برليف واخذ االتحاد  7949إجراء حوار بيف األطراؼ األربع حوؿ ألمانيا، وفي الثاني مف أيار عاـ 

ارة الحمفاء السوفيتي عمى عاتقو التزاـ ضماف عمميات النقؿ واالتصاؿ الطبيعية بيف برليف والمناطؽ األلمانية الخاضعة إلد
 . (6)ف، غير اف ستاليف حاوؿ اف يوضح لمشعب السوفيتي باف الحصار كاف نصرًا ليـيالغربي

وىكذا يمكف القوؿ اف الجسر الجوي الذي أقامُو الحمفاء قد استطاع تحقيؽ نتائج ايجابية كانت تصب في مصمحة 
ف مف خاللو حيوية تحالفيـ وقدرتو عمى و الحمفاء الغربيالقوى الغربية وعمى رأسيا الواليات المتحدة وفي الوقت نفسو اثبت 

                                                 

(1) Douglas Botting, Op, Cit. , p. 7.  
(2) Ibid, p: 7.  
(3) D. M. Giangreco and Robert E. Griffin, Op, Cit. ,p: 1; Douglas Botting, Op, Cit. ,  p: 7.  
(4) D. M. Giangreco and Robert E. Griffin, Op, Cit. ,p: 1  

ثمانية متحدة وبريطانيا حوالي مف الجدير بالذكر اف الجسر الجوي لـ يكف يخمو مف الحوادث إذ فقدت الواليات ال (5)
  .Douglas Botting, Op, Cit. , p. 8   عنصرًا مف الذيف ساىموا في عمميات الجسر الجوي. ينظر: وأربعيف 

(6) The Berlin Airlift: We are going to stay, Op, Cit. ,p: 5.  
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مواجية التدابير السوفيتية، غير انو مف جانب آخر كاف الجسر الجوي تكريسًا لحالة الحرب الباردة بيف الواليات المتحد مف 
 جية واالتحاد السوفيتي مف جية أخرى التي استمرت لفترة طويمة. 

 نتائج حصار برلين:  -3
، غير اف الحصار كاف ذا مف نجاح الحمفاء في كسر الحصار الذي فرضو االتحاد السوفيتي عمى برليف عمى الرغـ

نتائج سيئة عمى عمـو أىالي المدينة الذيف عاشوا بسبب الحصار في ظؿ ظروؼ معاشية صعبة جدًا السيما خالؿ اشير 
 مفالخسائر البشرية  ، وفضاًل عف ذلؾ ازدادت(7)ةالشتاء القاسية في وقت لـ تتعاؼ فيو المدينة مف آثار الحرب األخير 

بدأت تظير بسبب النقص ناىيؾ عف حاالت مرضية أخرى ، ف حالة وفاةيخمس وستحوالي جراء ذلؾ الحصار وبمغت 
 . (2)الشديد في األدوية والمستمزمات الطبية

ذ لـ يكف لمحمفاء الغربييف في داخؿ وباإلضافة الى ذلؾ لـ يكف لعممية فؾ الحصار أثر كبير مف الناحية العسكرية إ
 . (3)برليف قوات كبيرة توازي في حجميا القوات السوفيتية ىناؾ، األمر الذي يمكف عده بمثابة نقطة ضعؼ لموقؼ الحمفاء

ؿ قبؿ وأثناء الحصار والجسر ابقيت مشكمة برليف بعد الحصار بدوف حؿ سممي كما ىي الحوميما يكف مف أمر، 
ف ينظروف و ف والبريطانيو األمريكي، إذ كاف برليفمدينة وسكاف  الحمفاء الغربييفؿ ىو العالقة بيف بالفعغير ما ت لكفالجوي، 

قد ، و )الحصار( كرفاؽ في المحنة )األلماف( وا ينظروف إلى أعدائيـ السابقيفأو ميمة إنسانية وبدوصفالى الجسر الجوي ب
وبيف بقية  سكاف برليف الجسر الجوي كاف الوسيط بيف ت الى أفعندما أشار إحدى السيدات األلمانيات عبرت عف ذلؾ 

بنفسو الحماس الذي  شاىدَ  موضحًا أنوكتب الجنراؿ كالي في تقرير لو الى الكونغرس  ، وفي السياؽ نفسوالعالـ الغربي
أنفسيـ قد تغير اف موقؼ سكاف برليف القوى الغربية، وىكذا يتضح جيودىـ مع أظيره سكاف برليف وذلؾ مف خالؿ تنظيـ 

 . (4)لمحصار السوفيتيىـ الحمفاء الغربييف بعد كسر  تجاه
بيف  وفي الوقت الذي بدأت فيو العالقات تتحسف بيف الحمفاء الغربييف وبيف سكاف مدينة برليف، كانت العالقات

 في يمابدأت محادثات بينرفيف يشوبيا التوتر، وعميو ولرأب الصدع بيف الطحوؿ ألمانيا  يالسوفيتاالتحاد الواليات المتحدة و 
عقد اجتماع لوزراء خارجية الدوؿ األربع في شير نيساف مف العاـ نفسو، عمى موافقة الطرفيف وانتيت ب 7949شباط  شير

عمى اتفاقية ذات أىمية بخصوص  7949وفي غضوف ذلؾ وقعت الدوؿ الغربية الثالث في واشنطف في شير نيساف عاـ 
خيرة استقالاًل ذاتيًا ينسجـ مع وجود قوات الدوؿ الغربية، كما عينت الحدود التي تعمؿ بموجبيا ألمانيا نصت عمى منح األ

الحكومة األلمانية بعد تشكيميا مع احتفاظ الحكومات الغربية الثالث بالسمطة العميا، واف توضع االتفاقيات بيف ألمانيا 
تقديميا رسميًا الى سمطات االحتالؿ، إال إذا لـ توافؽ عمييا تمؾ والبالد األخرى موضع التنفيذ بعد واحد وعشريف يومًا مف 

 . (5)السمطات وفيما عدا ىذه القضايا كاف لمسمطات األلمانية عمى المستوى الفيدرالي والمستوى اإلقميمي جميع الصالحيات
دراكيـ ، التوتر الذي نتج عف فرضيـ الحصار المذكورحدة تخفيؼ ومف جانبيـ فقد بادر السوفيت الى   مدى لوا 

اتفاقية )عقد فكانت النتيجة الشرقي،  ـالفشؿ الذي خمفو واألثر السيئ الذي تركتو مقاومة الحصار في اقتصاديات قطاعي
بيف الجانبيف في الخامس مف أيار مف العاـ نفسو، والتي تنص عمى اف يعمؿ الفريقاف عمى رفع القيود المفروضة  (نيويورؾ

وزراء الخارجية الى مؤتمر يعقد في  فضاًل عف دعوةلمانيا الغربية، اوتبادؿ التجارة بيف برليف و عمى انتياؾ المسافريف 
                                                 

(1) D. M. Giangreco and Robert E. Griffin, Op, Cit. ,p: 4; Douglas Botting, Op, Cit. ,  p: 8.  
(2) Adrian Webb, Op, Cit. , p: 183.  
(3) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8.  
(4) Ibid, p: 8.  

 . 376ص-372رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ، ص (5)
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االتحاد السوفيتي مف عقد مؤتمر باريس ىي إلعاقة أو  ىدؼاف  ويبدو، (7)7949عاـ باريس في الثالث والعشريف مف أيار 
ىا ؤ حؿ االزمة القائمة مع الواليات المتحدة وحمفا (الحقيقيؼ )يدكف اليعمى األقؿ تأخير إقامة دولة في ألمانيا الغربية، ولـ 

 . ف ألمانياأبش
لقد سبؽ انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية في باريس العديد مف اإلجراءات سواء كانت مف الجانب السوفيتي أـ الحمفاء 

، وبالمقابؿ قدـ لمنطقة الشرقيةبسط نفوذىـ عمى ايقضي ب سوكولوفسكي مشروعاً المارشاؿ يار قدـ شير آالغربييف، ففي 
سـ اب مف العاـ نفسو مشروعاً حزيراف شير في ، وزير الخارجية األمريكية الجديد، Dean Acheson (2)ديف اتشيسوف

يجاد تسوية عامة لممشكمة األلمانية، وفضاًل عف الحمفاء  الغربييف تضمف إجراء انتخابات حرة في قطاعات برليف األربع، وا 
 . (3)شيسوف بأف تتخذ قرارات الحمفاء األربعة الخاصة بألمانيا باإلجماعذلؾ طالَب ات

، حاوؿ االتحاد السوفيتي استغالؿ المؤتمر في 7949انعقاد مؤتمر باريس في الثالث والعشريف مف أيار عاـ  عندو 
ميارات دوالر كتعويضات إعاقة تأليؼ دولة في ألمانيا الغربية، كما اف السوفيت لـ يطالبوا كما في السابؽ بالعشرة م

لمخسائر التي تكبدوىا، إال أنيـ طالبوا بالرجوع الى المبادئ التي بنيت عمييا اتفاقية بوتسداـ، المشار ألييا آنفًا، كما اقترح 
تشكيؿ مجمس دولي ألماني مؤلؼ مف عف السوفيت إعادة الحكومة الرباعية القديمة في برليف وفي ألمانيا كميا، فضاًل 

إلدارة االقتصادية القائمة في شرقي ألمانيا وغربييا ويتولى المجمس المقترح المسؤوليات االقتصادية واإلدارية أعضاء ا
ـَ الحمفاء الغربيالمانيا ويكوف خاضعًا لمجمس الحمفاء لمراقبة ف بتقديـ اقتراح معاكس وىو اف القضية و ، وبالمقابؿ قا

وذلؾ بوضع ترتيبات مناسبة تجعؿ المقاطعات الداخمة في منطقة االحتالؿ  األلمانية ينبغي اف تقدـ عمى القانوف األساس
، واقترحوا أيضًا سف دستور احتالؿ رباعي تتولى اإلشراؼ عمى ألمانيا بموجبو لجنة عميا رباعية (4)السوفيتي ترضى بيا

ض ىذه الخطة ألنو وجد فييا بأكثرية األصوات إال اف المندوب السوفيتي رف -إال في األحواؿ الخاصة–تصدر قراراتيا 
طالة أمده، لذا فقد أصر عمى وجوب وضع معاىدة لمصمح، غير اف ذلؾ قوبؿ  محاولة إلكساب االحتالؿ صفة قانونية وا 

 . (5)بالرفض مف الدوؿ الغربية التي احتجت باف المسائؿ الكثيرة المعمقة تجعؿ ىذه الخطوة عديمة الجدوى
مف الوصوؿ الى اتفاؽ محدد حوؿ تسيير األمور في ألمانيا الى اف يتـ اتفاؽ في وىكذا لـ يتمكف وزراء الخارجية 

المستقبؿ حوؿ توحيدىا اقتصاديًا وسياسيًا، عمى اف تقـو سمطات االحتالؿ بالتشاور فيما بينيا ألتباع الطرؽ التي مف 
 . (6)شأنيا اف تخفؼ مف االنفصاؿ اإلداري في ألمانيا وبرليف

                                                 

(1) Daniel F. Harrington, Op, Cit. , pp: 110-111.  
(: سياسي أمريكي عمؿ في المحاماة ثـ ما لبث أف انضـ إلى السمؾ الدبموماسي، 7977 – 7895ديف اتشيسوف ) (2)

أصبح وزيرًا لمخارجية األمريكية ساىـ في  7949عيف كوكيؿ لوزارة الخارجية األمريكية، وفي عاـ  7945وفي عاـ 
أ تروماف وبعد االنتخابات الرئاسية إنشاء العديد مف المنظمات الدولية أبرزىا الناتو، ولعب دورًا فعااًل في ابتكار مبد

عاد إلى ممارسة مينة المحاماة، وأصبح مستشارًا غير رسمي لمرؤساء كنيدي وجونسوف ونيكسوف، وتوفي  7952عاـ 
 ، لممزيد ينظر: 7977عاـ 

Wikipedia,the free encyclopedia, Cited in: http: //Wikipedia. Org/wiki/Achesoon,p: 1- 2.  
 . 373فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ، صرغد  (3)

(4) Adam B. Ulam, Op, Cit, pp: 686-688.  
(5) Daniel J. Nelson, Op, Cit. , pp: 3-4.  
(6) James McAllister, Op, Cit. , pp: 165-66.  
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الحمفاء لـ يتمكنوا مف التوصؿ الى حؿ نيائي وشامؿ فيما يتعمؽ بالقضية األلمانية عمومًا وقضية يظير مما تقدـ اف 
برليف عمى وجو الخصوص ويعود السبب في ذلؾ وكما كاف في السابؽ الى عدـ وجود رغبة )حقيقية( لدى السوفيت لحؿ 

صرارىـ عمى بعض األمور غير المنطقية خاصًة واف السوفيت يد ركوف اف حسـ مسألة ألمانيا وأزمة برليف ىو القضية وا 
 بوجو الشيوعية.  اً ليس في مصمحتيـ السيما واف الواليات المتحدة وبريطانيا أرادتا جعؿ ألمانيا جدار 

ف القياـ بوظائفيـ، إذ وضعت وظائؼ القادة الكبار اىا الغربيتاوعمى أية حاؿ فقد بدأت الواليات المتحدة وحميفت
المفوضيف الساميف المدنية قيد التنفيذ، وألؼ ىؤالء ىيأة عرفت بػ))المجنة الحميفة العميا(( وتبقى ىذه العسكرية ووظائؼ 

عمى اتصاؿ دائـ مع الحكومة األلمانية، ونص عمى اف ُيعاد النظر في ىذا النظاـ في مدة ثمانية عشر شيرًا عمى األكثر 
 . (7)بغية توسيع صالحيات السمطات األلمانية

الشكوؾ استمرت تراود الحمفاء مف اف ينتيج السوفيت السموؾ نفسو ويعيدوف الكرة مرة أخرى، إذ عمؿ يظير اف 
الحمفاء آنذاؾ عمى استمرار الجسر الجوي حتى بعد رفع الحصار السوفيتي عف برليف لمدة شير، كما اف مجاميع كبيرة مف 

يات كبيرة، وقد بمغت الكميات المنقولة الى برليف عبر الشاحنات أخذت تتوافد عمى برليف عف طريؽ البر مف الغرب وبكم
 (، وفي تموز مف العاـ نفسو243325وفي شير حزيراف ) اً ( طن253878) 7949الجسر الجوي في أيار 

 . (2)اً ( طن253393)
في تمؾ تقرير وتحديد مستقبؿ ألمانيا  ، إذ تـبؿ ألوربا أيضاً فحسب ، ليس أللمانيا فاصالً  حداً  7949 عاـلقد كاف 

ف م ففي الثالث والعشريف مف أيار أي بعد احد عشر يوماً ، السنة وتـ حؿ معظـ االنقسامات السياسية والعسكرية في العالـ
وىما حزباف سياسياف، يا فيجميورية ألمانيا الفدرالية في المناطؽ الغربية الثالث وقد ظير  قامترفع الحصار عف برليف 

كاف يصر ، كما توحيد ألمانياوكاف يدعو الى  Kurt Schumacher زعامة كورت شوماخرالحزب االشتراكي الديمقراطي ب
 . (3)الدوائر الغربية بالصالبة وصفتوعمى عدـ التنازؿ عف إقميـ السار أو المناطؽ التي ضمت الى بولندا وقد 

الذي  Konarad Adenauer( 4)كاف بزعامة كونراد اديناورو اما الحزب اآلخر فيو الحزب الديمقراطي المسيحي 
يسعى الى إيجاد طريقة  كافمف الحكـ الفدرالي كما  مف شوماخر السيما انو قبؿ نوعاً كاف يميؿ الى السياسة الغربية أكثر 

مف الناحية السياسية  لقد بقي وضع برليف قمقاً . عف ذلؾ فاف حزبو كاف يمثؿ جماعات الوسط لمتعايش مع الغرب وفضالً 
إال اف تحالؼ ألمانيا الغربية مع الواليات المتحدة األمريكية والغرب قد انبثؽ مباشرة ، في السابؽوغير مستقر كما كاف 

 . (5)سوفيتلمظروؼ التي نتجت عف حصار برليف، وقد كاف ىذا بحد ذاتو مقياس نصر الحمفاء وخسارة ال نظراً 

                                                 

 . 376رغد فيصؿ عبد الوىاب نفاوة، المصدر السابؽ، ص (7)
(2) The Berlin Airlift: We are going to stay period, Op, Cit. , p: 5; Hans Speier, Op,Cit. , p: 4; D. M. 

Giangreco and Robert E. Griffin, Op, Cit. ,pp: 10-11.  
(3) Adrian Webb, Op, Cit. , p: 88.  

وبوف، انضـ الى الحزب  تعمـ في فرانكفورت وميونخ 7876( مستشار ألمانيا الغربية، ولد 7967-7876كونراد اديناور ) (4)
، أوقؼ الحزب 7933-7928، عضو المجنة التنفيذية لمحزب بيف عامي 7936الكاثوليكي، أصبح نائب عمدة كولوني عاـ 

، أسس الحزب المسيحي 7944-7934، سجف في المدة بيف 7933النازي عضويتو في ذلؾ الوقت وأزاحو مف منصبو عاـ 
في المجمس االستشاري في المنطقة التي احتمتيا بريطانيا بعد ىزيمة ألمانيا في الحرب  ، اصبح عضواً 7945الديمقراطي في عاـ 

، ثـ أصبح أوؿ مستشار أللمانيا الغربية عاـ 7949-7948العالمية الثانية، وترأس الجمعية التأسيسية في بوف بيف عامي 
 . 34ص، 7974متوسطة، بيروت، الموسوعة السياسية، مطبعة ال، عبد الوىاب ألكيالي وكامؿ زىيري، 7949

(5) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8.  
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ؿ فقط لكنو تسبب ليـ يفشحصار برليف لـ  يزيمة السياسية، إذ افلوقد اعترؼ السوفيت بتمؾ الخسارة أو باألحرى با
باستثناء ، رفضوا كما، ة الستمالتيـالسوفيتي المحاوالتبازدراء كؿ  ا، كما اف سكاف برليف الغربية رفضو (7)بإحراج سياسي

ار الذي ، السيما واف الحص(2)لبرليف الشرقيةمنيـ، العرض السوفيتي لبطاقة المؤونة )بطاقة الحصة التموينية(  اً عشريف ألف
فرض عمى برليف أدى الى إعاقة تطور اقتصاد ألمانيا الشرقية بعد عزليا عف المناطؽ الغربية خصوصًا كاف اقتصاد 

أال اف العممية لمجسر الجوي  وعمى الرغـ مف التكمفة الباىضةألمانيا الغربية قد بدأ بالنيوض في أعقاب تجديد النقد فييا، 
ليس في ألمانيا وكاف لنجاح العممية بحد ذاتو أىمية سياسية كبرى ، لحرب الباردةايداف كانت مف اشد العمميات جرأة في م

نما في فأولئؾ الذيف كانوا يحجموف ويترددوف عف مقاومة الضغط السوفيتي )الشيوعي( اخذوا ، أوربا بأكمميا فحسب وا 
يطاليا انكماش النفوذ الشيوعي في فرنسا واالتي جرت في كؿ مف يتشجعوف عمى الظيور وأثبتت االنتخابات العامة 

 . (3)ييماتكم
االتحاد عد يومنذ ذلؾ الحيف لـ العامة، أثناء االنتخابات  حظي الشيوعيوف بفشؿ كبيرفي ألمانيا الغربية فقد و 

مف اف  وفوؽ ذلؾ كمو فاف الضغط الشيوعي عمى برليف بدالً ، عتمد عمى وجود حزب شيوعي في ألمانيا الغربيةالسوفيتي ي
لـ تعد و شيع الفرقة بيف الحمفاء الغربييف، دفعيـ الى التقارب والعمؿ عمى حسـ مابينيـ مف خالفات بشاف القضية األلمانية ي

؛ أما ، كما وافقت عمى التعاوف االقتصادي معيا(4)فرنسا تقؼ موقؼ المعارض مف إقامة حكومة مركزية في ألمانيا الغربية
لو مردود ايجابي إذ رفع الروح المعنوية بيف سكاف برليف واستطاع الحمفاء الغربيوف اف  كافبرليف فاف الحصار فيما يتعمؽ ب

مف الديمقراطييف االشتراكييف وأقمية  يةاكثر  تضمعرؼ باسـ )ألمانيا االتحادية( و  ديمقراطياً  يقيموا في القسـ الغربي نظاماً 
 . (5)مف الديمقراطييف المسيحييف واألحرار الديمقراطييف

لنا اف الحصار الذي فرضو السوفيت عمى برليف الغربية قد جاء بنتائج عكسية إذ أدى الى زيادة التقارب بيف  يتضح
الحمفاء الغربييف، وفي الوقت نفسو أضعؼ موقؼ السوفيت في ألمانيا الى درجة اف األخيريف عجزوا عف إيجاد قاعدة 

خارجية في ألمانيا، وفضاًل عف ذلؾ يتضح أف الحياة السياسية شيوعية يمكف االعتماد عمييا في تنفيذ اىداؼ سياستيـ ال
في ألمانيا قد بدأت مف جديد ولكف عمى أسس جديدة تختمؼ عف تمؾ التي وضعيا نظاـ ىتمر الشمولي الذي قاد البالد الى 

يا وأدت الى خضوعيا أتوف الحرب العالمية الثانية التي أدت الى انييار البنى التحتية االقتصادية واالجتماعية أللمان
 الحتالؿ القوى األربع. 

لقد قاـ القادة العسكريوف المحميوف األمريكيوف، في ظؿ ظروفيـ الخاصة لمحاجة الممحة باالستعانة في أداء األعماؿ 
كونوا ـ لييبصفات تؤىم اباأللماف الذيف ناوئوا نظاـ ىتمر وخاصة الذيف لـ تكف ليـ ارتباطات وثيقة بو أو مف الذيف تميزو 

                                                 

 The. ينظر:  لمسوفيت راً نصاف ستاليف لـ يعترؼ بتمؾ الخسارة وعد النتائج التي ترتبت عف حصار برليف مف الجدير بالذكر  (7)
Berlin Airlift: We are going to stay period, Op, Cit. , p: 5.  

(2) John A. Garraty, Op, Cit. ,p: 712.  
(3) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8.  

لطروحات األمف الفرنسي  الرور وذلؾ وفقاً  و قياـ ألمانيا موحدة تسيطر عمى منطقة الرايف منعانصب الموقؼ الفرنسي عمى  (4)
 ينظر: لفترة ما بعد الحرب. 

   John W. Young, Op,Cit. , p: 26;Adrian W ebb, Central and Eastern Europe since 1919, p: 115.  
(5) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8.  
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، الذي ألؼ حكومة عقب فوزه في االنتخابات التي جرت في أيموؿ عاـ كونراد اديناور ، وكاف مف ابرز ىؤالءمستقميف قادة
7949(7) . 
ما في دعـ األلماف في منطقة احتالليـ وأوصموىـ الى مرحمة سياسية  ف نجحوا الى حدٍ كيياالمرية يظير اف الساسو 

في برليف  ييفموقؼ االمريك إحراجإفشاؿ الحصار والمخطط السوفيتي الذي كاف يرمي الى واقتصادية جديدة، وتمكنوا مف 
ظيارىـ بمظير الضعفاء ىناؾ مما يؤدي الى رفع مكانة السوفيت  الؿ تمؾ الفرصة ويعمموف عمى غاست كي يتمكنوا مفوا 

ف ما حدث كاف العكس إذ قوي مركز أال ايا، ىـ منؤ ف وحمفايينشر الشيوعية بكؿ أرجاء ألمانيا ومف ثـ طرد االمريك
تكتؼ الواليات المتحدة بإقامة حكومة فدرالية ، وفضاًل عف ذلؾ لـ الواليات المتحدة وتغيرت نظرة السكاف األلماف ليـ

فكار الديمقراطية وذلؾ لكي تمنع حاالت عدـ االستقرار الى نشر وتقوية اال بؿ سعت ايضاً الغربية،  المركزية في ألمانيا
 . الشموليىتمر  لنظاـمشابو  نظاـكانت سائدة في الحكومات األلمانية السابقة وربما ارادت مف ذلؾ منع تكرار مجيء التي 

وفي والوقت الذي كانت فيو جيود الحمفاء الغربييف وعمى رأسيـ الواليات المتحدة مستمرة إلقامة حكومة ألمانية تتجو 
نت حدة الحرب الباردة تأخذ منحًى آخر وتمثؿ ذلؾ بنجاح السوفيت في تفجير في سياستيا الخارجية الى الدوؿ الغربية، كا

أوؿ قنبمة ذرية في الثالث والعشريف مف أيموؿ مف العاـ نفسو وبذلؾ حققوا التكافؤ مع الواليات المتحدة القوة العظمى 
الذي كاف بمثابة ورقة رابحة يمكف  ، وىكذا فقدت الواليات المتحدة عنصرًا ميمًا يتمثؿ بالتفوؽ الذري(2)المنافسة ليـ

 استخداميا ضد االتحاد السوفيتي في حاؿ تزايد الخطر السوفيتي بشكؿ ال ينسجـ والمصالح األمريكية. 
ويبدو أف السوفيت حاولوا االستفادة مف الوضع الجديد الى حٍد كبير، إذ قاموا في الخامس مف تشريف األوؿ مف العاـ 

إقامة جميورية ألمانيا الشرقية في منطقة االحتالؿ السوفيتية في ألمانيا، وتـ اإلعالف عف أوؿ  نفسو باإلعالف رسميًا عف
ويبدو اف إقامة ألمانيا الشرقية كاف بمثابة رد فعؿ ، Otto Grotewohle (4)برئاسة اوتو جروتوؿ  (3)حكومة ألمانية شرقية

 ترأسيا اديناور. عمى قياـ الحمفاء الغربييف بإقامة ألمانيا الغربية التي 
وىكذا يمكف القوؿ اف حصار برليف الذي أراد مف ورائو السوفيت إضعاؼ موقؼ الحمفاء الغربييف الثالثة في ألمانيا، 
قد جاء بنتائج عكسية كانت تصب في خانة الواليات المتحدة وحمفاؤىا، إذ كاف مف أبرز النتائج التي تمخضت عف 

لذي أقامو الحمفاء ازدياد التقارب بيف سكاف برليف الغربية وبيف الحمفاء، في الوقت الحصار المذكور وعف الجسر الجوي ا
الذي لـ يستطع فيو السوفيت الحصوؿ عمى قاعدة قوية، وأدى ذلؾ الى ازدياد حدة الحرب الباردة بيف المعسكريف الغربي 

دة وحمفاؤىا بإقامة دولة ألمانيا الغربية االتحادية والشرقي ودفعيـ إلى التمسؾ بمواقفيـ وقد نتج عف ذلؾ قياـ الواليات المتح
حياؿ تمؾ  -الذي تعززت قدرتو العسكرية بامتالؾ السالح الذري -في مناطؽ احتالليا، وقد تمثؿ رد الفعؿ السوفيتي

وجيات الخطوة الغربية بإقامة دولة ألمانيا الشرقية وبذلؾ انقسمت ألمانيا إلى قسميف بسبب اختالؼ وجيات النظر والت
 لمقوى الكبرى. 

 

                                                 

(1) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8; James McAllister, Op,Cit. ,p: 169; Robert D. chulzinger, Op,Cit., p: 219. 
(2) Adam B. Ulam, Op, Cit. , pp: 652-645; Edward Fursdon, The European Defense 

community a history, New York. 1980, p: . 97.  
 الغربية االتحاديةة أي اقؿ مف واحد الى ثالث مف سكاف ألمانيا مة سبعة عشر مميوف نسشرقيبمغ عدد سكاف ألمانيا ال (3)

  .Hans Speier, Op, Cit. , p: 4األخيرة. لإلطالع ينظر: ونقؿ مساحتيا الى النصؼ مف حجـ 
(4) Douglas Botting, Op, Cit. , p: 8; John Lweis Gaddis, Op,Cit. ,pp: 71-74; Robert D. 

Schulzinger, Op,Cit. ,p: 264.  
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 الخاتمة: 
عممت الواليات المتحدة االمريكية عمى دمج منطقة احتالليا في المانيا مع منطقتي االحتالؿ البريطاني والفرنسي 
وتكونت منطقة االحتالؿ السوفيتية، وفي الوقت نفسو عممت عمى التعامؿ المنطقة الغربية بشيء مف المرونة مف خالؿ 

االحزاب السياسية االلمانية بممارسة نشاطيا السياسي وكاف غرض الواليات المتحدة وحمفائيا مف ذلؾ السماح لبعض 
 استئصاؿ الفكر النازي في المانيا. 

وىكذا ادت تمؾ االجراءات الى استمالة سكاف المنطقة الغربية الى جانب المعسكر الغربي، وىو مانتج عنو سد ابواب 
وذ الشيوعي، اال اف ذلؾ االمر ولد رد فعؿ سوفيتي، اذ قاـ السوفيت بمحاصرة برليف الحراج المنطقة الغربية بوجو النف

موقؼ الحمفاء الغريبيف وذلؾ مف خالؿ استقالؿ الحصار الثارة سكاف منطقة االحتالؿ الغربية في المانيا بوجو الواليات 
 المتحدة وحمفائيا الغربييف. 

اؿ ذلؾ الحصار ثـ انشاء جسر جوي المداد المنطقة المحاصرة بما تحتاج وعميو وكمحاولة مف قبؿ الحمفاء الفش
اليو، وىكذا استخدمت الواليات المتحدة المساعدات االقتصادية كوسيمة مف وسائؿ مواجية االتحاد السوفيتي، اذ كاف مف 

اء وقد تمثؿ باستعمالو ابرز النتائج التي تمخضت عف حصار برليف والجسد الحيوي ىو االنتصار المعنوي الذي الحمف
 سكاف المنطقة الغربية الى جانب الحمفاء الغربيوف. 

ومف الجدير بالذكر اف الواليات المتحدة حاولت استخداـ السالح الذري كاداة في الوصوؿ الى تحقيؽ اىداؼ سياستيا 
جديدة كانت بمثابة نتيجة الخارجية وذلؾ مف خالؿ تيديد حالفائيا وخصوميا عمى حد سواء وىو ما اشر بداية مرحمو 

 جديدة وميمة مف نتائج الحرب العالمية الثانية. 
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