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Abstract 

The year 1947 is a turning point in Greece history. Because of the bad economic 

situation and the communist rebels who destroyed the country, the British government who 

was facing economic crisis failed to treat the situation in Greece so both the Greek and the 

British governments asked the government of the United States to stand against the 

communistic spread in Greece and the Middle East.           

 الملخص
، نقطة تحول في تاريخ اليونان بسبب الوضع االقتصادي السيئ الذي عانت منه الحكومة اليونانية 1947يعد عام 

مة من جهة، ومن جهة أخرى، عاث المتمردين الشيوعيين بتدمير البالد وخرابها، وتحت هذه الظروف لم تستطع الحكو 
البريطانية معالجة الوضع في اليونان، الى جانب ذلك كانت الحكومة البريطانية هي االخرى تعاني من أزمة اقتصادية 
كبيرة، وطلبت كل من الحكومة البريطانية والحكومة اليونانية من الحكومة االمريكية التدخل لمساعدة اليونان اقتصاديا 

األمريكية لذلك الطلب على أساس الوقوف بوجه التوسع الشيوعي في اليونان  ، واستجابت الحكومة1947وعسكريا في عام 
 الشرق األوسط بصورة عامة.و  بصورة خاصة

وزير  -الرئيس االمريكي هاري ترومان-الحكومة البريطانية-الحكومة االمريكية-الحكومة اليونانية الكلمات المفتاحية:
 الخارجية االمريكي جورج مارشال

 المقدمة
دراسة االوضاع السياسية في اليونان بعد الحرب العالمية الثانية، من المواضيع الحيوية التي يجب تسليط  تعد 

الضوء عليها، وذلك ألن جذور الحرب الباردة انطلقت من اليونان، بسبب الصراع االيديولوجي بين حكومتي الواليات 
بين الطرفين، فالحكومة االمريكية دعمت النظام الملكي في االتحاد السوفيتي، فأصبحت اليونان ساحة للصراع و  المتحدة

 حين الحكومة السوفيتية وحلفائها ساعدوا المليشيات الشيوعية في شمال اليونان، وهنا تكمن أهمية الموضوع.
ومن دواعي اختيارينا لهذا الموضوع كشف النقاب عن الخفايا الحقيقية التي أجبرت حكومة الواليات المتحدة  

، وحاول الباحثان االجابة عن بعض التساؤالت التي تم 1947ريكية، على أحالل نفوذها محل الحكومة البريطانية عام االم
طرحها على نفسهما بين طيات هذا البحث ومن أهمها: ماذا تستفيد الحكومة االمريكية من مساعدة الحكومة اليونانية التي 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، رفد مكتبتنا العربية بمعلومات تاريخية  كانت تعاني من انهيار اقتصادي كبير آنذاك ؟
 ، في اليونان.1947مهمة جرت خالل عام 

وتضمن البحث مقدمة وخمسة محاور وخاتمة، درس المحور االول الظروف التي أدت الى بروز النفوذ االمريكي  
يطرة على مساحات واسعة من البالد وذلك بدعم مباشر من في اليونان، والتي من أهمها، قيام المليشيات الشيوعية بالس

بعض دول الجوار الجغرافي، وغير مباشر من الحكومة السوفيتية، وناقش المحور الثاني تزايد االهتمام االمريكي باليونان، 
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وعية ومن وقف وذلك بسبب موقعها الجغرافي المتميز بالنسبة الى الشرقين االدنى واالوسط، فقد هدفت المليشيات الشي
خلفاها الى اقامة نظام شيوعي في اليونان، حتى يتغلغل النفوذ الشيوعي الى المناطق الغنية في النفط، والسيما، ايران مما 

 يشكل تهديد للنفوذ النفطي االمريكي في منطقة الخليج العربي.
ية على المستوى المحلي واالقليمي وتابع المحور الثالث مراقبة الحكومة االمريكية للنشاطات الشيوعية اليونان 

والدولي، ونتيجة لذلك شجعت الحكومة االمريكية الحكومة اليونانية على محاربة الفساد وتحسين الوضع االقتصادي حتى 
تحصل الحكومة اليونانية على التأييد الجماهيري الواسع، وتكفل المحور الرابع بدراسة االسباب التي دعت الحكومة 

لى الحكومة االمريكية ألن تسد فراغها في اليونان وذلك ألن بريطانيا كانت تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، البريطانية ا
وبما إن الواليات المتحدة تحمل كافة المؤهالت ألن تحل محل الحكومة البريطانية فإنها أخذت زمام البادرة في اليونان، 

االمريكية الموجودة هناك عن طريق تقاريرها الى مساندة اليونان في وناقش المحور االخير تشجيع البعثة الدبلوماسية 
 محنته.

ومن أهم المصادر والمراجع المعتمدة في البحث، الوثائق االمريكية المنشورة على موقع وزارة الخارجية االمريكية،  
أستفاد البحث منها في جميع  التي شكلت الحجر االساس لمادة هذا البحث وذلك ألنها وفرت للباحث مادة رصينة وأصيلة

، 1949-1943( عن التدخل االمريكي في اليونان Lawrence S. Wittnerمفاصله، الى جانب ما كتبه لورانس ويتنر )
(American Intervention in Greece, 1943-1949 وكذلك ماكتبة هوارد جونز ،)Howard Jones) عن نوع ،)

 A New“(Kind of War”: America'sة األمريكية وعقيدة ترومان في اليونان، االستراتيجية العالميو  جديد من الحرب
Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece وهذا ال يعني اغفال بقية المصادر والمراجع وانما ،)

 المصادر والمراجع التي تمت االشارة اليها كانت قريبة من مغزى البحث. 
 ت الى بروز النفوذ االمريكي في اليونان:أواًل: الظروف التي أد

، ينصب في 1946-1943كان الخطاب السياسي االمريكي تجاه السياسة البريطانية في اليونان خالل االعوام  
ومنتقدًا للسياسة البريطانية غير المرحب بها هناك، باعتبارها مؤيده ألعمال العنف التي ارتكبها اليمين  ،معادته للشيوعية 

لقوى السياسية اليسارية، الذي أدى بدوره الى دعم الحكومة البريطانية االنظمة الرجعية في اليونان، الى جانب ذلك بحق ا
، تغيرت 1945تأكد للحكومة االمريكية التزام ستالين مع تشرشل باالتفاق بتقسيم مناطق في البلقان، ولكن في بداية عام 

، وخسر تشرشل انتخابات في 1945لسياسية، فقد توفي روزفلت في نيسان عام المعادلة السياسية نتيجة تغير القيادات ا
اتخذت السياسة االمريكية موقفًا جديدًا من الصراع اليوناني حيث زاد موقفها العدائي تجاه الشيوعية و  (1)،1945تموز عام 

، 1946اط عام في التاسع من شببصورة عامة، والسبب في ذلك يعود الى الخطاب الذي ألقاه الرئيس السوفيتي ستالين 
ن الحروب المستقبلية بين النظامين ال الذي أكد فيه على " إن االشتراكية والرأسمالية متعارضتان وال يمكن أن تلتقيا، وا 

  (2)".مفر منها
 االستفتاء استغلت القوى الشيوعية الظرف االقتصادي السيء الذي مرت به اليونان، والسيما بعد أن كانت نتيجة 

، لصالح عودة الملك، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أظهر أغلبية السكان اليونانيين عدائهم 1946في أيلول عام 
للشيوعية، ونتيجًة لذلك فقد بدأت جبهة التحرير الوطني بإعادة سيناريو الحرب االهلية مرة أخرى، وأخذت تستعد لها بصورة 

في مناطق الحدود المشتركة مع يوغسالفيا وألبانيا، وعملت على تحريض  فعلية، بعد أن أعادت تسليح نفسها، والسيما
 (3).الشعب اليوناني للوقوف بوجه المؤسسة السياسية الحاكمة في اليونان

لقد حاولت الحكومة البريطانية، إعادة تثبيت سيطرتها، على االراضي اليونانية التي سيطرت عليها الميلشيات  
على يقين تام، بأن ذلك سيكلفها مبال، مالية كبيرة، والسيما ان الحرب العالمية الثانية أرهقت  الشيوعية، إال انها كانت

ميزانيتها، ومن جانب أخر، فإن الوضع االقتصادي اليوناني كان في وضع يرثى له، وذلك لعدة أسباب منها: إصابة طرق 
مشردين وآالف القرى المدمرة وفي ظل تلك الظروف فان النقل بالشلل في شمال اليونان، وهناك أعداد هائلة من السكان ال
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الحكومة اليونانية عاجزة عن الخروج من هذه االزمة، ولذلك لجئ العديد من اليونانيين الى المليشيات الشيوعية، االمر الذي 
 Lawrence)س. وينتر فتح الباب أمام السوفييت للتدخل في الشؤون الداخلية اليونانية، وهذا الرأي أكده المؤرخ لورانس أ

S. Wittner على تعاون السوفييت مع جبهة التحرير الوطني، والدليل على ذلك إن مصادر االستخبارات االمريكية ،)
ومن ناحية أخرى هناك رأي أخر مفاده  (4)جبهة التحرير الوطني.و  اعترضت العديد من الرسائل المتبادلة بين السوفييت

هذا الرأي أيده المؤرخ هوارد جونز و   بالشؤون السياسية اليونانية من الناحية الظاهرية،أبداء السوفييت اهتماما قليال
(Howard Jonesفقد أكد على إن السوفييت أرسلوا بعثة )(5) لليونان خالل الحرب العالمية الثانية، وعند االطالع على 

  (6)لى السلطة.المنظمات الشيوعية رفضت تلك البعثة استيالء الشيوعيون اليونانيين ع
يرى الباحثان إن الحكومة البريطانية خرجت من الحرب العالمية الثانية، وهي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة،  

فبداًل من معالجة جراحاتها االقتصادية، أخذت بتحمل ما ال طاقة لها عليه، وهو زيادة التكاليف المادية والبشرية البريطانية، 
والحرب االهلية اليونانية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المخابرات االمريكية لم تغفل  بسبب االضطراب السياسي

االتصاالت بين القوى الشيوعية اليونانية والسوفييت ولن تنطلي كل االدعاءات السوفيتية بأنها تعد اليونان منطقة نفوذ 
 بريطانية.
ا بوسعهم لزعزعة االوضاع السياسية في اليونان عن طريق وقدمت كل من ألبانيا، ويوغسالفيا، وبلغاريا، كل م 

مساعداتها السخية للمنظمات الشيوعية اليونانية المناوئة للحكومة الملكية، والغرض من تلك المساعدات تحويل منطقة 
لرغم مما كانت البلقان برمتها الى منطقة ذات أنظمة سياسية موالية للفكر الشيوعي، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى على ا

تعانيه بريطانيا من ضائقة اقتصادية إال إنها لم تبخل على الحكومة اليونانية ماديًا وعسكريًا على حد سواء، وساعدتها على 
إعادة بناء الجيش اليوناني وتزويده باإلمدادات والمعدات العسكرية، ولكن الجهود البريطانية لم تلقي ثمارها فإن تشكيل 

غرار الجيش البريطاني في دولة فقيرة جدًا، فضاًل عن وجود أعداد كبيرة من الضباط والخدمات جيش يوناني على 
المساعدة لهم قليلة على سبيل المثال المركبات التي بحوزتهم عددها محدود جدًا قياسًا بنوعية القتال، ولم تضبط البعثة 

االمر أحبط صغار الضباط بحيث تعرضت المؤسسة العسكرية البريطانية نظام االقدمية في الجيش اليوناني، وهذا 
العسكرية الى سلسلة من التطهير السياسي، ونتيجًة لذلك اعترفت الحكومة البريطانية في أكثر من مناسبة خالل عام 

 (7)، بعدم قدرتها على تحمل النفقات المالية في اليونان ومواصلة توريد االسلحة والمعدات لها.1946

ن نستنتج إن الحكومة البريطانية لم تستطع إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية في اليونان، والسبب مما تقدم يمكن أ 
في ذلك يعود الى إن اعادة بناء المؤسسة العسكرية اليونانية يحتاج الى أموال طائلة تصرف لشراء المعدات واالليات 

ملت الحكومة البريطانية على تنفيذ هذا االمر، فإنه والتجهيزات العسكرية، هذا من جانب ومن جانب أخر، فإنه ربما لو ع
سيقف حجر عثرة أمام العالقات البريطانية السوفيتية، والسيما إن كال الدولتين كانتا على وفاق سياسي خالل الحرب 

 العالمية الثانية لمواجهة دول المحور.
 ثانيًا: تزايد االهتمام االمريكي باليونان:

المتحدة االمريكية، بأهمية اليونان من الناحيتين السياسية واالستراتيجية، على لسان وزير  واعترفت حكومة الواليات
، على إن اليونان قد يكون العامل الحاسم 1946خارجيتها بيرنز الذي أعلن في الحادي والعشرين من تشرين االول عام 
بلقان الذي ال يحكمه الشيوعيون، وشكلت اليونان في توجيه مستقبل الشرقين االدنى واالوسط بوصفها البلد الوحيد في ال

عائقًا وحيدًا أمام الهيمنة السوفيتية على الشرق االوسط، واعترفت وزارة الخارجية بالقيمة السياسية لليونان، واعتقدت إن 
ر الفشل في الدفاع عن اليونان ضد الهيمنة الشيوعية من شأنه تشجيع حركات حرب عصابات مماثلة من قبل عناص

 (8)شيوعية في بلدان أخرى.

ويمكن القول إن الحكومة االمريكية لم تهمها استقرار االوضاع في اليونان بالدرجة االساس بل مصالحها فوق كل  
االعتبارات، فما كان يهمها هو أيجاد جدار واقي للتمدد الشيوعي لتركيا وايران، ألنه إذا تحولت االنظمة السياسية في هذه 
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انظمة موالية الى الحكومة السوفيتية فهذا معناه تغلغل النفوذ السوفيتي الى منطقة الخليج العربي ومن ثم البلدان الى 
 سيطرته على النفط الخام وهذا ما ال ترغب به حكومة الواليات المتحدة االمريكية.

(، (Archibald Clark Kerr (9)والتقى السفير البريطاني في الواليات المتحدة االمريكية أرشيبالد كالرك كير 
، وخالل اللقاء أعرب عن قلق الحكومة 1947بوزير الخارجية االمريكي بيرنز في واشنطن في الرابع من كانون الثاني عام 

إن حكومته تتوقع مساعدات البريطانية من التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء اليوناني تسالداريس والذي قال فيه: " 
إن حكومة الواليات "، إال ان وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية نقد ذلك وقال: "ومة األمريكيةمالية عاجله من الحك

" االمر الذي أدى الى تقارب وجهات النظر بين المتحدة االمريكية غير ملتزمة بتقديم أي معونات الى الحكومة اليونانية
أن ذلك التصريح مفيد له ولوطنه، من الناحية السياسية، والجهة الحكومتين البريطانية واالمريكية، وأعتقد تسالداريس ب

وأعرب بيرنز عن  ،(Export-Import Bank) (10)الوحيدة التي من حقها أن تمنح القرض هي بنك االستيراد والتصدير
خيب ألمال انزعاجه من الوضع االقتصادي اليوناني آنذاك، وقدم اقتراح الى تسالداريس مفاده عدم أطالق أي تصريح م

الشعب اليوناني، وبصورة عامة الكونغرس متعاطف مع الحكومة اليونانية ويمكن أن يصادق باألغلبية على إعطاء قرض 
  (11)للحكومة اليونانية.

ورد رئيس الوزراء تسالداريس على وزير الخارجية االمريكي بيرنز بسبب انزعاجه من تصريحه بخصوص  
بعثها له بواسطة السفير االمريكي في اليونان ماكفي وذلك في الحادي عشر من كانون المساعدات االمريكية، برسالة 

، فقد عبر عن أسفه لعدم تدخل حكومة الواليات المتحدة في المسائل السياسية الداخلية في اليونان، في 1947الثاني عام 
الدعم الخارجي الذي أدى الى انعزال  ذلك الظرف الحرج الذي رفضت فيه المعارضة المشاركة في الحكومة، نتيجة عدم

أنا ال أرى أي سبب لقبول االقتراح االخير من الخارجية " المعارضة، وأضاف ماكفي تعليق على تلك الرسالة بالقول:
البريطانية، والسيما أن رئيس الوزراء تسالداريس نفسه سعى الى توسيع القاعدة السياسية للحكومة عن طريق 

فورية من الحكومة االمريكية لكي يتمكن من التعاون مع المعارضة لتشكيل حكومة ذات تمثيل  الحصول على مساعدات
  (12).سياسي واسع وذلك يتوافق مع ما كان يروم إلية الملك اليوناني..."

ويمكن االستنتاج مما تقدم إن الحكومة البريطانية كانت تخشى على مصالحها في اليونان لذلك لم تفسح المجال  
لم تكن الحكومة االمريكية متحمسة للتدخل المباشر في اليونان ما دام و  م الحكومة االمريكية للتدخل المباشر في اليونان،أما

مصالحها في مأمن بوجود النفوذ البريطاني، ولكن السفير االمريكي أراد تنبيه الحكومة االمريكية الى الحاجة الحقيقية لدعم 
 الحكومة البريطانية عن مساعدتها. الحكومة اليونانية في ظل عجز 

 (13)وتغيرت سياسة وزارة الخارجية االمريكية تجاه الطبقة السياسية اليونانية مع تقلد جورج سيتلت مارشال 
(George Catlett Marshall منصب وزير الخارجية، ففي ذات اليوم الذي تقلد فيه المنصب، في الحادي والعشرين ،)

إن الطبقة السياسية اليونانية هي ، بعث مذكرة سرية الى السفارة االمريكية في أثينا مفادها "1947من كانون الثاني عام 
"، الجهة الوحيدة القادرة على تحمل أعباء الحكم وتشكيل الكابينة الوزارية القادرة على السير في البالد نحو بر االمان

باالستمرار في دعم المشاريع السياحية في اليونان والتي ال تحظى وعلى الرغم من إن الرأي العام االمريكي كان غير راغبًا 
بدعم شعبي من اليونانيين أنفسهم، كما أنه كان مدركًا لما يروم له الشيوعيين في سعيهم للعبث باالستقالل السياسي لليونان 

 ة، ونجحت في زيادة الشكوك بوالءوأمنها االقليمي، إذ اخترقت الشيوعية الدولية بعض القوى السياسية اليسارية اليوناني
وطنية تلك الجماعات وخلق الشقاق وعدم الثقة فيما بينهم، لذلك البد من تعاون االحزاب اليمينية مع االحزاب اليسارية و 

بعض الشخصيات المستقلة من اجل عزل المتطرفين الشيوعيين، وحينذاك يمكن تبني برنامج لتطوير و  المناهضة للشيوعية،
 (14)اليونانية.السياحة 

الحكومة االمريكية، والرأي العام  ويرى الباحثان إنه على الرغم من التناقض الواضح في وجهات النظر بين 
االمريكي في دعم وتقوية المشاريع السياحية في اليونان، والتي ستؤمن بالتالي مردود مالي يعمل على اعادة هيكلة 
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ات المتحدة االمريكية سعت جاهدة الى مساعدة حكومة اليونان في تثبيت اركانها، االقتصاد اليوناني، اال ان حكومة الوالي
 وبناء سياستها الداخلية باالتفاق مع القوى السياسية اليسارية اليونانية.

 ثالثًا: مراقبة الحكومة االمريكية النشاطات الشيوعية المحلية واالقليمية والدولية في اليونان:
المتحدة تراقب نشاط المليشيات الشيوعية اليونانية، في وسط وشمال اليونان بقلق بال، فقد  وكانت حكومة الواليات 

وجه السفير االمريكي في اليونان ماكفي مذكرة شديدة السرية الى وزير خارجية الواليات المتحدة مارشال، في السابع من 
ارج الحدود لتحقيق أغراضها السياسية، وتركز ، وضح فيها إن المليشيات الشيوعية تلقت الدعم من خ1947شباط عام 

نشاطها في شمال اليونان وأمتد الى وسطها، وفي نهاية المطاف إن الحزب الشيوعي اليوناني تعاون بشكل كامل مع 
ويرى الباحثان إن الحزب  (15)األطراف السالفية، وطالب بتدخل الجيش الروسي لتغيير الخارطة السياسية اليونانية.

اليوناني لم يكن تحركه السياسي مبني على أساس المصلحة الوطنية بل على أساس المصلحة االيديولوجية  الشيوعي
للحزب، والتي من أولوياته القضاء على االنظمة الرأسمالية ونفوذها في المنطقة حتى ولو كلف ذلك خسارة جزء من 

 االراضي اليونانية.
ن طريق وزير خارجيتها مارشال الحكومة اليونانية في السابع عشر من ودعت حكومة الواليات المتحدة االمريكية ع 

، الى القيام ببعض القرارات التي كانت تطالب بها جبهة التحرير الوطني، والغرض من تلك االجراءات 1947شباط عام 
رارات أصدرا عفو عام، هو تطمين القوى السياسية اليسارية المشككة بقدرة الحكومة على أجراء اصالح سياسي ومن تلك الق

ونزع السالح خارج أطار الدولة، وتطهير أجهزة الدولة من العناصر المفسدة، والسيما موظفي الخدمة المدنية، واتخاذ 
عادة تنظيم القوائم االنتخابية من أجل عقد االنتخابات للحكومة الجديدة، وتلك االجراءات  التدابير الضريبية الصارمة، وا 

كسب ثقة غالبية الشعب اليوناني، ومن ناحية أخرى نبهت الحكومة االمريكية الحكومة اليونانية بوجود يمكن من خاللها 
أقلية شيوعية هدفها شل الحكومة اليونانية والتسلسل الى المناصب المهمة في الدولة وذلك بتوجيه من قبل الحكومة 

  (16)السوفيتية.
ت المتحدة كانت تفكر بصورة جدية بإيقاف التمدد الشيوعي داخل ويمكن االستنتاج مما تقدم إن حكومة الواليا 

اليونان عن طريق االصالح السياسي، الذي تمثل بمحاولة كسب القوى اليسارية المعتدلة، لعزل الشيوعيون المتطرفين غير 
 المتعاونين مع الحكومة اليونانية آنذاك.

مدى سيطرة الحكومة السوفيتية على سلطة القرار ومن جهة أخرى فقد رغبت الحكومة االمريكية في معرفة  
وهو أحد موظفي  ،(Mark Foster Ethridge) (17)للميلشيات المسلحة في اليونان، لذا فقد أرسلت مارك فوستر ايثريدج

وزارة الخارجية االمريكية ومجلس االمن التابع لألمم المتحدة للتحقيق في المناطق الحدودية لليونان، فكتب تقريرًا شديد 
، بين فيه ان الحكومة السوفيتية تعمل 1947السرية الى وزير الخارجية االمريكي مارشال في السابع عشر من شباط عام 

الفكار الشيوعية داخل المجتمع اليوناني، وذلك عن طريق استغالل الصحافة اليونانية المعارضة جاهدة على بعث ا
لمهاجمة الحكومة اليونانية، الى جانب ذلك كان السوفييت على قناعة بأن السيطرة االيدلوجية على اليونان بات قريبًا وقد 

وفرار أعداد كبيرة منه الى جانب تلك المليشيات، وبذلك يكون في غضون بضعة أسابيع، فانخفاض الروح المعنوية للجيش، 
أخذت الخرائط العسكرية تميل لصالح قوات المليشيات الشيوعية وفي حالة عدم تكثيف الجهود البريطانية واالمريكية فإن 

  (18)اليونان ساقطة ال محال في المدار السوفيتي.
، أكد 1947ارجية االمريكية في الحادي والعشرين من شباط عام يزاد على ذلك بعث ايثريدج تقريرًا أخر لوزارة الخ 

فيه على سياسة التراخي للحكومة البريطانية واليونانية تجاه تمدد ونمو وسيطرة المليشيات الشيوعية على مساحات واسعة 
تدهور االوضاع هو  من االراضي اليونانية، في ظل انخفاض الروح المعنوية للجيش البريطاني واليوناني، وما ساعد على

قيام الحكومة البريطانية بسحب نصف قواتها العسكرية من اليونان، واعترفت وزارة الخارجية البريطانية بإمكانية وقوع 
الذي ال يمكن فصله عن الوضع السياسي،  (19)اليونان بصورة نهائية بيد الشيوعيين، فيمكن استغالل الوضع االقتصادي
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ت االقتصادية جرى استثمارها على أكمل وجه من الناحية السياسية، فاستخدم السوفييت الحيلة فالصراع الداخلي واالزما
  (20)لكسب الوقت للتركيز في الشؤون الداخلية اليونانية والمماطلة في عمل لجنة الحدود.

الحكومة االمريكية بل  ويرى الباحثان إن الحكومة البريطانية لم تتخذ تلك اإلجراءات بطريقة استفزازية من أجل أثارة 
ان ظرفها االقتصادي حتم عليها ذلك، وبالمقابل الحكومة االمريكية سعت الى تعويض الحكومة اليونانية عن اضمحالل 

 النفوذ البريطاني عن طريق رسم برامج سياسية واقتصادية إلنقاذ اليونان مما هي فيه. 
  لسد الفراغ في اليونان: رابعًا: دعوة الحكومة البريطانية للحكومة االمريكية

، وفي ذات اليوم بعث 1947قررت بريطانيا خفض مساعداتها في اليونان في الحادي والعشرين من شباط عام  
(، مذكرة شديدة السرية الى (Dean Gooderham Acheson (21)وكيل وزير الخارجية األمريكي دين جوردهام أتشيسون

حقائق االزمة اليونانية واحتمال االنهيار الوشيك في )كية مارشال بعنوان هو وزير خارجية الواليات المتحدة االمري
وبينت المذكرة بأن مصادر المعلومات االمريكية في اليونان أكدت على احتمال حدوث انهيار اقتصادي ومالي ، (اليونان

تي وهي كل من البانيا، ويوغسالفيا وشيك، الى جانب حقيقة إن الشيوعيين اليونانيون والحكومات الخاضعة لالتحاد السوفي
وبلغاريا، بذلت كل جهد ممكن لمنع أي تحسن في الوضع الداخلي اليوناني، وهدفت تلك الجهود الى جعل موقف الحكومة 
اليونانية ال يمكن الدفاع عنه في ظل توجهاتها آنذاك، والهدف األساسي من ذلك أيجاد نظام سياسي موالي للسوفييت في 

ي ظل انهيار معنويات الجيش اليوناني وسوء تجهيزه، وسيطرة المليشيات الشيوعية على المناطق الخاضعة لها، اليونان، ف
 (22)سيطرة تامة بمضاعفة الدعم والتشجيع الخارجي للعناصر الشيوعية المتمردة على الحكومة اليونانية.

من خالل عدم وجود دعم كاٍف من جانب للهيمنة الشيوعية  إن استسالم اليونانفضال عن ذلك ذكر اتشيسون " 
حكومتي الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا العظمى، قد تؤدي في نهاية المطاف الى فقدان الشرق االدنى كله، 
والشرق االوسط، وشمال افريقيا. فإن توحيد الموقف من قبل االقليات الشيوعية اليونانية مع العديد من البلدان االخرى، 

  (23)طريق وسط مع الحكومات االخرى." يبهم العدوانية التي تعيق جدية الوصول الىفي أسال
نما   ويرى الباحثان إن اآلراء التي طرحها وكيل وزير الخارجية الواليات المتحدة اتشيسون لم تأتي من فراغ، وا 

ان، دور كبير في تحليل مستقبل الخارطة للتقارير االمريكية التي كانت تصل إليه من قبل الدبلوماسيين االمريكيين في اليون
السياسية في حال خسارة النظام الملكي اليوناني الموالي لألنظمة الرأسمالية الغربية، فعند ذاك ال ينفع الندم على خسارة 

 يحصل الواليات المتحدة االمريكية برفقة بريطانيا لنفوذهم ليس في الشرق االدنى واالوسط بل حتى شمال افريقيا، ولكي ال
  ذلك ال بد من تقديم الدعم الكافي للحكومة اليونانية للوقوف بوجه المد الشيوعي واحتوائه.

ومن أهم التوصيات التي طالب بها اتشيسون من وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية مارشال، هو إقامة  
الغرض من ذلك و  ن أحزاب اليسار، والشيوعيين،تحالف وطني واسع من القوى الوطنية اليونانية ضد العناصر المتطرفة م

كسب ثقة غالبية الشعب اليوناني، ومن المرجح أن يلقي قبواًل إذا كان مصحوبًا بمساعدات ملموسة من حكومتي  التحالف
ى الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا، فضال عن ذلك أجراء إصالحات جذرية في إدارة الحكومة اليونانية والقضاء عل

الفساد المستشري في مفاصل دوائر الدولة، فلم تستطع المساعدات الخارجية وال الموارد المحدودة في اليونان أن تحقق 
الرفاهية لجميع الشعب اليوناني عندما تدار أجهزة الدولة من قبل حكومة عاجزة، فال بد من إعادة تنظيم الخدمة المدنية، 

مما هو فيه، وبعد ستة  القروض والمنح واالغاثة االقتصادية والعسكرية إلنقاذ اليونانوعلى حكومة الواليات المتحدة تقديم 
 (24)أيام نقل وزير خارجية الواليات المتحدة مارشال تلك التوصيات الى الرئيس ترومان.

تحمل  ، عدم قدرتها على1947وبينت الحكومة البريطانية للحكومة االمريكية في الرابع والعشرين من شباط عام  
المساعدات االقتصادية المقدمة لحكومتي اليونان وتركيا، وذلك بسبب سوء أوضاعها االقتصادية، على الرغم من ادراكها 
للخسارة الكبيرة التي تلحق باألنظمة الرأسمالية، عند وقوعهما تحت النفوذ السوفيتي، وفي حالة المحافظة على استقاللهما 

حكومة الواليات المتحدة التكفل بتقديم المساعدات المالية والمعدات العسكرية لهما، ومن  السياسي وأمنهما االقليمي فعلى
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ويمكن  (25)أجل تحديد نوع المساعدة هناك ضرورة ملحة الجتماع هيئة االركان المشتركة البريطانية واالمريكية في واشنطن.
جاد بالحكومة االمريكية التي تمتلك كل المؤهالت ولديها القول إن الحكومة البريطانية لم يكن لديها خيار أخر غير االستن

  القدرة السياسية واالقتصادية لمعالجة االخطاء العسكرية الناجمة عن تمدد المليشيات الشيوعية على االرض اليونانية.
والعشرين  بعث وزير خارجية الواليات المتحدة االمريكية مارشال تقرير الى الرئيس االمريكي ترومان في السادس 

نحن على قناعة تامة من المعلومات التي وردتنا من الحكومة البريطانية ، وضح فيها ما يأتي: "1947من شباط عام 
، والسيما 1947أذار  31التي أكدت على عدم قدرتها على تقديم المساعدات المالية الى الحكومة اليونانية الى ما بعد 

االمريكية، ولذلك وجب علينا أتخاذ  مر من شأنه تهديد أمن الواليات المتحدةأن الوضع في اليونان متدهور، وهذا اال
خطوات فورية لتقديم كل المساعدات الممكنة لليونان، وعلى نطاق أضيق لتركيا. نحن ندرك هناك حاالت مماثلة تتطلب 

القول إن حكومة الواليات ويمكن  (26)مساعدات كبيرة من هذه الحكومة في مناطق أخرى، وهي اآلن قيد الدراسة..."
المتحدة كانت تدرك تماما ما تبتغيه الحكومة السوفيتية في جعل أكبر عدد ممكن من الدول تقتدي بها في نموذج الحكم، 
وكانت المحطة االولى اليونان، ولذلك جابهت الحكومة االمريكية تلك التوجهات عن طريق إعالن مبدأ ترومان ومشروع 

اللحظة بدأ التخطيط لتكوين حلف جماعي للدول الموالية للواليات المتحدة ولاليدلوجية الرأسمالية مارشال، بل منذ تلك 
  .1949وبالفعل تأسس حلف شمال االطلسي في نهاية المطاف عام 

وأبلغت السفارة البريطانية وزارة الخارجية االمريكية قرارها القاضي بأنهاء المساعدات الى اليونان وتركيا بحلول  
، وأقرت الواليات المتحدة باآلثار المترتبة على نهاية المساعدات البريطانية، فقد 1947الحادي والثالثون من أذار عام 

أوجز وكيل وزارة الخارجية االمريكية أتشيسون، الى وزير الخارجية الواليات المتحدة االمريكية مارشال في ذلك الحين، 
نانية، بعد االنسحاب البريطاني، وركزت التوصيات على االصالح السياسي للمساعدة في الحفاظ على الحكومة اليو 

 (27)واالقتصادي مع استمرار المساعدات المالية االمريكية.

لبحث قضية ارسال مساعدات عاجلة لليونان، وقدرت احتياجاتها  (28)اجتمعت هيئة االركان المشتركة في واشنطن 
فقات العسكرية والمدنية، وال بد من دعم فعلي لليونان من أجل الحفاظ عليها من الوقوع مائتين وثمانين مليون دوالر، لسد الن

وافقت حكومة الواليات المتحدة االمريكية على تحمل العبء المالي االكبر في اليونان منذ االول و  تحت السيطرة السوفيتية،
لليونان لألشراف على االموال المتاحة لها واعطاء  رغبت الواليات المتحدة بأرسال بعثة اقتصاديةو  ،1947من نيسان عام 

المشورة في اعادة البناء االقتصادي اليوناني، واكدت هيئة االركان المشتركة على إن هناك قاعدة جماهيرية واسعة من 
رض سكان الواليات المتحدة لم تدرك خطورة الوضع السياسي في اليونان وتركيا، وكذلك بعض أعضاء الكونغرس فإن تع

أوربا، بالنسبة ألمن ورفاهية الواليات المتحدة و  الشرق االقصى الشرق االدنى للخطر الشيوعي ال يقل أهمية من تعرض
 (29)االمريكية.

ويمكن االستنتاج مما تقدم إن حكومة الواليات المتحدة االمريكية أدركت بأن الواقع السياسي فرض عليها أن تمسك  
اليونان وتركيا، ألنه التفريط بهما معناه سيطرة الشيوعيين على الشرق األدنى، وهذا ما ال ترغب زمام المبادرة السياسية في 

رفاهية شعبها، وفي المقابل أرادت الحكومة البريطانية الخروج بأقل و  به الحكومة االمريكية بل عدته تهديد ألمنها القومي
 بها. الخسائر من اليونان في ظل الظروف السيئة الذي كانت تمر 

  خامسًا: دور البعثة الدبلوماسية االمريكية في اليونان:
أستند مارشال الى تقييمه للوضع في اليونان وتقديم المساعدة لها، بناءًا على المعلومات التي أرسلت إليه من قبل  

أحد مندوبي مجلس  ،يدجايثر و  ثالث ممثلين امريكيين في اليونان وهم كل من السفير االمريكي في اليونان لينكولن ماكفي،
رئيس البعثة االقتصادية االمريكية  ،(Paul Aldermandt Porter) (30)وبول الديرماندت بوتر ،االمن التابع لألمم المتحدة

 ، فقد بذل االخير جهودًا مضنية عن طريق لقاءاته برجال االعمال اليونانيين والقائمين على االقتصاد هناك،(31)في اليونان
لك شكك في قدرة الحكومة اليونانية على استعادة االستقرار االقتصادي، وبين االسباب التي أدت الى عدم انعاش نتيجة لذو 
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االقتصاد اليوناني بعد الحرب العالمية الثانية والتي كان أبرزها الحالة النفسية المنهارة للشعب اليوناني، وشعوره بالعجز 
، وأعتقد بأن الحكومة اليونانية على استعداد لقبول اقتراحاته، ولكن شك بقدرة العام بسبب ما تلقاه من مدسي خالل الحرب

الحكومة اليونانية على تنفيذها، وأكد على إن سياسة الحكومة اليونانية ضعيفة، ومبنية على السلوكيات الفردية للسياسيين، 
 (32)بمفردها على معالجة تلك المشاكل.وليس حكومة على أساس المفهوم الغربي، وأشار الى عجز الحكومة اليونانية 

ويرى الباحثان إن الظرف السياسي اليوناني، لم يكن يسير على وفق ما تروم إليه السياسة االمريكية، فالناحية االقتصادية  
يين كل سيئة جدًا، وأنعكس ذلك سلبًا على الواقع السياسي، وبرزت المصالح السياسية والطموحات الفردية للسياسيين اليونان

 تلك االمور رمت بظاللها على أجبار الواليات المتحدة ألن تسد الفراغ الذي تركه البريطانيون في هذه المنطقة.
ولعبت الملحقية العسكرية االمريكية في اليونان دورًا مميزًا في رفد حكومة الواليات المتحدة االمريكية بمعلومات  

وفي مختلف الجوانب، التي كانت ترفع على شكل توصيات في نهاية المطاف  استخبارية مهمة لتقييم الوضع في اليونان
تصل الى الرئيس االمريكي، ونتيجًة ألهمية ما قدمته الملحقية العسكرية من معلومات مهمة كانت وزارة الخارجية االمريكية 

ت االمريكية في اليونان التي أسلفنا وأكدت مصادر المعلوما (33)تبني استراتيجيتها المستقبلية في عالقاتها مع اليونان،
ذكرها، على تعرض اليونان لضغوط خارجية فرضت على بنيتها السياسية من قبل دعم خارجي سوفيتي مثله على االرض 
نشاط الميليشيات الشيوعية في شمال اليونان، وفي نهاية المطاف رفعت توصية الى وزارة الخارجية االمريكية مفادها تقديم 

اقتصادية للحكومة اليونانية مقترنه ببعض الشروط، وأن تكون أكثر النفقات للجانب العسكري على حساب مساعدات 
  (34)الجانب االقتصادي، في ضوء العنف المحلي المتزايد المسنود من جهات خارج الحدود اليونانية.

يد اللحظة التي أعلن فيها ترومان عن ويمكن االستنتاج مما تقدم بأن وجود النفوذ االمريكي في اليونان، لم يكن ول 
مبدئه بل الظرف السياسي هو الذي فرض على الحكومة االمريكية ألن تحل محل الحكومة البريطانية بصورة مباشرة التي 
ذهب بريقها وسطوتها العالمية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، فضال عن المستجدات السياسية التي برزت على الساحة 

ية، والسيما ظهور االتحاد السوفيتي كدولة عظمى أصبحت تتحكم بالقرار العالمي الى جانب الواليات المتحدة العالم
االمريكية، والسباق االيدلوجي بين الطرفين من أجل بسط مبادئهم االيديولوجية في العالم، كل ذلك االمر كانت بدايته في 

لباردة، وكما أسلفنا فإن مصادر المعلومات االمريكية وفرة المعلومات الالزمة اليونان فإنها النقطة التي انطلقت منها الحرب ا
 للتدخل االمريكي المباشر في اليونان، والذي تجسد في مبدأ ترومان.

 الخاتمة
 جاءت خاتمة البحث محملًة بالنتائج االتية: 
 ألبانيا، )جوار الجغرافي وهي أثبت البحث إن المتمردين الشيوعيون في اليونان مدعومين من قبل بعض دول ال

وبلغاريا، ويوغسالفيا(، وكذلك االتحاد السوفيتي، وكان لديهم مشروع سياسي يهدف الى تحويل اليونان الى نظام 
 شيوعي موالي لالتحاد السوفيتي.

  القضية كشف البحث الحالة االقتصادية المزرية في الحكومة البريطانية، التي دفعت الحكومة االمريكية الى تبني
 اليونانية ومساعدة اليونان.

  تأكد من دراسة البحث استغالل المتمردون الشيوعيين االوضاع االقتصادية السيئة في اليونان، وعجز الحكومة
عن معالجة الواقع االقتصادي، لذلك انضمت أعداد كبيرة من الجماهير في شمال البالد، عسى أن ينتشلهم أولئك 

 ريض، ولكن ما قام به المتمردين زاد الوضع سوءًا في البالد.المتمردين من واقعهم الم
  ظهر من دراسة البحث إن الحرب الباردة بين حكومة الواليات المتحدة االمريكية وحكومة االتحاد السوفيتي

  انطلقت من االراضي اليونانية.
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