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 المقدمة:
األطروحة محاولة لفهم العوامل واملتغيرات التي أدت الى تشكيل ميثاق وارشو, وتحديدد األدوار التدي قداه   دا تمثل 

 امليثاق اثناء مرحلة مهمة من مراحل التاريخ األوربي التي ُعرفت بد"الحرب الباردة".

ددا ن مدددن أامهدددا, بدددرو   تلتدددين شدددهدت ااعدددواه التدددي أعءبدددت انل ددداء الحدددرب العامليدددة الثانيدددة  سلسدددلة مدددن املتغيدددرات  د

, فءددد اىعكسددت تلدد  التغيددرات ع ددى ميددل  , ومددن ثددمل
 
متضدادتين, أدت للددى انءسدداه العددالم مددابين معسددكرين مختلفددين ايدددولوفيا

وتوفهدددددات الددددددو  األوربيدددددة, طبءدددددا ملادددددالحها األيديولوفيدددددة والسياسدددددية والعسدددددكرية, فضدددددال عدددددن, مسدددددا ل الددددددفا  املشددددد ر  

توفت بعءد ااتفاقيات واملعاادات الثنا ية, ومن ثم طورت خال  اعدواه الحدرب البداردة, لتادب  والتعاون العسكري, التي 

كل في منتاف أيار عاه 
ُ
, بوصفه ممثال عن 1955ع ى ايأة منظمات ومواثيق دولية,  ان من بين ا ميثاق وارشو  الذي ش

 الكتلة الشيوعية وتحت قيادة ااتحاد السوفيتي. 

د ااتمدت الءيدادة السدوفي,ية, بعدد اثحدداي التدي باتتدت ااتحداد السدوفيتي واملتمثلدة  بوفداة في السياق نفسه, فء

(, بإىشاء منظمة يمكن استخدامها من قبل صنا  الءرار السياس ي في املفاوضات الدبلوماسية بين 1953آذار  5ستالين )

لءيدددادة السدددوفي,ية, لغدددر  التعامدددل مددد  اثخ دددار الكتلتدددين, فضدددال عدددن, لياددداد نظددداه امردددي تبدددادلي فدددي أوروبدددا الشدددرقية, تحدددت ا

الخارفيدددة, اسددديما بعدددد ان تعددداظم شدددأن أملانيدددا) ااتحاديدددة(  و,حيددداء نيعل دددا العسدددكرية, األمدددر الدددذي وفدددد بددده السدددوفيت   مدددا 

 يشكل ت ديدا مباشرا ع ى مناطق نفوذام. 

التددددي حدددداو  بواسدددد ل ا ااتحدددداد  لددددذل  يمكددددن وصددددف ميثدددداق وارشددددو  ع ددددى أندددده أحددددد أبددددر  لفددددرا ات الحددددرب البدددداردة,

السددوفيتي توثيددق عددرا التعدداون األوربددي فددي الناددف الشددرري مددن الءددارة األوربيددة, اسدديما فددي اي,ددالين الدبلوماسدد ي والعسددكري, 

 ونافذة يمكن بواس ل ا تحءيق الغايات السوفي,ية .

يخيــة  ــع اات اــ ل ااديةرم اــية ] ميثــ و راو,ــرا ةوااــة   و ومددن اددذا املن لددق  فدداء اختيددار املوضددو  املوسددوه بددد

لتوضدددي  العوامدددل واألسدددباب الحءيءيدددة وراء تشدددكيل امليثددداق, ومدددن ثدددم تسدددلي  الضدددوء ع دددى  [ا1964-1955رااتســـة ية 

سياسددددددات ااتحدددددداد السددددددوفيتي داخددددددل امليثدددددداق  ومواقددددددف الدددددددو  األعضدددددداء ل ا  ددددددا, وااددددددم األدوار التددددددي قدددددداه   ددددددا امليثدددددداق ع ددددددى 

 سكري. الاعيدين الدبلوماس ي والع

ت دددت ادددذو األطروحدددة مددددة  منيدددة بلغدددت تسددد  سدددنوات مدددن الت دددورات السياسدددية والدبلوماسدددية املعءددددة فدددي تددداريخ 

(, ويمثل التاريخ األو   لعالن ااتحاد السوفيتي 1964-1955العالقات الدولية, لذ تحدد اثطار اليمري لها ما بين عامي )

 مدددن العاصدددمة البولنديدددة وارشدددو عدددن تشدددكيل 
 
امليثددداق, بعدددد أن وقعدددت دو  أوروبدددا الشدددرقية فدددي الرابددد  عشدددر مدددن أيدددار رسدددميا

ددكلت بموفم ددا منظمددة ميثدداق وارشددومت هــدو راو,ــر اةةــدااة رااوتــ رد راملســ ددال املو  ةاــة ا , ع ددى " 1955
ُ
ا التددي ش

ي مولوتوف ملن  وعرقلة وقد فاء اذا اثعالن بعد ان ُمنيت فمي  ال,هود الدبلوماسية التي قاه   ا و ير الخارفية السوفيت

, اسدديما 1955, حيددا التنفيددذ   واملءددرر فددي السدداب  مددن أيددار عدداه 1954دخددو  اتفاقيددة بدداررم امليرمددة فددي تشددرين األو  عدداه 

 فدي منظمدة حلدف شدما  األطل دد ي 
 
وان تلد  املعااددة قدد ضدمت عددة بندود,  دان مدن أامهددا ااع دراف بأملانيدا ااتحاديدة عضدوا

 للنفدوذ السدوفيتي فدي ومن ثم تسليحها, ممد
 
ا يعردي لعدادة أحيداء الةاعدة العسدكرية األملانيدة للدى سدابق عهدداا, ممدا يعردي ت ديددا

 فهات أوروبا الشرقية,اسيما, في أملانيا الديمءراطية. 
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 ع دددى ذلددد , أعلندددت الءيدددادة السدددوفي,ية عدددن تشدددكيل ميثددداق وارشدددو, لسددد بين أساسددديين, 
 
الرتبدددة فدددي لياددداد  األرل ردا

كن عن طريق تأمين مناطق النفوذ السوفيتي من الخ ر الذي قد تشكله أملانيا ااتحادية, اسيما بعد ان أ دت تحالف يم

ان تشددددكيل امليثدددداق ُيع دددددي الشددددرعية الكاملددددة فددددي بءدددداء الءدددددوات  رااثــــ   الوايددددات املتحدددددة األمير يددددة ع ددددى مسددددالة تسدددددليحها, 

سددد ل ا الءيدددادة السدددوفي,ية عالقل دددا مددد  الددددو  األعضددداء, فضدددال عدددن السدددوفي,ية فدددي دو  أوروبدددا الشدددرقية, ووسددديلة طدددورت بوا

ذلددد , ُعدددد امليثددداق بمثابدددة دعامدددة أساسدددية اسددد,ند عل  دددا اتحددداد السدددوفيتي فدددي مفاوضددداته الدبلوماسدددية مددد  نظرا ددده مدددن دو  

 حلف شما  األطل  ي.

به في الراب  عشر من تشرين تنتهي الحءبة اليمنية ايختارة لألطروحة بيوا  عهد خروشوف, بعد لقالته من منا

دان لتلدد  اثقالددة تددداعيات وااددحة ع ددى امليثدداق, اسدديما بعددد تددولي ليونيددد برفنيددف اليعامددة السددوفي,ية, 1964األو   , لذ  د

وبددذل  انل دددت تلدد  السياسدددية التددي اتبعهدددا خروشددوف والءا مدددة ع ددى مبددددأ التعدداي, السدددل ي فددي العالقدددات الدوليددة,مما افءدددد 

كل ع ى اثرو, في حين مثل عهدد برفنيدف عدودة الدنظم السدتالينية, بإتبدا  السياسدة الادارمة امليثاق ال اب  ا
ُ
لسل ي الذي ش

 عن ذل , برو  بعض الدو  األعضاء, مثل أملانيا الديمءراطية, التي 
 
وعمليات اافتياح العسكري ملعظم دو  امليثاق, فضال

ء اثصددددددالحات اثداريددددددة والتنظيميددددددة لغددددددر  الحددددددد مددددددن الهيمنددددددة ُعظددددددم شددددددأث ا داخددددددل امليثدددددداق, اسدددددديما بعددددددد م البل ددددددا بددددددإفرا

 السوفي,ية داخل امليثاق.

]ميثـــــــ و راو,ـــــــر ةوااـــــــة   ويخيـــــــة  ـــــــع اات اـــــــ ل  فدددددددي ادددددددذو األطروحدددددددة بعنواث دددددددااو  طـــــــل ا ,ـــــــ  اية امل   يـــــــة  

سدكرية األوربيدة, الذي تناو  عدة مسا ل شا كة في الندوايي الدبلوماسدية والع [ا1964-1955ااديةرم اية رااتسة ية 

 من ت ورات الحرب الباردة وتداعيات ا ع ى األمن والسلم الدوليين, وما يدرتب    مدا مدن 
 
لذ فاء اختيار املوضو  لكونه فيءا

مسددا ل سياسددية ودبلوماسددية وعسددكرية. ووفءددا لددذل  فءددد فدداءت اثشددكالية لتلددحي  بعددض املفدداايم التددي تخدد  اسددباب 

كل 
ُ
 ع ى التحالف األطل  ي, واذا  ان ال,واب ىعدم؟ اذن ملداذا تدأخر قرابدة سدت  تشكيل امليثاق من ا؟ ال ش

 
ميثاق وارشو ردا

اعواه, و,ذا  ان ال,واب النفي ! فما امليررات التي أدت الى تشكيل امليثاق؟ و,لى أي مدا  ان تأثير الءضية األملانية سد با فدي 

 ا مددا؟ واددل ىشددأ  تحددال
 
ف عسددكري اه دبلوماسدد ي؟ ومددا فددي دوافدد  السددوفيت فددي تشددكيله, تشددكيل امليثدداق؟ أ ددان وفددودو امددرا

؟ وادل فداء ع دى وفده السدرعة؟ 
 
ال  ان ألسباب دفاعية أمنية, او وسيلة دعا ية لييادة مكانة ااتحاد السوفيتي دبلوماسديا

وربيددة الشددرقية اه اندده  ددان ضددمن الحسددابات السددوفي,ية؟ ملدداذا ُعءددد اافتمددا  الددذي تمخددض عددن امليثدداق فددي لحدددا املدددن األ 

 لل ديددات خارفيدة تلءاادا ااتحداد 
 
 من موسكو؟ وما األسم واملبداد  التدي قداه عل  دا؟ ادل شدكل ن,يادة

 
وبالذات وارشوا بدا

السددوفيتي, او حلفا دده فددي أوروبددا الشددرقية؟ اددل ن ددز امليثدداق فددي تعييددي امددن ااتحدداد السددوفيتي وحلفا دده فددي أوروبددا؟ بمدداذا عدداد 

د السددددوفيتي؟ و يددددف قابلددددت الدددددو  األعضدددداء امليثدددداق, ومددددا مددددردود تشددددكيله عل  ددددا؟  يددددف وافهددددت الدددددو  امليثدددداق ع ددددى ااتحددددا

الغربيدددة واسددديما, الوايدددات املتحددددة تشدددكيل امليثددداق؟ ادددل ن دددز فدددي حدددل الءضدددايا الدبلوماسدددية العالءدددة, والدددى أي مددددا اختيدددر 

 حة.   امليثاق في الءضايا العسكرية. اذا ما سنت رق له في ثنايا األطرو 

قسدددمت األطروحددددة ع دددى خمسددددة فاددددو , سدددبءل ا مءدمددددة وأعءبل ددددا خاتمدددة وقا مددددة املاددددادر واملرافددد , ومالحددددق مدددد  

 ملخ  باللغة اانكلياية. 
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ااقضــــية األمل ويــــة ر ا هــــ   ــــع اات اــــ ل األم   يــــة ااســــر ي ية   ــــ  تندددداو  الفاددددل األو   مدددددخل تدددداري ي عددددن" 

ة األملانية واحدة من األسباب الحءيءية واملباشرة في تشدكيل امليثداق, فءدد اذ عدت الءضي  ا1955تشةيل ميث و راو,ر 

دددُد قلددد  أوروبدددا,  مدددا أث دددا  عل
ُ
 اندددت أملانيدددا محددد  ااتمددداه فميددد  الءدددوا األوربيدددة  بفعدددل أاميل دددا ال,غرافيدددة واثسددد راتياية, لذ ت

أملانيدددا الشدددرقية وبولنددددا, فدددي الوقدددت  تتوسددد  املعسدددكرين  اسددديما و,ث دددا ع دددى تمددداس مباشدددر مددد  منددداطق النفدددوذ السدددوفيتي فدددي

م  ابد من التعامل معها وفءا 
ل
ّدْت الوايات املتحدة األمير ية أملانيا ااتحادية الوريث الشرعي للرايخ الثالث, ومن ث نفسه, عل

 ملاالحها, وملن  تغلغل األفكار الشيوعية لل  ا

سم 
ُ
م  مل وي  ر ا ه   ع اات ا ل األم   يـة ااسـر ي ية  مس اة  قسي للى مبحثين, تناو  املبحث األو   اافةلق

", لذ حاولندا فددي املبحدث ان نبددين للددى أي مددا  ددان تددأثير الءضدية األملانيددة فددي العالقدات األمير يددة السددوفي,ية؟ 1945-1949

 في تأ ه العالقدة بدين ال درفين, آه أث دا أوصدلت   مدا للدى حدد الوفداق؟. وع دى مدا يبد
 
دو ان املسدالة األملانيدة أ ان لتداعيات ا س با

 بددين الحلفداء, اسديما بعدد لصددرار ااتحداد السدوفيتي ع ددى لث داء دورادا, عدن طريددق فدر  التعويضدات عل  ددا 
 
قدد أحددثت شدرخا

وتحملها تكاليف الحرب, ومن   ل محاولة ثحيا  ا من فديد. في حين ذابت الوايات املتحدة للى خدالف ذلد , لذ وفددت فدي 

, فرصددددة يمكدددن ان تسددددم  بتغلغدددل األفكددددار الشدددديوعية ف  دددا, لددددذل  عمددددت ع ددددى تءويددددة  أملانيدددا الضددددعيفة,
 
واملفككدددة اقتادددداديا

 ان,شار الشيوعية, األمر الذي  اد من حدة الخالف بين الءوتين.
 
 النظاه الرأسمالي ف  ا منعا

  ا1954  -1949ي ي منه   املح رالل األم   ية ا سةيح  مل وي  اال ح ةية راملراف ااسر تناو  املبحث الثاىي 

لذ ااتم بالضرورات التي دفعت بالوايات املتحدة للى تبري قرار تسدلي  أملانيدا؟ أ دان ثتدرا  تخدده املادالز األمير يدة ف  دا, 

آه أث ددا وسدديلة يمكددن عددن طريءهددا صددد التوسدد  السددوفيتي فددي أوروبددا؟ واددل  انددت الوايددات املتحدددة صددادقة فددي نيل ددا مددن افددل 

أملانيا ومن  تفككها؟ و يف قابل الحلفاء مسالة ال,سلي ؟ وما املوقف السدوفيتي مدن ذلد ؟ وع دى مدا يبددو ان  الحفاظ ع ى

الوايدات املتحدددة خشديت مددن التوسد  السددوفيتي فدي أوروبا,اسدديما, بعدد أن ث ددت األخيدر نفددوذو فدي األفددياء الشدرقية وسدد ى للددى 

ذي دفد    دا, العمدل ع دى صدد الخ در الشديوعي,عن طريدق لىشداء األحدالف مد الدنظم الشديوعية للدى ال,هدات الغربيدة, األمدر الد

, أعلندددت عددن تشدددكيل حلددف شدددما  األطل دد ي) النددداتو(,  وسدديلة يمكدددن ان 1949والتكددتالت الدوليددة, ففدددي الربدد  مدددن نيسددان 

 تح,م من الخ ر الشيوعي ع ى الن اق األوربي. 

 ع دددى ذلددد  اثفدددراء, ر دددنل ااتحددداد السدددوفيتي للدددى تددد
 
دعيم منددداطق نفدددوذو فدددي األفدددياء الشدددرقية عدددن طريدددق ت دددوير ورّدا

املعاادات الثنا ية التي عءداا م  الدو  األوربيدة اثنداء وبعدد الحدرب العامليدة الثانيدة, وثظهدار قدرتده ع دى منافسدة الوايدات 

املتحددددة مدددن احتمدددا  , األمدددر الدددذي  اد مدددن مخددداوف الوايدددات 1949املتحددددة, اقبدددل ع دددى الءيددداه بتاربتددده النوويدددة فدددي أيلدددو  

التوسددد  السدددوفيتي ع دددى حسددداب منددداطق نفوذادددا فدددي أملانيدددا, لدددذل  عمددددت للدددى تسدددلي  أملانيدددا و يدددادة قددددرات ا العسدددكرية, وع دددى 

الددرتم مددن ذلدد , فءددد أثددارت مسددالة ال,سددلي  مخدداوف الحلفدداء اسدديما, فرىسددا, لذ خشدديت األخيددرة مددن ان تسددلي  أملانيددا, قددد 

واددذا مددا يعددر  األمدددن الفرى دد ي للل ديددد, لكددن ت ددورات اثحددداي والتددي تمثلددت بنادداح ااتحددداد  يعيددد آلددة الحددرب مددن فديددد,

؛ ومددن ثددم وفداة سددتالين فددي آذار مددن العداه نفسدده؛ وم دديء اييث دداور 1953لسدوفيتي بتفايددر قنبلتدده الهيدروفينيددة م لد  عدداه 

األخيددر قددد ُعددرف بعدا دده للشدديوعية, واندده مددن للر اسددة األمير يددة, والددذي  لددف فددون فوسدد ر داس, لحءيبددة الخارفيددة, واددذا 
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, الدذي تمخدض 1954أشد املتحمسين ملسالة تسلي  أملانيا. ون,ياة لذل  عءدت الوايات املتحدة افتما  لندن فدي تمدو  

 عنه عدة قرارات  من ا  تبري قرار ضم أملانيا للى حلف شما  األطل  ي, ومن ثم تسليحها. 

رسل    سدم 1964 -1955اارظـ فف ااوظييييـة  –ااهي ةيـة  -ااوأاـس  –راو,ر  اافةل ااث   ا  ميث ودل
ُ
, لذ ق

اوضي م  مل وي  اال ح ةية إلى  ةف ,ي ل األطةس ي ر اـ    ـع اواثـ و ميثـ و راو,ـر للى ثالثة مباحث, تناو  املبحدث األو  "

ضم أملانيدا ااتحاديدة للدى حلدف , عن طريق البحث في األسباب والعوامل التي دفعت بالوايات املتحدة للى 1955 -1954

شما  األطل  ي؟ والى أي مدا  ان تأثير ذل  في تشكيل امليثاق؟ وال تءبلت الءيادة السوفي,ية مسالة اانضماه, و,ذا  ان 

ا؟ فما اثفراءات والتحر ات الدبلوماسية التي قامت   ا الخارفية السوفي,ية حيا  ذل ؟ وما النتا ج التي تمخضت عن ا 

 اانضماه ع ى الاعيد السوفيتي؟.  مسألة

بندددداء  ع دددددى مءدددددررات افتمدددددا  لنددددددن, أعلنددددت األطدددددراف املشدددددار ة لث ددددداء احدددددتال  أملانيددددا؛ انضدددددمامها للدددددى حلدددددف شدددددما  

مل عءد الحلفاء افتما  في مدينة باررم للمدة )
ل
(, تمخض عنه توقي  اتفاقية 1954تشرين األو   23-20األطل  ي, ومن ث

ا ااتحاديدددة بشدددكل رسددد ي للدددى حلدددف شدددما  األطل ددد ي ومدددن ثدددم تسدددليحها, بعدددد أن تددددخل ااتفاقيدددة حيدددا بددداررم و,درامل أملانيددد

 .1955التنفيذ بمارد توقي  برملانات الدو  املشار ة عل  ا واملءرر في م ل  أيار 

 للدى أث دا قدد تيعدي  األمدن والسدلم
 
العدامليين,  من فانبه, أبدا ااتحاد السدوفيتي تحفظده ع دى تلد  ااتفاقيدة, مشديرا

األمددددر الددددذي دفدددد  بالخارفيددددة السددددوفي,ية, اسدددديما مولوتددددوف للددددى  يددددادة ىشدددداطاته الدبلوماسددددية, فددددي الدددددعوة للددددى أقامددددة تددددوا ن 

دي, فضددال عددن ذلدد , فءددد ُمنيددت فميدد  ايحدداوات األخددرا  عسددكري فددي أوروبددا, بيددد ان تلدد  ايحدداوات فو  ددت بددالرفض األمير د

خداذ تددابير تمند  دخدو  اتفاقيدة بداررم حيدا التنفيدذ,  دان أخرادا افتمدا  موسدكو فدي لغر  اافتما  م  الدو  الغربية
ّ
, ات

, وبعد أن رفضت الوايات املتحدة والدو  الغربية املشار ة, اقتار افتما  ع ى دو  أوروبا الشرقية وع دى 1954 انون 

 
 
الدذي  دان  روبيـة ححفـا األمـا رااسـ م  ـع  روربـ ايـ املـت ي  األرل اةـدرل األ أثراا, ُعءد افتما  موسكو الذي ُعرف رسدميا

 بمثابة الح,ر األساس الذي شكل ع ى لثرو ميثاق وارشو .  

وذلدددد  عددددن طريددددق توضددددي   ر  اــــس  امليثــــ و ا 1955ايــــ و 14-11  مــــت ي  راو,ــــر حددددين تندددداو  املبحددددث الثدددداىي

رشددو؟ واددل  دان ضددرورة ا مدة؟ والددى لي مدددا األسدباب الكاملددة التدي دفعددت بااتحداد السددوفيتي نحددو لعدالن تشددكيل ميثداق وا

 انت الدبلوماسية السوفي,ية فاعلة فدي ذلد  اثعدالن؟ و يدف فدرت عمليدة تشدكيل امليثداق؟ وادل  اندت معااددة وارشدو قدد 

 ُعدت سلفا من قبل ااتحاد السوفيتي؟ و يف استءبلت دو  أوروبا الشرقية امليثاق؟

ة السوفي,ية, في ليااد بديٍل يحل محل اتفاقية باررم. وقعت الدو  بعد أن افضت فمي  ايحاوات الدبلوماسي 

دي ع ددى 1955الغربيددة ابتددداء  مددن م لدد  أيددار  , ع ددى اتفاقيددة بدداررم, وفددي السدداب  مددن الشددهر نفسدده, صددادق الكددوىغرس األمير د

 في حلف شما  األطل  ي. وبنا
 
ء ع ى ذل  دعا ااتحداد ااتفاقية, وبذل  ااحت أملانيا ااتحادية وبشكل رس ي دولة عضوا

(, لالفتما  في وارشو من افل 1954السوفيتي في الحادي عشر من أيار, الدو  املوقعة ع ى افتما  موسكو ) انون األو  

االجويـــ ل ااثـــ     فدددي وارشدددو, اتخددداذ التددددابير الال مدددة بعدددد دخدددو  أملانيدددا التحدددالف األطل ددد ي, وعليددده عءددددت الددددو  اي,تمعدددة

عت دو  أوروبا 1955ايار  14-11, وبعد مفاوضات استمرت للمدة)فا األما رااس م  ع  رورب اةدرل األروبية حح
ّ
(, وق
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 ع دددى  مت هـــدو راو,ـــر اةةـــدااة رااوتـــ رد راملســـ ددال املو  ةاـــةالشدددرقية ع دددى 
 
دددكل ع دددى أثرادددا ميثددداق وارشدددو, ردا

ُ
,التدددي ش

 انضماه أملانيا ااتحادية للى حلف شما  األطل  ي. 

رسل أمدددا املبحدددث ال ", وذلددد  عدددن  هي ةيـــة ميثـــ و راو,ـــر ر حديـــد املســـتراي ل ااوظييييـــة را ةاويـــة ثالدددث فءدددد دل

طريدددق توضدددي  أادددم تشدددكيالت امليثددداق اثداريدددة والسياسدددة والعسدددكرية بوصدددفه منظمدددة دوليدددة, لذ ضدددم امليثددداق فدددي تشدددكيالت 

يثدددداق, وفددددي أشددددبه بمالددددم حلددددف شددددما  ماموعددددة ايددددأت من ددددا الل,نددددة ااس,شددددارية السياسددددية, التددددي تعددددد أع ددددى سددددل ة فددددي امل

األطل ددد ي. واألماندددة املشددد ر ة الل,ندددة الدا مدددة, وامدددا مؤسسدددتان تتوليدددان الشدددؤون السياسدددية الخاصدددة بامليثددداق, أمدددا الهي دددات 

 عدددن, ماموعددة مدددن الل,دددان 
 
العسددكرية, فءدددد ضددمت الءيدددادة العليدددا املوحدددة, والءا دددد العددداه لءددوات امليثددداق املشدد ر ة , فضدددال

ااصددددات املتعدددددددة, من دددددا ل,ندددددة و ارة الدددددفا , واي,لدددددم العسدددددكري, وقيدددددادة الدددددفا  ال,دددددوي. حددددداو  البحدددددث بيدددددان ذات ااخت

 مدد  شددرو  األمددم 
 
األسدم التددي تددم بموفم ددا وضد  تلدد  الهي ددات, و يددف وضددعت وسديرت أنظمل ددا؟ اددل فدداءت متوافءدة قانونيددا

سددم ايكلهددا؟ أ دان با
ُ
هددود سددوفي,ية خالاددة؟ ومددا دور الدددو  األعضدداء ف  ددا؟ املتحددة الخاصددة باملنظمددات الدوليددة؟ و يددف ق

و يددف تمددت عمليددة تو ردد  الءيددادات العليددا؟ واددل اقتاددرت ع ددى الءيددادة السددوفي,ية؟ ومددا األدوار التددي قدداه   ددا ممثلددو الدددو  

 األعضاء ف  ا؟

درس 
ُ
  ا1964-1955 املظيرمـة ااتسـة ية  ـع ميثـ و راو,ـر ر حديـد املسـتراي ل  لدراسدةاافةـل ااث اـ    

لذ ااتم الفال  في بيان الءدرات وثمكانيات التي تمت    ا امليثاق من حيث الءوة ال شدرية و,مكانياتده وقدراتده ال,سدليحية. 

سددم الفاددل للددى ثالثددة مباحددث, تندداو  املبحدددث األو  
ُ
", والددذي خاددد  ا  ا م  ويــ ل رااقــدوال ااتســة ية ااســر ي يةاذ ق

ودرفة تسدليحها, ومدا تمتلكده مدن مءومدات عسدكرية, أالل دا بدان تادب  قدوا عظ د ,  لدراسة ال رسانة العسكرية السوفي,ية

درس املبحدث لتوضدي  
ُ
اسيما الءوات اليرية, التي وصدفت بأث دا ا يدر قدوة عسدكرية مدن حيدث العددد ودرفدة ال,سدلي , لدذل   

قدوات دو  امليثداق األخدرا, ومدن قيمة الءوات العسكرية السوفي,ية في ميثاق وارشو, فضال عن, درفة تسليحها مءارنة م  

ثددم تحديدددد أبدددر  املهددداه اثسددد راتياية التدددي أو لدددت   دددا, اسددديما, فدددي حمايدددة حددددود امليثددداق, وال,م دددات التدددي تو عدددت عل  دددا, و يدددف 

سددخر ااتحدداد السددوفيتي تلدد  الءددوات لخدمددة امليثدداق؟ ومددا  ىسددبة لنفاقدده عل  ددا؟ واددل  ّود مددن ترسددانته تلدد  قددوات امليثدداق 

  ة؟  املش ر 

, عددن طريددق توضددي   ا م  ويــ ل رااقــدوال ااتســة ية اةــدرل األدضــ    ــع ميثــ و راو,ــر ت ددرق املبحددث الثدداىي, "

ح,ددم الءدددرات العسددكرية التددي تتمتدد    ددا  ددل دولددة مددن الدددو  األعضدداء, ودرفددة فاعليل ددا داخددل امليثدداق, وقدددرات ا العسددكرية 

ان بااعتماد ع ى الاناعات ايحلية؟ اه ع ى ما يءدمه ااتحاد السوفيتي وطاقات ا ال شرية,  و يف تتم عملية تسليحها, أ  

من أسلحة ومعدات مختلفة؟ ثدم بيدان مددا فاعليل دا فدي مسدا ل الددفا  العسدكري؟ وادل  اندت قوات دا متوافءدة مد  اثعدداد 

 التي قدمها ااتحاد السوفيتي؟ وما ابر  واملهاه التي أو لت, وأين أظهرت مرا ي الءوا؟ 

  هييــة ميثــ و راو,ــر ا اــ" ا يلية ا ي احســ ة ا  حــ ة ااســر ي ي مــا جهــةا خاد  املبحددث الثالددث, لدراسددة,

, ففدي مدا يخد  ااتحداد السدوفيتي, حداو  البحدث ان يوادز للدى أي مددا خدده امليثداق امدن رادرل امليث و مـا جهـة  ىـ   

دان يمثلهدددا حلددف شدددما  األطل  دد ي وأملانيدددا ااتحاديددة, فضدددال عددن ذلددد ,  يددف وظدددف ااتحدداد السددوفيتي مدددن الل ديدددات التدددي  د

ددان بمثابدددة اثطدددار    عامدددل تدددوا ن مضددداد لحلدددف شدددما  األطل ددد ي, اسددديما وان امليثددداق  د
 
السدددوفيت ميثددداق وارشدددو دبلوماسددديا
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الءددانوىي الددذي خددو  السددوفيت أدارة العالقددات الخارفيددة للدددو  األعضدداء. لمددا فيمددا  يخدد  دو  امليثدداق, للددى أي مدددا خددده 

 ثرادت دا؟ وادل ن دز امليثداق فدي درء الخ در الدذي  اندت تمثلده أملانيدا ااتحاديدة ا
ّ
مليثاق الدو  األعضداء؟ أ دان انضدمامها وفءدا

, مثل أملانيا الديمءراطية وبولندا وتشيكوسلوفا يا؟
 
 عن الدو  األعضاء, اسيما, تل  التي ارتب ت معها فغرافيا

سدددم   ا1964-1956ةوةـــة ااشـــ اية ر ا هـــ   ـــع ميثـــ و راو,ـــر ةاىـــل اا ألزمـــ ل"ا اافةـــل اا ا ـــ ا تنددداو  
ُ
لذ ق

ا  ـع ميثـ و راو,ـر 1956 ـدادي ل األزموـ د اا راظديـة رااهظي ويـة ى يـف الفال للى ثالثة مباحث, تناو  املبحث األو ," 

مل ااتحداد, فءدد عمدل ااتحداد السوفيتي,واسديما, خروشدوف ع دى تددعيم سدل ته فدي داخدل وخدار  راملراف ااسـر ي ي منهـ  ا

, حدداو  ان يغيددر مددن 
 
مسددية املءددرة منددذ عهددد سددتالين, وخارفيددا

ُ
وذلدد  عددن طريددق معال,ددة التددداعيات التددي أفر ت ددا الخ دد  الخ

السياسددية التددي اتبعهددا سددتالين, اثددر ت بيددق سياسددة التعدداي, السددل ي التددي طرحهددا فددي خ ابدده اثندداء اىعءدداد مددؤتمر العشددرين 

 بددددين الدددددو  , مددد  1956للحددديب الشدددديوعي فدددي شددددبا  
 
 ع ددددى موسدددكو, لذ احدددددي شدددرخا

 
ذلدددد , فءدددد  ددددان وقددد  الخ دددداب شدددديدا

ااشددد را ية, ودفدددد  بددددالكثير من ددددا, واسدددديما بولندددددا وانغاريددددا, فددددي لعدددادة النظددددر فددددي عالقات ددددا مدددد  ااتحدددداد السددددوفيتي, وم البات ددددا 

  الءياه بالعديد من اانتفاضات, بالتخل  من الهيمنة التي فرضها عل  ا تحت مظلة امليثاق, وقد عيرت عن ذل  من خال

لذ اددت بولندا  وانغاريا بااىسحاب من امليثاق, ومن ثم لعالن ألبانيا خروفها بشكل رس ي. و  ذا الاددد حداو  البحدث 

ان يين,  يف  ان وق  خ اب خروشوف ع ى دو  امليثاق؟ ما األسباب التي دفعدت بالددو  األعضداء ااىسدحاب مدن امليثداق 

احددددد مددددن تشددددكليه؟ و يددددف عيددددرت عددددن ذلدددد , واددددل ن حددددت فددددي سياسددددل ا؟ و يددددف قابيددددل ااتحدددداد السددددوفيتي تلدددد  بعددددد عدددداه و 

 اثحداي؟ أ ان اعتمد ع ى سياسة الءوة والءم , اه بإتبا  الوسا ل الدبلوماسية؟

", ورعددد اددذا 1961-1956األا ــ    راحوــ ر  مــا ميثــ و راو,ــر  –اةــ ال ااســر ي ي أاددتم املبحددث الثدداىي, بددد"ا

ددددان يمثدددددل بدايدددددة  الشدددددر  الحءيءدددددي للددددددو  األعضددددداء لسدددددل ة وايمندددددة ااتحددددداد ا يحدددددور مدددددن ايحددددداور املهمدددددة فدددددي الدارسدددددة, اذ  د

, بيدد اث دا تمكندت مدن 
 
 ومسداحة وسدكانا

 
السوفيتي ع ى امليثاق, ومما يثير الداشة, ان ألبانيا  اندت اصدغر دو  امليثداق ح,مدا

دددرس ادددذا ايحدددور للبحدددث فدددي املكاندددة التدددي شدددكلل ا ألبانيدددا بالنسدددبة مليثددداق موافهدددة الءيدددادة السدددوفي,ية. وع دددى ادددذا األسددد
ُ
اس  

 بالنسبة لدو  أوروبا الشرقية, مما فعل من انضمامها للى -وارشو, من خال  أاميل ا ال,يو
 
 بحريا

 
سياسية وبوصفها منفذا

ددان لالتحدددداد السدددوفيتي أسددددبابة فدددي دفدددد  البانيدددا لالنضددددماه للدددى امليثدددداق؟ و يدددف بددددررت األخيدددرة مسددددالة  امليثددداق ضدددرورة؟ واددددل  د

انضمامها؟ وماذا حادت من ذل ؟ وما األسباب وراء خالفها م  ااتحاد السوفيتي؟ و يف  دان وقد  الخدالف ع دى امليثداق, 

 اسيما في عالقل ا م  الدو  األعضاء؟ وما ميررات اىسحا  ا من امليثاق؟

-1958ل ميثــــ و راو,ــــر راال وــــح ن ااســــر ي ي منهــــ   حــــدم ورم ويــــ  ةاىــــامددددا املبحددددث الثالددددث  فءددددد تندددداو ," 

, اسيما عء  الخالف السوفيتي الايري, فءدد 1964-1958", لذ اخذ الوض  داخل امليثاق مابين 1964
 
, ييداد تداورا

بدددأت تحر ددات الدددو  داخددل امليثدداق تخددرمل عددن ن دداق السددي رة السددوفي,ية, ومددن بددين تلدد  التحر ددات  انددت رومانيددا, لذ أتددي  

حرر األلبداىي, واانتفاضدة الهنغاريدة لهدا ان تحددد موقفهدا داخدل امليثداق ومدن الءيدادة السدوفي,ية, اسديما بعدد ان طالبدت الت

ددددرس املبحدددث لبيدددان موقدددف رومانيدددا مددددن 
ُ
ددات املعارضدددة بسدددح  الءدددوات السدددوفي,ية مددددن رومانيدددا والخدددرومل مدددن امليثددداق.   حر د

وقددد  اانتفاضدددة الهنغاريدددة ع دددى رومانيدددا؟ وادددل أيددددت رومانيدددا التددددخالت  التدددداعيات التدددي شدددهداا امليثددداق؟ للدددى أي مددددا  دددان
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السددددوفي,ية ف  ددددا؟ ومددددا موقددددف رومانيددددا مددددن الخددددالف السددددوفيتي الادددديري داخددددل امليثدددداق؟ ومددددا األسددددباب التددددي دفعددددت بااتحدددداد 

 امليثاق نفسه؟ السوفيتي بسح  قواته من رومانيا؟ و يف أصب  وضعها داخل امليثاق بعد ااىسحاب؟ وما موقفها من

رسل الفاددددل الخددددامم, " خادددد  اددددذا   .1964-1958ةيةرم اــــية ميثــــ و راو,ــــر  يــــ ل ااقضــــ ي  اادرايــــة دل

الفادددل لبيدددان الخ دددوات الدبلوماسدددية التدددي سدددار عل  دددا امليثددداق فدددي حدددل بعدددض الءضدددايا الدوليدددة العالءدددة, و,لدددى أي مددددا  دددان 

سدددم الفادددل للدددى ثالثدددة مباحدددث, تنددداو  ا
ُ
تســـرية ااة ظـــة االا شـــ وية اةقضـــية األمل ويـــة ملبحدددث األو , "ناددداح ذلددد . وعليددده ق

 لألاميدددددة التدددددي تشدددددكلها تلددددد  الءضدددددية فدددددي العالقدددددات الدبلوماسدددددية بدددددين املعسدددددكرين, سدددددعت الل,ندددددة   ا1958-1964
 
ونظدددددرا

لد  عدن طريدق ااس,شارية للى تس,يل موقفها بعد ان تفاقمت األ مدة األملانيدة بدين ااتحداد السدوفيتي والوايدات املتحددة, وذ

دان   لددذل , حدداو  البحددث ان يواددز, للددى أي مدددا  د
 
ليادداد حلددو  سددلمية لهددا, عددن طريددق عءددد اافتماعددات واملددؤتمرات, ووفءددا

؟ ادل ن دز امليثداق متمدثال فدي الل,ندة ااس,شدارية فدي لياداد الحلدو  1964-1958تأثير الءضية األملانية ع دى ميثداق وارشدو

ددددان وقعهدددددا داخدددددل امليثددددداق؟ ددددان تأثيرادددددا ع دددددى العالقدددددات األمير يدددددة  لهدددددا؟  يدددددف  د ومدددددا موقدددددف الددددددو  األعضددددداء من دددددا؟ و يدددددف  د

ميثــ و راو,ــر راضــ ي  االو شــ و ااظــررم السددوفي,ية؟ ومددا ا ثددار التددي نتاددت عن ددا؟.  فددي حددين خادد  املبحددث الثدداىي حددو , "

سددالح, ومددا الدددعوات التددي ", لذ حدداو  البحددث أظهددار لمكانيددات ميثدداق وارشددو الدبلوماسددية فددي مسددا ل نددي  ال1962-1964

ت ناادا للحددد مددن سددباق ال,سدلي ؟ و يددف قابلددت الدددو  الغربيدة اسدديما الوايددات املتحدددة  تلد  الدددعوات؟ ومددا اثسدد راتياية 

وال رق الدبلوماسية التي اتبعهدا امليثداق حيدا  تلد  املفاوضدات ؟ و يدف قابلدت الددو  األعضداء ذلد ؟ وادل ن دز امليثداق فدي 

ا 1964مراف ةرل ميث و راو,ر ما إا اة ى ر,ـر  السالح النووي.  اما املبحث الثالث فءد تناو , "الحد من ان,شار 

", فءد سأمت الءيادة السوفي,ية التارفات األخيرة التي أظهراا خروشوف,اسيما, بعد تءاربه را ت  س ذاك دلى امليث و

 عددن, بعددض السياسددات الداخليددة التددي اىعكسددت مدد  أملانيددا ااتحاديددة التددي عدددت السدد   املباشددر فددي تشددكيل امليثددا
 
ق, فضددال

سلبا ع ى األوضا  الداخلية لالتحداد, األمدر الدذي سدر  مدن عمليدة اثطاحدة بده. وع دى ادذا األسداس خاد  البحدث لدراسدة 

ددان تدددأثير ذلددد  ع دددى امليثددداق؟ و يدددف قابلدددت الددددو  األعضددداء تلددد   األسدددباب التدددي  اندددت وراء لقالدددة خروشدددوف؟ والدددى أي مددددا  د

اثقالدة؟ أ انددت برسددم وتخ ددي  مددن بعدض الدددو  األعضدداء؟ و يددف أصددبحت عالقدة ااتحدداد السددوفيتي مدد  الدددو  األعضدداء 

 ُعء  اثقالة؟ و يف  ان وقعها ع ى سياسات امليثاق الخارفية؟ .

 ةوااة  ع مة ةو األط ر ة:

راوح مددددابين وثددددا ق منشدددددورة, اعتمدددددت األطروحددددة فددددي مادت ددددا ع ددددى ماموعددددة متنوعددددة مدددددن املاددددادر واملرافدددد  التددددي ت دددد

ودراسدددددات وثا ءيدددددة بلغدددددات مختلفدددددة من دددددا العربيدددددة واانكليايدددددة واألملانيدددددة والروسدددددية, وتعدددددد الوثدددددا ق املنشدددددورة فدددددي مءدمدددددة تلددددد  

املاددادر, ملددا فدداء   ددا مددن معلومددات و,حاددا يات قيمددة, خاددت أفددياء واسددعة مددن املوضددوعات التددي تناولل ددا األطروحددة. ومددن 

املهمددددة, الوثددددا ق اثسدددد راتياية الاددددادرة مددددن مر ددددي البحددددوي واملعلومددددات فددددي و ارة الخارفيددددة العراقيددددة, وفددددي الوثددددا ق العربيددددة 

محددددودة التدددداو , وفدددي مءددددمل ا الوثدددا ق التدددي حررادددا سددد,يفن أس.  دددابالن وآخدددرون, واملعنوندددة "الءدددوات املسدددلحة السدددوفي,ية 

دددددأداة سياسددددددية"  اي,لددددددد األو , أيلددددددو  , الءدددددددرات  -لتددددددي حرراددددددا ادورد .ن  لوتددددددوا " الءددددددوة اثسدددددد راتياية, والوثددددددا ق ا 1979 د

العسدددكرية واملنفعدددة السياسدددية" مر دددي الدراسدددات اثسددد راتياية والدوليدددة , فامعدددة فدددورمل تددداون, , د.ت. لذ قددددمت معلومدددات 

 و,حاا يات خات ال,شكيالت العسكرية مليثاق وارشو, وأفادت األطروحة في الفالين الثاىي والثالث. 
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دان فددي طليعل دددا ماموعددة وثددا ق ميثددداق وارشددو, واملعنونددة بدددد" السدد,الت  الوثا ءيددة  املنشدددورة  أمددا الوثددا ق األفن يدددة,  د

شددددرت ضددددمن ىشدددداطات مشددددرو  التدددداريخ املددددوا ي لألمددددن  –الخاصددددة بميثدددداق وارشددددو 
ُ
الل,نددددة ااس,شددددارية السياسددددية",  التددددي ى

 التعاوىي, مر ي الدراسات األمنية في  يور : 

"Parallel History project on cooperative security, Documents relating to Warsaw Pact, 

edited by the (Center for Security Studies , ETH Zurich, Switzerland,2000, 

2010)".P.H.P 

شدما  قده املشرو  التعاوىي حءا ق عملية عن مراحل الحدرب البداردة, اسديما فيمدا يخد  ميثداق وارشدو وحلدف 

األطل  ي, عن طريق فم   وىشر وتفسير الوثاق الحكومية السرية, مدن قبدل مدؤرخين مختادين, اذ فمد  أاف الادفحات 

مدددددن أرشددددديفات الددددددو  األعضددددداء, ونظدددددم فدددددي صدددددفحات أخدددددرا وثدددددا ق خادددددت اافتماعدددددات الدوليدددددة, والعمليدددددات العسدددددكرية 

الوثددا ق, اسدديما الروسددية واألملانيددة, فءددد تمكددن الباحددث مددن  وااسددتخباراتية للميثدداق, ولءيمددة املعلومددات التددي أوردت ددا تلدد 

 للءيمدة التاريخيدة التدي 
 
, نظدرا

 
 فددا

 
الحاو  عل  ا وبلغات ا األصلية وامل رفمة للى اانكلياية, لدذل   دان ااعتمداد عل  دا  بيدرا

 عددددن  ددددل قدددددمل ا, فضددددال عددددن, أاميل ددددا  وث ددددا صددددادرة مددددن السدددد,الت الخاصددددة بالدددددو  األعضدددداء, اذ أع ددددت 
 
 وااددددحا

 
تاددددورا

العوامددل واملتغيددرات التددي أدت للددى تشددكيل امليثدداق ومددا شددهدو مددن ت ددورات فددي اثندداء مدددة الدراسددة, األمددر الددذي دفدد  الباحددث 

 ااعتماد عل  ا في معظم فاو  األطروحة.

 ر   ةل األط ر ة ما را فق رك اة املو ي ال امل   ية األم   ية 

 "Central Intelligence Agency- C.I.A - The Importance of Confidential Reports - 

Analysis of the Warsaw Pact". 

ملعرفددة للددى أي مدددا يمكددن ان يشددكل ميثدداق لذ تناولددت و الددة ايخددابرات املر ييددة ميثدداق وارشددو فددي ملفددات متنوعددة, 

ن ذلدد , فددان فميدد  املعلومددات وارشددو ت ديدددا للماددالز األمير يددة ودو  حلددف شددما  األطل دد ي  ع ددى حدددا سددوا, فضددال عدد

مءدمة تلد  التي أوردت ا الو الة  انت دقيءة, ويمكن ااعتماد عل  ا في تءييم امليثاق, ومعرفة قدراته وقابليته, وتأتي في 

الوثا ق أمللفه املعنونة  بد) تحليل و الة ايخابرات املر يية  لءوات ميثاق وارشو(, التي ُحررت من قبل فون بيرد وفوان 

 John Byrd and Joan Byrd يرد.ب

  Analysis of Warsaw Pact Forces - The Importance of Secret Reports, (Washington, 

DC 1981)". 

 بعنوان) أوروبا الشرقية وميثاق وارشو( ايحرر من قبل دا رة ااستخبارات.فضال عن امللفه التي  

 "Eastern Europe and the Warsaw Pact,( Edit) by ,Intelligence Service, National 

Intelligence Report No. 12-65, National Security Agency, (Washington, 26 August 

1965)". 

ااتمددت  ددال امللفتددين بتءددديم التءددارير حددو  اثمكانددات والءدددرات العسددكرية مليثدداق وارشددو, ومددن ثددم بيددان أادافدده 

, اذ فداءت تلد  التءدارير بمعلومدات و,حادا يات دقيءدة خادت تشدكيالت امليثداق مدن اثس راتياية وتشكيالته العسكرية

قدددوات بحريدددة وبريدددة و,مكانيدددات ال,سدددلي , فدددي محاولدددة ملءارنل دددا مددد  لمكانيدددات حلدددف شدددما  األطل ددد ي  العسدددكرية. فضدددال عدددن 

 ذل , فءد تناولت امللفه املعنونة ) ميثاق وارشو من ىشأته وحت  يومنا اذا( .
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"The Warsaw Pact, Its Role In Soviet Bloc Affairs From Its Origin to the Present Day, 

Doc No.133,( 6 May, 1996(" 

ال,هود السوفي,ية في تشدكيل امليثداق وابدر  أفهدية امليثداق   ومدا فداء فدي نظامده الدداخ ي وابدر  اي اتده ومؤسسداته.  

ر يمكدن ااعتمداد عل  دا , لكوث دا معلومدات موثءدة, لذ أفدادت األطروحدة, وع ى اذا األساس,فان فمي  مدا ورد فدي تلد  التءداري

 اسيما في الفالين الثاىي والثالث .

 فدي ا Foreign  Relations of  United "States (F.R.U.S)"و دان لوثدا ق و ارة الخارفيدة األمير يدة 
 
دورا

, واألحددداي التددي شددهداا امليثدداق والكشددف عددن سددير أدا دده لثددراء األطروحددة باملعلومددات الءيمددة التددي تناولددت املسددا ل الدوليددة

الدددددولي,  اسدددديما فيمددددا يخدددد  الءضددددايا الدوليددددة, مثددددل األ مددددة الهنغاريددددة والبولنديددددة فددددي الفاددددل الرابدددد , ومعال,اتدددده لءضددددايا 

 ال,سلي  والحد من اان,شار النووي في الفال الخامم.

مشــ رل ااوــ ويد ااــدرلع اةحــ ن اا ــ وةو   ن, التددي فدداءت بعنددوان "وأضددافت الوثددا ق التددي ىشددراا مر ددي ودرو ولسددن للبدداحثي

 ",را فق و   دنه  ااس ية  را,ظطا

"Woodrow Wilson Center for Researchers, International Cold War History Project, 

Declassified Documents, Washington: (C.W.I.H.P )". 

واملددددذ رات املتبادلددددة بددددين ااتحدددداد السددددوفيتي, واسدددديما خروشددددوف و عمدددداء الدددددو   باملعلومددددات الءيمددددة, لذ ضددددمت املراسددددالت

األعضددداء فيمدددا يخددد  افتماعدددات امليثددداق وتحديدددد مهامددده وقيادتددده, لدددذ فدددان مدددا ورد ف  دددا مدددن معلومدددات أفدددادت األطروحدددة فدددي 

 الفالين الثاىي والثالث.

حدة باملعلومدات الءيمدة, وفدي طليعل دا الكتداب الوثدا ءي املعندون األطرو   ااةوب اارا فقيـة  رلفدت للى فان  الوثا ق املنشورة,

 " 1991-1955"من داخل تاريخ ميثاق وارشو

An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991 ,  (Central European University 

Press, 2005). 

ددي فوفددد  ماسدددتري" , لذ رفدددد األطروحدددة ب ندددود املعااددددة و "Vojtec Mastny الدددذي فمددد  وحلدددل وثا ءددده الباحدددث األمير د

دان ينددددر الوصدددو  لل  دددا, اسددديما فدددي  التبددادات الدبلوماسدددية وفميددد  الوثدددا ق واملراسدددالت املتبادلددة بدددين الددددو  األعضددداء التدددي  د

 أفددداد األطروحدددة بشدددكل  بيدددر, وا يمكدددن ألي باحدددث مهدددتم فدددي تددداريخ 
 
 وثا ءيدددا

 
األرشددديف العسدددكري السدددوفيتي. لدددذل  يعدددد سددد,ال

 يثاق وارشو ااستغناء عنه. م

  ما أفادت األطروحة من الكتاب املعنون"ميثاق وارشو دراسة وثا ءية"

"Documentary Study of the Warsaw Pact" (London: Asia Publishing House, 1973). 

تداب سد,ال وثا ءيدا, , و مدا واادز فدي عنوانده, يعدد الكJagdish P. Jain "الدذي فمد  وثا ءده وقدده لده, فاتدادي, بدي فدين"

رفددد األطروحددة باملددذ رات واملراسددالت املتبادلددة بددين قيددادات امليثدداق,  مددا أفدداد األطروحددة بددالتعرف ع ددى الهي ددات واملؤسسددات 

 التي تكون من ا امليثاق, واام األدوار التي قاه   ا  عماء الدو  األعضاء. لذ ُ ود األطروحة في الفالين الثالث والراب .

الوثدا ءي املعندون" مدن مدؤتمر موسدكو للددو  األعضداء للدى اتفداق وارشدو", وادو  تداب باللغدة األملانيدة  ورعدد الكتداب

شر من قبل دار ىشر برلين عاه   Peter Nielsen "فم  وحرر وثا ءه  بي ر نيلكن "
ُ
 , من الكت  الءيمة,1955وى
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 Von der Moskauer Konferenz der Europäischen, Staaten bis zum Warschauer Abkommen 

,Dokumente von welthistorischer Bedeutung Dokument" ,vom Peter Nielsen Verlag Berlin 

1955.( W. V. D. W  ). 

ضم اذا الكتاب العديد من الوثا ق السياسدية ايحفوظدة فدي األرشديف الدوطري ل,مهوريدة املانيدا الديمءراطيدة, لدذا 

ء مددددن مددددؤتمر بدددداررم يعددددد مددددن أاددددم الكتدددد  الوثا ءيددددة, أل 
 
ندددده أحتددددوي ع ددددى محاضددددر افتماعددددات املددددؤتمرات وااتفاقيددددات, ابتدددددا

, وحت  لبراه امليثاق, بيد انه ر ي ع ى وض  املانيا الديمءراطية داخل امليثاق, ومما يميا الكتاب ان فمي  املعلومات 1954

   أفاد األطروحة في الفالين األو  والثاىي. التي وردت به  انت دقيءة للى حدا ما,  وث ا  انت موا بة لإلحداي, لذل

وثدا ق ومرافد , ترفمدة صدالز  1975-1955منظمدة معااددة وارشدو  ومن الكت  الوثا ءية العربيدة املهمدة  تداب"

(, واددو مددن الكتدد  الءيمددة, ورعددد مددن الكتابددات الءليلددة التددي تناولددت امليثدداق 1984مهدددي العبيدددي, )م بعددة العدداىي, بغددداد, 

ر, ومدا يميدا اددذا الكتداب انده تنداو  أادم اافتماعددات والءدرارات التدي فداء   دا امليثدداق خدال  مددة الدراسدة, لددذل  بشدكل مباشد

 أفاد األطروحة في معظم فاولها اسيما الفال الثاىي.

 فدددي صدددن  الءدددرار خدددال   وـــب املـــ   الوأفدددادت األطروحدددة مدددن "
 
ددان لهدددم دورا " التدددي  تم دددا سياسددديون وعسدددكريون  د

-1945لتدددددي ت ل دددددا الدراسددددددة, وفدددددي طليعدددددة تلددددد  الكتدددددد   الكتددددداب املعنون"مدددددذ رات نيكيتدددددا خروشددددددوف األعدددددواه ا

1964"   

Memoirs of Nikita Khrushchev, Vol 3,  Stats man  1945–1964 (The Thomas J.Watson 

Jr. Institute for International Studies brown university , the pennsylvania state 

university press, 2007). 

 فدددي الدارسدددة, وادددو الددديعيم السدددوفيتي خروشدددوف, لدددذل  أفدددادت 
 
 مهمدددا

 
ددان يمثدددل ق بدددا وتدددأتي أاميدددة ادددذو املدددذ رات ان  اتم دددا  د

   تلددد  التدددي أشدددار   دددا للدددى التحدددديات التدددي 
 
مذ راتددده معظدددم فادددو  األطروحدددة, اسددديما الفادددلين الرابددد  والخدددامم, وتحديددددا

 خال  مدة حكمه. وافهت ااتحاد السوفيتي 

 ,1953-1945وتعد مذ رات املس,شار األملاىي  ونراد اديناور التي خات املدة  

Conrad Adenauer, Memoirs, 1945-1953, (Henry Regnery Company, Chicago, 1966). 

اعيات ذلددد  ع دددى مدددن الكتابدددات املهمدددة التدددي أشدددارت للدددى املسدددالة األملانيدددة وظدددروف انضدددمامها للدددى حلدددف شدددما  األطل ددد ي وتدددد

 تشكيل امليثاق, لذا اعتمد عليه الباحث في الفال األو  من األطروحة.

فضددددال عدددددن ذلددددد , فءدددددد أفدددددادت األطروحدددددة مدددددن اثصددددددارات الحكوميدددددة واملنظمدددددات الدوليدددددة , وفدددددي طليعل دددددا الكتددددداب 

ااوظييم اا" ا يلية  -وف اة األوك د اات مة اةقرال املسةحةا مدي ية االاوخ  والاجيرش ةرل  ةف راو,ر املعنون"

, ورعد اذا الكتاب من املؤلفات الءيمة, اذ  ود مل الل ااوله ز راا سةيحا مدي ية املط    ااتسة ية.ة.ما ة.ل  -اححةف

 ملدددددا فددددداء بددددده مدددددن لحادددددا يات 
 
األطروحدددددة باملعلومدددددات الوافيدددددة عدددددن ابدددددر  تشدددددكيالت وقددددددرات ميثددددداق وارشدددددو العسدددددكرية, نظدددددرا

 مكانيات العسكرية للميثاق, لذل  أفاد األطروحة في الفال الثالث بشكل  بير. ومعلومات خات ال,سلي  واث 

واعتمدت األطروحة ع ى ماموعة  بيرة من البحوي والدراسات العربية واانكلياية, وع ى الرتم مدن انده يادع  

طدال  عل  دا فدي قا مدة املادادر علينا ذ در ادذو املادادر التدي أفدادت األطروحدة بشدكل و بيدر فدي املءدمدة, لكدن يمكدن للءدار  اا 

 للحاو  ع ى فكرة عن ا.
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 مل ويـــــ  ااي بيـــــة   رفددددددت الكتددددد  العربيدددددة واملعربدددددة, األطروحدددددة  بمعلومدددددات قيمدددددة, وفدددددي مءددددددمل ا الكتددددداب املعندددددون 

, للمؤلدددف احمدددد عبدددد الل يدددف العبدددار, اذ تنددداو   1975ردراصـــف ااسي اـــة اادرايـــةا متاســـة ةاو ااشـــتبا ااقـــ ه وا

  املانيا في مرحلة ما بعد الحرب وأع ى صورة وااحة عن تءسيمها بين الحلفاء, لذ رفد الكتاب األطروحة في الكتاب أوضا

ا ااهيئـــة املةـــ ية اات مـــة اةةوـــ نا 1976-1963اار ـــ و األم  ـكــ  ااســـر ي ي    فادددلها األو .  مدددا رفدددد الكتددداب املعندددون 

يمددددة, اسددديما فيمددددا يخددد  العالقددددات األمير يدددة السددددوفي,ية , للمؤلددددف أمدددين شدددلةي, األطروحددددة باملعلومدددات الء 1981مةـــ ا

 خال  مدة الدراسة,لذ  ود األطروحة في فالها الراب  .

للمؤلددددف  ا اـــ" ا يلية ااتســـة ية ااســـر ي  ية ومدددن الكتددد  املعربدددة التدددي أفدددادت األطروحدددة, الكتددداب املعندددون" 

, وتتمثددل قيمددة الكتدداب فددي 1968م الكتدد , بيددروت,املارشددا  السددوفيتي سو ولوفيسددكي, ترفمددة خيددري حمدداد, منشددورات عددال

انه مؤلفه  ان يشغل منا  و ارة الدفا  في ااتحاد السوفيتي, والذي قده معلومات  بيرة تخ  ال,شكيالت السوفي,ية 

 مـــا اححـــ ن اا ـــ وةووقدددرات ا وقالبات دددا العسدددكرية, والتدددي أفدددادت األطروحدددة فدددي الفادددل الثالث. دددذل  رفدددد الكتددداب املعندددون "

, للمدؤلفين " دولن بداون وبي در مدوىي", لذ   األوةد  ة.ل  1ا   جية صـ ةو إيـ اهيم دـرةو   1980-1945    اار  و  

 سياسدات الءدوا العظ د , اسديما 
 
درس الكتداب الت دورات التدي طدرأت ع دى أوروبدا خدال  سدنوات الحدرب البداردة, مستعرضدا

 ع ى
 
بعض الوثا ق الاادرة من الخارفية األمير ية التي بيندت العالقدات بدين  ااتحاد السوفيتي والوايات املتحدة,  معتمدا

ددمل تشددكيل حلددف شددما  األطل دد ي وميثدداق وارشددو, للددى التءددارب 
ل
املعسددكرين مددن مرحلددة ااضدد راب التددي أحدددثل ا املانيددا, ومددن ث

 . والوفاق, لذل  رفد الكتاب األطروحة في معظم مفاصلها, اسيما في الفالين األو  والراب 

 ــــ ويد  روربــــ  ااشــــ اية ااةيتاف   ةيي ــــ  ومددددن الكتدددد  املعربددددة املهمددددة التددددي رفدددددت األطروحددددة الكتدددداب املعنددددون" 

, اذ تندداو  الكتدداب الت ددورات التددي شددهدت ا الدددو  األعضدداء فددي ميثدداق وارشددو,  1996 سســي وي ورا   جيــة  مــل وراشا ة.ما 

 مدددن فرضددده امل
 
عااددددات الثنا يددة عل  دددا خدددال  وبعدددد الحدددرب العامليدددة الثانيدددة, للدددى ان وسياسددة ااتحددداد السدددوفيتي حيالهدددا, بددددءا

توفددددت ع ددددى شددددكل تحددددالف فمدددداعي نددددتج عندددده ميثدددداق وارشددددو, ثددددم  تندددداو  الت ددددورات التددددي شددددهدت ا تلدددد  الدددددو , عءدددد  تشددددكيل 

روحددة فدددي الفادددلين امليثاق,اسدديما اانتفاضدددات البولنديددة والهنغاريدددة واملوقددف السدددوفيتي من دددا, لددذل  رفدددد اددذا الكتددداب األط

األو  والرابدد . ومددن الكتدد  األساسددية التددي رفددد األطروحددة باملعلومددات الءيمددة,  تدداب للمؤلددف يددي ديبددورين وماموعددة آخددرين 

, الددددذي  تندددداو  مدددددة  1968ا   جيــــة ى ــــ م  يــــ ةو اااقــــ ه و 1965-1955ااسي اــــة احو وجيــــة ااســــر ي ية بعنددددوان" 

اد السدددوفيتي الخارفيدددة, اسددديما حيدددا  دو  أوروبدددا الشدددرقية خدددال  السدددنوات الدراسددة, لذ سدددل  الضدددوء ع دددى سياسدددة ااتحددد

,  مدا ت درق للدى الظدروف التدي أدت للدى تشدكيل امليثدداق, واادم النتدا ج التدي تمخدض عن دا, واألدوار التدي قامددت  1955-1965

ل  أفددداد الكتددداب األطروحدددة فدددي   دددا دو  أوروبدددا الشدددرقية فدددي مرحلدددة الحدددرب البددداردة, وسياسدددته ااتحددداد السدددوفيتي حيالهدددا, لدددذ

 معظم فاولها. 

 من الروافد املهمة التي اعتمدت عل  ا األطروحة, اسيما تل  التي تناولت املوضو  
 
وشكلت الكت  األفن ية  رافدا

 Laurin Crump  "بشدكل مباشدر, لذ ت دت األطروحدة فدي مامدل فادولها, يدأتي فدي طليعل دا  تداب الباحدث, لدورين  رومد 

 "1969-1955يثاق وارشو: العالقات الدولية ألوروبا الشرقية مرافعة مل
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 The Warsaw Pact :Reconsidered International Relations ,in Eastern Europe 1955-69,( 

Routledge Tarylor  and Francis group, London and New York 2015). 

طروحددة, وتكمددن أاميتدده باعتمددادو ع ددى ماموعددة وثددا ق ورعددد الكتدداب مددن املاددادر األصدديلة التددي اعتمدددت عل  ددا األ 

متنوعدددة صدددادرة مدددن أرشددديفات الددددو  األعضددداء فدددي امليثددداق,  وبالغدددات مختلفدددة من دددا الروسدددية واألملانيدددة والبولنديدددة, اذ تنددداو  

خدددالف الكتددداب الظدددروف التدددي دفعدددت بااتحددداد السدددوفيتي ل,شدددكيل امليثددداق, وموقدددف الددددو  األعضددداء مدددن ذلددد , ومدددا افدددر و ال

السددوفيتي الادديري مددن تددداعيات ع ددى امليثدداق, دفعددت بالدددو  األعضدداء تغيددر مواقفهددا, اسدديما البانيددا ورومانيددا حيددا  الءيددادة 

 السوفي,ية,  ما تناو  م البات الدو  األعضاء ثفراء اثصالحات داخل امليثاق عء  لقالة خروشوف. 

", املعنون "ميثاق وارشو: الءيدادة Michael Sadekowitz  ما أفادت األطروحة من  تاب, ميشا  ساديكوتي "

 1982في  من السلم والحرب, وىشر في  اليفورنيا 

The Warsaw Pact leadership in peace and war,( Santa Monica, California September 1988). 

ن دور امليثداق دبلوماسديا فدي حدالتي الحددرب لذ تنداو  الكتداب أادم ال,شدكيالت اثداريدة والتنظيميدة مليثداق وارشددو, ومدن ثدمل بيدا

والسددلم,  مددا أشددار الكتدداب للددى أاددم الءيددادات العليددا فددي امليثاق,اسدديما الل,نددة ااس,شددارية, والل,نددة الدا مددة وتيراددا, لددذل  

 أثرت األطروحة في الفالين الثاىي والثالث.
 
 فان ما ورد به من معلومات  انت مفيدة فدا

 ميثاق وارشو: اثترا  السياسية والعسكرية""ورعد الكتاب املعنون" 

 The Warsaw Pact -Political Purpose & Military Means, (Edited), , (Library of Congress, 

United States of Amerce, 1982). 

 مدن "روبدرت وي  الوسدن ولدورىم  دابالن 
 
 ", مدنRobert W.Clawson and Lawrence S. Kaplan الدذي حدررو  دال

املاادر الءيمة التي اعتمدت عل  ا األطروحة, والكتاب في أصله مؤلف من ماموعة بحوي, تناو  في عناوين مختلفة تاريخ 

ددددأداة سياسدددددية,والعءيدة العسددددددكرية مليثددددداق وارشدددددو, وميثددددداق وارشدددددو فدددددي مرحلدددددة املفاوضددددددات,  امليثددددداق, من دددددا ميثددددداق وارشدددددو   د

  الكتاب بامليثاق وفي فمي  مؤسساته, فضال عن, تناولده لنظدامي الدداخ ي والتكوينات العسكرية للميثاق, لذل  فءد أحا

 وقدراته ال,سليحية, مما أفاد األطروحة في الفالين الثاىي والثالث.

 " اثس راتياية والءوات العسكريةWilliam J. Lewis وأفادت األطروحة من  تاب وليم يي لورم"

  Hill Publication ,1982), " The Warsaw Pact: Arms Doctrine and Strategy, 

ورعددددد الكتدددداب مددددن اثصدددددارات الحديثددددة التددددي تناولددددت التكوينددددات العسددددكرية واألاميددددة اثسدددد راتياية مليثدددداق وارشددددو, اذ فدددداء 

 بماموعة لحاا يات بينت الءدرات العسكرية للميثاق, لذل  أفاد األطروحة في الفال الثالث بشكل مباشر. 

" املعنددون "منظمددة معااددد وارشددو   تحليددل Neil Fodor ة التددي أفددادت األطروحددة  تدداب "نيددل فددودور ومددن الكتابددات املهمدد

 1990سياس ي, الذي ىشر في لندن عاه 

  The Warsaw Treaty Organization, A political and Organizational Analysis,( Palgrave 

Macmillan ,London ,1990). 

, وتندددداو  ال,ددددذور التددددي أدت للددددى تشددددكيله, وابددددر  اي اتدددده ومؤسسدددداته   واددددو مددددن الكتابددددات املهمددددة التددددي
 
حللددددت امليثدددداق سياسدددديا

 وىشاطاته السياسية, لذل  أفاد األطروحة في معظم فاولها.
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 ومن الكتابات األخرا التي تناولت املوضو  بشكل مباشر  تاب " ميثاق وارشو الءوات املسلحة"

"Warsaw Pact Ground Forces, (Osprey Publishing Ltd, London,1987). 

, وممدا يميدا الكتداب انده فداء بإحادا يات دقيءدة حدو  الءددرات ,Gordon  L. Rottman" الدذي حدررو  "فدوردن روتمدان

العسدددددددكرية لالتحدددددددداد السددددددددوفيتي ودو  امليثدددددددداق مددددددددن حيددددددددث الادددددددواريخ اثسدددددددد راتياية والغواصددددددددات وال ددددددددا رات وتيراددددددددا مددددددددن 

 يثاق, مما أفاد األطروحة في فالها الثالث.ال,شكيالت العسكرية لدو  امل

", املعنددون" David Holloway and Jane M.. Sharp فضدال عدن  تداب ايحدررين "ديفيدد اولدوي وفدان مدي شدارب

 ميثاق وارشو تحالف في عهد املفاوضات"

The Warsaw Pact Alliance In, Transition"مددن  ", والكتدداب ضددم ماموعددة بحددوي تناولددت فواندد  مختلفددة

, املعندون" منظمدة معااددة Malcolm Mackintosh امليثداق  مدن بين دا بحدث قدده مدن قبدل الباحدث مدالكلوه ميكنتدو "

 وارشو : تاريخ اصو  ميثاق وارشو"

The Warsaw Treaty Organization: A History- The Origins Of  The Warsaw pact" 

ألسباب التي دفعت بااتحاد السوفيتي للى تشكيل امليثاق,  ما أشار للى أام الذي أفاد األطروحة في فالها الثاىي,لذ تناو   

 البنود التي ضمل ا معاادة وارشو, و يف قابلت الدو  األعضاء امليثاق. 

 Dennis Deletant and ومدن الكتابدات األخدرا التدي تناولدت امليثداق  تداب للمحدرّران," دينديم ديلتاندت وم  يدل لوىشد 

Mihail Ionesc  1989-1955", واملعندون "رومانيدا وميثداق وارشدو" Romania and the Warsaw Pact:1955-

والذي ترفمده مر دي ودرو ولسدن للبداحثين مدن اللغدة الرومانيدة للدى اانكليايدة, والكتداب اقتادر ع دى موقدف رومانيدا مدن  198

 للددى أاددم التكوينددات السياسدي
 
ة فددي رومددا,ممن أيدددت وعارضددت اانضددماه ميثداق وارشددو و يددف فددرت عمليدده انضدمامها, مشدديرا

للميثاق, ومن ثم  يف سارت عالقة رومانيا بالدو  األعضاء اسيما ااتحاد السوفيتي داخل امليثاق, حت  انتهد    دا الحدا  

للم البدددة بدددالخرومل منددده فدددي عهدددد نيكدددواي شاوشسدددكو, وعليددده أفددداد الكتددداب األطروحدددة فدددي الفادددل الرابددد  اسددديما فدددي املبحدددث 

 , للباحثة" ماري أن ايمNATO and the Warsaw Pact"ومن الكتابات األخرا  تاب" الناتو وميثاق وارشو  لث.الثا

Mary Ann Heiss ورعددد مددن ابدر  الكتابددات الاددادرة مددن 2008", املنشددور مدن قبددل فامعددة  ندت فددي الوايددات املتحددة ,

لبحددث عددن مرا دددي الءددوا والضددعف بددين التحددالفين, وفدددي أي ال,امعددات األمير يددة التددي درسددت امليثددداق, لذ حاولددت الباحثددة  ا

ددددان تفدددددوق احدددددداما مءابدددددل األخدددددر, اسددددديما فدددددي الءددددددرات العسدددددكرية ودرفدددددات ال,سدددددلي , والنشددددداطات ع دددددى الادددددعيد  مادددددا   د

 .Hope M الدبلوماس ي, لذل  أفاد الكتاب األطروحة في معظم فاولها. فضال عن  تاب الباحثة "اوب ميالري اارسون 

Harrison 1961-1953", واملعنددددون " الدددددف  بالسددددوفيت للددددى أع ددددى ال,دددددار: العالقددددات السددددوفي,ية األملانيددددة الشددددرقية 

Driving the Soviets Up the Wall: Soviet-East German Relations, 1953-1961 لذ أشدار الكتداب الدى ,"

فدده ااتحدداد السددوفيتي مسددالة الحدددود األملانيددة, ابددر  الت ددورات التددي أعءبددت انضددماه املانيددا الشددرقية للددى امليثدداق, و يددف وا

 و يف  ان وقعها ع ى امليثاق, لذل  أفاد الكتاب األطروحة في فالها الراب , اسيما في املبحث األو . 

مدددددن الدراسدددددات الغربيدددددة السدددددابءة التدددددي تناولدددددت املوضدددددو , اسددددديما الرسدددددا ل واألطروحدددددات ال,امعيدددددة, التدددددي رفددددددت 

ايو ددوليةا , للباحدث The Warsaw Pact 168-1955لءيمدة, الرسدالة املعنونددة "ميثداق وارشدو األطروحدة باملعلومدات ا
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, وع ى الدرتم مدن ان الرسدالة 1969لميري, املءدمة من  لية الدراسات البحرية العليا في فامعة  الهون , في واشن ن عاه 

شددددكيالت امليثدددداق العسددددكرية, اسدددديما قدددد تخااددددت بالدراسددددات البحريددددة بيددددد أث دددا أع ددددت معلومددددات دقيءددددة عددددن قددددرات وت

لذ قدراته البحرية   من حيدث أعدداد الغواصدات وحدامالت ال دا رات والسدالح البحدري ااسد رات ي وأاميده قواعددو البحريدة,

تعد اذو الرسالة وثيءة أساسية اعتمدت عل  ا األطروحة, وث ا  انت موا بة لإلحداي التي شهداا امليثاق, األمر الدذي  اد 

مددددة املعلومددددات التددددي أوردت ددددا, وأفددددادت األطروحددددة فددددي الكثيدددددر مددددن فوانم ددددا.  مددددا أفددددادت األطروحددددة مددددن بعددددض الرسدددددا ل مددددن قي

واألطروحات العربية, في طليعل ا األطروحة املوسومة,"سياسة الوايات املتحدة تااو ااتحاد السوفيتي ع ى الن اق األوربي 

",وع دى الدرتم مدن ان 2013للدى  ليدة ال ربيدة للبندات, فامعدة بغدداد  "التي قدمل ا بشرا طايم عبد املدؤمن,1953-1961

الباحثددة لددم تت ددرق للددى ميثدداق وارشددو, سددوا فددي اقددل مددن خمددّم صددفحات, بيددد ان األطروحددة تناولددت بعددض املوضددوعات التددي 

اب, فامعدة بغدداد, أفادت الدراسة في فاولها األولى. فضال عن, األطروحة التدي تءدده   دا "محمدد سدمير خيعدل للدى  ليدة ا د

" والتدددددي أفدددددادت األطروحدددددة فدددددي 1963-1848واملوسدددددومة " دددددونراد ادينددددداور ودورو فدددددي السياسدددددة الخارطدددددة ألملانيدددددا ااتحاديدددددة  

,التدي تءدده 1961-1958فالها األو . و ذل  األطروحة املوسومة" أ مدة بدرلين وأثرادا فدي العالقدات األمير يدة السدوفي,ية 

 ادت األطروحة في الفالين الراب  والخامم.   ا نوفل  اظم مهوس, قد أف

  فدي رفدد األطروحدة باملعلومدات الءيمدة, اسديما ندحيفة "لنيويدور  تدايمي
 
 The New York" دان لللدحف دورا

times   .التي اعتمد عل  ا الباحث في معظم فاو  األطروحة, نظرا لدقة املعلومات الواردة   ا 

بات فمددة, تددأتي فددي مءددددمل ا الاددعوبات التددي تتعلددق بموضددو  البحدددث, وضددعت اددذو األطروحددة الباحددث أمددداه صددعو 

بسدد   تنددو  حءددو  الدراسددة املعرفيددة" تدداريخ, سياسددة خارفيددة,عالقات دوليددة, نظددم دبلوماسددية وعسددكرية...ال ",لذل   ددان 

 عدن ذلد , ع ى الباحث الخو  في فمي  تل  الحءو  لبيان مرحلة مهمة من املراحل التي شهدت ا العالقات الدولية
 
,فضدال

 ان ع ى الباحث أتبا  الدقة في فم  املاادر وتحليلها, اسيما األمير ية, لكوث ا تمثل وفهة النظر الحكومية, لذل  ت ل  

األمدددر التندددو  فدددي املادددادر, للوصدددو  للدددى الحءدددا ق التاريخيدددة. فضدددال عدددن ذلددد , ان عمليدددة فمددد  املادددادر لدددم تكدددن مدددن األمدددور 

يسدددرة, ففددددي الوقددددت الدددد
ُ
ذي  ثددددرت وتنوعدددت املاددددادر العربيددددة واألفن يددددة التددددي خادددت دراسددددة حلددددف شددددما  األطل دددد ي,  انددددت امل

املادددادر, اسددديما العربيدددة التدددي ت دددتم بدراسدددة ميثددداق وارشدددو, تكددداد تكدددون ندددادرة, ممدددا دفددد  الباحدددث الدددى ااعتمددداد ع دددى املادددادر 

ر اليسددير, اذ  لفددت الباحددث تبعددات ماديددة بااظددة, والوثددا ق األفن يددة, لكددن ا يعرددي ذلدد  ان عمليددة الحاددو  عل  ددا  ددان بدداألم

بسدددد   طبيعددددة الحاددددو  عل  ددددا, عددددن طريددددق شددددرا  ا بواسدددد ة ب اقددددات "الفيدددداا  ددددارت" ومواقدددد  األمددددا ون, وااشدددد را  بدددداملواق  

و  األفن يددة, فضددال عددن, صددعوبة وتكدداليف ترفمل ددا مددن لغات ددا األصددلية  الروسددية واألملانيددة والبولنديددة وتيراددا مددن لغددات الددد

لكددن ا يعردي ذلدد , لعفداء الباحدث مددن املهمدة التددي أو دل   ددا, والتدي تفدر  عليدده بدذ  فميدد  ال,هدود مددن   األعضداء فدي امليثدداق.

افددل تحءيءهددا والظهددور   ددا بالشددكل امل لددوب. وفددي ث ايددة امل دداف, أضدد  فهدددي املتواضدد  بددين يدددي األسدداتذة اثفددالء أعضدداء 

حظدددات حولهددا لييادت دددا دقددة ورصدددانة, ول,سددد مددا وقعدددت بدده عدددن تيددر قادددد, مددن افدددوات ل,نددة املناقشددة, لتءويمهدددا وابددداو املال 

 وفاوات, ولتؤالها  إحدا ماادر التاريخ الحديث واملعاصر,ومن هللا التوفيق.

 

اا         
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 امل ح  األرل 

 1949-1945 ااسر ي ية األم   ية ع اات ا ل  ر ا ه   مل وي مسأاة  قسيم 

 مددن املسدددا ل ماموعددة  (1)(1945-1939)الحددرب العامليددة الثانيدددة ءددد  انل دداءعالسدداحة الدوليددة  شددهدْت 

 شغلت حالتي تغيرات املو 
 
  ياا

 
 يدة ير الوايدات املتحددة األم   لذ بر ت(2)(ةوالشرقي ةالغربي) في سياسة الكتلتين  بيرا

متناقضين ي,سابءان مدن افدل الحادو  ع دى أيدلوفيين قوا فديدين ومعسكرين  ْي وااتحاد السوفيتي  مر يل 

 
 
األمددر الددذي أىعكدددم   ومامددل ماددالحهما السياسددية وااقتاددادية اسدد راتيايل ماملددا تمليدده  مندداطق النفددوذ طبءددا

 مدن دتُعد التي  أملانيا تءسيممسألة في وفي مءدمة تل  املسا ل   املدةتل   أثناءالتوا ن الدولي بشكل وااز في 

ممدا   ع دى السداحة الدوليدة واثسد راتيايةالسياسدية  ألاميل داسية ملرحلدة مدا بعدد الحدرب  اعءد املشكالت السيا

 .ينتكتلالبين , (3)(  Cold Warلحرب الباردة من األسباب الر يسة لد) ا فعلها

لذ طرحددت الكثيددر مددن املشدددارر    بعددد انل ددداء الحددرب أملانيدداماددير  الحلفدداء بشددأن   حدددي شددر  بدددينفددي ضددوء ذلدد  

مددا ياعلهدددا مرأسددمالية  أملانيدداإبءدداء ب بالحدددر  فددي بدايددةيددة الغرب نظددرالتلخاددت وفهدددة  فءددد التءسدديم  مسددألةب ءددةاملتعل

                                                           

مادد فى  أ  مل  ب. اصددو  الحددرب   العامليددة الثانيددة  ترفمددة –للمييددد عددن أسددباب ومراحددل الحددرب العامليددة الثانيددة . أنظددر: تددايلر  (1)

 ؛1971 امل خميم  الءاارة  

 A Short History of the Second World War, edit by:  Center for Strategic  Research ,( London, Faber 

and Faber Ltd, no date). 

لددو  التدي  اندت تددور ظهر ذل  املا لز بعد الحرب العاملية الثانية أثنداء الحدرب البداردة وتضدم ماموعدة مدن ا ااةوةة ااي بية (2)

   موا يددا 
 
 و,يددديولوفيا

 
 وعسددكريا

 
  وتددداف  عن ددا سياسدديا

 
فدي فلدد  الوايددات املتحدددة األمير يددة وت,برددي األفكددار الرأسددمالية اقتادداديا

طلدقل ع دى ااتحداد السدوفيت ااةوةة ااش اية .للمعسكر الشرري آنذا  بيعامة اثتحاد السوفييتي
ُ
والددو  التدي  يادو ماد لز أ

 وفددددي)  انددددت تحددددت سددددي رت ا أو  انددددت مددددن حلفا  ددددا فددددي أوربددددا الشددددرقية   لمددددا
 
 اشدددد را يا

 
 اقتادددداديا

 
والوسدددد ى والتددددي أتبعددددت نظامددددا

 عددددن ألبانيدددددا التددددي اىسددددحبت مدددددن الكتلددددة عددددداه بلغاريا تشيكوسددددلوفا يا  املانيددددا الشدددددرقية اي,ر بولندا رومانيا( 
 
 . 1961فضددددال

 أنظر:

ددددد  اثسدددد راتياي 
ّ
  مؤسسددددة األبحدددداي العربيددددة  2ة والسياسددددة الدوليددددة املفدددداايم والحءددددا ق األساسددددية   لسددددماعيل صدددديري مءل

 .69-67  ص 1985بيروت   

-Bernard Mannes  Baruch 1870يعدد الخبيدر السياسد ي وااقتادادي األمير دي )بيرندارد مدانيم بداروت, اححـ ن اا ـ وةو:  (3)

ي لشدارة للدى  العالقدة الءا مدة بدين ااتحداد السدوفيتي والوايدات   فد1947(   أو  من استخده ادذا املاد لز, فدي نيسدان 1965

املتحدة األمير ية بأث ا حرب باردة, ويءاد   ا ماموعة من املواقف والسياسات التي ت نل ا الدولتان والتدي ت ددف لتحديدد قدوة 

وتكددوين التحالفددات اثقليميددة ونفددوذ وتددأثير  ددل طددرف لل ددرف ا خددر  عددن طريددق سددباق ال,سددلز واسددتخداه اثقتادداد واثعدداله 

 عن التدخل املباشر أو تير املباشر في املنا عات الدولية عن طريق الحرب بالو الة. أنظر,محمد مندذر  مبداد  
 
والدولية فضال

؛ ع دددي صدددب   154  ص 2012,املؤسسدددة  ال,امعيدددة للدراسددات  لبندددان  2فددي العالقدددات الدوليدددة مددن النظريدددات الدددى العوملددة,  

 ؛                                                                                                             6  ص 2006  دار املن ل اللبناىي  بيروت  1995 -1945دولي في ناف  قرن الارا  ال

Lisa   King , the Origins of the Cold War, National Center for History, (University of California ), P.12 

;=                        
=Ruth Do Krill Saki , the End of the Cold War. The Transformation of the Global Security Order,( 

Oxford University, 2005), P.  1-7. 
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    ما يمكن ان تكون رادعأوربافي  مار ياة اقتاادية له
 
سدرعان    بيدد لنافدي شدرق ووسد  وأوربد السوفي,ية للت لعات ا

مددن  فددي الثدداىي والعشددرين  (1)) عمليددة بربروسددا(فددي د السددوفيتيلالتحددا األملدداىيالغدديو  بعددد   اسدديمااملوقددف مددا تغيددر ذلدد 

ددددانون الثددددداىي عددددداه  لحدددددربل األمير يدددددة الوايدددددات املتحددددددة دخدددددو  و  ,1941حييدددددران  الدددددى فانددددد   1941فدددددي الثدددددامن مدددددن  د

بعد يما النظر في املسألة األملانية, اس ع ى لعادة الحلفاء الذي افير األملاىيالتفوق العسكري  ,فضال عن  (2)الحلفاء

 ا يمكن السي رة عليه أصبحت ان
 
حت   أملانياتءسيم فعل  األمر الذي  من والساله الدولييناا ي دد و  األخيرة خ را

 يادددر  ا اندده لددم لالتوفددده,  ذلدد . وع ددى الدددرتم مددن (3)الحلفدداءدو   قددادة التددي شدددغلت ال,واريددة املسدددا لقبددل اييمل ددا مددن 

وطددرق تنفيددذاا  واددذا مددا  مددن حيددث الوسددا ل ,سياسددات التءسدديم مون خالفددات حددو  مضددال بفعددل  باملسددار اللددحي 

 .من البحث سنحاو  الت رق لليه في الافحات الءادمة

   واشددددن ن  افتمددددا  أثندددداءمبددددادرات التءسدددديم  أولددددىفدددداءت 
 
وىسدددد ن ) ر دددديم الددددو راء اليري دددداىي مددددن الددددذي فمدددد   ددددال

ددددددددديوالددددددددددر   (4)(1945نيسددددددددددان  -1940ايددددددددددار  Winston Churchill تشرشددددددددددل  فددددددددددرانكلين ديالنددددددددددو )  يم األمير د

و يدل  اعتءدد  وقدد 1941عداه  األو  فدي  دانون  ,(5)(1945نيسدان  -1933 آذار Franklin D. Rooseveltرو فلت

دي   لذ فدداءت  أملانيددابددان فكددرة تءسدديم , (Messily موسددي ي)و يددر الخارفيددة األمير د
 
أشددار  بمبددادرة مددن تشرشددل  خادديا

                                                           

 للمييد عن عملية بربروسا او ما يعرف ) اسد البحر( أنظر: (1)

 David Stahel, Operation Barbarossa and Germany's Defeat in the East, (Cambridge Military Histories, 

Cambridge University Press, 2009), PP. 95-117.  

للمييدددد حددددو  دخددددو  الوايددددات املتحددددة للحددددرب العامليددددة الثانيددددة أنظدددر: الددددن نفددددر وادددداري سددد,يل  ماددددر  تدددداريخ الوايددددات املتحدددددة  (2)

ددا والعالقدددات الدوليدددة  الءددداارة  390  ص 1951 يدددة  ترفمدددة ماددد فى عدددامر  الءددداارة  األمير  ني دددي الشددديخ  أمير د
ُ
؛ رأفدددت ت

 .129-128  ص 1979

(3) Derek W. Erwin , A Political of Western Europe Since 1945, (Fifth Edition, London, 1997), P. 61. 

ة وسياسدد ي وعسددكري بري دداىي  ولددد فددي او سددفورد شدداير فددي انكل ددرا فددي الثالثددين مددن   رفددل دولددر ســورد ايروــ وة ا حســ  تش ,ــل (4)

 فددي مالددم العمددوه 1894  درس فددي الكليددة العسددكرية والتحددق بددالءوات املسددلحة اليري انيددة عدداه 1874شددبا  
 
  أنتخدد ل نا بددا

مناصد  عددة, من دا و يدرا للبحريدة    بعدداا تءلدد1906   ومن ثدم تءلدد مناد  و يدل لدو ارة املسدتعمرات 1900اليري اىي عاه 

-1951( )1945-1940(, ثدددددم ر دددددز عدددددن حددددديب ايحدددددافظين فتدددددولى ر اسدددددة الدددددو راء  فدددددي )1917-1918( )1915 -1911)

 . انظر:1965(, توفي في لندن في الراب  والعشرين من  انون الثاىي 1955

  أطروحدة د تدوراو تيدر منشدورة  1945ة حتد  عداه محمد يوسف لبراايم الءررش ي  وىستون تشرشل ودورو فدي السياسدة اليري انيد

 .2005 لية ا داب  فامعة بغداد  

 .The New Encyclopedia Britannica, Edit. William Benton, 1976 Vol. III, PP. 595-600؛ 

دي, ولددد فددي الثالثددين مددن  ددانون الثدداىي   ــ او ة د ةي وــر ورز ةــل: (5) ثدداىي والثالثددون للوايددات , واددو الددر يم ال1882رفددل دولددة أمير د

  ومددن ثدددم 1913,أصددب  عضددو فدددي مالددم الشدديو  عددداه 1907املتحدددة األمير يددة  تخدددرمل مددن  ليددة الحءدددوق فامعددة  ولومبيدددا 

  ثدددم ر دددز عدددن الحددديب الدددديمءراطي فتدددولى الر اسدددة األمير يدددة ألربددد  سدددنوات ع دددى التدددوالي 1928محدددافو لوايدددة نيويدددور  عددداه 

(, New Deal( صددداح  سياسدددة الدددن ) ال,ديدددد )1943-1945( )1940-1943)( 1936-1940( )1936 – 1933)

 . 1945توفى ع ى اثر نيف دماغي في الثاىي عشر من نيسان عاه 

Encyclopedia American, Vol, 23. U.S.A. 1962, PP, 680-84;  

 .15-10فؤاد صروف  رو فلت  املعارف  الءاارة  د. ت. ص 
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دلـــى   مل ويـــ اا ـــي تســـ دد دلـــى االدوقـــ ة يـــ د تش ,ـــل وبيـــ  اا"ـــ    ةـــ و  ل فـــة  األاـــ  ك وـــل هظ اـــك  تـــ  :قدددا ال

 دوس   ى ل   راد رزاوو احو وجية األم   ية1941 د م األرل ارا,ظطا  ع ,ه  ك ورد  األرلىزي و ه   اظ  ورز ةل 

ااوةـــ ةية  دادي ل ـــيحـــون دظـــه مـــا  مـــ  هـــ ا املر ـــرل ملت  ـــة  ء دددرحم رو فلدددت ا حدددا ,بنددداء  ع دددى ذلددد  .(1) اي اـــية ر

ورفددد   لدراسدددته, (2) ( HopkinsHarryاددداري ادددوبكةا ) بر اسدددةفدددي و ارة الخارفيدددة الل,ندددة ااس,شدددارية  للدددى التءسددديم

  .(3)التوصيات املناسبة

 التدي قداه   داييارة ال فياألمير ية  اثدارةع ى  مشرو  تءسيم املانياعرضت الحكومة اليري انية في السياق نفسه  

لذ أتفددقل , 1943آذار الثدداىي عشددر مددنواشددن ن فددي  للددى, (4) (Anthony Edenانتوىي ايدددن )اليري دداىي و يددر الخارفيددة

الوايددددددات املتحددددددة األمير يدددددة  ااتحدددددداد  - بددددددين الددددددو  الدددددثالي ع دددددى وضددددد  صدددددديغة لتءسددددديم أملانيدددددا رو فلددددددت مددددد  الدددددر يم

  ,لددد ذمددد   ,(5)ع دددى ان يدددتم ذلددد  بعدددد ااحدددتال  الكامدددل لهدددا -السدددوفيتي  بري انيدددا
 
موافءدددة مدددن  لدددم يكدددن رو فلدددت متأ ددددا

                                                           

 عدددن, فمعيدددة الدددوعي الءددد (1)
 
ومي  سلسدددلة  تددد  شدددهرية  موقدددف الغدددرب مدددن أملانيدددا وفهدددة نظدددر سدددوفي,ية  ترفمدددة عبدددد الواحدددد نءدددال

 .14-13  ص 1960اامبابي  مرافعة عثمان نويه  دار النار لل باعة  الءاارة  

,شداري الددر يم , فدي وايددة ايدوا, تدرب الوايددات املتحددة , ُعدددل مدن أفضددل مس1890:  دبلوماسدد ي أمير دي, ولددد فدي عدداه هـ وم هـربة ز (2)

 بأنة مهندس برنامج العهدد ال,ديدد,  دان لده دور  بيدر فدي برندامج اثتاثدة , وفدي الحدرب العامليدة الثانيدة تدولى مهداه  
ل
ف رو فلت , ُوص 

 . 1946ر يم املس,شارين,  ان له دور في برنامج اثعارة والتأفير, توفى في حييران عاه 

Encyclopedia Britannica lnc, Harry Lloyd Hopkins.  

دعا رو فلت في السنوات األولى من ىشوب الحرب العاملية الثانية الى تشكيل ل,نة اس,شارية لدراسة أوضا  الحرب وما بعداا,  (3)

وقدد تبندت تلدد  الل,ندة مشدارر  عدددة , من دا مشدرو  صددمو يل ويلدي, الدذي اشددار الدى تءسديم أملانيددا الدى ثدالي وايددات مسدتءلة   وفددي 

ب وتشددددددددتمل ع ددددددددى: بافاريددددددددا  روتمبيددددددددرمل  بددددددددادن  ايسددددددددين  وارمسددددددددتاد  ومندددددددداطق السددددددددار والراين وثانيددددددددة تظددددددددم, وايددددددددات ال,نددددددددو 

بروسدددديا ميكلينبيرمل  سكسددددونيا وثالثة ت,شددددكل مددددن , ايسددددن العليددددا, ثورنايددددا  ورسددددتفاليا  اددددانوفر  واددددامبورمل. للمييددددد انظددددر: 

 .14فمعية الوعي الءومي سلسلة  ت  شهرية  املادر السابق  ص 

  تءلدد مناصد  سياسدية عددة من ا,عضدو 1897  سياس ي ورفل دولة بري اىي, ولد في الثاىي عشر من حييران عداه اوور   ايدد (4)

  ثدددم و يدددرا 1935  مفدددو  لدددبالدو فدددي عادددبة األمدددم عددداه 1931  نا ددد  لدددو ير الخارفيدددة 1923فدددي مالدددم العمدددوه اليري ددداىي 

ى اثددر خدددالف مددد  ر دديم الدددو راء مدد  تشدددميرلن  عددداد وتءلددد مناددد  و يدددر ع ددد 1938للخارفيددة حتددد  اسددتءالته  مدددن املناددد  عدداه 

 للخارفيددة ) 1940الحربيدة عداه
 
 للددو راءر رمر دز عدن حدديب 1955-1951( )1945-1940,بعددداا أصدب  و يدرا

 
(, ثدم ر يسدا

دددددانون الثدددددداىي عدددددداه 1955ايحدددددافظين عدددددداه  ر   ع ددددددى اثدددددد1977,حتدددددد  اسددددددتءالته ألسددددددباب نددددددحية, تددددددوفي فددددددي الرابدددددد  عشددددددر مددددددن  د

 مر )سرطان الكبد(, للمييد عن دورو السياس ي أنظر:

ماد  دار مكتبة الحياة   بيروت   يري حل
ل
 ؛1960مذ رات ايدن  ترفمة خ

The Encyclopedia Britannica, Vol. III, PP. 786-787. 

لندددا ان الحلفددداء يسدددعون الدددى فدددي الددددار البيضددداء, وأع 1943تاددددر اثشدددارة للدددى لن تشرشدددل للتءدددى برو فلدددت فدددي  دددانون الثددداىي  عددداه  (5)

اس,سداله أملانيدا اس,سدالما تيدر مشدرو , واسد,بعاد اي فكدرة تدددعو للدى عءدد سداله منفادل. أنظدر:  مدذ رات وىسدتون تشرشددل, 

املعر ددددة   ؛    ورنيلددددوس ريددددان 395-394  ص 1970  الهي دددة املاددددرية العامددددة للكتدددداب  الءددداارة  2ترفمدددة محمددددد شددددلةي  مل

  دار الشؤون الثءافيدة العامدة  بغدداد 1سءو  الرايخ الثالث  ترفمة العءيد رشيد صالز العياوي   األخيرة  معر ة برلين و 

 .140  ص 1990
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 مدن تمكدنايددن  ان ويظهدر  بعدد تءسديمها أملانيدا للددو  الغربيدة فدي فديء مدن دا دم بتوافدد الذين لدن يءبلدوا السوفييت

 و  التءسدديم  فكددرة سدديدعم  (1)( Joseph Stalin سددتالين فو يددف) اقنددا  رو فلددت بددأن
 
فددي اسددتنتافه ع ددى  مسدد,ندا

 ,(1943اب  – 1941تشدرين الثداىي  ,Maxim Litinovمكسديم لتفيندوف) ي فدي واشدن نالسدفير السدوفيت ترحيد 

بعدد  أملانيدااملتضدمن تءسديم   1943 آذار عداه السدادس عشدر مدنفي الذي صدر  الهي ة ااس,شارية األمير ية تءريرب

 .(2)انل اء الحرب بين الحلفاء

تشدددرين  19لدددثالي فدددي مدددؤتمر موسدددكو للمددددة )ا افتمددد  و راء خارفيدددة الددددو  ومدددن أفدددل مناقشدددة ت دددورات الحدددرب 

و ير خارفية ااتحاد السوفيتي )مولوتوف  , عر اليوه التالي من افتتاح املؤتمروفي  (,1943تشرين الثاىي  3-األو  

Molotov  دددف الددىيتفدداق ث صدديغة وبري انيددا األمير يددة ممث ددي الوايددات املتحدددةع ددى   (3) (1949آذار  -1939ايددار  

 تتضدددمن ,بعددد انل ددداء الحدددرباا ت عءابيدددة ضددددافدددراءا اتخدداذ دددا و سددداله تيددر املشدددرو  ألملانيدددا وحلفا   أ ااس,عتمدداد مبددددل

ت ا خ ددورة املشددا ل احسدداب ان حكومددات الدددو  الددثالي قددد وضددعت فددي مددن الوااددز تعويضددات عل  ددا.الوفددر  تءسدديم 

ىشدداء لع ددى  الحلفدداءاتفددق   لددذا .عويضدداتالت وأسددلوب  أملانيدا همتءسدديمتددوافههم بعددد انل دداء الحددرب ن,ياددة التدي سددوف 

 , ومءرادددا لنددددن "1943تشدددرين ااو   3فدددي  European Advisory Committee "الل,نددة األوربيدددة ااس,شدددارية

 .(4)أملانيابشان تءسيم  ل,ة املشا ل التي ستوافه الحلفاءملعا

 للددى حددٍد مددا  ألندد
 
دان مءبددوا  خ ددر ه لددم ي ددر  أي ماددا  اسددتمراريبدددو أن مبدددأ ااس,سدداله تيددر املشددرو  آنددذا   د

  اسدديما لذا تددوفرت ظددروف سياسدية وعسددكرية مال مددة لهددا   مددا أن ع ددى الددو  اي,دداورةالهيمندة األملانيددة فددي املسددتءبل 

                                                           

: الدديعيم الثداىي لالتحدداد السدوفيتي بعددد لينددين , ور ديم الددو راء, ولدد فددي الحدادي والعشددرين مددن  جرزيـف  سســي ورور  ت اـو ا د (1)

ته, لذ نءل ااتحاد السوفيتي من ماتم   راعدي الدى ماتمد  صدناعي , تمكدن وبددعم , ُعرف بءسوته وقو 1878تشرين األو  عاه 

الحلفاء من اانتاار ع ى دو  ايحور فدي الحدرب العامليدة الثانيدة والوصدو  بااتحداد السدوفيتي الدى ماداف الددو  الكيدرا, تدوفي 

 . 1953في الخامم من اذار عاه 

 The New Encyclopedia Britannica Vol,.17,15th,ed,(Chicago , Encyclopedia Britannica . lnc.,1974), 

PP.576-79. 

(2) Robert E Sherwood, Roosevelt and Hopkins an Intimate History,( New York 1948), P. 711؛ 

 .15-14فمعية الوعي الءومي سلسلة  ت  شهرية  املادر السابق  ص 

سياسدد ي ودبلوماسدد ي سددوفيتي, ولددد فددي  و ددارا, احدددا ضددوايي موسددكو فددي التاسدد  عشددر  ي تشســ   ميخــ فيةر  ت مرار ــر  :  (3)

, اعتءددل عدددت مددرات وابعددد الددى سددييريا بيددد ان تمكددن 1906, اعتنددق الشدديوعية فددي وقددت مبكددر مددن حيدداتي  1890مددن ايددار عدداه 

شدار  فدي الثدورة البلشدفية عداه ,عمل في عددة ماداات, من دا محدرر فدي ندحيفة اليرافدد الدى فاند  سدتالين, 1915من الهرب عاه 

, ثدددمر رمنادددد  و ارة 1930,  ور ددديم للدددو راء 1922-1920,  وتءلدددد مناصددد  عددددة من ددددا امدددين عددداه الحددديب الشدددديوعي1917

, للمييدددد 1986, عدددد مدددن أشدددهر الدبلوماسددديين السدددوفيت, ومدددن ابدددر  املناصدددرين لسدددتالين, تدددوفي عددداه 1957 1930الخارفيدددة 

 انظر :

Studies in Russian and East European History and Society: Derek Watson (edit.) , Molotov_ A 

Biography,(Palgrave Macmillan UK ,2005), PP. 4-60. 
(4) Derek Watson: Molotov and the Moscow Conference, October 1943, Centre of Russian and East 

European Studies  ,(the University of Birmingham ,No date), P. 176.  



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  21  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

شددعر األخيددرة بءددوة الحلفدداء وتاددميمهم ع ددى دحددر أملانيددا ممددا يكددون لدده تددأثير  بيددر ع ددى التعامددل   ددذا الشددكل مدد  أملانيددا يُ 

 نوية األملانية.الروح املع

ددانون  –1-تشدددرين الثددداىي  28للحلفددداء) طهدددران مدددؤتمر فدددي  عمددداء الددددو  الدددثاليمددد  تافبعدددداا   لذ, (1943 األو   د

ددوُ    أملانيددا,مسددألة تءسدديم اثددأر سددتالين  وقددد لتءاسددم العددالم  األولددىاملسددودة  عتض 
 
 ه ييةناــمر ــدو   مل ويــ يقــ     مبينددا

الدى الل,ندة  مشدرو  التءسديم تدم ااتفداق ع دى احالدة  وعليده .ز ااتشـ يا اـظة اـا  ولـ ر مـدو   ـع ارته  يظ   ما اد ةو

 اما:  أملانيا ملعاقبةن وسيلتي بدوراا التي اق رحت,(1)األوربيةااس,شارية 

 رعوي. تحويلها الى بلٍد بل  واليراعية فحس ؛ حرماث ا من قدرات ا الاناعيةعده  -1

 . (2)الرور والسار حوض ي وتدويل املناطق الاناعية في ,ق مستءلةعدة مناط و,قامة األملانيةتمييق الوحدة  -2

الددددى الل,نددددة  تءسدددديم أملانيددددابشددددأن  ات مددددامء رح قددددده  ددددل مددددن ااتحدددداد السددددوفيتي وبري انيدددداومددددن فانم مددددا 

 املء ددددددرح وأمددددددادو  مسددددددتءلة,  للددددددى خمددددددم   هاسددددددوفيتي تءسدددددديماملء ددددددرح ال تضددددددمنلذ , ااس,شددددددارية لدراسددددددل ااألوربيددددددة 

 فددداء فءدددد  يري ددداىيال
 
,أملانيدددا الوسددد ى وأملانيدددا (3)بروسدددياوفي) ثدددالي دو   للدددى تءسددديم أملانيدددا لذ تضدددمن  ا ثدددر تفاددديال

فددددي الرابدددد  عشددددر مددددن  ددددانون الثدددداىي  لهددددا اٍ  افتمدددد و ل عءدددددت الل,نددددة أ , ومددددن افددددل مناقشددددة املء رحددددات,(4)(ال,نوبيددددة

دُه  فدي الل,ندة بري انيداممثدل   (aingWilliam Strولديم سد راينج  ) بددأ اافتمدا  فدي مسدل لو ,(5)1944عداه
ل
حديث

عمدا  سد راينجالغايدة  شدف  تلد ومن افل تنفيدذ   الدوليين واألمناملانيا للحفاظ ع ى الساله تءسيم   أاميةعن 

نل بددأن  , اتمء رحددفددي فعبتدده مددن 
ل
  واندده دو  مسددتءلةيددرا تءسدديم املانيددا الددى ثددالي  تشرشددلفددأعل

وافددقل ع ددى أْن تكددونل

                                                           

بوتسدداه  ترفمدة عبدد الرضد ي رايردي  منشدورات الفاخريدة  الريدا  بااشد را   -يال دا–روبرت بي ا   مءررات مؤتمرات طهدران  (1)

 .33-30م  دار الكات  العربي  بيروت  د.ت  ص 

الل,نددددة ااس,شددددارية املشددددكلة قددددد فوبدددده بددددبعض ا بددددد مددددن اثشددددارة الددددى مسددددألة مهمددددة, وفددددي ان قددددرار التءسدددديم الددددذي فدددداءت بدددده  (2)

ااع راضات, ومن أبر  املعارضين ااملتون ارمس رونج, وايييان بومان, ممث ّي بري انيا في الل,ندة  لذ  أشداروا بدان قدرار التءسديم 

 ألملانيا؛ بل ع ى العكم ستعمل األخيرة ع ى ضرب الحلفداء بعدض بدبعض ممدا يدؤدي الدى خالفدات 
 
م اايددة داخدل لن يكون رادعا

 عدن 
 
الكتلة الغربية  لكن تل  الدعوات لم تكن ذات صددا  بيدر, اسديما بعدد موافءدة رو فلدت ع دى مء رحدات التءسديم, فضدال

 لصرار صمو يل ويلي صاح  املشر  ع ى تنفيذو. أنظر:ر

اسددددات السياسددددية) مؤسسددددة رلسددددماعيل صدددديري مءلددددد  الءضددددية األملانيددددة فددددي اي,ددددا  الدددددولي  مالددددة السياسددددة الدوليددددة, مر ددددي الدر 

؛  اينداس سدعدي عبدد هللا  السياسدة األمير يدة تاداو ااتحداد السدوفيتي 56  ص 1968, نيسدان 12, العدد 4اااراه(, السنة 

 . 40-39  ص 2014  مكتبة اشور بانيبا   بغداد  1950-1945ودوراا في موافهة املد الشيوعي في اوربا 

ما  الغربدددي مدددن أملانيدددا  ودولدددة تضدددم سكسدددونيا ومن ءدددة ابددديمل  ودولدددة تظدددم اددديم ومن ءدددة دولدددة بروسددديا: وتضدددم ادددانوفر والشددد (3)

 دولة تظم بافاريا وبادن وتميريغ م  وض  قناة ليل والسار والرور تحت اشراف دولي. انظر:
 
 فنوب الراين  واخيرا

  1978  2اليددوه( ترفمددة نددور الدددين حدداطوه    مل. ب درو يددل  التدداريخ الدبلوماسدد ي )تدداريخ العددالم مددن الحددرب العامليددة الثانيددة الددى 

 .45ص 

 .183-182  ص 1987اريو نوف تيموخوف,,  معر ة برلين  ترفمة  دار التءده  موسكو   (4)

 الى فان  وليم س راينج مثل فون وينات الوايات املتحدة, في حين مثل  وفدرت توسوف ااتحاد السوفيتي . للمييد أنظر.  (5)

Wolfgang Schaech, American Policy towards Germany 1945, Journal of contemporary History, Vol 5. 

NO 4, 1970, P.114. 
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ُ
دددددة اث الت  سا سدددددونيا  غ  برانددددددنبور غ)مكلنبدددددور ا فياألراضددددد ي الواقعدددددة شدددددرق املانيدددددفميددددد   د السدددددوفيتيااتحددددداحا 

مدددن  (%33)و ,مدددن مامدددو  السدددكان (%36)وحدددواليمدددن مسددداحة البالد, (%40تءريبدددا)   اي(تدددورىغن  سكسدددونياو 

 ايحاذيددة لفرىسددا ياألراضدد فميدد  و  ,يددةندداطق ال,نوباملالوايددات املتحدددة  تحتددل وان  اثقتادداديةمامددو  موارداددا 

فدددي  الشدددما  الغربدددي فدددي حادددل ا بري انيدددا فتكدددون  امدددا, )ايسدددن  بافاريدددا  بريمن"فدددي قلددد  منددداطق النفدددوذ اليري ددداىي"(

تكددددون   وبددددذل  .بمددددا ف  ددددا من ءددددة الددددرورشددددما  الددددراين(  –غ  اددددانوفر  وسددددتفاليا ور اولشددددتاين   اددددامب –)شدددليفيغ 

  امددا فرىسددا فءددد تءددرر ان تكددون مندداطق غنيددة بدداملوارد ال بيعيددةوال الحاددة اليري انيددة معظددم املندداطق الاددناعية

 شدددراف الددددو  ان توضددد  تحدددت لامدددا بدددرلين فءدددد تءدددرر   فدددورتميرغ( –نفوذادددا فدددي )رايدددن انددددفالم  سددداراند   بدددادن 

 .(1)ا ر الكي ةالثالث

 

  

                                                           

 (.1.للمييد عن تءسيم املانيا انظر خارطة رقم )57لسماعيل صيري مءلد  الءضية األملانية في اي,ا  الدولي  ص  (1)
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 (1ى وطة وام )

  قسيم امل وي   تد احح ن اات ملية ااث وية
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   , Wikipedia. Orgعليها وفق موضوعات األطروحة،  ث التعديالتالباح وقد أجرى
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 ااس,شددداريةاألوربيدددة موافءدددة الحكومدددة السدددوفي,ية وذلددد  فدددي مدددذ رة بعثدددت   دددا للدددى الل,ندددة  ندددا ل املشدددرو  اليري ددداىي

ال  املشدد ر  أعربددت ف  ددا عددن موافءل ددا ع ددى املشددرو  املء ددرح ملن ءددة ااحددتال  السددوفي,ية و ددذل  ع ددى ااحددت 1944شددبا  

ا  وفد رو فلت في املء رح ما يحره الوايات  ية فأبدت بعض التحفظات حو  املشرو  اليري اىي  لذ اادارة األمير ليرلين. أم 

 :من ا اامتيا اتاملتحدة للكثير من 

 . الغنية بالفحمذات األامية ااقتاادية و ن من ءة الرور محرماث ا  -1

دة عدددددن من ءدددددة الدددددرور سدددددوف ياعدددددل ال,يدددددو  األمير يدددددة مضددددد رة لالعتمددددداد ع دددددى الخ دددددو  لن ابتعددددداد الوايدددددات املتحددددد -2

 الحديدية وال رق الفرىسية وحداا استمرار مواصالت ا.

املنداطق التدي عددت ا   يادة نفوذ بري انيا وتوس  مساحل ا باملءارنة م  الوايات املتحدة التدي ستضد ر للتندا   عدن بعدض-3

 .(1)فيما بعد س,شارية وم البل ا بمناطق النفوذالل,نة اا  للىماه فرىسا ماالها الحيوي في حا  انض

 ن,يادددة؛ مسددألة التءسدديم قددرارات حاسددمة فددي مدددا يخدد  مددن الوصدددو  للددى األوربيددةلل,ندددة ااس,شددارية ا مدد  ذلدد  لددم تددتمكنو 

ُق بمناطق ال,وارية  في وفهات ن الخالفات
 
 اندت العدا قل التدي   األملانيدةنفدوذ ادة  دل دولدة فدي منداطق الوحظر الحلفاء فيما يتعل

 .(2)أملانيا دون قيد أو شر  اس,ساله للى تبري قرار يدعو لليه,وأن  ل ما تم التوصل   بشأن التءسيماماه اتخاذ الءرار 

  شددهدْت 
 
ذ ل (,1944 أيلدددو   16-11)للمددددة الكنديدددة  (Quebec  يوبددد )اىعءددداد مدددؤتمر  نوعدددا مدددا ع دددى اثددر األوضدددا  تحسدددنا

دددد اسدددديما  اليري دددداىي مندددداطق النفددددوذ فددددراء بعددددض التعددددديالت ع ددددىراف للددددى لطدددددعددددت اا  الددددراين  ضددددفافو  ,وبااتيندددداالسددددار  يْ لقلي ل

الددذي  األمددر  أملانيدداتددرب فددي منفدذ  عددن األمير يددة للوايددات املتحدددة بري انيددا ت,ندا    وانللنفددوذ اليري دداىي   اددرووعددده ح ليسدرا ا

 
 
  اوفد حال

 
وتدم التوقيد  ع دى ااتفداق بشدكله الن دادي املعدد   ءت بري انيا ع دى التعدديلين األميدر ييناف  لذا و بين ال رفين توافءيا

 .(3) 1944في ث اية عاه 

 عدددن طريدددق ,(4)بعدددد تحريرادددا مدددن األملدددانفديدددد ع دددى اثدددر ظهدددور فرىسدددا ع دددى السددداحة الدوليدددة  سدددرعان مدددا طدددرأ تغييدددر  لن  بيدددد

 دت بري انيددا املوقددف الفرى دد ي أّيدد  ومددن فانم ددا .(5)الكيددرا  ةبالدددو  الثالثدد ملسدداواةع ددى قددده ام البات ددا بمندداطق النفددوذ فددي أملانيددا 

                                                           

 .122و يل  املادر السابق  ص ؛.ب  در 258-255روبرت بي ا   املادر السابق ص  (1)

  دار املع دددا للنشدددر 1991-1914موسددد   محمدددد ا  طدددوير   العدددالم املعاصدددر بدددين حدددربين مدددن الحدددرب العامليدددة ااولدددى للدددى الحدددرب البددداردة  (2)

 .142-141  ص 2017والتو ر   ااردن  

 للمييد  عن مؤتمر  يوب  أنظر:  (3)

Quebec Conference (World War II) Quoted in Britannica on Line Encyclopedia: http://www.britannica. com/ 
ebchecked/topic/ 486712-quebec/ conference. 

ن ءدة النورمنددي, وقدد  انت معظم األراض ي الفرىسية قد تحررت من السي رة األملانية بعد اخر املعار  التي قامت   ا  قوات الحلفاء في م (4)

 . للمييد عن مراحل تحرير الحلفاء لفرىسا أنظر:                                              1944حررت باررم تماما في في الخامم والعشرين من آب عاه 

Admiral, Vice; Schofield, Bb, Operation Neptune : the inside story of naval operations for the Normandy 

landings 1944, (Pen & Sword Military, 2008), P.98.  

  ترفمة لورم اسكندر ومحمد ع ي ابدو درة  مؤسسدة 1950-1989أ.مل  فراند واارولد تميرلي  أوربا في الءرن التاس  عشر والعشرين   (5)

 .464-461  ص 1978س,ل العرب  الءاارة  

http://www.britannica/
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 تءلياوفدت في اش را  فرىسا  : اث األرلىاادفت من تل  املوافءة تحءيق تايتين    اويبدو اث
 
 اسيما  األمير يح,م النفوذ ل ا

وربدا أو  من الخالف بين الوايات املتحدة التي تعدداا تريبدة عدن ايااد نفهي : ااث وية؛ اما الغاية وتر  ا  اأملاني في مناطق فنوب

 . (1)املكاس بيري انيا في الحاو  ع ى بعض  األخيرةوبذل  تستعين  عسكريا واقتااديا  م  فرىسا الضعيفة

ر ة مسددالة مشددا ندداق, املددؤتمر لذ, (2)(1945شددبا   4-11) Yaltaمددؤتمر فددي يال ددا الت ددورات عءددد الحلفدداء  لتلدد  ن,ياددة

رابعة  نفوذتشرشل الى ضرورة من  فرىسا من ءة  أشاراافتما   وفيفرىسا في الهي ة ااس,شارية, و,عادة تو ر  مناطق النفوذ, 

 فدي الحدرب ا العسدكرية فرىسدا ماهدودات فلدت, وقدد علدل ااثندان ذلد , بدأن  دل مدن سدتالين ورو  معارضدة وافده لنده لافي أملانيدا, 

 لن  دعمع ى  اصر تشرشلأا ان  تيا ,ييرر منحها مثل اكذا ام
 
 وامنيا

 
 ذل  بأن استءرار أوربا سياسيا

 
امل ال  الفرىسية, ميررا

 .(3)قويةفرىسا دولة  بوفود لا يتحءق

التددي  انددت  يددةندداطق الغرباملفددي  بعض األراضدد يبددفرىسددا لبموفبدده سددم  تفدداق اطددراف اا توصددلت  مستفيضددةنءاشددات  وبعددد

 تمدددملدددم  طاملدددا, الحادددة الفرىسدددية ع دددى لدددم يع دددر  ااتحددداد السدددوفيتي فانددده امدددا ,مناصدددفة واليري انيدددة ةاألمير يددد نددداطقاملضدددمن 

 .(4) هاووس  اوربا شرق نفوذو في مناطق 

سدألة تءسديم أملانيدا, مل ةنظريدتدوافءي مدن الناحيدة ال أوصدلت الحلفداء للدى حدل يال دا مءررات مدؤتمرلن  نالحووفق ما تءده 

وفاة رو فلدت فدي بدولية التغيرات التي شهدت ا الساحة ال ,ذل  عن   فضال األملانيةة اث يار ال,يو  ن,يااثحداي  لكن تسار 

الى  األوامراصدر    لذاألمير ية الر اسة ,(5)( .TrumanHarry S ااري اس ترومان)وتولي  ,1945ي عشر من نيسان عاه الثاى

                                                           

  ص 1961  الءددداارة  آب  5  عددددد 1لكاتددد  )مالة(,املؤسسدددة املادددرية العامدددة للتدددأليف والنشدددر, سدددنة عبدددد العييدددي فه دددي  ا مدددة بدددرلين  ا (1)

40. 

 عءد مؤتمر يال ا في قار ليفادا فنوب او رانيا في شبه فييدرة الءدره,ومن أادم مءرراتده,ااتفاق ع دى تءسديم أملانيدا للدى أربد  منداطق, وفعدل (2)

 يدددد ع دددى مسدددألة التعويضدددات األملانيدددة,اذا طالددد  سدددتالين بدددأن يكدددون قددددراا ) عشدددرين مليدددار دوار(, بدددرلين تحدددت اي دددة لداريدددة رباعيدددة, والتأ

 وتكون أساسا ل,مي  املؤتمرات الالحءة اسيما بوتسداه . للمييد أنظر: 

وبدداررم,وعن اسددرار  فدديمم بيرني,سددأتكلم باددراحة, مددذ رات و يددر خارفيددة الوايددات املتحدددة السددابق حددو  مددؤتمرات يال ددا وبوتسددداه ولندددن 

؛ روبدرت بي دا   61-60املفاوضات بين اتلر وستالين ومولوتوف,قبل ىشوب الحرب األخيرة وما بعداا ,ترفمة دار العلم, بيدروت ,د.ت,ص

 .138املادر السابق  ص 

 .138روبرت بي ا   املادر السابق  ص  (3)

ليرفوا يددددة األوربيددددة للددددى الحددددرب البدددداردة  الهي ددددة املاددددرية العامددددة للكتدددداب  عبددددد العظدددديم رمضددددان  تدددداريخ أوربددددا والعددددالم الحددددديث مددددن ظهددددور ا (4)

 . 166  ص 3  مل1996الءاارة  

دي  ولددد فددي وايددة ميدداوري عدداه هــ وم اس   رمــ د (5) , بعددداا شددار  فددي 1911-1905,دخددل السددل  العسددكري فددي األعددواه 1884: سياسدد ي أمير د

نل قاضدديا فددي ّ
, بعددداا انتخدد  عضددوا  فددي مالددم الشدديو  1930-1922محكمددة مءاطعددة فا سددون عدداه  الحددرب العامليددة األولددى, بعددداا عددي 

دي عدداه  نيسدددان  12تدددولى مهدداه منادد  نا ددد  الددر يم رو فلدددت, ثددم اثدارة األمير يددة ُعءددد  وفدداة رو فلدددت فددي  1944, وفدددي عدداه 1934األمير د

اطي, ُعددرف بدعواتدده ثث دداء الحددرب فددي أوربددا و ددان صدداح  , ليادب  الددر يم الثالددث والثالثددون للوايددات املتحدددة, مددن الحدديب الددديمءر 1945

, ُعدرف بسياسدة ااحتدواء فدي تعاملده مد  ااتحداد السدوفيتي, اسدتمر 1954قرار ضرب اليابدان قنبلتدين ذريتدين فدي السدادس والتاسد  مدن اب 

 ر .للمييد. أنظر:1953في املنا  حت  عاه 
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مدن  ثداىيفدي الا ان ااتحداد السدوفيتي تمكدن , لو  الءدوات السدوفي,يةقبل دخ برلين لدخو   بإعداد الخ   األر انر اسة اي ة 

 األمير يدة ال,يو  وصلتبعد ثالثة اياه , ليرلين الشرقية السوفي,ية ودخو  ال,يو , أوا لل  ا من الوصو    1945أيار عاه 

 ددانون األو   24-1891يلددو  أ Carl Donitz  16  دداي ددار  دون) وقدد  وفددي تضددون ذلدد  ,فنددوب بددرلينو  وسدد  واليري انيددة الددى

لددديعلن   الحلفددداء فدددي مديندددة ويمدددي األملانيدددةمددد   وثيءدددة ااس,سددداله  (1)ءددد  انتحدددار اتلدددرالدددبالد عل  دارةل بمهددداهالدددذي  لدددف  (1980

الءددددادة  اس,سدددداله, وفددددي الخددددامم مددددن حييددددران أعلددددن عددددن لفددددراءات احددددتال  بددددرلين بشددددكل تدددداه  1945الحلفدددداء فددددي الثددددامن أيددددار 

 . (2)النا يين

مدن قبدل الحلفداء  لا أث دم لدم يتوصدلوا للدى  لْت ذ  ع ى الرتم من  ل ال,هود السياسية والعسدكرية التدي ُبد ,ىستنتج مما سبق

حلددو  ث ا يددة بشددان أملانيددا ويرفدد  ذلدد  للددى الحلفدداء أنفسددهم ن,ياددة لخشددية  ددل مددن م مددن األخددر  واسدديما تيايددد مخدداوف الوايددات 

 تمتل  فيش عظ   ءوة  ه  ف  و عي السوفيتي ن,ياة خر املتحدة األمير ية من املّد الشيو 
 
  بير  ا

 
  ان بمثابة الند الءوي.ا

  ,بسءو  بدرلينو 
ُ
اب  12 -تمدو   17) فدي بوتسدداه امعءدد الحلفداء مدؤتمر  لدذاوربدا, أالحدرب العامليدة الثانيدة فدي  سدتار  ل د  ْسدأ

وندي  ايحلية  اثدارةمسا ل بااتم  اذ  أولويات مرأس  ع ى األملانية املسألة انت قد و   بعد الحرب ما أوضا لدراسة  (3)(1945

السدوفيت  أ دد, باملءابدل  وحددة اقتادادية أملانيدااملدؤتمر ع دى ضدرورة معاملدة   مدا أ دد  السالح واثشراف ع ى الل,نة الرباعيدة

 .(4)املتفق عل  ا األخرا وتيراا من الءضايا  ع ى مسالة التعويضات

 نتدا ج التءسديم مثلدت ا أنل, تءسديم املانيداالدى قدرار بددأ مدن حيدث املالتوصدل فدي  بوتسداه وع ى الرتم من ان نااح مؤتمر

 فدي حددين, الرأسددماليالغربيددة سداد الفكدر األفدياء أملانيددا, ففدي  طبيعددة النظداه السدا د فددي فيددْي  بفعدل ؛الخالفدات بددين الحلفداء بدايدة

 يو يددددآذي أدا الدددى انءسددداه الدددبالد الشدددرقية, األمدددر الدددان,شدددرت األفكدددار ااشددد را ية فدددي األفدددياء 
 
  لوفيا

 
  واقتاددداديا

 
  ادممدددا  وعسدددكريا

  ذلدد  فدداىعكم  وااتحدداد السددوفيتي األمير يددة الوايددات املتحدددة بددين اسدديما ,مددن حدددة الخالفددات بددين حلفدداء األمددم بدددورو
 
سددلبا

راضددد ي األملانيددددة, وقددددد ن ددددز السددددوفيت احددددتال  األ  اسدددتغل ااتحدددداد السددددوفيتي انتادددداراته لذ ,مامددددل العالقددددات بددددين البلدددددين ع دددى

                                                                                                                                                                                     
Harry S. Truman, Robert H. Ferrell , The autobiography of Harry S. Truman,(Colorado Associated University 

Press, 1980). PP. 8-27. 

 اتلر  قبل انتحارو   ار  دوني ا بمهاه أملس,شاريه, وقد توااا األخير ملدة عشرين يوما فء , وبعد دخو  الحلفاء الدى بدرلين وقد   (1)
ل
دون دا  لف

. للمييدد أنظدر: وليداه شديرر  تداريخ أملانيدا 1945رشدا  فلهلدم  فدي مديندة  ويمدي فدي الثدامن مدن ايدار وثيءة ااس,ساله مد  ال,ةدرا   ايتدل فلدما

 .129  ص 1962الهتلرية ىشأة وسءو  الرايخ الثالث  ترفمة خيري حمادة, منشورات مكتبة املثر   بغداد  

 للمييد عن سءو  أملانيا أنظر:  (2)

Michael R. Beschloss , The Conquerors: Roosevelt, Truman and the Destruction of Hitler's Germany, 1941-

1945( 2003) P. 278؛ر 

  1993  دار املعدارف  الءداارة  9  ترفمدة: احمدد نايد  ااشدم ووديد  الضدب    1950-1789اد. أ.   فشر تاريخ أوربا في العادر الحدديث

 .719ص 

  أطروحددددة د تددددوراو تيددددر منشددددورة   ليددددة 1946-1945ر بوتسددددداه والءضددددية األملانيددددة حيدددددر عبددددد ال,ليددددل عبددددد الحسددددين الحربيددددة  مددددؤتم (3)

 .17  ص 2005ال ربية  فامعة البارة  

 .223اري نوف تيموخوف,,  املادر السابق  ص  (4)
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بداليحف نحدو  للت لد  األمر الدذي حفدي سدتالين وس  أوربا,و  احتالله لشرق  ,فضال عن ,بالسي رة ع ى  ل األفياء الشرقية من ا

 قيةالشدر  وربداأ دو   فدي تث يدت النظداه الشديوعي فدي سديما بعدد نااحدها و   األفياء الغربيدة سدعيا لنشدر األفكدار واملبداد  الشديوعية

الخدامم التدي بءدت ع دى نظامهدا الدديمءراطي حتد  قيداه اانءدالب الشديوعي ف  دا فدي  ,(1)ي,ر وبولنددا  باسدتاناء تشيكوسدلوفا يا ا

 لذ ,معددديو  عدددن العدددالم, (3)(ستار حديدددديد)منددداطق نفدددوذو بدددااتحددداد السدددوفيتي  أحدددا وبدددذل   ,(2)1948 شدددبا   والعشدددرين مدددن

 .(4)"هظ ك لةم ااي ن يي  يفتةه ااسر يال يته قا ال: "وصف تشرشل تل  السياسة في مذ رات

ملنعدده مددن فهددة األمير يددة السددوفيتي مددن فهددة, وم البددات الغددرب بييددادة الدددعم مددن قبددل الوايددات املتحدددة  التوسدد  يبدددو لن

رحدددت  أمدددور  لهددا , ملسدددالة تءسددديم أملانيدددا فدددذري  حددللوصدددل تالعدددده فضدددال عدددن  أخددرا,
ُ
بددداررم فدددي فدددي  ءددددل الددذي عُ اافتمدددا   أثنددداءط

  بري انيداااتحداد السدوفيتي, ايدات املتحددة   ل مدن الو و راء خارفية , والذي ضم  1946الخامم والعشرين من نيسان عاه 

  اافتما  وفي فرىسا,
ُ
 ر  ط

 Georges Baido 5 وبيدد فدورمل) ة البدم , من دا مسدالة ندي  سدالح املانيدا, و دذل ماموعدة قضدايا ْت حل

دد  27-1899تشدددرين األو   باسدددتءال   دددل مدددن الدددرور ومن ءدددة رينددداىي الحدوديدددة, ( و يدددر الخارفيدددة الفرى ددد ي 1983انون الثددداىي  د

ددددد ذلددددد أن  الومدددددن فهل دددددا أيددددددت الوايدددددات املتحددددددة املوقدددددف الفرى ددددد ي,   اع دددددر ااتحددددداد السدددددوفيتي, اذ بمعارضددددده  هل امل لددددد  فوب 

  مولوتدوف
 
 عدن ,وفءدا لتادري  بدرلين األربد مدن قبدل الدددو   و,دارت دا تددويل من ءدة الدرورب م البدا

 
امل رتبددة دفد  التعويضدات  ,فضدال

 .(5)ابين  أدا للى تأ ه العالقة ما بم البه والوايات املتحدة واسيما ااتحاد السوفيتي ,ألطرافا فمي تمس   لكن , ع ى أملانيا

النشددا  والتوسدد  السددوفيتي  لتح,ديموطبءددا لسياسدة ترومددان ال,ديدددة فرصددة األمير يددة للوايدات املتحدددة  األمددر ذلدد ايدأ  

 Truman's نايعددرف بددد)مبدأ ترومدد مددا 1947بددر  فددي الثدداىي عشددر مددن اذار عدداه  اثشددكا , ومددن اددذا املن لددقبددأي شددكل مددن 

                                                           

يفدر  ايمنتده ع دى   فدي تشيكوسدلوفا يا ل1948 ان ااتحاد السوفيتي قد استغل قياه  اانءالب فدي الخدامم والعشدرين مدن شدبا  عداه  (1)

 عموه البالد. للمييد أنظر:

؛ حسدين عبدد الءدادر مادي التمي دي  موقدف الوايدات 48-47  ص 1996فالديمير تيسمانيانو: تاريخ اوربا الشدرقية  ترفمدة امدل روا   د.ه   

 .2010ذار    آ2املتحدة من اانءالب الشيوعي في تشيكوسلوفا يا  ال ربية األساسية )مالة( فامعة بابل  العدد 

 (2) Radomir Luza, Czechoslovakia between Democracy and Communism , in : the Cold War in the Europe, 

(edited) by Chairs S. Maier,( New York, 1991), PP.97-99. 

اــو وا  ديــدي  اــد يــ ل يفةــل ااقــ وو اد مادد لز أو  مددن ذ ددرو ر دديم الددو راء اليري دداىي وىسددتون تشرشددل حين ددا قددا "  :ااســو و اححديــدم (3)

, قاصدددددا   ددددا تلدددد  1946ميدددداوري فددددي السددددادس مددددن آذار –" فددددي فددددول ن األروبيــــة الــــى ,ــــط يا مــــا اا ةطيــــق ,ــــي ال الــــى االةوي  يــــك جظربــــ 

د ودو  أوربدددا السياسدددة التدددي انت ,هدددا ااتحددداد السدددوفيتي بعدددد الحدددرب العامليدددة الثانيدددة, لذ أقددداه لحدددوافي تااريدددة ورقابدددة صدددارمة عيلدددت الدددبال 

 أنظر:                                                                     الشرقية عن العالم .

Encyclopedia international ,vol9,.rd.ed.,(new York ,Grolier of Canada Ltd.,1966),P.432; 

 .101اري , الءاارة,د.ت, صرتشارد  تثاه, اذو في الشيوعية , ترفمة عيت فهيم,دار الكتاب امل

 .153صمذ رات وىستون تشرشل , املادر السابق  تشرشل,  (4)

 .605  ص 2004  دار الفار ال,ديدة  الءاارة  2محمد السيد سلم  ت ور السياسة الدولية في الءرنين التاس  عشر والعشرين    (5)
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principle)(1) ,مشدددرو  مارشدددا   ومدددن ثدددم(The Marshall Plan )(2) ,احتدددواء وتددددار   ذو األادددداف املشددد ر ة واملتمثلدددة فدددي

مددن قبدددل الدددو  الغربيددة مدددن  األمير يددةمدددن الشددرق مددن فانددد   وامتادداص صددادرات الوايددات املتحددددة الءدداده  الخ ددر الشدديوعي

 .(3)فان  آخر

لذ   وبري انيدا ع دى توحيدد منداطق نفوذامدا األمير يدة عملدت الوايدات املتحددةومن افل من  تسدلل األفكدار الشديوعية ال  دا 

 (James Byrnesفديمم بيرندي  )خارفيدة اليري داىي ونظيدرو األمير دي و يدر ال ,(4)(Ernest Bevenارىسدت بديفن  )  ل من توصل

دداافتمددا  الددذي عُ  فددي (5)  ء 
 ل امددادمددج مندداطق نفوذن الددى اتفدداق تضددّم , 1947مددن  ددانون الثدداىي  األو  فددي  واشددن ن فددي دل

 
 ,(6)قتادداديا

 بمءددررات الدددعوة للددى اال ددااهو  ,تفاقيددةاا تلدد  بإلغدداء للم البددة مولوتددوف ممددا دفدد حفيظددة ااتحدداد السددوفيتي   أثددار الددذي األمددر

 صداتيةآ لم تلقل اع راضات مولوتوف  ا أنلع ى نحو مش ر    أملانيا دارةل عن طريق ,هبوتسدا مؤتمر
 
فعداد ودعدا الدى عءدد  ,ذانا

 و , 1947مؤتمر في مدينة موسكو في العاشر من اذار 
 
تمر دعت من بيدو وارىست بيفن ومارشا , وخال  املؤ  ضم الى فانبه  ال

                                                           

نظر: رتددد فياددل عبددد الواددا(1)
ُ
ب نءدداوة, سياسددة الوايددات املتحدددة األمير يددة تادداو اوربددا الغربيددة فددي عهددد للمييددد حددو  سياسددة ترومددان ومبد دده.أ

ددددددي اددددددداري اس ترومدددددددان ,دراسدددددددة تاريخيدددددددة سياسدددددددية, رسدددددددالة مافسدددددددتير  تيدددددددر منشدددددددورة, لية ا داب, فامعدددددددة 1952-1945الدددددددر يم األمير د

 ؛ر2005البارة,

 Library Genesis, , The First Cold Warrior: Harry Truman, Containment, and the Remaking of Liberalر

Internationalism, Elizabeth Edwards Spalding, (ed),  2006), P. 120 

مشددرو  اقتاددادي طرحتدده الوايددات املتحدددة األمير يددة, الغددر  مندده أعددادة ااقتادداد األوربددي الددى وضددعه اللددحي  مددن خددال  تددوفير األمددوا   (2)

ة,    دددف مندد  ان,شددار األفكددار الشدديوعية وتوتلهددا بددين البلدددان التددي دمددرت الحددرب اقتادداداا  وقددد الال مددة لتمويددل املشددروعات ااقتاددادي

  فددي 1947عددرف   ددذا ااسددم ىسددبة الددى واضددعه و يددر الخارفيددة  فددورمل مارشددا  , الددذي أعلددن عندده خددال  خ ابدده فددي الخددامم مددن حييددران 

 ا لخ ته . للمييد عن مشرو  مارشا . أنظر:فامعة اارفارد   وقد نا  مارشا  فا ية نوبل لالقتااد تءدير 

 . 55  ص 2013عبد الر اق حمية عبد هللا  خ ة مارشا  دراسة تاريخية  أطروحة د توراو تير منشورة   لية ا داب  فامعة بغداد  

(3) Glenn Hastedt, Encyclopedia of American Foreign Policy, (New York, Facts On File, Inc., 2004), PP.304 –

5.                             

فددي مديندة وىسدفورد  ينحددر مدن اسدرة فءيدرة  تدر  الدراسدة فدي سددن  1881رفدل دولدة بري داىي  ولدد فدي التاسد  مدن اذار عداه  او سـل يـيفا: (4)

تءلدددد بددديفن و ارة  1945 مبكدددرة  انضدددم بعدددد ذلددد  الدددى حددديب العمدددا  اليري ددداىي, واصدددب  مدددن ابدددر  قياداتددده  بعدددد فدددو  الحددديب فدددي انتخابدددات

العمل  ثم منا  و ير الخارفية بعد الحرب العاملية الثانيدة  شدار  فدي الكثيدر مدن املدؤتمرات خدال  مرحلدة مدا بعدد الحدرب  تدوفى فدي لنددن 

 . أنظر:1951عاه 

Encyclopedia Britannica lnc, Ernest Bevin. 

, في واية  ارولينا ال,نوبية , انت   للى الحيب الدديمءراطي , عمدل فدي 1882ايار عاه  :  قاض ي وسياس ي أمير ي ولد في الثاىي منجيي  ي  و  (5)

ف  ددا, وصدف باندده مددن أقدوا الألخادديات األمير يددة فدي ماددالي السياسددة الداخليدة والخارفيددة, تددولى  104ايحكمدة العليددا و ددان الءاضد ي رقددم 

د 1957-1945مناصدد  عدددة ابر اددا و يددرا للخارفيددة خددال  ااعددواه  ددوفى فددي التاسدد  مددن , د
ُ
ان مددن املءددربين واملؤيدددين لسياسددات رو فلددت , ت

 . أنظر:1972نيسان عاه 

Encyclopedia Britannica lnc, James Byrnes. 

(6) Memorandum of Agreement Between the United States and the United Kingdom on Economic Fusion of 

their Respective Zones of Occupation Germany, Signed in Washington, December 2,1946 

.https://usa.usembassy.de / etexts /ga4-490512. htt  
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ددْ    ددا, لاموسددكو الددى اقامددة حكومددة مر ييددة قويددة فددي املانيددا,  حل بددين ال ددرفين   اد مددن حدددة التددوتر األمددر الددذي ان الدددعوات لددم ُيرل

  .(1)حيا  املسالة

ددانون ااو   16-تشدددرين ااو   25فتمعدددت مدددرة أخدددرا فدددي لنددددن )وا األطدددرافعدددادت فدددي تضدددون ذلددد     , فدددي مدددؤتمر(1947  د

فميد   الحدد مدن التدوتر الدذي انتداب عن طريءهايمكن  صيغة  للىمن افل الوصو   ,(2) (Last Chanceاألخيرة الفرصةبد)عرف 

خفدددداق لالددددى  أدا و,صددددرار الوايددددات املتحدددددة ع ددددى دمددددج مندددداطق النفددددوذ الددددثالي ,طددددراف, لكددددن تمسدددد  السددددوفيت بالتعويضدددداتاا 

 .(3)املؤتمر

(, للنظدر 1948اذار  16 –شدبا   23عءد مؤتمر ثاٍن في لنددن ) للى ير يةاألم , دعت الوايات املتحدةالت ورات تل ل اء 

ملدؤتمر بماموعدة خدرمل الي ,الدو  الغربيدة فرصدة امتندا  ااتحداد السدوفيتي عدن الحضدور  نل يتا لذ األملانية من فديد  باملسألة

النفددددوذ  و,بعددددادااقتاددددادية  األاميددددةفاددددل من ءددددة الددددرور ذات   و دمددددج الحلفدددداء ملندددداطق نفددددوذام فددددي أملانيددددافددددي مءدددددمل ا قددددرارات 

 .(4)السوفيتي عن ا

يظهر أن الوايات املتحدة األمير ية أرادت من وراء تل  اثفراءات تءوية موقفها السياس ي وااقتاادي في أملانيدا معتمددة 

 ع دددى قددددرات ا اثقتاددددادية والعسدددكرية  وذلدددد  ملوافهدددة ااتحددداد السددددوفيتي ول,عدددل املن ءددددة الغربيدددة فدددي أمل
 
انيددددا تتفدددوق اقتادددداديا

 ع دددى املن ءدددة الشدددرقية  للحيلولدددة دون 
 
للدددى السدددوفيت ومدددن ثدددم فدددان الن,يادددة الن ا يدددة تكدددون لضدددعاف املوقدددف  ل,دددو   موسياسددديا

 السوفيتي والحد من ان,شار الشيوعية في أملانيا.

  بددأث م دو  الغربيددةالددوات ددم  ,املءددررات اعددالو رفددض السددوفيتمددن فددانم م 
 
خل ددة الوحيدددة فددي يحدداولون الددت  ددرة املهم 

ل
ء   مددن الفل

ة دل  لسدادس مدناشدبا  و  لثالدث عشدر مدناوارسدل مدذ رتين احتادافيتين فدي   أملانيدامبددأ تءسديم  ع دى تؤ ددالتي  بوتسداه ُمعاال

ف الكشف  عن فدية  ,1948 اذار   مدا قدرروا, مشدرو  مارشدا  األمير ية اسيما فمي  املشارر  رفض  السوفيتيوقف املو  ل دل

 فاسددددددي ي) املارشددددددا  مندددددددوب السددددددوفيت لذ اىسددددددح أملانيددددددا, الخاصددددددة باثشددددددراف ع ددددددىالل,نددددددة الرباعيددددددة  بأعمددددددا  عددددددده املشددددددار ة

ممدددا أدا للدددى توقدددف , 1948فدددي العشدددرين مدددن اذار ( 1968آيدددار  10 -1897تمدددو   Vasily Skolovsky 21 سو ولوفسدددكي

 .(5)العملعن  الل,نة

                                                           

-60  ص 1983لسماعيل صيري مءلد  اثس راتياية الدولية فدي عدالم متغيدر قضدايا ومشدكالت  شدر ة  اظمدة للنشدر والتو رد   الكويدت   (1)

61. 

  أطروحدة د تددوراو تيدر منشدورة   ليدة ال ربيددة  1961-1958السدوفي,ية  –لين وأثرادا فدي العالقددات األمريكيدة نوفدل  داظم مهدوس  أ مددة بدر  (2)

 .24-23  ص 2011فامعة البارة  

(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.  

فسر ااتحاد السوفيتي تل  الخ وة بان الهدف من ا توحيد أملانيدا بالكامدل لتكدون تحدت الهيمندة اامير يدة. أنظدر: اري ندوف تيموخدوف,,   (4)

 .185-184املادر السابق  ص 

د الخدددددددددامم والعشددددددددرين  الءدددددددداارة  نيسدددددددددان عبددددددددد املددددددددنعم ألسدددددددددبكي  مشددددددددكلة نددددددددي  السدددددددددالح  اي,لددددددددة املاددددددددرية للعلدددددددددوه السياسددددددددية  العددددددددد (5)

 . 123 ص1963
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دة السياسددددية السددددوفي,ية, قددددد ادددددف الددددى ممارسددددة نددددو  مددددن الضددددغ  ع ددددى الءددددوا ومددددن وراءو الءيددددا يبدددددو أن سو ولوفسددددكي

الغربية في أملانيا و,شعاراا بان أي عمل منفرد من فانم ا قدد يوافهده رد فعدل قدوي مدن ال,اند  السدوفيتي والدذي مدن املمكدن أن  

 يت ور للى عمل عسكري.

أعلددددنل لذ   ا ثددددر اسددددتفيا ا الددددى اتخدددداذ افددددراءات األمير يددددة الوايددددات املتحدددددة,شدددددد امل املوقددددف السددددوفيتي دفدددد  ن,ياددددة ذلدددد  

  األمير يدون 
 
دراحة الدددفا   مبددأع ددى  أ ددتالتدي ,1948آذار عدداه السدداب  عشدر مدن  فدي وقعدةعااددة برو سددل اململ عددن تأييددام صل

 املانيدداوسدد  ما فددي اسددي أمندده مندداطق تنظدديمو , (لو سددمبورغ اولندا بل,يكا  فرىسددا  بري انيددا) الخمددمالغربيددة للدددو  املشدد ر  

  .(1)ال,ماعي األمنوتحءيق  الل ديدات الشيوعية ضد وتر  ا

دي والسددوفيتي بخاددوص أملانيددا  فكمددا يالحددو اندده  لمددا  دان قددد حدددي بددين ال,ددانبين األمير د   د
 
 أن انددا  تاددعيدا

 
يتضددز فليددا

  أو الءيدداه بعمددل مضدداد لعمددل الدولددة قامددت لحدددا الدددولتين بعمددل مددا فددي أملانيددا نالحددو أن الدولددة األخددرا تحدداو  أمددا ااع ددرا

  األولى مما يدفعنا للى الءو  أن الحرب الباردة قد ت ورت أ ثر من السابق.

ت بدددأن  السدددوفيت سدددينءلون اافكدددار الشددديوعية للدددى دولهدددم عدددن طريدددق املانيدددا مسدددتغلين الوضددد   ددددل
ل
ء وألن  الددددو  الغربيدددة اْعتل

 يدة وبري انيدا وفرىسدا وعددد مدن الددو  األوربيدة األخدرا, ير اتفءدت الوايدات األمفءدد ااقتاادي ال  يء ف  ا لادالز مشدروعهم  

دان الشدددر   1949ع ددى خ ددة ثىشدداء دولددة أملانيددا الغربيددة التددي سددوف تتمتدد  بدرفددة محددددة مددن السدديادة وذلدد  بحلددو  عدداه  و د

  (2)اتد , والغدذاء, والبضداد  األساسديةاألساس للدولة املستءلة او استعادة ىشاطها ااقتاادي والسدي رة ع دى األسدعار, والرو 

 فدددي من ءدددة ااحدددتال  الغربيدددة
 
ددان سدددا دا ددان ياددد    اسددديما أن ااقتاددداد النشدددي  الوحيدددد الدددذي  د ددان السدددوق السدددوداء الدددذي  د  د

صدددالح أو تاديدددد العملدددة عدددن طريدددق اسددد,بدا  )مدددار  لتددددميرو بحسددد  رأي الحلفددداء آندددذا , وانددده يمكدددن الءيددداه بدددذل  عدددن طريدددق 

  وبالفعددل فءددد أصدددر الحلفدداء الددرايخ( 
 
الددذي ا قيمددة لدده بعملددة فديدددة وفددي )املددار  األملدداىي( ذو الءيمددة الثابتددة واملءبولددة عامليددا

ّبددقل فددي بددرلين الغربيددة
ُ
 ط
 
 نءددديا

 
دان لدده ابلددغ ااثددر فددي  الغربيددون نظامددا د وقدد النشددا  التادداري  أىعددا وتأسدديم بندد  الدولددة  الددذي  د

  .(3)بسرية تامة  ان أي تسرب قد يؤدي للى مضاعفات دولية خ يرة -عملةتاديد ال - تمت تل  العملية

 ع ى املسالة ااقتاادية التدي أراد الحلفداء مدن خاللهدا تحسدين ااقتاداد لم يكن تغيير العملة األملانية حو لن ُيال 
 
مءتارا

دان انددا  دافدد   بددل فحسدد ؛ األملدداىي عددن الحلفدداء محددو احددد أثددار النا يددة  واددو الددداف  السياسدد ي الددذي يكمددن فددي محاولددة ر دديم د

 ع ددى ال,اندد  ااقتاددادي لكددان  طريددق
 
دان األمددر مءتاددرا دعددم العملددة ذات ددا وااسددتفادة مددن  باثمكددانتغييددر بشددكل  امددل لذ لددو  د

فواندد  أخدددرا فدددي دعدددم ااقتاددداد األملددداىي  وع دددى سددد يل املثدددا   تخفددديض التعويضدددات بشدددكل معتدددد  وتحسدددين مسدددتوا اثنتدددامل 

 واس,ثمار الثروة ااقتاادية األملانية.األملاىي 

مندداطق  أخددذت ت ددددالتددي   أملانيددا تددربمالي فددي لنظدداه الرأسددل تءويددة أوا ف  دداالذين ر ,السددوفيت تضدد ت تلدد  اافددراءات أثددار 

 يضددمفمدد  تكتددل  مددن أفددل مددلعي ااتحدداد السددوفيتي اخددذلددذل    مددن فهددة أخددرا  قويددة مددن فديددد أملانيددا عددودةو  ,مددن فهددةنفددوذو 

                                                           

 .27-26نوفل  اظم مهوس  املادر السابق  ص  (1)

(2) Daniel F. Havrington , The Berlin Blockade Revisited, (New York, 1984),PP.88-102. 

 .27-26نوفل  اظم مهوس  املادر السابق  ص  (3)
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ددات الحلفددداء األخيدددرةملوافهدددة  رق أوربددداشددددو     1948عءدددد السدددوفيت فدددي الرابددد  والعشدددرين مدددن حييدددران وبنددداء ع دددى ذلددد    تحر د

 مؤتمر 
 
اسديما الفءدرات و   يال دا وبوتسدداه ْي مدؤتمرل  ءرراتملالوايات املتحدة  تنالمن وبشكل صري  نددوا   رشواو  مدينة في ا

ان الحكومدددة السدددوفي,ية لدددم تكدددن تدددؤمن بناددداح املسددداعي الدبلوماسدددية السدددلمية لحدددل  ومدددن الواادددز .لة األملانيدددةأاملسدددب املتعلءدددة

 مددن بددرلين الغربيددة افبددارام ع ددى ااىسددحاب   دددفممارسددة الضددغ  ع ددى الدددو  الغربيددة بأخددذت  الددذ  األملانيددة األ مددة لشددكالية

   لذ(1)فدددي بدددرلين الشدددرقية ايح,شددددة وفي,يةالسددد وتر هدددا للءدددوات ,واليري انيدددة والفرىسدددية األمير يدددةالتددي تخضددد  لسدددي رة الءدددوات 

وعيلهدا  الءسدم الغربدي مدن املديندة ع دى حادارفدر  ال وفي افتمدا  وارشدو (1948حييران 24) هفي اليوه نفس السوفيت أعلن

 سددددك  الحديددددد مددددنالنءدددل  وسددددا ل فميدددد  ق دددد  عددددن طريدددقاألملانيددددة املدددددن عدددن حتدددد  فءدددد ؛ بددددل  العدددالم لدددديم عددددنبشدددكل محكددددم 

دان السددوفيت يددأملون مددن اللددى املدينددة مندد  مددرور املددواد الغذا يددة ,فضددال عددن  األخددرا  ددو  ااتاددا  وخ والسدديارات لحاددار , و د

 .(2)  املانيا حليف ضد السوفيتسح  قوات ا من املدينة او ع ى األقل الحيلولة دون تحوّ لفبار الءوات الغربية ع ى 

وربدددا والحددددا م أفددددي  األمير يدددةالءا ددددد العددداه للءددددوات   (3) ( s ClayuiLucس  ددددالي و يسدددلو ) ال,ةددددرا  حدددذر  فدددي ضدددوء ذلدددد 

حكومدات الدددو  الغربيدة مددن خ دورة تمدددد الشديوعية فددي حالددة  ,(1949 -1947)للمدددة فددي املانيدا األمير يدةللمن ءددة العسدكري 

 اصر ع ى البءاء واملوافهة قا ال: بل حاب من شرق برلين ع ى دولهم فحس ؛ااىس

ويظـ  ىطـ  ااشـيردية   د  وةوـ  إذا ر ااي بيـة  مل ويـ ييـد ااـ رس اـي  ته  اـقر   ة[]ااي بيـي ا د إذ م  اـقطل 

 .(4)و"ز    ما مراتظ   ال   درجب دةيظ  

 لكونده يضد  الوايدات املتحددة  ندذير حدرب -فدي الواقد  -ها في ترب بدرلينعملواق األمير ية الي بعده تر  الءوات اصرار  ُعّد 

  و  األميددر يين و  ددذا الاددددد فبددالرتم مددن تفدددوق  .السدددوفيتيااتحدداد مدد   موافهدددةفددي  األمير يددة
 
السددديادة ع ددى السدددوفيت اقتادداديا

 الوايدات املتحددة امدتال  ,فضدال عدن  يدةاامير الءدوة ال,ويدة  باملءارندة مد الءدوة ال,ويدة السدوفي,ية  وضدعفالبحرية امل لءدة  

( 80,000يحددددتكم ع ددددى قددددوات تبلددددغ )بددددالءوة اليريددددة  لذ  ييناألميددددر يتفددددوق ع ددددى  ن ااتحدددداد السددددوفيتي  ددددانلا ل ؛لسددددالح النددددوويل

, الحرب خيار لذل  اس,بعد ,وفي الءوة الءادرة ع ى مس  اار  ,شرق املانيافندي في 
 
الوايدات املتحددة ل يحّمدقدد لكونده   ليا

محاولددة السددوفيت لحددرامل ع ددى الددرتم مددن   تددرب بددرلينفءددد تمثددل بااىسددحاب مددن  :أمددا الخيددار الثدداىي ت ا؛ر مسددؤولية اندددا  شددرا

                                                           
(1)Kenneth W. Condit, The Joint Chiefs of Staff and National Policy 1947-1949,( New York, 1979),PP. 128-

135. 

  أطروحددة د تددوراو تيددر منشددورة   ليددة ا داب  فامعددة 1949-1941حسددين عبددد الءددادر ماددي التمي ددي  السياسددة األمريكيددة تادداو أملانيددا  (2)

 131-130  ص 2007البارة  

دي, ولددد فددي  ــ م:  اراــيرس (3) ,  خلددف اييث دداور  حددا م عسددكري فددي برلين,و,ثندداء فدددر  1897مرينددا فددي وايدددة  نتددا ي األمير يددة, عسددكري أمير د

, تمكن  الي وبعدد أقندا  الدر يم ترومدان بتءدديم املسداعدات  ليدرلين عدن طريدق ال,سدر 1948حييران  24الحاار السوفيتي ع ى برلين  

بوض  تمثا  له, ُرري ملنا  نا   لر يم األر ان لل,ي, األمير دي, لده العديدد ال,وي, ون ز في  سر الحاار مما ادا الى ان يخلدو سكاث ا 

,ال,سددر ال,ددوي ليددرلين. تددوفى فددي السددادس عشددر مددن 1949-1945,أملانيددا 1950مددن البحددوي واملؤلفددات السياسددية من ددا املءددرر  فددي املانيددا 

 . أنظر:1978نيسان عاه 

Encyclopedia Britannica lnc, Lucius Dubignon Clay 

(4) Conwell, R. D., World History in the Twentieth century, (  Longman Group Ltd, London, 1969), P. 74. 
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 فدددي حسدددابات 
 
-موقدددف الحلفددداء الغدددربيين فدددي بدددرلين عدددن طريدددق ق ددد  اثمددددادات الر يسدددة عن دددا  نادددد أن ااىسدددحاب لدددم يكدددن واردا

ملدددا ين دددوي عليدده مدددن مشدددكالت   فمدددن فهددة أن ااىسدددحاب مدددن بدددرلين سددديؤدي  -اسددديما مددد  ا ديددداد حدددة الحدددرب البددداردة -الحلفدداء

 مددن  ب بيعددة الحددا  الددى فددت 
 
البدداب ع ددى ماددراعيه أمدداه النفددوذ السددوفيتي )الشدديوعي( فددي أملانيددا واددو األمددر الددذي لددم يكددن مءبددوا

د  الحلفاء وع ى رأسهم الوايدات املتحددة األمير يدة ف مدن مادداقيل ا أمداه حلفا  دا والعدالم   مدا لن ع  ْضدْت ااىسدحاب يُ ّد التدي عل

 . (1)اقتاادية سي ة بفعل الحاار الذي فرضه السوفيت عل  مااىسحاب سياعل سكان برلين يعيشون في ظل ظروف 

  بضددرورة مسدداعدة بددرلين عددن طريددق فددت  ممددرات فويددة  و ددان اددذا الخيددار الثالددث الخيددار فددي حددين تمثددل
 
  اددو األ ثددر ترفيحددا

 وانده قدد يدددف  ااتحداد السدوفيتي اسددتخداه السدالح ضدد ال ددا رات ممدا ياعدل مندده دولده معتديدة,  واسديما
 
 انذلد  فدد  عدنفضددال

التدددي يمتلكهدددا عدددن اثمكانيدددات ااقتادددادية  ناايددد , مددد  السدددوفيت مدددا قورندددت ذال الحلفددداء يحتكمدددون ع دددى قددددرات فويدددة متفوقدددة

 .(2)1948 الحاار بعد فت  املمر ال,وي في السادس والعشرين من حييران مكن م من  سر مما الحلفاء

  لتدي رأت بدأناالددو  الغربيدة,  حاار بدرلين امتعدا  ا مة أثارْت 
 
  السدوفيت يفرضدون حادارا

 
ن يع دى املددني  وتيدر ميدررفدا را

اسدر فدوي بدرلين الغربيدة ب ربد  عدن طريدق اىسداىي  بيدرقدد اقددمت ع دى عمدل  األمير يدة لوايدات املتحددةا باملءابل فدأن ,اابرياء

 تلدد  رْت ّيددفل الوايددات املتحدددة  مءدددمل ا وفدديالدددو  الغربيددة  لا ان ؛مليددون ىسددمة (2.2البددالغ عددددام )  اءددل املسدداعدات لسددكاثنل

 لاددددالحها األ مدددة
 
 ت الءددددوات اامير يددددةفرضدددد لددددذا  الددددرأي العدددداه العدددداملي ضددددد ااتحدددداد السددددوفيتي تضدددد مسددددتغلة حالددددة  ,سياسدددديا

 حاددار 
 
 معا سدد ا

 
 ا واددو مددا  مددن املانيددا بمندد  توريددد فحددم الكددو  الددذي يعتمددد اقتادداداا عليدده ع ددى األفددياء الشددرقية ا

 
 ىعكددم سددلبا

 .(3)عموه شرق املانياالسوفيتي في  ع ى التوافد

ملدددا وفدددروو مدددن مسددداعدات مدددن  سدددر شدددو ته,  وايدددات املتحدددةال بعدددد ناددداح  ومبتغددداالحادددار لدددم يحءدددق  أن السددوفيت أدر ل 

سدفير  Jacob Malik) وب مالد  فدا)للدى  هووصدلت تعليماتد بدالتفكير ع دى لث ا ده,, فو يدف سدتالين, األمدر الدذي دفد  اقتاادية

مدم املتحددة ااتحاد السوفيتي في 
ُ
اسديما بعدد  للتفداو  ع دى لث ا ده, (4)(United Nations Organization-UNO)منظمة األ

مدددن  وفءدددا للمدددادة الثالثدددة والثالثدددين ,مدددن افدددل وضددد  حدددل سدددل ي لال مدددة ان اعلندددت الوايدددات املتحددددة رتبل دددا فدددي دخدددو  املفاوضدددات

ددْت  التددي فاوضدداتامل وأثندداء احتكددا  دولددي ابددد مددن لث ا دده بددال رق السددلمية, التددي تويدد ي بددان اي ميثدداق األمددم املتحدددة يل ْفر 
ُ
داخددل  أ

                                                           

 .131حسين عبد الءادر ماي التمي ي  املادر السابق  ص  (1)

 .50  األردن  د.ت  ص  1  ترفمة صادق لبراايم عودة   1980-1945 ولن باون وبي ر موىي  من الحرب الباردة حت  الوفاق   (2)

 انددت الوايددات املتحدددة قددد سدداامت بثلاددي عدددد ال ددا رات واملتبءددي مددن بري انيددا, امددا فرىسددا فلددم تكددن لهددا اي لسددهامات . أنظددر :  ددولن بدداون  (3)

 .51-50وبي ر موىي  املادر السابق  ص 

د ل  في مدينة1945( منظمة عاملية أسسْت في الراب  والعشرين من تشرين األو  4) سان فراىسيسكو بواية  اليفورنيا  وشمل ميثاقها الدذي ُوق 

  ع دددى ديبافدددة وما دددة و,حددددا عشدددرة مدددادة  أ ددددت ع دددى )ايحافظدددة ع دددى السدددلم واألمدددن 1945عليددده فدددي السدددادس والعشدددرين مدددن حييدددران 

يدة  والعمددل ع ددى لياداد أفددواء مناسددبة الددوليين وتحءيددق التعدداونر رالعداملي لحددل املشددكالت الدوليدة ذات ال بيعددة اثقتاددادية واثفتماع

لحءدددوق اثىسدددان والحريدددات العامدددة(  و,عتمددددت املنظمدددة ع دددى سدددبعة أفهدددية ر يسدددة )ال,معيدددة العامدددة  مالدددم األمدددن  مالدددم الوصددداية  

 األمانة العامة  محكمة العد  الدولية  اي,لم اثقتاادي واثفتماعي(.                

The New Encyclopaedia Britannica, Vol.12,PP.148-49; New Age Ency-      -clopedia,Vol.18,PP.402- 30.            
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تعهدددد السدددوفيت برفددد   بموفبددده  1949 أيدددارفدددي الرابددد  مدددن اتفددداق فدددي نيويدددور   للدددى عءدددد اثطدددرافتوصدددلت  ,املتحددددة األمدددم أروقدددة

برف  الحاار املضاد  املتحدة األمير ية الوايات تتعهدباملءابل والءبو  بمسألة العملة ال,ديدة    الغربية عن برلين الحاار

 آو ان افتما  نيويور  قد حدد موعد ,1949 عاهبشكل ث ادي و 
 
 خر ا

 
افتما  الدو  اارب  في باررم في الثالدث والعشدرين مدن  ا

, األمددر الددذي (1)كل تدداهبشدد لحاددارلث دداء ا 1948فددي الثدداىي عشددر مددن ايددار  ع ددى ذلدد  أعلددن السددوفيت وبندداء   ايددار مددن العدداه نفسدده,

  ير يون األم عدوُ 
 
 ةمن الحرب البارد األولىفي املرحلة  واملعنوية ع ى حساب السوفيتمن الناحية السياسية  انتاارا

آليددددة ااتفدددداق مدددد   للددددىالحكومددددات الغربيددددة فددددي الوصددددو   فددددي ذانيددددةالتددددي سددددادت  التاددددورات ددددل  ل ا  حاددددار بددددرلينيظهددددر لن 

مدددن فهدددة  والسددد ي الدددى السدددي رة ومدددد  ن  للكتليددد  اايدددديولوييالنظددداه  اخدددتالف للدددى ذلددد  وُرعددديا  ا,أملانيدددالسدددوفيت حدددو  مسدددتءبل 

طبءدا ملنداطق  أملانيدا فيددي نظدامين مختلفدين فدي ىشدوءللدى األمدر الدذي أدا   أخدرا النفوذ والتفوق ع ى الساحة الدولية من فهة 

 (2) ( األساسد يقانون بدون ) ور مؤتمر تأسي  ي لوض  مسدودة دسدتالغربية  سم  الءادة الغرب بعءد  أملانياالنفوذ  ففي مناطق 

   

 عو ااتحدداد السددوفيتي مشددر  باملءابددل قددّده
 
ه ندد  ع ددى عءددد معاادددة سددال  ,(1949اب 9) فدداء بدده و يددر الخارفيددة مولوتددوف ا

األملانيدة الددى حددل  سددألةاملتاددل لدم  وعليدده   الغربيدة رفضددت ااق ددراح  السدوفيتيان الدددو   ال أشدهر, ةث دادي فددي مددة أقاددااا ثالثدد

 أوربدافدي اسد راتيايات م فدي   دأداة أملانيداع دى  سد   واثصدرار ,هداوفدود رتبدة حءيءيدة لددا الحلفداء لحل اافتءدار للدى بفعدل  شامل

  1949 عداهيبددو لن من فاند  آخدر   الحرب الباردة. أثناء
 
   دان حددا

 
 فحسد ؛ , لديم ألملانيدا فاصدال

 
, لذ تدم تءريدر بدل ألوربدا أيضدا

 فءدددددد , تحديدددددد مسدددددتءبل أملانيدددددا فدددددي ذلددددد  العددددداه وتدددددم حدددددل معظدددددم اانءسدددددامات السياسدددددية والعسدددددكرية فدددددي العدددددالمو 
ُ
دددددفر أ أولدددددى  ْت يل

ددددوانتُ  ,1949عدددداه  أبالرابدددد  عشددددر مددددن الغربيددددة فددددي  فددددي أملانيددددا نتخابدددداتاا   ر يسدددد ,(3) (Theodor Heuss اددددورم تيددددودور )  ل خ 
 
 ا

املس,شددار بمهدداه , (4) ( Konarad Adenauer) ددونراد اديندداور   لددف أيلددو  ر مددن وفددي الخددامم عشدد  أملانيددا ااتحاديددة ل,مهوريددة

 .(1)ألملانيا ااتحادية

                                                           

 . ( طيارين أملان9( بري اىي و )39( أمريكي و )31(  و لف أرواح )1949ايار   12حييران حت   24( يوه من )323استمر الحاار ) (1)

 ؛ 51-50؛  ولن باون وبي ر موىي  املادر السابق  ص 63لسماعيل صيري مءلد  الءضية األملانية في اي,ا  الدولي  املادر السابق  ص 

Elizabeth Edwards Spalding , Op. Cit, P. 169. 

(2) Documents on the foundation of the federal Republic of Germany in 1949.https: 

usa.usembassy.de/etexts/ga4-490512.htm. 

, 1905, درس الفددن فددي مدينددة  ميددونخ  حددا  ع ددى شددهادة الددد توراو عدداه 1885: سياسدد ي أملدداىي ولددد فددي مدينددة ايليددرون عدداه  يــرةرو هــر   (3)

)الحدديب الددديمءراطي  التحددق بددالحيب التءدددمي 1910عمددل أو  األمددر نددحفي فددي عدددة ماددالت أملانيددة من ددا ااسددتغاثة فددي بددرلين,  وفددي عدداه 

 في الرايخشتاغ أملاىي 
 
تولى منا  و ير الثءافة اصب  أو  ر ديم منتخد   1947, وفي عاه 1930-1924األملاىي( وتدرمل حت  أصب  نا با

 . 1963  توفى في فنوب أملانيا  في الثاىي عشر من  انون األو  1949بااق را  منذ 

Encyclopedia Britannica lnc, Theodor Heuss. 

تعلم فدي فرانكفدورت وميدونخ وبدون, انضدم الدى الحديب الكداثوليكي, أصدب  نا د  عمددة  ولدوىي عداه  1876سياس ي أملاىي ولد   رو اة اةيظ رو: (4)

, أوقف الحيب النا ي عضويته في ذل  الوقت وأ احده مدن منادبه عداه 1933-1928, عضو الل,نة التنفيذية للحيب بين عامي 1906
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الوقت الذي  انت فيه فهود الحلفاء الغربيين وع ى رأسهم الوايات املتحدة األمير ية مستمرة ثقامة حكومدة أملانيدة وفي 

الحدددرب البددداردة تأخدددذ منادددى  آخدددر وتمثدددل ذلددد  بناددداح السدددوفيت فدددي تتاددده فدددي سياسدددل ا الخارفيدددة الدددى الددددو  الغربيدددة  انت حددددة 

تفايددددر أو  قنبلددددة ذريددددة فددددي الثالددددث والعشددددرين مددددن أيلددددو  مددددن العدددداه نفسدددده وبددددذل  حءءددددوا التكددددافؤ مدددد  الوايددددات املتحدددددة الءددددوة 

 يتمثدل بدالتفوق الدذري الدذي  دا(2)العظ   املنافسة لهدم
 
 مهمدا

 
ن بمثابدة ورقدة رابحدة يمكدن . لدذا  فءددت الوايدات املتحددة عنادرا

  ية.  ير استخدامها ضد ااتحاد السوفيتي في حا  تيايد الخ ر السوفيتي بشكل ا ينس,م واملاالز األم

ويبددو أن السددوفيت حدداولوا ااسدتفادة مددن الوضدد  ال,ديدد الددى حددٍد  بيددر  لذ قداموا فددي الخددامم مدن تشددرين األو  مددن العدداه 

 عددن لقامددة 
 
فددي من ءددة ااحددتال  السددوفي,ية فددي أملانيددا, وتددم اثعددالن  الديمءراطيددة فمهوريددة أملانيددا الشددرقيةنفسدده بدداثعالن رسددميا

ويبددو ان  .(3) (1962أيلدو   21-1894آذار  Otto Grotewohle 11بر اسدة )اوتدو فروتدو   عدن أو  حكومدة أملانيدة شدرقية

 يا الغربية التي ترأسها اديناور.ين بإقامة أملانلقامة أملانيا الشرقية  ان بمثابة رد فعل ع ى قياه الحلفاء الغربي

او خ  - ) Neisse line–Oder (4)يمن-خ  أودر) يفال بين ما أملانيادولة  أنءا ع ى  دولتان بر ْت في ضوء ما تءده 

ضددمن تكددن  لددم أث ددااا  ,ع ددى الددرتم مددن ان املن ءددة السددوفي,ية  انددت تحددي  بيددرلين الغربيددةو  -حدددودي يفاددل بددين املانيددا وبولندددا

بالدفا   أملانيا ااتحادية حلفاء بال,هة األخرا عمل دولة تابعة لالتحاد السوفيتي  بأث ا ْت فص  وُ فءد  الشرقية نفوذو, اما أملانيا

 أملانيافكر الحلفاء في تسلي   أنسيما بعد لباردة بين الء بين  ا  اد من حدة الحرب ا األمر الذيالسوفيت  ضد توفهات   اعن

للدى التكتدل  ااتحداد السدوفيتي سد ى لذل  ,التوس  السوفيتي صدأحالفهم العسكرية  وسيلة من وسا ل  للىية وضمها ااتحاد

 واذا ما سنحاو  بيانه في الافحات الءادمة. م  دو  أوربا الشرقية,

 

 (2ى وطة وام )

                                                                                                                                                                                     

 فدي اي,لددم ااس,شداري فددي 1945, أسدم الحدديب املسدياي الددديمءراطي فدي عدداه 1944-1934ملددة بددين , سد,ن فددي ا1933
 
, اصدب  عضددوا

 راملن ءة التي احتلل ا بري انيا بعد اييمة أملانيا في الحرب العاملية الثانية, 

. للمييددددد عددددن دورو فددددي 1949ربيددددة عدددداه , ثددددم أصددددب  أو  مس,شددددار ألملانيددددا الغ1949-1948وتددددرأس ال,معيددددة التأسيسددددية فددددي بددددون بددددين عددددامي ر

نظر:
ُ
 السياسة األملانية. أ

(, أطروحددة د تددوراو تيددر منشددورة , فامعددة 1963-1949محمددد سددمير خيعددل,   ددونراد اديندداور ودورة فددي السياسددة الخارفيددة ألملانيددا ااتحاديددة)

 .34, ص1974  م بعة املتوس ة  بيروت  املوسوعة السياسية؛عبد الوااب ألكيالي و امل  ايري,  2016بغداد , لية ا داب,

(1) Giles McDonough, after the Reich, the brutal history of allies, Edited by Giles McDonough (Basic Books, 

United States, 2007), PP. .496-99. 

(2)Adam B. Ulam, Op, Cit., PP:652-45; Edward Fursdon, The European Defense community a history, (New 

York,1980), P.97. 

(مليددون ىسددمة. انظددر: لبددراايم  12(  يلددو م ددر مربدد  وعدددد سددكاث ا) 108290تشددكل املانيددا الديمءراطيددة مدد  فدديء بددرلين الشددرري مسدداحة ) (3)

  املادددر  الءددادر ماددي التمي دديحسددين عبددد  ؛1971  بيددروت  1الشددريفي  املانيددا الحديثددة مءومات ددا وت وراددا وعالقل ددا بالعددالم العربددي   

 .155-154السابق  ص 

 (. 2للمييد عن الحدود البولندية ااملانية انظر خارطة رقم ) (4)
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 وس  - درة يراظدا   امل وي   رىط ارةو

 
 مر رد ل األط ر ةدةيه  ر ق  راد  ج   اا     ااوتدي ل

 

 
ل
ةتءسددمت   فءددد دولة موحدددةداملانيددا  ُعددْد واكددذا لددم ت يفاددل بين مددا خدد   التددي ع ددى أنءددا  دولددة أملانيددا للددى دولتددين وألو  مددر 

 متءاطعتدددددا لث مددددداا   لندددديم -اودر
 
 واقتاددددداديا

 
  ن ايدددددلوفيا

 
ددددن الءدددددو : لن  وعسدددددكريا دددددت  بتءسددددديم املانيددددا  بدددددل ُيمك 

ل
ل مدددددن ااتحددددداد فعل
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سدددي ر  تينالءدددو   األمريكيدددة والوايدددات املتحددددة السدددوفيتي
ُ
  والثانيدددة تر  دددا  وقدددد وربددداشدددرق أفدددي  تين ااولدددىامل

 
 تلددد  لسدددوفيت اسدددتغال

د  ددددة لُل ددددّد 
ل
ة فددددي   مددددا اث ددددا فيمددددا بعددددد. وربدددداأتددددرب املكان ددددة تحددددو   أساسددددي 

ل
ء 

ُ
ددددل ن  

ّ
الخارفيددددة فددددي التدددددخل  وايددددات املتحدددددةال سياسددددةتمث

ة في تاريخ العالقدات السدوفي,ية ا يعرف بالحرب الباردةمل الحءيءية ايةبدالو   األوربيةبالشؤون  ٍ  ُمهم   تحو 
ُ
ة
ل
  الغربيدة -ألث  ا نء 

ءة خ يرة للارا  اداو لحكداه   فهدي  وربيدةاا  ءدارةال ايمندةع دى  السدوفيتي -األمير دي وساب   
ّ
دعة بات  دوة واس 

ُ
شدرق ع دى  السدوفيتخ

فيمددا يتعلددق بالوايددات املتحدددة فددي اسددتخدامها ألملانيددا  والعكددم نددحي   الوايددات املتحدددة فددي الاددرا  مدد  أداةوفعددل دولهددا  وربدداأ

 .ااتحادية في صراعها م  ااتحاد السوفيتي

مددن فاندد  آخددر  فددان حاددار بددرلين الددذي أراد مددن ورا دده السددوفيت لضددعاف موقددف الحلفدداء الغددربيين الثالثددة فددي أملانيددا  قددد 

 ا  لذ  ان من أبر  النتا ج التي تمخضت عدن الحادار املدذ ور ي خانة الوايات املتحدة وحلفا   ف فاء بنتا ج عكسية  انت تا 

وعن ال,سر ال,وي الذي أقامه الحلفاء ا دياد التءارب بين سكان برلين الغربية وبين الحلفاء  في الوقت الذي لدم يسدت   فيده 

لحدددرب البددداردة بدددين املعسدددكرين الغربدددي والشدددرري ودفعهدددم للدددى السددوفيت الحادددو  ع دددى قاعددددة قويدددة  أدا ذلددد  الدددى ا ديددداد حددددة ا

بإقامة دولة أملانيا الغربية ااتحادية في مناطق احتاللهدا  وحلفا   ا التمس  بمواقفهم وقد نتج عن ذل  قياه الوايات املتحدة 

  الخ دوة الغربيدة بإقامدة دولدة حيدا  تلد -الذي تعي ت قدرته العسكرية بدامتال  السدالح الدذري  -وقد تمثل رد الفعل السوفيتي

 اختالف وفهات النظر والتوفهات للءوا الكيرا. بفعلأملانيا الشرقية وبذل  انءسمت أملانيا للى قسمين 
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 امل ح  ااث   

 1954-1949راف ااسر ي ي منه  املاال ح ةية ر   مل وي  سةيح ا  يةاألم   املح رالل 

الثانيددة ت ددورات سياسددية  بيددرة  انددت ن,ياددة واقعيددة مددن نتددا ج تلدد  الحددرب  لذ  شددهد النظدداه الدددولي بعددد الحددرب العامليددة 

اتاهدددت  دددل مدددن الوايدددات املتحددددة األمير يدددة وااتحددداد السدددوفيتي ألدددى العمدددل  لبنددداء عالقدددات مددد  الددددو  ااخدددرا مدددن افدددل تشدددكيل 

  حالة من التوا ن.د تحالفات وتكتالت تست ي  عن طريءها أن تءف بوفه تحالفات الءوا األخرا بما يوف  

عدن , أوربديتعداون  قامدةل للدى فيده دعدا  1948 عداه  انون الثاىيفي الثاىي من بمشرو  ارىست بيفن   وفي اذا الادد تءده

ع دى  كدنت لدم تلد  املعااددة  لكدن (1)الفرىسدية -اليري انيدة (Dunkirkدونكيدر  )عءد اتفاقيدات ثنا يدة ع دى تدرار معااددة  طريق

دددات السددددوفي,ية  وقددددد  آليددددةو صدددديغة أ ثياددددادفدددداء وااتمامددددات م الحلورتبددددات  مسددددتوا طمددددوح  بددددرر  يمكددددن مددددن خاللهددددا رد  التحر د

 معاادددةبنمددوذمل  األخددذ ل الحلفدداءلددذل  فّضدد األملــ    مــا جديــد  ظــ  دــرةو اادهديــد مل بددان تددر  دونكيددر  اددو  ,الحلفدداء ذلدد 

داير أمدو  و  األمير يددةبددين الوايددات املتحدددة  ,(2)(Rioريو )الددد دأداة ,ال,نوبيددة  د اىشددغا  دو  تددرب  وأثندداءلاددد العدددوان   ةدفاعيدد  د

فددي  ,1948 شددبا  الخددامم والعشددرين مددنفددي  ودفاعهددا  وقدد  انءددالب بددراغ أمن ددالتعييددي وسددا ل  األىسدد فددي ااختيددار مددا بددين  أوربددا

 األ   (3)السددوفيتي تدددور فددي الفلدد  و,عادت دداالءضدداء عليدده  فددي نادداح السددوفيتلكددن  تشيكوسددلوفا يا 
ل
أوربددا دو  تددرب  هل ّبددمددر الددذي ن

 عددن ذلدد  تمكددن )مدداو ت دد ي توىددغ  السددوفي,ية.الل ديدددات  فددي موافهددة يددةالدفاع هموسددا ل ت ددويربضددرورة 
 
 Maotsi Tongفضددال

داي شددي  مددن تث يددت النظدداه الشددديوعي فددي الاددين عءدد  اانتاددار ع دددى ) 1949 عدداه, (4)(    Shek-Chaing Kai)(1)تشددياىغ  د

                                                           

ددْت بددين فرىسددا وبري انيددا فددي الرابدد  مددن اذار  مت هــدو ةروة ــ ك:(1) ع 
ل
,فددي بلدددة شددما  فرىسددا  الهدددف 1947معاادددة تعدداون وتحددالف مشدد ر  ُوق

نيدا  اا اث دا  اندت ت ددف الدى توحيدد ال,هدود ااقتادادية والعسدكرية ضدد التحر دات السدوفي,ية  لدذا يمكدن وصدفها املعلدن من دا موافهدة  املا

   وسعت بعد ذل  بعد دخو  دو  البنلو م ال  ا  للمييد أنظر: 1904بأث ا لحياء للوفاق  الودي لعاه 

. J.A.S. Greenville, A History of the world the twentieth century,Part2, Press of Harvard University press, 

Cambridge, (University press, No Date), PP. 140.  

دددْت فدددي مديندددة ريدددو دي فدددانيرو اليرا يليدددة عددداه  مت هـــدو ويـــر(2) ع 
ل
 بمعااددددة املسددداعدات املتبادلدددة بدددين الددددو  األمير يدددة  ُوق

ْ
دددرف عل

ُ
  وقدددد 1947:وت

ددي مددد  د ددا ال,نوبيدددة  خدددال  افتماعدددات لدددو راء الخارفيدددة, أخرادددا املنعءدددد فدددي املكسدددي  عددداه طرحدددت فكدددرة التعددداون األمير د   1945و  أمير د

دة والذي وض  وثيءة شابلتب  للتعداون املشد ر    لدذا يدرا الدبعض ان املدادة الثامندة مدن الوثيءدة تعدد الندواة ااولدى التدي ان ثءدْت من دا معااد

األمير يددة  ددل مددن )اارفنتددين  باربددادوس  بوليفيددا   اليرا يددل   ولومبيددا    وسددتاريكا    وبددا   الريددو التددي ضددّمت الددى فاندد  الوايددات املتحدددة 

فمهورية الدومنيكان  اا وادور  السلفادور  تواتيماا  وتيراا من دو  أمير دا ال,نوبيدة  اددف الحلدف الدى التعداون فدي حدا  تعدر  احدد 

نظر:أعضا ه الى عدوان خاريي  لذا فاء الحلف متوافءا 
ُ
 م  املادة الحادية والخمسين من ميثاق األمم املتحدة. للمييد أ

؛ لسدددماعيل 51صدددالح الددددين عبدددد الءدددادر  أضدددواء ع دددى بعدددض األحدددالف وااتفاقيدددات واملنظمدددات الدوليدددة  م بعدددة التدددايمم  بغدددداد  د.ت  ص

 .268-267صيري مءلد  اثس راتياية والسياسة الدولية  ص 

(3) Ernest Arber and Other, On the Czechoslovakian Coup Theses on the Nature of the Stalinist, P. 2.                          

:   Quoted in: http://marxistdfr.org/history/etol/writers/judd/1948/07/czech.htm; 

  .28حسين عبد الءادر ماي التمي ي  موقف الوايات املتحدة من اانءالب الشيوعي في تشيكوسلوفا يا, ص

  مدن ابدوين فالحدين   شدهد توىدغ احدداي الثدورة التدي انددلعت ضدد 1893سياس ي وقا دد عسدكري صديري  ولدد فدي  دانون ااو   م رتس ي  ر غ: (4)

  وأصدب  احدد مؤس د ي 1918عشرة من عمرو  اعتنق الشيوعية في  فامعة بكدين اثنداء دراسدته ف  دا فدي عداهساللة تشينغ, واو في الثامنة 

http://marxistdfr.org/history/etol/writers/judd/1948/07/czech.htm
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بة موفهة للوايات املتحدة في صراعها م  السدوفيت فدي منداطق الشدرق األق د  , ذات األاميدة اثسد راتياية ضر  دل األمر الذي عُ 

 ومعنويدا ع دى حسدداب الغدرب, 
 
  اد ممدداوااقتادادية؛  لهدا أمددور ان دلدت ع دى ادد يء, انمدا تددد  ع دى  يدادة تفددوق السدوفيت سياسدديا

ْن    .(2)مخاوفهم من الل ديدات السوفي,ية م 

الددذي الءلددق امل اايددد  األمير يددة ن,ياددة الوايددات املتحدددة و,سددنادللحاددو  ع ددى دعددم تددرب أوربددا  دو   سددعْت    فددي ضددوء ذلدد

  فخشدديت وصددو  مددن فهددة أخددرا    والحاددار املفددرو  ع ددى بددرلينمددن فهددة الشددرقية أوربدداالتوسدد  السددوفيتي فددي مندداطق  أحدثدده

ممددا  األمير يددة فددي فلدد  السياسددةعمددل الو  فددي حضددن الوايددات املتحدددةالددى اارتمدداء  واددذا مددا دفعهددااملددد السددوفيتي ملندداطق نفوذاددا  

 .(3)حدوداا تأمينمن   ايمكن

  فحسد ؛لسياسدة السدوفي,ية ل منااضدااألمير دي الرسد ي والشدعةي  وقدفيكدن امل لدم مدن فاند  آخدر و 
 
  بدل وتادعيديا

 
 ,ايضدا

دددديشدددددن الدددددبعض مدددددن اعضددددداء مالدددددم الشددددديو   لذ  ءدددددد تددددديعم تلددددد  الحملدددددةف  السدددددوفيت ضدددددداملتنفدددددذين حملدددددة منااضدددددة  األمير د

معاادددددة  للددددى األمير يددددةفكددددرة انضددددماه الوايددددات املتحدددددة   تبردددد الددددذي ,(4) (Arthur Vandenberg غفاندددددنير  ارثددددر) السدددديناتور 

وبءدددوة  أيدددد بلغدددت ذروت دددا حدددينو  املنااضدددين للسدددوفيت وا دادت حددددة ا,مدددات  ع دددى مبددددأ الددددفا  املشددد ر  أ ددددتبرو سدددل التدددي 

                                                                                                                                                                                     

, تددولى  عامددة  الحدديب  وقددد اضدداف توىددغ ع ددى الشدديوعية, حتدد  اصددبحت تعددرف باملاويددة  ال,يددل 1939الحدديب الشدديوعي الادديري  وفددي عدداه 

مدن تأسديم فمهوريدة الادين الشدعبية  بعدد صدرا  مد  حكومدة شدياىغ  داي شد   1949ن ز في عاه ,الثالث[  بعد املار سية و اللينينية  

 . انظر:1976 انون ااو   9  توفى في 1949عاه 

 .  163  ص1959محمد شفيق تربا   املوسوعة العربية امليسرة  مؤسسة فرانكلين لل باعة والنشر  الءاارة  

الحا  من تاار امللز  ىشأ في وقت  انت الاين واقعة تحت السي رة  واو من عا لة متوس ة 1888ولد عاه  تش  غ ك م ,يك:( 1)

  ثم عاد الى 1907ثم أنظم لأل اديمية العسكرية في اليابان عاه  1906ااستعمارية  األمر الذي دفعه لالنضماه الى ال,ي, عاه 

 -الحيب الوطري–ن مؤس  ي حيب الكومنتانج  لذ تولى قيادة فومل شنغهاي وبعد نااح الثورة أصب  م 1911الاين للمشار ة في ثورة 

و ان الضاب  الايري األو  في ااتحاد السوفيتي  ثم عاد ل,سلم قيادة حيب الكومنتانج بعد  1924-1922ذا  الى موسكو لألعواه 

 ع ى اثر نوبة قلبية. انظر: 1975وقد است ا  اىشاء دستور فديد للاين  توف عاه  1925وفاة صن يات صن عاه  

  رسالة مافستير تير منشورة   لية ال ربية  1956-1949الاينية  -د ناصر عبد الحسن امليايي  العالقات السياسية السوفي,يةمرا

 .22 ص 2009فامعة البارة  

 .154-153موس   محمد آ  طوير   املادر السابق  ص  (2)

 .12  ص 1965ار ااالية لل باعة والنشر  بيروت  امكانيات ومحاذير  ترفمة شكري عداي  د -اةري روبرت  روسيا وأمير ا (3)

فدي وايدة مشديغان  مدن املسداامين فدي تأسديم منظمدة  1884: سيناتور أمير دي, ولدد فدي الثداىي والعشدرين مدن آذار عداه اوا هظدويك   ودوب غ (4)

اضددين للسياسدددة السددوفي,ية  مدددا طالددد  األمددم املتحددددة خددال  افتماعدددات سددان فراىسيسدددكو  تعدداون مددد  أدارة  ترومددان, ُيعدددد مددن اشدددد املنا

 بانددده  ايحدددور املر ددديي فدددي نءلدددة الوايدددات املتحددددة األمير يدددة . 1951بخدددرومل بدددالدو مدددن سياسدددة العيلدددة  تدددوفى فدددي الثدددامن مدددن نيسدددان 
ل
دددف   ُوص 

 للمييد أنظر:

Hendrik Meijer , Arthur Vandenberg-The Man in the Middle of the American Century, (University of Chicago 

Press,2017),  P. 263 ; Library of Congress, Biographical Dictionary of the United States Conference, 1774, 

lectured at the University of California (San Diego Library). Arthur H. Vandenberg. https://www.loc.gov.. 

https://www.loc.gov/
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مشدددرو  تحدددالف الوايدددات  ر ددديم ل,ندددة العالقدددات الخارفيدددة فدددي مالدددم الشددديو   (1) (Connelly Tomه  وندددالي تدددو )السدددناتور 

توقيددد   عدددن تمخضدددتالحكومدددات الغربيدددة  فدددي مفاوضدددات مددد   األمير يدددة اثدارة الددددو  الديمءراطيدددة  وعليددده دخلدددتاملتحددددة مددد  

 (82 )بأتلبيدة ر ديياألم مالدم الشديو تالاا موافءة   ن,في واشن ,1949في الراب  من نيسان  معاادة حلف الشما  األطل  ي

 ى انضماه الوايات عالر يم ااري ترومان  صادق, وفي الخامم من تمو  من العاه نفسه, صوت معار ( 12)مءابل  ,صوت

الشدما   ُعدرف رسدميا باسدم )حلدف ,الغربيدة أوربداتحدالف عسدكري فديدد يضدم دو   أثرادالينشدأ ع دى  ,املتحدة رسميا للمعاادة

 (3)( Eisenhowerاييث دداور ) لددف ال,ةددرا  و   NATO )North Atlantic Treaty Organization (2)الندداتو  – األطل دد ي

د    بعدداااألطل  يبمهاه الءا د العاه لءوات حلف الشما   ش 
ْ
ى
ُ
تءدرر ان تكدون  ,مشد ر ة أر دان ةوايدأقيدادة عسدكرية موحددة  ْت أ

 .(4)باررم مءرا لها

 عددُد يُ حتددواء ااتحدداد السددوفيتي  لددذل  الهادفددة ا  سياسددة الددر يم ترومددانمتوافءددا مدد   األطل دد يالشددما   حلددف ان ثدداقفدداء 

تحددت مبدددأ تددأمين مندداطق نفوذاددا للددى  مددن خاللهددا الوايددات املتحدددة سددعتالعسددكرية التددي  األحددالف سلسددلة أاددم حلءددات الحلددف

تشددكل حلددف شددما  ااتحدداد السددوفيتي موقددف املتفددرمل ل اء لددم يءددف  ,ع ددى صددعيد ذي صددلة .(5)دعددم حلفا  ددا مددن الدددو  الغربيددة

 م   ظ ا   ي اد اححةف"بءوله  صارخا للءانون الدولي يمثل انل ا ا وبأنه للحلف يىالءانو  باملوقفمولوتوف  طعناذ   األطل  ي

                                                           

سياس ي وسيناتور أمير ي  مثل واية تكسداس فدي مالدم الشديو  وادو احدد ابدر  أعضداء الحديب الدديمءراطي  تدولى ر اسدة ل,ندة   رم  رو لع: (1)

   من مؤيدي انضماه الوايات املتحدة في املشارر  ااندمافية. 1948العالقات الخارفية في العاه 

Library of Congress , The Biographical Directory of the United States Congress, 1774, Tom Connelly. 

https://www.loc.gov.   

 مدددن )دو  ميثددداق برو سدددل الخمدددم  والددددنمار  (2)
 
والوايدددات املتحددددة بعدددداا انضدددمت تر يددددا  - نددددا –الةدددرويج  –ايرلنددددا  –ضدددم  الحلدددف  دددال

 (  وللمييد عن ىشاطات الحلف وفها و .أنظر: 1954وأخراا أملانيا ااتحادية عاه  1952ان عاه واليون

Lord Is May, Secretary of the North Atlantic Treaty Organization (NATO, the first five years 1949-1954), 1969 

; NATO, Facts About The North Atlantic Treaty Organization Printed :in the Netherlands by Bosch Utrecht; 

R.E. Osgood, NATO the Entangling Alliance, (University Press, 1962) , PP., 209-12 ؛    

 .9-7  ص 1953منظمة حلف الشما  األطلن ي ما في؟ و يف تعمل؟ د.ه. تشرين األو   –ان وىي ايدن  ا  ناتو 

ددي  ولدددد فدددي وايدددة  نسددداس فدددي الرابددد  عشدددر مدددن تشدددرين األو  عددداه عسدددكري وس ةرايـــل اي وهـــ رو: (3) , مدددن عا لدددة ذات أصدددو  1890ياسددد ي أمير د

  تءلددددد عدددددة مناصدددد  1917  درس فددددي الكليددددة العسددددكرية وتخددددرمل من ددددا عدددداه 1830اولنديددددة اددددافرت الددددى الوايددددات املتحدددددة أواخددددر عدددداه 

  والءا د األع ى لحلدف شدما  األطل د ي  ر دز 1944ندي لتحرير فرىسا عاه عسكرية من ا قا د الءوات في أملانيا و ذل  قاد انيا  النورم

(  تددوفى فددي الثددامن والعشددرين مددن آذار عدداه 1961 -1953عددن الحدديب ال,مهددوري فددي اانتخابددات  العامددة ,وتددولى اثدارة األمير يددة خددال  )

 ؛1969وبرت يوىغمان  بيروت  .  للمييد عن دورو العسكري والسياس ي. أنظر: مذ رات اييث اور  ترفمة اي1969

Encyclopedia Britannica, Dwight David Eisenhower. 

(, مددن مبدداد  ميثدداق األمددم املتحدددة .املييددد عددن دور األمددم املتحدددة فددي اددذا اي,ددا . أنظددر: حسددن فددت   51فدداء تأسدديم الحلددف وفءددا للمددادة)  (4)

 .400-389شكالت املعاصرة  عالم الكت   الءاارة  د. ت  ص الباب  املنا عات الدولية ودور األمم املتحدة في حل امل

فسد ر بدداولي  ا فدداق ال,ديددة للسياسددة العامليددة ودور الشدرق األوسدد   ترفمددة لبدراايم عبددد الددرحمن الخدا   منشددورات دار مكتبددة الحيدداة  (5)

اطوه  دار الفكدر الحدديث  بيدروت    تعريد  ندور الددين حد1945؛ ماموعة مؤلفين  تاريخ عارنا مندذ 460-455  ص 1963بيروت  

 .339  ص 1971

https://www.loc.gov/


 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  42  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 جـــ   مخ افـــ ربأوـــه...ااســـ م 
 
وسددديلة الحلدددف وعددددو  مولوتدددوفدان   مدددا   راملت هـــدال ااثظ فيـــة املوحـــدو األمـــممل ـــ ةي ميثـــ و   

 خالفددمالغددر  من ددا اددو ال ددرب  بالدددو  الشدديوعية  لكوندده 
 
األطل دد ي حلددف الشددما  اخددذ  .(1)يال ددا وبوتسددداه ْي ءددررات مددؤتمرل مل ا

بدددل  ؛فحسددد  ال,اندد  العسدددكري ع دددى  تداعياتدددهتوقددف تلدددم لذ أ ثدددر حددددة,  منع ددٍف  للدددى بالعالقددات السدددوفيت مددد  الدددو  الغربيدددة

السددوفيتي, ىشدد ت  املددّد و  دددف فمدد  الدددو  األوربيددة تحددت مضددلل ا و,بعاداددا عددن  ,اسدد ي وااقتادداديال,ددانبين السيتعدددا ذلدد , 

 ,يمكدن ان تبددأ مدن من ءدة الدراينىشاء سلسدلة خ دو  دفاعيدة ل عن طريقق الخناق ع ى السوفيت يالوايات املتحدة في تضي

أقامل دا الوايددات التددي  األحدالفسلسددلة  عدن طريدقا   وادذا مددا حددي احءدداثفريءدديوحتد  منداطق نفددوذ الغدرب لتاددل الدى الشدما  

و الامدا يسد ى  (3) (1955بغدداد عداه  حلدفو) (2)(1951عداه  Seato سدياتو) أسديامن دا حلدف فندوب شدرق , وبري انيا املتحدة

 .(4)النشا  الشيوعي حارل

ات املتحددددة بامتال هدددا للسدددالح التدددي سددد بل ا لددده الوايددد - العءددددة –سددد ى ااتحددداد السدددوفيتي للدددى  سدددر تلددد   ومدددن فانددد  آخدددر 

 الدذي احددي  األمر   (5)للءياه بالتاربة النووية  1949عاه  أيلو  النووي, لذل  عمد  في الثالث والعشرين من 
 
  دويدا

 
ع دى   بيدرا

فددي ية للدددو  املنضددو  شددارةابمثابددة  د     مددا ُعددبدده موانفددرادا لهددذا السددالح األميددر ييناحتكددار  السددوفيت  سددرلذ  السدداحة الدوليددة 

                                                           

؛ فو يدددف 715  ص 1966ب دددرس ب دددرس تدددالي وعي ددد   محمدددود خيدددري  املددددخل الدددى عدددالم السياسدددة  مكتبدددة اانالدددو املادددرية  الءددداارة   (1)

 .25, ص1984فرانكل  العالقات الدولية  ترفمة تا ي عبد الرحمن الءاةي  دار ت امة  فدة  

ىشدد ح ادذا الحلددف ع ددى اثدر ظهددور الاددين  ءدوة ع ددى السداحة الدوليددة بعددد تدولي الحدديب الشدديوعي ي  ةـف اــي  ر: (2)
ُ
عدرف ايضددا بحلددف مدانيال  أ

ددرْت  ددل مددن تايالنددد والفلبددين و وريددا 1949الادديري السددل ة بءيددادة مدداو ت دد ي توىددغ عدداه 
ّ
,وبسدد   الخددوف اان,شددار الشدديوعي ال,ديددد , فك

ادددينية الناشددد ة  وقدددد أيددددت الوايدددات املتحددددة ادددذو الفكدددرة   وث دددا فددداءت متوافءدددة مددد  سياسدددل ا فدددي ال,نوبيدددة بإىشددداء راد  بوفددده الءدددوة ال

منداطق فنددوب شدرق أسدديا, واسدديما و,ث دا قددد عملدت عدددة ترتيبددات فدي اددذو املندداطق من دا لىشدداء حلدف )ااندديوس( مدد  اسد راليا ذات النفددوذ فددي 

 وريدددا ال,نوبيدددة واسددد راليا   –بري انيدددا  –تايالندددد  –الفلبدددين  –وايدددات املتحددددة ادددذو املنددداطق ايضدددا , وقدددد ضدددم الحلدددف ال,ديدددد )سدددياتو( ال

نظر:1951وأعلن عنه في أيلو  ,
ُ
 . للمييد عن الحلف وتشكيالته. للمييد أ

-1954؛ احمددد حاشددو  عليددوي الح,ددامي , منظمددة حلددف فنددوب شددرق اسدديا )سددياتو(14-7صددالح الدددين عبددد الءددادر  املادددر السددابق  ص 

 .2016طروحة د توراو تير منشورة,  لية ال ربية , فامعة واس , ,أ1977

شدهدت الخمسدينيات مدن الءددرن العشدرين   سلسدلة مدن ايحداوات اليري انيدة واألمريكيددة التدي ت ددف للدى فعدل العدراق ايحددور  ةـف  يـداة:  (3)

 لحمايدة العدراق مدن الخ در الشديوعي . بددأت أولدى األساس لتنفيذ مشرو  الدفا  عن الشرق األوس    اسّيما وأنه يرا في املشدرو  ضد
 
مانا

دي  (   بإشددراف الوايددات املتحدددة   وتأييددد 1954نيسددان  2البا سددتاىي فددي )-الخ ددوات ثىشدداء حلددف بغددداد  بعددد لبددراه عءددد الحلددف ال ر د

 سددتان نحددو العددراق ثقناعدده بضددرورة بري انيددا وفرىسددا   والعمددل ع ددى ضددم العددراق و,يددران لدده   ثددم توفهددت  أنظددار املسددؤولين فددي تر يددا وبا

(  وفددي الدددو  التددي تسدد ى للددى تءويددة الشددرق  Northern Tierالدددفا  املشدد ر  بوصددفه مددن الدددو  التددي اصدد لز عل  ددا بددد ) الحددياه الشددمالي 

 ر األوس  ضد أي عدوان سوفيتي محتمل. أنظر:

؛ صدباي نداظم توفيدق  حلدف شدما  األطل د ي وحلدف بغدداد 13-12  ص  1957عييي شريف   من حلف بغدداد للدى تحريدر الءندا    دمشدق   

 .333  ص  2002  بيت الحكمة   بغداد     1957-1945في وثا ق املمثليات الدبلوماسية العراقية في أنءرة واستانبو  

(4) Stanley Karanowski , the Germany Army and NATO Strategy, National Security Affairs Monograph Series , 

No. 82, (Washington, D.C., National Defense University Press, 1982), P.,15. 

 سن,ناو  ذل  احءا. (5)
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املنافسددة عسددكريا  وبإمكاث ددا عظ دد  وع ددى قددده املسدداواة بالوايددات املتحدددةدولددة  يالسددوفيت ااتحدداد بددان, شددما  األطل دد يحلددف 

  فضال عن ذل  اث ا  انت تمثلبامتال ها السالح النووي  
 
  ردا

 
 الذي ُعرف بنظاه نظاهالو,ث اء  .ع ى تشكيل الناتو نفسه مباشرا

, ن,ياة امتال  ااتحاد السوفيتي ثنادي الء بية ع ى أثراا نظاه ألينش  األمير يةالوايات املتحدة  تحت قيادة الء   أحادي

لنظددر فددي ا عددادةالتفكيددر فددي لبواشددن ن بددين الء بددين. ممددا دفدد   الحددرب البدداردة مددن مسددار ر الكثيددرالددذي تّيددللسددالح النددووي, األمددر 

 واسدديما فيمددا يخدد  مسددألة تسددلي  حلفا  دد ,حسدابات ا
 
ملدداذا  :اتؤ الددذان عدددة تسددا للددىوانددا ي,بددادر  .(1)ااتحاديددة أملانيددا ا وتحديدددا

موقددددددددف الدددددددددو  وافدددددددد  سياسددددددددة اه لسدددددددد راتياية, ومددددددددا ؟ ادددددددل  انددددددددت دااتحاديددددددددة  ت الوايددددددددات املتحدددددددددة ع ددددددددى تسددددددددلي  أملانيدددددددداأصدددددددرّ 

 ؟السياسة تل وما رد الفعل السوفيتي تااو  ؟الغربية)اسيما فرىسا( من اذا ال,سلي 

 ي
 
  لذ, واثسددد راتياية ةال,غرافيدددأاميل دددا    بفعدددلااوربيدددة اندددت محددد  ااتمددداه فميددد  الءدددوا  أملانيدددا أن تضدددز فليدددا

ُ
دددت  قلددد  ُد عل

 عنددالشدرقية وبولنددا  فدي أملانيداع ى تماس مباشدر مد  منداطق النفدوذ السدوفيتي  و,ث اسيما تتوس  املعسكرين  ا  أوربا,  ما أث ا

أملانيا ااتحادية في الوريث الشرعي  األمير ية الوايات املتحدة ْت ّد عل  سياسيا فءد أما, (2)رسابءة الذ اودر  –حدود خ  نيم 

 ابدد مدن ااع دراف   دا والحفداظ ع دى  ياث دا حتد  ا تشدكل ت ديدد ومن ثدمللرايخ الثالث, 
 
اااتمداه  ذلد فدي املسدتءبل,  مدا يددخل  ا

حددددود دولتددده مدددن الخ دددر  وسدددع  ا لتدددأمين ,ادينددداور  دار مددد  حكومدددة  دددون يدددة اثدارة األمير ضدددمن السياسدددة التءليديدددة التدددي اتبعل دددا 

 .(3)بشكل  بيرو الغرب فيتي  األمر الذي دف  األخير بالتءرب  للى السو 

مفوض ي الدو  ب اديناور  ف  االتءى عدة افتماعات  ُعءدت لتءارب األملاىي م  الوايات املتحدة والدو  األوربية,ا وفي ضوء

فدون مكلدوي ) باملفو  األمير ديالتءى  لذ(  1949تشرين الثاىي  24 - 17برغ )  ر افتما  ب أبر اا ان  ,ل دوريوبشك األوربية,

yJohn Meclo1895-1989والفرى د ي ,) (فراىسدوا بوىسديهAndre Francois Ponce)(4)  بريدان روبرتسددون )واليري داىي

Brian Robertson( (5)  اليرملددددان ااملددددداىي ااتحاديددددة وىشددددداطات أملانيددددالت ددددورات فدددددي ا أاددددم الدددددى اديندددداور  اافتمدددددا  أشددددار وفددددي 

وبنداء  (1)نظمدات الدوليدةااتحادية في امل أملانياما تناوله اافتما  في مسألة عضوية  أام أن ال  (6)( Bundestagالبوندستاغ )

                                                           
(1) Unwin W.  Derek, A Political History of Western Europe Since 1945, Fifth Edition,( London, 1997), PP,. 

 ؛  178

 .38نوفل  اظم مهوس  املادر السابق  ص 

 .59-58  ص 1975ف  السياسة الدولية, مؤسسة دار الشع , الءاارة,أملانيا الغربية وعواص احمد عبد الل يف العبار  (2)

(3) Conrad Adenauer, Memoirs, 1945-1953, (Henry Regnery Company, Chicago, 1966),.P. 123. 

-1917ان ااملددداىي وتدددولى عددددة مناصددد  من دددا سدددفيرا فدددي سورسدددرا مدددابين , اادددتم بالشددد1887: دبلوماسددد ي فرى ددد ي  ولدددد عددداه   ا ســـرا ير ســـيه(4)

 .  للمييد  أنظر:1971, توفى عاه 1955, ثم في املانيا , وبعداا سفيرا في املانيا ااتحادية حت  عاه 1919

Roselene Solo , Andre Francois Ponset, Ambassador of France, (PhD thesis, University Michigan, Department 

of History, 1978). 
 

ددي  ولدددد فدددي الثددداىي والعشدددرين مدددن تمدددو  عددداه ي يـــ د ورب تســـرد  (5) فدددي وايدددة ميددداوري  درس فدددي أ اديميدددة ورسدددت  1896: عسدددكري وسياسددد ي أمير د

ا  ل  حا م عسكري في أملا 1947بوينت وتخرمل من ا في رتبة مال ه ثاىي  شار  في الحرب العاملية األولى  وفي عاه 
ُ
 نيا الغربية.ن

Marjorie Dent Candee and othesr,  Current Biography Yearbook,( New York, W.H Wilson Company, 1947), P. 

470. 

 اليرملان األملاىي الذي خلف الرايخ الثالث بعد الحرب العاملية الثانية. للمييد عن عن تشكيالت ومهاه البوندستاغ , أنظر:  اا روداو غ: (6)
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حديب ااتحداد الدديمءراطي )اء  دان سدو البوندستاغ و دذل  مد  حيب  دا,  سعت الوايات املتحدة الى تفعيل التعاون م ع ى ذل , 

 (3)( Cart Schumacher ددورت شددوماخر )وممثلدده الددد تور , (الحدديب ااشدد را ي الددديمءراطي)  او وأميندده اديندداور  (2)(املسددياي

 .(4)عءد ااتفاقيات الثنا ية في اي,اات العسكرية وااقتااديةعن طريق 

للدددى فاندد  طددرف مدددا  أملانيددالذا مدددا دخلددت  واسدديما املانيددا ع دددى الحيدداد مدر دددة ألاميددة  انددت  األوربيددةمددن الوااددز ان الءدددوا 

 .سوفي,يةفسيكون من العسير ع ى ااخر لنيا  ضربة قاضية بالءوات ال

تمكددن  لذ  ر يددة ومس,شدداراا اديندداو ااتحاد ألملانيددابيددرغ  انددت فاتحددة لعهددد فديددد بالنسددبة   ر ن اتفاقيددات بفددإ, وباددورة عامددة

ددد األمدددرللحلفددداء   األوربددديواي,لدددم  ,انضدددمامها للمنظمدددات الدوليدددة السددداحة الدوليدددة عدددن طريدددقرفددد  مكانل دددا ع دددى مدددن 
ّ
 نالدددذي مك

مدن و  سديما فدي مادا  السياسدة الخارفيدة.ا  ,وايدات املتحددة فدي عهدد ترومدانوال أوربا,في ان ينا  ثءة اتل  دو  ترب  مس,شاراا

لوايدات املتحددة   ددف التءدرب مدن ابالددو  الغربيدة,  مدا حداو   حاديةاات عالقات أملانيا تعيييع ى  اديناور    حرصا فهة آخر 

 .(5)"يلب اد ووت رد م  اححةف   اوراي  وط و   ي ظ  رمستراي  ظ ضمان أمن بالدو, وقد بين س   اندفاعه بالءو : "

ا يثيددر تضدد  مددن الغددرب مدد  ددورت شددوماخر الددذي وفددد فددي سياسددة التءددارب منافسدده حفيظددة اثددارْت  السياسددة بيددد لن تلدد 

 للتحالف م أملانيا ااتحادية  انضماهمن  للحيلولة من  معارضة س ى ل,شكيللذا ااتحاد السوفيتي مما يعرقل توحيد املانيا, 

                                                                                                                                                                                     
 Friedrich Schäfer (auth.) - Der Bundestag_ Eine Darstellung seiner Aufgaben und seiner Arbeitsweise-( VS 

Verlag für Sozialwissenschaften 1975), PP. 13-19-60-73. 

 .91-90للمييد عن بنود ونتا ج اتفاق ب رسبيرغ  أنظر: محمد سمير خيعل  املادر السابق  ص  (1)

  مدن قبدل قدوات التحدالف 1945: حيب سياس ي يمثدل املسديحية ايحافظدة فدي أملانيدا ااتحاديدة  تأسدم عداه اادييق اط  املسيحع احح ن (2)

 مددن ااتحدداد املسددياي وااتحدداد الددديمءراطي املسددياي  بعددداا  ددون 
 
 وافهددة ملندد  تسددرب اافكددار الشدديوعية  سدد ي بااتحدداد لكوندده ضددم  ددال

اديناور. للمييد انظر: محمد سمير خيعدل    دار تحت ادارة  ون 1949اتحادية عاه ومة ا تالفية في أملانيا احيب ااتحاد الديمءراطي حك

 ؛ 70املادر السابق,ص ,

Stephen L. Fisher (ed.), The Minor Parties of the Federal Republic of Germany_ Toward a Comparative Theory 

of Minor Parties, (Springer Netherlands ,1974), PP. 41-7.  

  ُيعدددددد ابدددددر  مؤس ددددد ي الحددددديب ااشددددد را ي 1895سياسددددد ي اشددددد را ي أملددددداىي, ولدددددد فدددددي الثالدددددث عشدددددر مدددددن تشدددددرين ااو  عددددداه   ـــــرول ,ـــــرم ى : (3)

حدده لتحءيددق الددديمءراطي  ومددن ابددر   عمدداء املعارضددة فددي اليرملددان األملدداىي )البوندسددتاغ( وعددرف  غددريم اديندداور وسياسددته   مددا عددرف ب مو 

نظر:1952الوحدة األملانية  توفى عاه 
ُ
 . للمييد أ

Encyclopedia Britannica, Curt Schumacher ; Lewis J. Edinger (auth.) - Kurt Schumacher_ Persönlichkeit und 

politisches Verhalten, (VS Verlag für Sozialwissenschaften , 1967), PP. 25-77. 

 .59لل يف العبار  املادر السابق  ص احمد عبد ا (4)

(5)  Conrad Adenauer, Memoirs, 1945-1953 , P. 129 . 
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 ليداو   رتو دوات ب , وبر  ذلد  بشدكل واادز أثنداء مناقشدة برو (1)الغرب
 
 مس شـ و  ملـ    بدددبدرغ, اذ ادافم شدوماخر  ادينداور واصدفا

 .(2)"اةحةف  

ددددديدعم الددددددمددددددن  اثفددددددادةااتحاديددددددة  أملانيدددددداومحدددددداوات  ,أعددددددالو األمير يددددددة ن سياسددددددة الوايددددددات املتحدددددددةيظهددددددر ل ملسددددددألة  األمير د

 ت, وادو ملداذا انفدردالثداىي مدن ال,سداؤ  السدالف الدذ ر واذا مدا يعدود بندا للدى الشد ر  (3)يينفرىسالأثارت حفيظة تسليحها  قد 

والددرا ز فددي ذلدد  ان فرىسددا  انددت تخشدد   عددودة أملانيددا دولددة    ع ددى مسددالة تسددلي  أملانيددا؟فرىسددا عددن املوقددف األوربددي فددي ااع ددرا

ن انبعداي مدفدان الخدوف  األسداسمدن فرىسدا بشدكل خداص  وع دى ادذا وأ ,بشدكل عداه األوربي األمناض راب  للىمما يؤدي  قوية,

األوربيدة حر دة الوحددة ي تبّردل هدااألمدر الدذي دفع ,ااتمامات فرىسدامن العوامل الحيوية املهمة التي طالت  أضاى األملاىيالخ ر 

 الءوميدة الءضداء ع دى األفكداراألو :,ادفينفءدد  اندت ت ددف مدن وراء تسدلي  أملانيدا تحءيدق  ,الوايدات املتحددة أما  ملن  تسليحها

فءدد تمثدل فدي الثداىي: الهددف  اأمد ؛لل  دا الحديب ااشد را ي الدديمءراطي دعداسيما تلد  التدي الداعية الى تحءيق الوحدة األملانية, ا 

 أوربار ياة اقتاادية لها في وس   الس ي للى فعل أملانيا ااتحادية
 
الخ در السدوفيتي عدن منداطق  وسديلة لددرء وث دا عن  , فضال

 .(4)نفوذاا

دددي ) اواددددز  وفددددي اددددذا السددددياق دددانون الثدددداىي  Dean Achesonديددددن اتشيسددددون و يددددر الخارفيددددة اامير د دددانون  -1949 د  د

ااي بيـة   روبـ اد ةمـن مظـ طق " مباشدرة بدالءو : األمير يدةالخارفيدة  بدةيلحء المهتعء  اس األاميةتل  عن , (5)( 9531الثاىي

                                                           

  اطروحدة د تدوراو تيدر منشدورة   ليدة ال ربيدة  فامعدة 1961-1953حسن ع ية عبد هللا  سياسة الوايات املتحدة تااو أملانيدا الغربيدة  (1)

 .72  ص 2015واس   

قدد وفدده ذلد  اات دداه, بسد   تءددرب ادينداور مددن الغدرب, واسدديما الوايدات املتحدددة األمير يدة وفرىسددا  وممدا اثددار و  دذا الادددد  دان شددوماخر  (2)

 حنق شوماخر او تسوية اديناور ملسالة لقليم السار بين أملانيا وفرىسدا, وعليده فءدد عدد  شدوماخر ان ادينداور قدد فدر  باألراضد ي األملانيدة,

 =اثدارة الغربية,  واذا ما يعرقل السير نحو الوحدة الءومية.  وانه يس ى ل,عل أملانيا فيء من

=Ronald Living, Adenauer, profiles in power , (Longman , London ,2002), PP. 88-89. 

 افتاح األملان فرىسا ثالي مرات عير  (3)
ْ
تاريخها ) األولى في حدرب عداه  انت فرىسا أ ثر الدو  األوربية تضررا   من فراء تنامي الءوة األملانية  لذ

, والثانية  عندما احتل األملان أفياء من ا خال  الحرب العاملية األولدى, امدا الثالثدة خدال  الحدرب العامليدة الثانيدة واسديما فدي 1870-1871

ي رة األملانية اسيما بعد انيا  النورمندي  لذل  عانت فرىسا  ثيرا من فراء الس 1944حت  تحريراا من قبل الحلفاء عاه 1940عاه 

لتوحيدد وتسدلي  أملانيدا,  ادة  ملن   ل مشرو  او فكرة تددعوتل  التي شهدت ا سنوات الحرب العاملية الثانية ,لذل  أخذت فرىسا تعمل فا

 منعا لتكرار أحداي السابق. وذل  ما أىعكم ع ى طبيعة عالقات ا م  الوايات املتحدة في حلف الناتو.

Edmund stillman and Anthony Wiener, European Defense, American                   Interest and the prospects 

for NATO, (New York, Hudson Institute , 1964), P. 11.  

(4) Kari Deutsch, Integration and Arms control in the European political environment, (The American political 

science review, June 1966),P.364. 

دي, ولدد فددي وايددة  ونكيدت عدداه ةيـا اتشسســرد (5)   درس فدي فددامعتي ييدل واارفددارد  تددولى مناصد  عدددة ,من دا سددكرتير ر دديم 1893: سياسد ي أمير د

فيدددة خدددال  األعدددواه ايحكمدددة العليدددا لدددورم برانددددس  وفدددي عهدددد رو فلدددت تدددولى مناددد  و يدددل و يدددر الخياندددة  بعدددداا تدددولى حءيبدددة و ارة الخار 

   للمييد أنظر: 1971(  له دور  بير في اىشاء حلف شما  األطل  ي وصندوق النءد الدولي  توفي عاه 1949-1953)

David S. McClellan, Dean Acheson: The State Department Years, 1976), PP. 8–12;  PP. 28-66. 
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 ال   (1)  روبـ منه   ع وةل ااودىل ااسر ي ي ر ةرد و  ـزو ااوةـ ةية  ـع  ا   ةوارية ييةا   مل ويةمتاس ل   يل ة  روو 

ددي  نءسددداه الدددرأيمددددا اع دددى  بددددوراا اىعكسدددْت  ,ع راضددداتمدددن اا  بماموعدددةفو  دددت  ون شيسددددعدددوات ات أن مسدددألة  بشدددأناألمير د

ددي. الحددديب ال,مهدددوري فدددي أعضددداءاسددديما  أملانيدددا ااتحاديدددة,تسدددلي   يحمدددل  ال,سدددلي  مدددا مء دددرحوفددددوا فدددي  فءدددد الكدددوىغرس األمير د

 ثحيدداءاملناسدبة  األرضددية يءدده  مددا  يدنعكم سددلبا ع دى اقتاداداا األمدر الددذيع ددى الحلفداء  اثنفداقالوايدات املتحددة مسددؤولية 

فددورمل  ينددان ) األمير يددةمكتدد  تخ ددي  السياسددات واددذا مددا أشددار لليدده ر دديم  مددن فديددد  األوربيددةسدداحة ال ع ددى األملدداىيالدددور 

George F. Kennan) (2), : بالءو 

اراــل وفســه    ــع ااألمل ويــةة ااقرميــ   يــ  ديــل ييهــد ااط يــق   روبــ اال ح ةيــة مــ   األمل ويــةاد ةمــن املظــ طق ااي بيــة "

مـا ىـ ل ذاـك ييةـا ي ملسـوحيل    ,ـ هروبـ  ريلتـل مسـأاة اارصـرل الـى وه يـة اةحـ ن اا ـ وةو يقرم ىطر  ااوقسيم  ع  

مر ـدو ةاىـل  ألمل ويـ اافضـ   ااسي  ـ ي  ييهـ ره ا ما ,أوه اد   روب  ع  راألم يةية ك االو     ي د ااسةطو د ااسر ي ية 

 .(3) األروب اال ح ة 

وممددا سدداعد ع ددى ااتحاديددة   أملانيددا,سددلي  ب مء رحدده اعتمددادوالسددير نحددو  ,بددرأي اتشيسددون  األخددذلددم تمندد  ااع راضددات مددن 

ددد  (4)(1953-1950انددددا  الحدددرب الكوريدددة ) ,ذلددد 
ّ
  دل األمدددر الدددذي ول

 
 مء دددرح التدددي فرضدددل ا الحدددرب الكوريدددة ع دددى ااثدددار: مدددا تسددداؤا

 و  ؟أملانياتسلي  
ّ
 ؟ماريات الحرب الباردة بين الكتلتينفي  رْت ,لى اي مدا اث

ااتحددداد ملددا قدمدده  ن,ياددة يينال,نددوب منددداو   من ع ددى حسدداب حءءهدددا الكوريددون الشددماليو التددي  ان اانتادداراتمددن ال بي ددي 

ارة لدذل  ارتدأت ااد  للدى اعدادة حسدابات م مدن فديدد, األمدر الدذي دفد  بالوايدات املتحددة ولوفسدتي عسدكري  من دعم السوفيتي

                                                           

(1) Quoted in: Robert L. Pilsner ,Dean Acheson, A life in the Cold War, (Oxford, University Press, 2006),  P.123 

دي   ولددد فدددي عدداه جــرو   يظــ د(2)  1904: دبلوماسددد ي امير د
 
 بأفكددارو احتددواء املدددد الشدديوعي  مدد  ذلددد  أصددب  مس,شدددارا

ل
  فددي وايدددة وسددكنم  ُعدددر ف

  تدولى مكتد  شدؤون التخ دي  1940ويلدي فدي بدرلين عداه   ثدم مس,شدار للسدفير سدمر 1933للسفير األمير ي وليم بولت  في موسدكو  عداه

نل سدددفيرا فدددي ااتحددداد السدددوفيتي  لكدددن ُسدددحبت أوراقددده ع دددى تدددرار خ ددداب وصدددف بددده 1952للسياسدددات الخارفيدددة األمير يدددة  وفدددي عددداه    ُعدددي 

 . للمييد. أنظر:    2005  توفي في عاه 1953السوفيت  النا يين  بعداا تءاعد عاه 

Encyclopedia Britannica, George F. Kennan.  

(3) David Allan Mayors, George Kennan and the Dilemmas of US. Foreign Policy,( Oxford University Press 

1989), P. 70. 

راف  انت شبه ال,ييرة الكورية مءسدمة الدى فدي ين شدمالي تحدت السدي رة الشديوعية, وفندوبي تحدت اشد(: 1953-1950احح ن ااةروية )(4)

,اتفءدت عليده األعضدداء خدال  افتماعدات األمددم  38الوايدات املتحددة واامدم املتحدددة  و دان الحدد الفاصددل مدا بدين ال,ددي ين ادو خد  عددر  

,اىسح  ااتحاد السدوفيتي مدن منداطق نفدوذو فدي الشدما   ولكدن سدرعان مدا قداه الكوريدون الشدماليون بدال ,وه 1950املتحدة  وفي عاه  

ْي شددبه ال,ييددرة الكوريددة  فءددوات الشددما  38متعدددين بددذل  خدد  العددر  ع ددى مندداطق ال,نددوب  ْسدد ل   لددذل  ىشدد ت الحددرب الكوريددة بددين ق 

نالددت مسدداعدات الاددين الشددعبية وااتحدداد السددوفيتي ع ددى مسددتوا املس,شددارين العسددكريين  امددا ال,نددوب فءددد نددا  تأييددد ودعددم الوايددات 

احدل الحدرب البداردة بدين الوايدات املتحددة وااتحداد السدوفيتي وانل دت الحدرب ع دى اثدر املتحدة   لذل  عدت الحدرب الكوريدة مرحلدة مدن مر 

: محمود شا ر حميد  موقف الوايات املتحدة األمير ية مدن الحدرب اةي يد اوي . 1953عءد معاادة في الساب  والعشرين من حييران 

 ؛1998امعة البارة  (  رسالة مافستير تير منشورة   لية ال ربية ف1953-1950الكورية )

Robert Jarvis, The Impact of Korean War on the cold war, , the Journal of conflict resolution , Vol 24 , No 

4,1980, PP. 362. 
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اد اارالي ل املوحدو اوقرم   قا ال: اتشيسون صرح  لذا  األطل  يلحلف الشما   احدي املعدات العسكريةءديم اامير ية ت

م  له ـــــز ااقـــــرال ااب يــــــة اححةفـــــ   مهـــــ  يقيـــــة يوـــــرلى ي ملق يــــــل  راالاـــــ" ا يليةيوله ـــــز اححةـــــف يـــــ اقرال اح ريـــــة رااظرريـــــة 

 ,فضدددال عدددنعسدددكرية  القتادددادية و اا حلفا  دددا قددددرات تعييددديير يدددة نفسدددها مضددد رة بواكدددذا وفددددت اادارة اام ,(1) ااوقةيديـــة

ومن  .من موقعها ااس راتي ي وموارداا من فهة أخرا  واثفادةااتحادية  ات األمير ية من فهة, وتسلي  أملانيا يادة ح,م الءو 

موافءددددة الكددددوىغرس لييددددادة نفءددددات اي ددددة  ىالحاددددو  ع دددد فهوداددددا مددددن افددددل األمير يددددةاادارة  بددددذلت ,الهدددددف ذلدددد افددددل تحءيددددق 

 .(2)دوار مليار (4)دوار الى  مليار (2,1)من  ةاملش ر  الدفا 

موحدد   أوربديفدي,  ضدرورة لىشداءع دى  ,ع ى اثر اشتداد وطأة الحرب الكوريدةاا لوايات املتحدة األمير ية وحلفاؤ ا أ دْت 

بعدد   وُ فدي ال,دي, ااوربدي امليمد  اىشداؤ  ااتحاديدة ومشدار ل ا أملانيداي  تسل عن طريق لا ؛من وفهة النظر األمير ية ا يتم وذل 

  للتخفيف من ال اامات ا في دعم الدو  ااوربية الغربية اقتااديا وعسكريااملتنامي خير وسيلة  األملاىيوفدت في ااقتااد  ان

افتمدددا  لل,ندددة العليدددا للحلفددداء فدددي  فدددي ور اديندددا بعدددد ان عدددر اسددديما ءدددوات اليريدددة لغدددر  صدددد العددددوان  الحافدددة لل ,فضدددال عدددن

 عمدددر برادلدددي)ال,ةدددرا   اعدددربوقدددد , شدددرقية,م دددات الاللرفدددد  وحددددات عسدددكرية اثىشددداء مء دددرح ,1950السدددادس عشدددر مدددن ايدددار 

Omer Bradley ) (3)  بألدد,اعة وانضددبا   وأشددادعددن ترحيبدده بدداملء رح  (1953آب -9491املشدد ر ة)آب  األر ددانر دديم اي ددة

لددذا حددذر حكومتدده , (4) األملــ داح ظــرة راا حــ وو رااطيــ ويا  اــدوو ر فــ  و مــد  كةظــ   تةــم" :قددا ال األملانيددةرية املؤسسددة العسددك

 تر  أوربا توافه مايراا لوحداا اماه السوفيت من خ ورة 
 
دون التعداون  لدن تدتم األوربيةبان عملية الدفا  عن الءارة  مؤ دا

 .(5)ةدفا  الغربيبوسا ل ال أملانيا دعم عن طريق األملانم  

 تلد  السياسددة اتشيسدون  بدين فءددتسدلي  أملانيدا,  بشددأن ت ابءدت والءدادة العسدكريين األمير يدة اثدارةنظدر  وفهدةيبددو لن 

فدي  ثم عاد ال,ةرا  عمر برادلدي, اي ا ظ  ا يوة وحر مسأاة اا سةيح :  بالءو  1950حييران  الكوىغرس في الخامم من أماه

  اليدددوه التدددالي
 
الءدددادة أن يظهدددر  .(6)روبـــ   ااـــد  ل دـــا  ـــ ن  ـــع  ـــ روو  يريـــة   مل ويـــ  اد تســـةيح :ذلددد  قدددا ال أاميدددة دددى ع مؤ ددددا

 للددىها ضدّم ب حثدوا حكدومل م باثسدرا بدل ؛ فحسد  أملانيددا ااتحاديدةتسدلي   مؤيددين ندوالدم يكو  -فدي الواقد  -ااميدر يينالعسدكريين 

حددددرمل امدددداه حلفددددا  م الغددددربيين واسدددديما فددددي موقددددف  اادارة اامير يددددةمددددر وضدددد  اددددذا األ  هنفسددددالوقددددت فددددي و  األوربدددديمج الدددددفا  ابددددر 

                                                           
(1) Robert L. Pilsner, Op .Cit ,PP.125-9. 

(2) Kaplan, OP. Cit., P. 75. 

  اسدماُو والدددو بعمدر  نايدة بالفيلسددوف 1893فددي وايدة ميداوري فددي الثالدث عشدر مدن شددبا  عداه : عسددكري أمير دي, ولدد ديـ  ويةسـرد ي اةلـع (3)

العسدكرية وتخدرمل برتبدة مدال ه ر روالشاعر الفارس ي عمر الخياه  اطل  ع ى الكثير من العلدوه من دا الرياضديات  بعدداا درس فدي األ اديميدة

بة ال,ةرا  بخمم نامات, وفي ترقيدة لدم يحادل عل  دا سدوا اربعدة  مدن قبلده فدي   تدرمل في ال رقيات العسكرية حت  نا  رت1915ثاىي عاه 

 ال,ي, األمير ي, مدن م ال,ةدرا  اييث داور  شدار  فدي الحدرب العامليدة الثانيدة والحدرب الكوريدة  تءاعدد بعدداا مدن الخدمدة العسدكرية  تدوفى فدي

   للمييد أنظر: 1981الثامن من نيسان عاه 

Steven J. Zaloga, Omar Bradley,( Ospery Publishing, 2012), PP. 4-25. 

(4) Quoted in, Acheson, present at the creation my years In the state department,( W. W North on Company, 

1987), PP,. 437-38. 

(5) Quoted in: Douglas Brinkley, Dean Acheson and the making of US. Foreign Policy,( Palgrave, Macmillan 

U.K. 1993), P. 113. 

(6) Quoted in, Steven J. Zaloge. Op. Cit. P.63;  Quoted in, Robert L. Pilsner, Op. Cit. P. 127. 
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اا ــي  األىــ    األ,ــي   إزدــ   يــف ييةــا اد يــوم ذاــك ةرد    :فددي مذ راتدده قددا ال ع ددى اددذا املوقددف اتشيسددون ولءددد عيددر   فرىسددا

 .(1)؟ األروبية ع م زاد ااقرو  مرا  وفس   مل وي  دط  ار يف ييةا  ؟ خص راج   ظ 

تدداحبالعمدل  أملانيددا,سدلي  الوايددات املتحدددة ب مء درحلدم يكددن   ومد  ذلدد
ُ
 , امل

ْ
ت ديدددا  ال,ديددد ال,ي, األملداىيبدد فرىسداوفدددت  لذ

 خ در شدكل ياملانيدا ااتحاديدة ا تسدلي  اامير يدة بدان  وفهدة النظدر تفسير كمنيو  .لاميم امن ا
 
  ندحي  والعكدم  ع دى فرىسدا ا

حاولدت   وعليده .املانيدا الشدرقيةة ضدعيفة قدد ياعلهدا فررسدة للخ در السدوفيتي امل درب  فدي بعبارة أخرا ان بءاء املانيا ااتحاديد

 شدددعرت  مدددا اذا املانيدددا ااتحاديدددة ي التوقدددف عدددن تسدددل باثمكدددان بأندددهطمأندددة الفرىسددديين  اثدارة
ُ
دددة  ان مدددا ,بخ دددر محتمل دولدددة أي 

دداءة أملانيدااملعءدو  ان تخداطر  تيدر لدذا مدن ,الخ ر السدوفيتي ضد أملانيافي الدفا  عن  تساام فرىسا يفسدز قدد ممدا , فرىسدا بعل

 أوربدديفدي,  أىشدداء ,1950فددي ايلدو  عداه وىسدتون تشرشدل  ولدددرء اكدذا خدالف اق ددرح ,(2)أراضد  ا بالتغلغددل فدي لسدوفيتلاي,دا  

 .(3)مش ر ة اي ة أر ان أشرافيكون تحت و ,أورباموحد يتولى الدفا  عن 

دددلذ يُ  ااصدددرار بفدددر  تسدددلي  املانيدددا ااتحاديدددة, قدددد يثيدددر تضددد  فرىسدددا اثدارة األمير يدددة بدددان  ادر دددْت  موقعهدددا ال,غرافدددي  ُد عل

ااوربية  فمن دون موانئ ا وخ و  مواصالت ا ومخا ن السالح, قد يكون من ايحا   في امن الءارة وااس راتي ي ضرورة قاوا 

  لذا. (4) يرا في حالة خرومل فرىسا من حلف شما  ااطل  ي الدفا  عن أوربا, األمر الذي يض  الوايات املتحدة أماه تحديات

 اد  ةرمـــة ااراليـــ ل املوحــــدو :قدددا ال 1950عددداه  مء دددرح اىشددداء فددددي, أوربدددي موحدددد األمير يدددةاتشيسدددون و يدددر الخارفيدددة  أيدددد

 ندده أ ددد ع ددىأ بيددد ", روبــ  ــ ن  دــا د  لااــ  ــع ةــرد ك  يــة   روبــ  ــع اال,ــ" اك  ــع يظــ   اــرو دســة ية مر ــدو  ــع  دال مســوتدو 

مــا  ا  ــ ةودــا   مل ويــةا  ضــ  ر ــدال  إ,ــ اكمثــل هةــ ا اــرال يوطةــب  اد   شــ  "أملانيددا ااتحاديددة بددالءو : انضددماه أاميددة

 .(5) إمداةه   ع  األمل    ا وو  مة ةو 

 
 
 األملددداىير الخ ددخيددر وسددديلة لتحءيددق ادددفها فدددي درء  األوربددي ااقتادددادي مشدددارر  ااندددمامل فدديوفددددت فرىسددا لإلشددكا   حددال

 -أملددداىيقامدددة تعددداون اقتادددادي افكدددرة   (6) ( Schuman Robertروبدددرت شدددومان ) و يدددر الخارفيدددة الفرى ددد ي طدددرح لذايحتمدددل  

                                                           
(1) Quoted in, Acheson, present at the Creation my years In the state , P. 437. 

(2) Charles Grant, Transatlantic, Rift: How to Bring the Tow Sides Together.,    ( Center for European Reform, 

London, 2003), P. 29. 

 .79ما م بيلوف  ابعاد فديدة في السياسة الخارفية  ترفمة محمد فعفر  الءاارة  د. ت  ص  (3)

؛ لسددماعيل صدديري 110  ص 1968   ددانون الثدداىي   11عفدداف املغربددل  فرىسددا وأ مددة حلددف ااطلن ددي " مالددة السياسددة الدوليددة" العدددد (4)

 .522مءلد  اثس راتياية والسياسة الدولية  ص 

نءدال عددن: فريدد عيدداد  الوحدددة األوربيدة ووسددا ل تحءيءهددا  رسدالة مافسددتير تيددر منشدورة   ليددة ااقتادداد والعلدوه السياسددية  الءدداارة  ص  (5)

164. 

 مختلفة من ا الءانون والسياسة والفلسدفة والالادوت فدي فامعدات 1886في عاه   مفكر سياس ي فرى  ي  ولد ورب ل ,رم د  (6)
 
  درس علوما

دُد مدن 1952-1948( و يدرا للخارفيدة )1948-1947متعددة اسيما فدامعتي بدون وبدرلين  تءلدد عددة مناصد  من دا  ر ديم للدو راء ) ( ُيعل

نظر:   1963ابر  مؤس  ي ااتحاد األوربي  توفى فى الراب  من ايلو  
ُ
 للمييد أ

Jean-Marie Pelt, Robert Schuman: Pere de I(Europe, Serge Domini, 2002). 
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 ,ااقتادادية األاميدة ذي الدرور لقلديمفدي  سيما, ا الفحم والحديد والال   الدولتين ااقتاادية موارد  دمج عن طريقفرى  ي 

 وأن 
ُ
 ت

ل
 .(1)لدولتينا ة لحكومتيملي  ُم  ر ة لها الحق في لصدار قرارات مشة عليا عل  ا ايأ شرف

الفرىسية تام  موارد الحديد والال  ن ل: من ا   شومان لتحءيق عدة تاياتو وراء مشر تس ى من  انت  فرىسايظهر لن 

و,مكانيدددة  ,مدددن فهدددة كريةوالوسدددا ل العسددد ا ات و,عددددادالادددناعات الثءيلدددة  فدددي هااسدددتغاللاألخيدددرة يحدددو  دون توفددده  األملانيدددةو 

   فضددال عددن ذلدد  ,مددن فهددة أخددرا  الاددناعات الفرىسددية الثءيلددة املددوارد لخدمددة تلدد مددن اافددادة 
 
يمكددن ان يع ددي املشددرو   دورا

 شدددؤوث ا أدارةه  فيدددفدددي الوقدددت الدددذي  ,ددديْت  ,ا ر عدددن طدددرق املنافسدددة مددد  الددددو  الكيددد مادددا  عالقات دددا الدوليدددةفدددي لفرىسدددا سياسددديا 

 . (2)السوفيتي    األمير ي التنافممرحلة  أثناء بشكل فيد السياسة

معاملل دا  عدن طريدق, يدر وضد  أملانيدا مدن الناحيدة السياسدةيغت من  ميمكنما مان مشرو  شو  في , وفد األملانمن فان  آخر

هم وذلددد ملسددداواة مددد  أعددددا  ا السدددابءين ع دددى قدددده ا ع دددى    وبنددداء  قتادددادية اه عسدددكريةفدددي املشدددارر  األوربيدددة سدددواء  اندددت ل بأشدددرا  

 عرفدت بدد)ال,ماعة ااوربيدة للفحدم اقتاداديةمعااددة  للدى أبدراه  1951عداه  نيسدانفدي الثدامن عشدر مدن  توصل ال رفدان ,ذل 

, فدي مبرد  و ارة الخارفيدة الفرىسدية ,(3)(ECSC)(, وتعدرف بايختادر   European Coal and Steel Communityوالادل 

ددد لكدددن سدددرعان مدددا  تسدددوية ادينددداور ذلددد  الدددى فانددد   الدددذي رفدددض ,األملددداىيرضدددة الحددديب ااشددد را ي الدددديمءراطي بمعا املشدددرو  هل فوب 

  .(4)السار ثقليم

ارفيدددة فددداء ضدددمن ماموعدددة شدددرو  طرحل دددا الخ أملانيدددا ااتحاديدددةن سياسدددة فرىسدددا وتءار  دددا مددد  إفددد ع دددى الدددرتم مدددن ذلددد  

  مل ويــ ةرو  إال اد   روبــ تشــ ل جــ   ال يولــ   دــا   مل ويــ اد وــدوك  ي مــ    وظــ  بددالءو :شددومان  ر عن ددا روبددرتالفرىسددية  التددي عّيدد

 رينيده) ر ديم الدو راء الفرى د ي هند  قيداه فدي, أملداىي قدّد ومل .(5)ال ما ى ل ااي ر رااتـدراد  اا ظ    ع ي"    ي ملش و ة  ديلب 

                                                           

 .98محمد سمير خيعل  املادر السابق   ص  (1)

 .93احمد عبد الل يف العبار  املادر السابق  ص (2)

و اندت األسداس الدذي قداه  1952فدي الحدادي عشدر مدن آب  دخلت تل  املعاادة حيا التنفيذ بعد موافءة الوايات املتحددة األمير يدة عل  دا ( 3)

 عليه  ااتحاد األوربي .أنظر:                                   

 .13-12  ص 1966   حييران 5أحمد الغندور  التكتالت ااقتاادية الدولية في العالم املعاصر  مالة السياسة الدولية  العدد 

راض ي األملانية   ترف  أاميته ملا يحوي من مواد طبيعية مثدل الفحدم الح,دري والحديدد  وبعدد الحدرب العامليدة السار لقليم حدودي تاب  لأل  (4)

ددت ع دددى أملانيددا بموفدد  معااددددة فرسدداي  ُرضل , التددي منحدددت 1919األولددى طالدد  الفرىسدديون بالسدددي رة عليدده  ادديء مدددن التعويضددات التددي ف 

سنة , لكن تحت لشراف عابة األمم  وبعد ن تيعم اتلر السدل ة فدي املانيدا, تمكدن مدن فرىسا حق  التارف في اثقليم ملدة خمم عشرة 

, واثناء اندا  الحرب العامليدة الثانيدة, تمكندت فرىسدا مدن السدي رة 1935اعادة اثقليم للى األراض ي األملانية بعد نااح  ااستفتاء في عاه 

  انظددم اثقلدديم 1957 ذاتيددا ع دى اثددر ال,سددوية التددي قداه   ددا اديندداور, وفدي عدداه   مددن  السدار اسددتءالا1947عليده مددرة اخددرا   لكدن فددي عدداه 

 بشكل ث ادي الى أملانيا ااتحادية . أنظر:

 John M. C., Cormack, European Union Politics, Palgrave. (Macmillan London ). PP.13 ; Conrad Adenauer, 

Memoirs 1953-1955, PP. 380-383.  

(5) Quoted in: Jean Marie Pelt, Op. Cit, PP. 113.  
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دانون الثدداىي -1951آب  Rene Plevenبلدديفن   مشددروع  (1)(1952 د
 
 فديددد ا

 
 ,1951رين مددن تشددرين ااو  فددي الرابدد  والعشدد ا

ومدن افددل ان تنددا   ., وان ا يكدون ألملانيددا فدي, وطرددية أوربيدة مشدد ر ةبددإدارة ايددأفددي, أوربدي  تحدتدمددج ال,دي, األملدداىي  تضدمن

وعدده اسدتخداه الخيدارات  ,عده الل,وء الدى الءدوة فدي حدل مسدا لها العالءدةب تتعهد ع ى حكومة اديناور ان ان  ثءة فرىسا أملانيا

 .(2) سكرية  وسيلة ضغ  ع ى حلفا  االع

 اد :عددددن ذلدددد  قددددا ال وقددددد عيددددّر  مء رحددددات بلدددديفن,األطل دددد ي الءا ددددد األع ددددى لءددددوات الحلددددف  اييث دددداور  ال,ةددددرا  مددددن فانبدددده أيددددد

 ةاألمير يدد وذلدد  يددد  ع ددى املسدداندة  (3)املر ــد  األروبــ مــا ىــ ل اح ــست  إال ااف  ســية ال ييةــا  حقيقهــ   األمل ويــةاملةــةحة 

الددفا  عدن دو  تدرب  مدةيتدولى مه موحدد فدي, لىشداءاألوربيدة  اسديما مشدرو  بلديفن, الدذي اخدذ ع دى عاتءده رر  اانددمامل شامل

عءدددد افتمدددا  يضدددم و راء خارفيدددة  ,1952باملءابدددل اق دددرح ااتحددداد السدددوفيتي فدددي اذار   الناشددد ة األملانيدددة  وتحييدددد الءدددوا أوربدددا

التأييدد الكدافي مدن املء درح  اشدهر, لكدن لدم يلدقل  ةثعدداد ملعااددة سداله فدي مددة ا تتعددا اربعدالدو  األرب   للتداو  بشأن أملانيدا وا

 وأملانيددددددافرىسدددددا -اي اليدددددا -بورغ( البنلددددددو م )بل,يكدددددا واولنددددددا ولو سددددددمافتمددددد  ممثلددددددو  دددددل مدددددن دو   بدددددل ع ددددددى العكدددددم الحلفددددداء؛

 EDC European Defenseوربيددة املشدد ر ة)األ الدددفا  فماعددة  وتمخددض اافتمددا  توقيدد  معاادددة  ,ااتحاديددة فددي بدداررم

Community), (4)شما  األطل  يالتي ارتب ت بحلف  ,1952 عاه أيار الساب  والعشرين من في. 

  التددي يمكددن ان سدديلةالو   األوربيددةفددي منظمددة الدددفا  وفدددت  األمير يددة الوايددات املتحدددة يبدددو لن
ُ
التكامددل العسددكري  قل حّءددت

 أناددداران  اللفكدددرة املنظمدددة   فدددي بددداد  األمدددر لدددم تكدددن متحمسدددةع دددى الدددرتم مدددن اث دددا و حدددرب البددداردة  اشدددتداد ال فدددي حالدددة األوربدددي

 ملسا ل ال,سلي . األىس الحل  بأث القناعها تمكنوا من  , واسيما فرىسا قد املنظمة

ددان له نامهمددد نا  حددددي ت دددور فدددي تضدددون ذلددد    تدددولى 1953عددداه  م لددد  . ففددديالسددداحة الدوليدددة مسدددارا األثدددر البدددالغ فدددي مددد د

 ر  وقدد ُعد  الر اسديةاثدر فدو و فدي اانتخابدات  األمير يدة ر اسة الوايات املتحددة اييث اور 
ل
اسديما   العدالم الشديوعي حيدا بشددته  ف

                                                           

  درس الءدانون فدي بداررم  ثدم انتءدل للعمدل فدي الوايدات املتحددة و نددا  بعدد 1901: رفل دوله فرى  ي, ولد فدي مديندة ليدل عداه ويحيه يةيفا (1)

, و يرا 1944وأصب  بعد تحرير فرىسا عاه  قياه الحرب العاملية الثانية  انظم للءوات الفرىسية الحرة  وشار  الى فان  قوات ديغو  

  ثددم أصددب  و يددرا للخارفيددة 1951-1950  ثددم تددولى منادد  ر دديم الددو راء عدداه 1949  ثددم و يددرا للدددفا  عدداه 1945-1944لالقتادداد 

ة بلدديفن  الددذي دعددا  فيدده الددى توحيددد ال,يددو  العسددكري= =,طددرح عدددة مشددارر , مددن مشددروعه 1973-1969  وو ارة العددد  1957عدداه 

نظر:
ُ
 األوربية في  تلة واحدة  وُرعد من ابر  املعارضين ملسألة تسلي  أملانيا. أ

, الدددددار العربيددددة 3مل. ا. س, ترنفيددددل , املوسددددوعة التاريخيددددة العسددددكرية  الكيددددرا احددددداي الءددددرن العشددددرين, ترفمددددة ومرافعددددة ع ددددي مءلددددد, مل, :

 .9-91-75, ص2012للموسوعات,بيروت ,

 .98 -79لسابق  ص ما م بيلوف  املادر ا(2)

(3) Lord Is My , OP .Cit, P.110. 

ممدثال عدن لو سدنبورغ  وسدفور ا عدن اي اليدا  وفرىسدا مثلهدا شدومان   (Bech)  و ان بدا  (Van Zeeland)مثل بل,يكا املفو  فان  يلند (4)

 :اما اولندا فءد مثلها اس,يكر  في حين مثل أملانيا ااتحادية  ونراداديناور  للمييد أنظر

Conrad Adenauer, Memoirs 1953-1955, PP. 333-34. 
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, (1959نيسدان  -1953) دانون الثداىي  بمهاه و ارة الخارفية  (1)(John Foster Dulles)فون فوس ر دااس    تكليفهعء  

نكيتدددا ) ء  وم دددي1953 آذارفدددي  سدددتالينفو يدددف أمدددا الحددددي الثددداىي املهدددم فهدددو وفددداة  ؛,سدددلي  أملانيدددال داعمينالددد عدددد ا ثدددرالدددذي يُ 

فمدن وفهدة نظدر الددو      ليعامة ااتحداد السدوفيتي(2)(1964تشرين ااو   -1953آذار  Nikita Khrushchevخروشوف 

 ع ددى   بعددد الحددرب العامليددة ضدددام ةعدا يدد سياسددةانددت )   الغربيددة  فددان سددتالين لددم يكددن محدد  ثءددة لهددم  اسدديما وأندده
 
وتأ يدددا

( " 2017آيدار  26 -1928آذار  Brzezinski Zbigniew  18   بيغنيو برياينسدكيذل  صرح املفكر ااس راتي ي األمير ي )

 .داءوبوفاته تنفست الدو  الغربية الاع.(3) اية م  يهدة اال ح ة ااسر ي ي ام يةا ط مل  يق  او ا د  ي ي وه 

 تختلدددفلدددم  عدددن عءيدتددده املار سدددية وسدددعيه لنشدددر األفكدددار الشددديوعية,  مدددا لدددم ي رافددد  شدددوفخرو  فدددي السدددياق نفسددده  فدددأن

 انددت تحددت التددي للدددو   بددل ع ددى العكددم مددن ذلدد  فءددد ا داد الدددعم السددوفيتي ؛عددن سياسددة سددلفه سددتالين الخارفيددة تهسياسدد

ددات التحرريدددة ومن ددد ودده دعمدددا تيدددر محدددقدددّد  لذالسدددي رة ااسدددتعمارية الغربيدددة   ددان مدددن نتا اددده   لفي,نددداميين الكثيدددر مدددن الحر د و د

 . (4)(1954ايار -)آذارفي معر ة ديان بيان فو األطل  ياملدعومين من دو  حلف شما   انتاارام ع ى الفرىسيين

أخدرا مددا  مدرةاثار نفسية وسياسية وعسكرية لدا الفرىسيين فءدد  شدفت -في الواق  -املعر ة اذوترت  عن يبدو لن  

ااتحاديدة  أملانيدات م من فديدد فدي اتخداذ ا  لذل   ان عل  م مرافعة حسابوترافعت ثءل م بأنفسهم الهوان في قوت م العسكرية

 . حليف في موافهة الخ ر الشيوعي

حكومددة ال اق رحدت  ر  املوقدف ودفد  اامدور باتادداو ترتيد  "البيدت الغربددي" وعليدهاالددو  الغربيدة تددد ع ددى  دان ن,يادة ذلد  

  مء ددرحب فةالدولددة املضديّ  تءددمتقدد   و 1954عدداه  فددي الرابد  عشدر مددن تمدو   لنددن فددي لدو راء الخارفيدة افتمددا عءدد  اليري انيدة

شما  حلف  ثىشاء الذي مثل الح,ر األساس  1948عاه لبرو سل  ميثاقتوسي   ع ىن    طرافاا  فمي  لرضاء من افل

                                                           

 للر يم ولسن في "مدؤتمر السداله" 1888: سياس ي أمير ي ولد في مدينة واشن ن في عاه جرد  را"  ةاالس(1)
 
. درس الءانون. عمل مس,شارا

 مدددن أعضددداء الوفدددد األمريكدددي فدددي أو  افتمدددا  عءدتددده األمدددم ا1919فدددي بددداررم فدددي عددداه 
 
ددان واحددددا . عمدددل فدددي و ارة 1945ملتحددددة فدددي عددداه .  د

  1952. وفدي أواخدر عداه 1952  ولكنه استءا  في عاه 1951و 1950الخارفية في املدة الواقعة بين عامي 
 
عينده الدر يم آييث داور و يدرا

 . أنظر: 1959للخارفية. وقد شغل منابه حت  وفاته في عاه 

 .220  ص 1990  دار املأمون بغداد  1لةي ملچد الرحيم الدار نسن  موسوعة الحرب الحديثة  ترفمة سمير عبپروفر 

انظدم الدى ال,دي, األحمدر , ثدم  أصدب   1917فدي مءاطعدة  ورسد , وفدي  عداه  1894: ولدد فدي السداب  عشدر مدن نيسدان عداه وةيو  ى ر,ـر  (2)

تدولى حكدم ااتحداد السدوفيتي حتد   1955, وفي آذار عاه  1937, ثم عضو الل,نة املر يية عاه 1928سكرتير ل,نة الحيب الشيوعي في 

, تدوفى 1963,وفي عهدة  تم لطالق أو  مر بة للفضداء الخداريي  مدا تدم التوقيد  ع دى معااددة الحظدر ال,يددي للتادارب النوويدة1964عاه 

 نظر أ. 1971في الحادي عشر من ايلو  

The New Encyclopedia Britannica ,Vol .v ,P.794 ; Nikita Sergeevich 

Memoirs of Nikita Khrushchev, (University Press Pennsylvania State2006).P.28-60.  

 .7ص 2004ار الكتاب العربي  بيروت   ترفمة عمر األيوبي  د-السي رة ع ى العالم أه قيادة العالم- بيغنيو بريانسكي  اثختيار (3)

فددي أو  موافهدات الحدرب الهنديددة الادينية بدين الءددوات الفرىسدية فدي الشددرق األق د   وفم دة الثددوار الشديوعيين  ييدت ميندده.  :ةيـ د ييـ د  ـر(4)

 =.   أنظر:ينيةوقعت أحداي املعر ة بلغت أوفها لثر اييمة الفرىسيين ثم لىعءدا مفاوضات في فنيڤ لتحديد مستءبل الهند الا

 .211-2010ار نسن  املادر السابق  ص پروفر =

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A74DC294E882ACD81309EE9B26881C68
http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A74DC294E882ACD81309EE9B26881C68
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   لتضددم األطل دد ي
 
الندداتو   أدارة تحددت الغربيددة  مدد  بءدداء املسددؤولية الكاملددة وربدداأ لدددو   اتحدداد لىشدداء , عددنأملانيددا ااتحاديددة, فضددال

 دان وفدق ماموعدة شدرو   للحلدفسيما وان عملية دخو  أملانيا األعضاء, ا  الدو   مبار ةاملشرو   ذل  يالري ان ومن ال بي ي

 والددديملالءدددومي   أمن دددا يخددد  مدددا لاعسدددكرية الثءيلدددة الادددناعات ال ضيتخفدددو  الندددووي السدددالحاامتندددا  عدددن تادددني  معيندددة من دددا, 

 .(1)مشروعات ا السابءةواذا ما  انت تس ى اليه فرىسا عن طريق  ,ءيادة العامة لالتحادالءوات ا ضمن قوات ااتحاد وتحت ب

 السدوفيتي الدذي  ااتحاد مخاوف تل  اافراءاتأثارْت 
 
  أسدم نظامدا

 
اطيدة )الشدرقية( الديمءر  أملانيدافدي مواليدا لهدم  شديوعيا

 :أمرينع ى  اس,ندْت  اث ا تل  ايخاوف مما ييررو 

 أملانيدايعري من الناحية السياسية ااع راف بالنظاه السياس ي الءا م فدي  األوربي,الى مشارر  الدفا   أملانياان انضماه  -1

 نفوذو. التوافد السوفيتي في مناطقي دد  وذل  ,ااتحادية

ع ى مشارف مناطق الذي اصب   ليشمل وس  أوربا ي توسي  الرقعة ال,غرافية للحلفاءااتحادية يعر أملانياانضماه  -2

 .(2)شرق أورباو  سيما في بولنداا   السوفيتي النفوذ

 الدى التكدتالت الغربيدة  ضدمها, و ااتحاديدة أملانيا عيمت ع ى تسلي  األمير ية الوايات املتحدة, فأن ع ى الرتم من ذل 

دددوع دددى ادددذا األسدداس, عُ  .ال,هددود تلددد لسدددوفي,ية ولددم تدددثن  ااع راضددات ا  ء 
 (1954تشدددرين ااو   23-12لمددددة)ل فدددي بدداررم دل

حلددف شدددما   للددىااتحاديددة  أملانيدداعددن انضددماه  اثعددالنادددو  ,و انددت أبددر  مءررات ددا ,(معاادددة بدداررم) افتمددا  تمخددض عندده

 . (3)أفياءااوة  وسيلة لتوحيد بعده الل,وء الى الء األخيرة  والس ي الى تسليحها  مءابل تعهد األطل  ي

التدي رسدمل ا عءد  انل داء  األاددافبعيدد فدي تحءيدق  ن حت الى حٍد  األمير ية ناد ان الوايات املتحدة هفي ضوء ما تءد 

بمشددددرو   بددددرامج املسددداعدات ااقتاددددادية عددددن طريدددقالغربيدددة تحددددت مضدددلل ا  أوربدددداالحدددرب العامليددددة الثانيدددة  من ددددا وضددد  دو  

منظمددددة حلددددف شددددما  ااطل دددد ي  التددددي عدددددْت أ يددددر واقددددوا منظمددددة تحددددالف عسددددكرية وسياسددددية  عيددددرل  ريةمارشددددا   والعسددددك

شهدت ا الساحة الدولية  اسيما أث ا تمتد من أوربا وعير األطل  ي للى ناف الكرة الغربي  است اعت فر  س وت ا ع ى 

انيات عسكرية واقتاادية وطاقات بشرية مساحات واسعة من اليابسة والبحار   ما ا يخفى ما للدو  ااعضاء من امك

  الذي يمثله ان,شار املد الشيوعي. من الل ديد من أن تاعلها قادرة ع ى تأمين سبل الدفا  ال,ماعي للحّد 

بءدددر مددا  األملددان انفسددهم,  ا لاددالز األملانيددةآليددة ملعال,ددة املسددألة  أياددادفددي  اثدارة اامير يددة ن حددتمددن فاندد  آخددر   

 دددان يعردددي الءضددداء ع دددى فكدددرة حاديدددة وانضدددمامها لددددو  حلدددف النددداتو, اات أملانيددداخالادددة  اذ ب,سدددلي   أمير يدددة  اندددت لغايدددات

 الديمءراطي.حيب ااش را ي سيما الأحيا  ا, ا الوحدة التي طالبت   ا بعض  أفكارومن   األملانية,الءومية 

                                                           

؛ عبددددد الوادددداب 127  ص 1982بدددداررم, -لددددورم دوللددددو  التدددداريخ الدبلوماسدددد ي, ترفمددددة سددددمويي فددددوق العددددادة, منشددددورات عويدددددات, بيددددروت (1)

 .38-30الحس , مداوات و راء خارفية الدو  الكيرا في برلين, د.ه, د.ت, ص

 .146  ص 1971  م بعة اثرشاد  بغداد  1الءادر  أحداي العلم املعاصر  مل سيف الدين عبد (2)

 . 144-142محمد سمير خيعل, املادر السابق, ص (3)

 سنت رق للى مشرو  معاادة باررم وأثاراا, في الافحات الءادمة من الدراسة.
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 عدددن ذلدددد , 
 
 وربددددا لادددد تحر دددداتأاتحدددداد تدددرب  أىشددداء ن طريدددقعددددمددددن دفاعات دددا  األمير يدددة الوايددددات املتحددددة عدددي ت فضدددال

  مما دف  به األطل  يشما  في حلف  أملانياعن دخو   اثعالنسيما , ا بشدة اذو ال رتيباترفض   الذي بدورو السوفيت

لعءددد مدددؤتمرات  وبندداء ع دددى ذلدد  وفدده ااتحددداد السددوفيتي دعدددوةالتفكيددر فدددي وسدديلة رد  يمكدددن ان تعرقددل اددذو الخ دددوة   للددى

, مدددن افدددل منددد  النظددر فدددي بعدددض مءررات ددا و,عدددادةالغدددر  من ددا دراسدددة بندددود معاادددة بددداررم  , دددان فدددي لندددن او موسدددكوسددواء 

الدذي دفد  بالسدوفيت الدى الءيداه ب رتيبدات  ,األمرلتددار  املوقدف السياسدة لدم تكدن  افيدة ا ان اذول  دخولها حيا التنفيذ

  .السوفي,ية قيادةتوحد الكتلة الشرقية تحت  لعمل ع ىوا, 1955نيف  رد مباشر ع ى معاادتي باررم وف فديدة
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 اافةل ااث ا 
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 امل ح  االرل 

 اوضي م  مل وي  اال ح ةية إلى  ةف ,ي ل األطةس ي ر ا    ع اواث و ميث و راو,ر

1954-1955 

اتحداد السدوفيتي حيدا  دو  أوربدا الشدرقية, اسديما , فدي سياسدة ا1953أثرْت وفداة سدتالين فدي الخدامم مدن آذار        

 ع دددى خ ددددر وأنددده 
 
دددي ع دددى الحددددرب البددداردة ومددددا اق دددرن   ددددا مدددن سياسدددات  انددددْت تؤ دددد دا مددددا

ّ
أامدددل  ددددل املشدددكالت الداخليددددة ور 

حددا  ضددد النظدداه ااشدد را ي السددوفيتي. وعليدده   لددم يددأُ  ااتحدداد
ُ
السددوفيتي  الحاددار الرأسددمالي واملددؤامرات اثميرياليددة التددي ت

 عن توفير اثمكانيات املالية 
 
 من أفل تخفيف حدة الل ديدات املوفهة للى األمن الءومي السوفيتي  فضال

 
بعد وفاته فهدا

الكثيددر مددن مظدداار السددخ  الشددعةي أوربددا الشددرقية شددهدْت الال مددة ألتددرا  التنميددة ااقتاددادية واثصددالح الددداخ ي. فءددد 

سددددن ال,شيكوسددددلوفا ية, عدددددالوة ع ددددى املشددددكالت ااقتاددددادية, وظهددددور ااىشددددءاقات داخدددددل اسدددديما فددددي بددددرلين الشددددرقية, وبيل

 ع دددددى ) الءيدددددادة ال,ماعيدددددة(
 
ددددان العددددد ء  بيدددددرا دددددم سدددددتالين التدددددي وصدددددفت (1)أحيا  دددددا الشددددديوعية, لدددددذل   د

ُ
ظ
ُ
, فدددددي لدارت دددددا, و,ث ددددداء ن

ريدددددق وفدددددود عددددددد مدددددن املؤسسدددددات بااسددددد,بدادية وتيدددددر الرسدددددمية, بنظددددداه رسددددد ي فديدددددد, وذلددددد  بددددددورو ا يتحءدددددق؛ لا عدددددن ط

 .(2)الضرورية التي تأخذ ع ى عاتءها تنسيق الشؤون السياسية, اذا ما أريد لها ان تن ز في ليااد ذل  النظاه

(, وخروشدوف, ع دى Georgi Malankov 1902-1988 ن,ياة ذل , عمل خلفاء ستالين اسيما )فوريي مالينكوف       

ين الداخ ي والخاريي, فمن فانبه س ى مالينكوف في اي,ا  ااقتاادي للدى ت بيدق تعييي وترسيخ قواعدام ع ى الاعيد

, التدددي اعتمدددت ع ددى مبدددأ اثقدددال  مددن ال ر يددا ع ددى األولويدددة التددي أع ااددا سددتالين, للادددناعات (3)سياسددة ) املسددار ال,ديددد( 

مددداه أ ثدددر باثنتدددامل ااسدددل ال ي؛ ويظهدددر لن الثءيلدددة اسددديما العسدددكرية من دددا, واثنفددداق ع دددى مشدددارر  ال,سدددلي  الندددووي, وااات

                                                           

و  لل,ندددة املر ييدددة للحددديب الشددديوعي ور ددديم ي,لدددم عءددد  وفددداة سدددتالين شدددكلت قيدددادة فماعيدددة  ضدددمت  دددل مدددن فدددوريي مدددالينكوف أميندددا ا (1)

ي الو راء , بيد انه لم يستمر طويال, لذ تنا   عن منابة  أمين الحيب الى خروشدوف,  مدا شدغل بولغدانين و ارة الددفا  , فدي حدين تدولى افنتد

تمكددن خروشددوف مددن ل احددة مددالينكوف  1955وفددي عدداه  ,1953بيريدا ادارة البددوليم السياسدد ي , لكندده اعددده بعددد انتفاضددة أملانيددا الشدرقية 

املناددد  بددددا مندددده, وتكليدددف فو دددوف, بمهدددداه و ارة   polyganine)مدددن منادددبه  ددددر يم للدددو راء, وتوليدددة و يددددر الددددفا  املارشدددا  )بولغددددانين 

عمددل ع ددى , و ( عضددو11( عضددو  الددى )25,  اذ قلدد  عدددد اعضدداء ايددأة الر اسددة  مددن )الدددفا .  ثددم  تمكددن خروشددوف مددن اانفددراد بالسددل ة

 :. انظر , لياب  اليعيم األوحد دون منا  1957تافيته الءيادة ال,ماعية, وأخرام و ير الخارفية مولوتوف في عاه 

William J. Tompson , Khrushchev, A Political Life,(Palgrave Macmillan UK 1997), PP. 143-47 ; 

 . 17, تعري  وتعليق فورمل ماروعة, منشورات دار املكشوف .د.ت, ص؛ اةري شابيرو , روسيا ال,ديدة بعد موت ستالين 173ص 

 .112روسيا بعد ستالين, ترفمة ما فى الفءير ,  املؤسسة العربية للدراسات والنشر  ,بيروت , د .ت , صاسحاق دورش ر ,  (2)

اددو تغيددر ذلدد  املسددار الددذي سددارت عليدده سياسددة  سياسددة قا مددة ع ددى اااتمدداه بالءضددايا ااقتاددادية  لدددو  اوربددا الشددرقية , والغددر  من ددا (1)

 . للمييد انظر: 1955ستالين السابءة , لا ان سياسته تل  فعلت منه عرضه للمشا ل م  لقرانه ألمر الذي انته  بعيله من منابة  

 L- A. Penki ,  Naistoricheskom pereputer at the Crossroads of History voprosy Lstorii  , kpss ,No ,1,PP,.109-10, 

Quoted in ,  The Pravda Newspaper ,13 March, 1954. 
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 ع ددى أسدداس لن خ ددر الحددرب قددد تضددا ل, واددذا مددا صددرح بدده فددي الثالددث عشددر مددن آذار عدداه 
 
توفدده مددالينكوف اددذا,  ددان قا مددا

1953 " :
 
 .(1) "  د احح ن ااظررية اوةرد ك واة ال  ط و اةت ام اجي , قا ال

 ع ى دو  أو       
 
ربا الشرقية بشكل عاه, وأحيا  دا الشديوعية بشدكل خداص, ممدا أدا للدى فوضد   اىعكست تل  التغيرات سلبا

, اعمدددا  شدددغ  بعدددد ان 1953(, فدددي الرابددد  عشدددر مدددن آذار Plovdivو,ربدددا   بيدددرين, ففدددي بلغاريدددا, شدددهدت بلددددة )بلوفدددديف 

حددديب الشددديوعي احدددتج امل دددات مدددن عمدددا  التبدددغ, بسددد   ظدددروف العمدددل الءددداارة, والضدددواب  والشدددرو  التدددي وضدددعها  عددديم ال

(, ع دى وسدا ل اثنتدامل, Valko Velyov Chervenkov 1950-1954 ور يم الو راء)الستاليري(,) فالكو تشيرفنكوف 

لذ أفيرت تل  اثعما  تشيرفنكوف ع ى تءديم استءالته من منابه  يعيم للحيب الشديوعي  فدي التاسد  عشدر مدن  دانون 

(, املنادد  بددددا مندده, وادددذا األخيددر مدددن Todor Zhivkov 1954-1989 , وتوليددة )تدددودور فيفيكددوف1954الثدداىي 

الألخايات الشابة التي سارت وفءا للسياسات التي وضعل ا )الءيادة ال,ماعية(, وابتعد  ثيرا عن الن ) الستاليري, األمر 

 .  (2)الذي فعل منه احد ابر  اتبا  خروشوف وأ ثرام واء  له

 تادددددعيديه عءددددد  وفددددداة ر يسدددددها و عددددديم الحددددديب الشددددديوعي ) لمندددددت فدددددي السدددددياق نفسددددده  شدددددهدت تشيكوسدددددلوفا     
 
يا أحدددددداثا

, اي بعدد بضددعة ايداه فءدد  مددن 1953(, فدي الرابدد  عشدر مددن آذار عدداه Clement Gottwald 1948-1953 فوتوالدد 

 لسياسددات سددتالين, اذ وضدد  شددعار )ااتحددا
 
د حضددورو فنددا ة سددتالين, و ددان اددذا شددأنه شددأن البلغدداري تشدديرفنكوف, خاضددعا

(, فضددددال عدددن قيامدددده بعدددددد مدددن التغيددددرات ع ددددى العملدددة, ممددددا أدا للددددى حددددوي  سدددداد فددددي الدددبالد, لددددذل  قدددداه 
 
السدددوفيتي نموذفددددا

, ومدن افدل الحفداظ ع دى  (3), بانتفاضدة  بيدرة ضدد الرمدو  الشديوعية1953السكان اسيما في مدينة بيلسن في أيلدو  عداه 

 Antonín Zabototský ية موافءل دا ع دى توليده )ان دونين  ابوتوتسدكيالنفدوذ السدوفيتي انالد , اعلندت الءيدادة السدوفي,

,  عيمدا Antonín Novotný  1953-1968)(4)(, مهداه ر اسدة الدو راء, ع دى ان يادب  )انتدونين نوفدوتري1953-1957

 .(5)للحيب ااش را ي, لذ حض ي ااثنان بدعم اتحاد السوفيتي واسيما خروتشوف 

                                                           

 .115نءال عن: اسحاق دوي,شر , املادر السابق , ص  (1)

 (2) R.J. Crampton , A Short History of Modern Bulgaria (Cambridge, 1987), 181.  

 (3) H.G.,  Skilling  ,Czechoslovakia’s Interrupted Revolution (Princeton, 1976), 26.  

انت ددد  الدددى الحددديب الشددديوعي  1933, وفدددي عددداه 1904: سياسددد ي تشيكوسدددلوفا ي, ولدددد  فدددي بدددراغ فدددي العاشدددر مدددن ايلدددو  عددداه اووـــرو د ور ـــر  ي  (4)

ا يا , ور دددديم ل,شيكوسددددلوف 1968-1953ال,شيكوسددددلوفا ي , تددددولى عدددددة مناصدددد  من ددددا  امددددين عدددداه الحدددديب الشدددديوعي ال,شيكوسددددلوفا ي 

توفى فدي بدراغ  1968, بيد انه تناى عن اليعامة عء  افتياح ااتحاد السوفيتي ودو  ميثاق وارشو تشيكوسلوفا يا عاه 1957-1968

 . للمييد انظر:1975عاه 

Stanislav J. Kirschbaum , Historical Dictionary of Slovakia, Scarecrow Press, 2013, ) P. xlvii.  

 (5) H.G.,  Skilling  , Op. Cit , P. 27 ; 

 .140فالديمير تسمانيانو ,املادر السابق ,ص



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  57  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 تادددددعيديه, ع دددددى أثدددددر 1953لديمءراطيدددددة, فءدددددد شدددددهدت بدددددرلين فدددددي السددددداب  عشدددددر مدددددن حييدددددران امدددددا فدددددي أملانيدددددا ا       
 
, أحدددددداثا

, لكدددن ن,يادددة الءدددوة والءمددد  التدددي (1)اانتفاضدددة التدددي قددداه العمدددا , بعدددد لفدددراء التغيدددرات التدددي قامدددت   دددا الحكومدددة ع دددى العملدددة

(, والدعم مدن قبدل الءيدادة السدوفي,ية, Walter Ulbricht 1893-1973اتبعها  عيم الحيب ااش را ي )وال ر أوليرخت 

دددان حكومتدددده فددددي مختلددددف أنحدددداء أملانيددددا . فددددي حددددين شددددهدت بولندددددا عددددده اسددددتءرار سياسدددد ي (2)تمكددددن مددددن لخماداددددا, وتث يددددت أر د

دددددا   Władysławواقتاددددددادي مددددددن فهددددددة, وبددددددرو  بعددددددض الألخادددددديات ذات امليددددددو  التحرريددددددة, أمثددددددا ) وادسددددددالو تومو د

Gomułka) (3)ءابدددددات العمدددددا  مدددددن فهدددددة اخدددددرا , األمدددددر الدددددذي فعدددددل مدددددن بولنددددددا دولدددددة محوريدددددة داخدددددل الكتلدددددة . الددددذي قددددداد ن

 . (4)الشرقية, اسيما عء  الدور الفّعا  الذي تمت  به تومولكا في سياسات تل  الكتلة

شديوعيين, للدى من فان  آخر  فءد أدا األثر السدئح يحا مدات الت هيدر فدي انغاريدا, وعمليدات اثعدداه بحدق الءدادة تيدر ال    

 لثارة املشا ل واألضرابات الداخلية, لكن في الوقت نفسده  أّدت الدى بدرو  بعدض الألخاديات الوطنيدة  أمثدا ) لميدري نداغي

Nagy Imre 1896-1958 فددي حددين شددهدت رومانيدددا (5) (, الددذي عمددل ع ددى لحددداي  تغيددرات  بيددرة فددي الددداخل الهنغدداري .

, اسدددديما بعددددد ان رفضددددت ماموعددددة مددددن الشددددر ات الاددددناعية للم الدددد  1954بعددددض ااضدددد رابات الداخليددددة م لدددد  عدددداه 

                                                           

 للمييد عن انتفاضة املانيا الشرقية انظر: (1)  

Christian F. Ostermann , Uprising In East Germany 1953: The Cold War, the German Question, and the First 

Major Upheaval Behind the Iron Curtain (National Security Archive Cold War Readers), (Central European 

University Press, 2001), P. 128 

احدددداي أانتفاضدده لالطاحددة  بمعارضددديه داخددل الحددديب  اسدديما ويلهلددم  ايدددرس, ورودولددوف ايرىسددتاد , وعمدددل بعددداا ع دددى أوليرخددت اسددتغل  (2)

 يتمت  بءوة وان وفودو ضروري ثث اء  ل أمل نحو اللييرالية .انظر: أوليرخت ن بأن توطيد أر ان حكومته, واذا ما نبه الكرملي

Hope M. Harrison, Driving the Soviets Up the Wall: Soviet-East German Relations, 1953-1961, (Princeton: 

Princeton University Press, 2003),P.17; ر 

دراسددة تاريخيددة تكشددف النءدداب عددن دوافدد  ثددورة أملانيددا ضددد ااسددتعمار الروسدد ي , ترفمددة اسددعد ر وق,  –رقية رسدد,يفان برانددت , ثددورة أملانيددا الشدد

 .28منشورات دار العالم العربي ,بيروت , د.ت, ص

Biał obrzegi  فراىسيسكايسكي بياوبر ي ي قرية في 1905 شبا  من السادس في ولد بولندي دولة ورفل سياس ي : رمرك  رالةا ر  (3)

Franciszkańskie روسنو مشارف ع ى Krosno دعاة ومن العشرين الءرن  في بولندا تاريخ في لل,د  اثارة الألخايات ا ثر من  وصف 

 في املر يية الل,نة في ااو   السكرتير منابه عن فضال ( 1970 -1956 ) للمدة بولندا  عامة تولى السوفييتي  ااتحاد عن ااستءال 

 .انظر:1982 عاه توفى املتحد, البولندي العما  حيب

                                     .66-136 PP. , 2016) (Warszawa, Gomulka Wladyslaw polityka Historia , Prażmowska J. Anita

                                                                

(4)  Sheldon Anderson , A Cold War in the Soviet Bloc- Polish-East German (Relations, 1945-1962 (2000), P. 

59. 

 (5) Charles Gati, Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt , ( Stanford 

University Press, 2006), P. 42. 
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 (Ana Paukerالسوفي,ية في استغال  ثروات البالد, فضال عدن ذلد , بدرو  بعدض الألخاديات امثدا  املناضدلة )اندا بداو ر 

    التي قادْت حر ة املعارضة ضد الحيب الشيوعي الروماىي املوالي ملوسكو.  (1)

رات,  انددت تدد  ع ددى ضددعف التماسد  السياسدد ي داخدل الكتلددة الشددرقية, األمدر الددذي ادددد يبددو لن  ددل تلد  املؤشدد

الوفود السوفيتي ف  ا بشكل خاص, والنظاه الشيوعي بشكل عاه. لذل  عمد خروشوف ع ى تمتين العالقات السدوفي,ية 

عااددات السياسدية, والتدي مدن ااوربية)الشرقية(, ع ى أساس الشرا ة, سواء  ان عن طريق التحالفات العسكرية, اه امل–

شأث ا ان تخلق راب ة اش را ية, األمر الذي يضمن استمرار الهيمنة السوفي,ية عل  ا مدن فهدة, والدتحكم فدي سياسدات ا مدن 

 فيمددا بعددد بميثدداق وارشددو قيمددة فعالددة, بوصددفه منظمددة تعمددل ع ددى رصددد الت ددورات (2)فهددة أخددرا 
دددل . وع ددى اددذا األسدداس ُوف 

 ة التي ت رأ ع ى الدو  األعضاء. السياسة والعسكري

 للحءيبدددة الو اريدددة حتددد  عددداه   
 
,  ونددده أ ثدددر درايدددة 1957امدددا ع دددى صدددعيد السياسدددة الخارفيدددة, فءدددد اسدددتمر مولوتدددوف حدددامال

دددان اددددّم األخيددددر وااتحدددداد السددددوفيتي بشددددكل عدددداه, عرقلددددة دخددددو  أملانيددددا (3) و,طددددال  فددددي املسددددا ل الخارفيددددة ال,اريددددة حين ددددا , لذ  د

 ع دى النفدوذ السدوفيتي فدي أملانيدا ااتحادي
 
 محددقا

 
ة الى حلف شما  األطل  ي ومن ثم تسليحها, ألن حدوي ذلد  يمثدل خ درا

الشدرقية, لدذل  عمدل ع دى وضد  لسد راتياية حداو  عدن طريءهدا دق أسدفين التحدالف ال,ديدد)التحالف األطل د ي(, السداعي 

دد  بمددؤتمر الدددو  ال,سدد  ) ثدرامل أملانيددا, ففددي لثندداء اىعءدداد مددؤتمر لندددن او مددا ُيعل
ُ
, (4) (1954تشددرين ااو    3 -ايلددو   18رف

تءددده مولوتددوف بمء ددرح دعددا فيدده الددى عءددد معاادددة دفددا  أمنيددة فماعيددة تحددل محددل التحددالف العسددكري, بيددد ان الوايددات 

 مددن ايمنل ددا ع ددى التحددالف األطل دد ي, فضددال عددن لضددعاف الت
ُ
ف حددالف نفسدده, املتحدددة األمير يددة رفضددت ذلدد , لكوندده ُيْضددع 

 . (5) و,ث اء س   وفودو

ع ى الرتم من ذل   توصلت األطراف اي,تمعة في لندن الى ماموعة قرارات  انت بمثابة الح,ر األساس لعءد 

سددهم أملانيددا 
ُ
مدؤتمر بدداررم  من دا اتفدداق فميد  اثطددراف ع دى اث دداء احدتال  املانيددا وانضدمامها الددى حلدف شددما  األطل د ي, وان ت

                                                           

  ذابددت  للددى فرىسددا  وانالدد  اعتنءددت الشدديوعية  وبعددد  ١٨٩٣ي الثالددث عشددر مددن شددبا   عدداه  عيمددة شدديوعية رومانيددة  ولدددت فدد اوــ  يــ ر  : (1)

الءددددي الءددددبض عل  ددددا  وتءددددديمها للمحا مددددة فنبددددا للددددى فندددد  مدددد  الشدددديوعيين البددددار ين مثددددل ألكسدددداندرو  1935عودت ددددا الددددى رومانيددددا فددددي عدددداه 

عندددما دخدددل ال,دددي,  1944ات  عدددادت للدددى رومانيددا فدددي عددداه موتيددوروس و ألكسددداندرو دراتي دد ي   وحكدددم عل  دددا بالسدد,ن ملددددة عشدددر سددنو 

ممدا فعلهدا أو  امدرأة عءد  الحدرب العامليدة  ١٩٤٧األحمر البالد  بعد الحدرب العامليدة الثانيدة شدغلت عددة مناصد  من دا و يدر خارفيدة  عداه 

 .انظر  : ١٩٦٠تشغل اذا املنا   توفيت في الثالث من حييران 

Robert Levy - Ana Pauker, The Rise and Fall of a Jewish Communist-(University of California Press ,2001), 

PP. 15-45. 

.  129, ص 1971خروشوف يتذ ر, ترفمة من الروسية: تاليبوت ستورب, دار الن ار ,بيروت ,  (1)   

(3)   Vojech  Mastany , The Cold War And Soviet in Security The Stalin Years,    ( New York , Oxford 

University press,1996),P. 171. 

 للمييد عن مءررات مؤتمر الدو  ال,س  .انظر:  (4)

Charles Wighton , Op. Cit, PP.212-213.  

(5)  Foreign  Relations of  United States, F. R .U .S, 1952-1954, The Soviet Declaration, February 10, 1954,Vol. 

7, Part 2 , PP. ,1190-92. 
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مشدارر  الدددفا  األوربدي؛ وتغييدر اسددم اتفاقيدة برو سدل السدابءة للددى   اتحداد تدرب اوربددا[؛ و,لغداء الل,ندة العليددا ااتحاديدة فدي 

 . (1)للحلفاء

 بالنسبة للدو  الغربية واسيما املانيا ااتحادية, اذ حادلت األخيدرة ع دى        
 
ع ى ما يبدو, ان مؤتمر لندن قد حءق مكسبا

ظداه ااحدتال  ومنحهدا السديادة الكاملددة, بدرتم ذلد   تر دت الءدرارات الن ا يدة للمناقشدة فدي مددؤتمر تعهدد مدن الحلفداء بإث داء ن

 . 1954باررم امليم  عءدو في أواخر تشرين األو  

 مددؤتمر بدداررم فددي املدددة )     
دددل , بمشددار ة فميدد  األطددراف املوقعددة ع ددى (2) (1954تشددرين األو   23- 20وفددي ضددوء ذلدد   ُعء 

لندددددن, وأثندددداء املباحثددددات أعدددداد مولوتددددوف طددددرح مء رحددده الءاضدددد ي بإىشدددداء ل,نددددة دفددددا  مشدددد ر ة, تتددددولى مهدددداه  مءدددررات مددددؤتمر

, بيد ان الدو  الغربية فدددت رفضدها لدذل  املء درح؛ بدل دعدت (3)الدفا  األوربي, وتحل محل منظمة حلف شما  األطل  ي

ث ددادي يحسددم مسددالة انضددماه أملانيددا ااتحاديددة الددى الحلددف, الوايددات املتحدددة األمير يددة, الددى ضددرورة ااسددرا  فددي اتخدداذ قددرار 

, لا اث دا وقعدت فددي (4)وع دى الدرتم مدن التحفظدات التددي أبددت ا فرىسدا مدن دخدو  أملانيددا للدى الحلدف األطل د ي ومدن ثددم تسدليحها

فددداءت بماموعدددة ث ايدددة امل ددداف مددد  اثطدددراف املشدددار ة ع دددى اتفاقيدددة بددداررم فدددي الثالدددث والعشدددرين مدددن تشدددرين األو , والتدددي 

قرارات, أامها: لعالن دخو  أملانيا ااتحادية الى حلف شما  األطل  ي وتسليحها؛ مساامة املانيا في نفءات فدي, الددفا  

 عدن تسدوية الخالفدات الفرىسدية
 
 فرقدة عسدكرية  فضدال

ل
األملانيدة  وفعددل  -ااوربدي  وتشدكيل فدي, أملداىي قوامده اثنتدا عشدرة

 .(5)ا لتاديق املعاادة من قبل برملانات الدو  املشار ة, موعد1955الساب  من ايار 

األملانيددة, اذ قضددت  -فدداءت اتفاقيددة بدداررم بنتددا ج اياابيددة ع ددى الدددو  الغربيددة, اسدديما فيمددا يخدد  العالقددات الفرىسددية    

امدددة, والفرى ددد ي ع ددى الشدددكو  التدددي  انددت تدددراود فرىسدددا مددن احتمدددا  عدددودة أملانيددا قويددده مدددن فديددد وت ديدددداا لألمدددن األوربددي ع

  هــر يــرم ديــيم  ــع  ــ ويد ااشــت  د ااف  ســ ي راألملــ      هــر خاصدة, وبدددورو فءددد أشدداد ادينداور ع ددى توقيدد  ااتفاقيددة قددا ال:

 .(6)مهم ح يي  اروب  

اته وفي ال,ان  ااخر, لم يد  ااتحاد السوفيتي التوقي  ع ى اتفاقية باررم يمر مرور الكراه, اذ سرعان ما أبدا تحفظ     

اْت الخارفيددة السددوفي,ية واسدديما مولوتددوف للددى   دــدراد  مرجــه ي اضــد مظــه اع ددى تلدد  ال,سددوية, واصددفا ليااددا  ددعل لددذل  سل

لتبددا  لسدد راتياية فديدددة حدداو  عددن طريءهددا أن يواددز توفهددات السددوفيت السددلمية فددي مسددا ل األمددن األوربددي, ففددي مددذ رة  

                                                           

 .؛ 142ص.محمد سمير خيعل املادر السابق   (1)

Conrad Adenauer, Memories 1953-1955, PP.353-54 . 

(2)  F.R.U.S, Conference Document, Vol, V, Part 2, PP. 1426-57  

 .63احمد عبد الل يف العبار , املادر السابق, ص  (3)

 112بق  ص عفاف املغربل  املادر السا(4)

 للمييد عن بروتو وات معاادة باررم انظر:    (5)

F.R.U.S, Documents of the Paris Conference, Vol V, Part 2, PP. 1426-57; 

 .144محمد سمير خيعل, املادر السابق , ص

(6) Quoted In: Conrad Adenauer  Memories 1953-1955, PP.382-83. 
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ى مالدم حلدف شدما  األطل د ي, دعدا ف  دا للدى توسدي  قاعددة الحلدف والءبدو  بعث ا فدي الثالدث والعشدرين مدن تشدرين األو  الد

 (1)باألعضاء ال,دد ومن بيدن م ااتحداد السدوفيتي نفسده
 
ـدث ييث يـة و ـ  ا ـل اح هـرة  , مبيندا ت  :  اد و ـ   ةـك ااـددرال ي 

 .(2)اا امية الى  حقيق األما األروب  

 ؟ ملداذا عمدد السدوفيت لالندددرامل  يظهدر لن خ دوة مولوتدوف  اندت خ دوة دبلوماسدية     
ُ
بغايدة الددذ اء, ووضدعتنا أمداه تسداؤ

ضدددمن التحدددالف األطل ددد ي؟ قبدددل  دددل اددد يء ا يعردددي ذلددد  ان ااتحددداد السدددوفيتي قدددد تندددا   عدددن املبددداد  ااشددد را ية؛ بدددل أث دددا 

لف, سيعمل ع ى اس راتيايه حاو  ف  ا مولوتوف تحييد حلف شما  األطل  ي, ففي حالة دخو  ااتحاد السوفيتي للتحا

",  مدددا انددده ُيحّ,دددم مدددن ايمندددة وتسدددل  Veto قدددرارات الل,ندددة العليدددا, عدددن طريدددق اسدددتخداه حدددق الدددنءض " الفيتدددو ةعرقلددد

الوايددات املتحدددة ع ددى دو  تددرب أوربددا, وفددي الوقددت نفسدده, خ ددوة يث ددت ف  ددا السددوفيت حسددن نوايدداام فددي مددا يخدد  مسددالة 

 .(3)األمن ال,ماعي األوربي

ددهل مء ددرح مولوتددوف بددالرفض الءدداط  مددن الخارفيددة األمير يددة, اذ وصددفت تلدد  الخ ددوة ع ددى أث دداع ددى الددرتم       مددن ذلدد , فوب 

اد  ـ ض ااوحـ اف اح ديـد ", و دإفراء مماثدل, صدرحت الخارفيدة السدوفي,ية :"  مظ روو  جه ض مش رل اح ست األروب 

. اامدر الدذي عدي  (4) " مشـ رل ذر  هـدا  اـةيية إوي  هر ي اضد مـا األوييـة ااشـيرديةا راد ااراليـ ل املوحـدو  ـد ام

 من م البات ااتحاد السوفيتي في دعواته لتحءيق الساله في اطار العالقات الدولية.

لدددم تدددثن  تلددد  ايحددداوات مدددن عددديه الوايدددات املتحددددة األمير يدددة فدددي لدخدددا  اتفاقيدددة بددداررم  حّيدددا التنفيدددذ واملءدددرر فدددي  

بدعوة برملانات الدو  املشار ة بالتوقي  عل  ا, ومن فانبه  ثف ااتحاد السوفيتي من  , وذل 1955الساب  من أيار عاه 

ددان فدددي  فهدددودو ملنددد  تحءيدددق ذلددد , ففدددي الثالدددث مدددن تشدددرين الثددداىي, وفددده دعدددوة للدددى الددددو  األوربيدددة لعءدددد مدددؤتمر امردددي سدددواء  د

د   طلد  الددعوةموسكو اه لندن, ملناقشة مءررات باررم و,مكانية تغيير املواقف, بيدد ان الد
ل
ل
ُ
, مد  ذلد  (5)دو  الغربيدة لدم ت

فدددددد ااتحدددداد السددددوفيتي دعوتدددده, لكددددن اددددذو املددددرة  لالفتمددددا  فددددي موسددددكو لألسددددباب نفسددددها, و عددددادة الدددددو  الغربيددددة, اسدددديما 

دم إد دـالوايات املتحدة األمير ية قابلت تل  الدعوة بدالرفض التداه, لذ علءدت الخارفيدة السدوفي,ية ع دى ذلد  بدالءو  :" 

اححضــرو إويــ  هــر ةايــل دلــى اد ااــدرل االمب ي ايــة وا ضــه افةــ و ااوتــ رد مــ  اا ةــداد اال,ــ" ا ية  ــع مســ اة ااوتــ رد 

 . (6) األم ي األروب  اح ي عع 

دددانون األو   2 -تشددددرين الثدددداىي  29ع ددددى الددددرتم مددددن ذلدددد   ُعءددددد املددددؤتمر فددددي موسددددكو للمدددددة  )       رسددددميا بددددد 1954 د
ل
(, وُعددددر ف

فمهوريددة بولنددددا  -", بمشدددار ة  ددل مدددن )ااتحدداد السدددوفيتي الرل ااـــدرل األروبيــة ححفـــا األمــا رااســـ م  ـــع  روبــ املــت ي  ا"

                                                           

(1)  Molotov's, proposal That the USSR, join NATO, October 1954, Archive of foreign policy of the Russian , 

federation( A.V.P.R.F),Doc No, 113924,1954 PP.1-5. , htt://digital archive Wilson center.orj   

(2) Ibid,.  

 .1954تشرين ااو  ,  23, 5002فريدة اليمان, العدد (3)

(4)  Molotov's, proposal That the USSR, join NATO, October 1954,  P. 3., 

 .. 144,ص1961ب رس ب رس تالي,  دراسات في السياسة الدولية, دار ال,يل لل باعة, (5)

(6)  Vojech  Mastany, The Cold War And Soviet in Security The Stalin Years, P. 174.  
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أملانيدددددا الديمءراطيدددددة وفمهوريتدددددا انغاريدددددا ورومانيدددددا, وفمهوريدددددة بلغاريدددددا وال,مهوريدددددة -فمهوريدددددة تشيكوسدددددلوفا يا -الشدددددعبية

من دددا فمهوريددددة الاددددين الشدددعبية, فددددي حدددين رفضددددت يوتوسددددالفيا  األلبانيدددة الشددددعبية(, مددد  مشددددار ة بعددددض الددددو  ااشدددد را ية

 , لذ خرمل املؤتمر بماموعة قرارات من أامها:(1) اانضماه

رفض معاادة باررم وفمي  ما فاء   ا من مءررات, اسيما تل  التدي دعدت للدى تسدلي  أملانيدا وانضدمامها للتكتدل   -1

 . (2) الغربي

ة بدداررم حيددا التنفيددذ, اثسددرا  فددي عءددد مددؤتمر لدراسددة مسددالة األمددن ع ددى الدددو  األعضدداء فددي حددا  دخددو  اتفاقيدد -2

 األوربي.

لرسدددا  مدددذ رة احتادددامل للدددى األمدددم املتحددددة, تؤ دددد ع دددى لن اتفاقيدددة بددداررم قدددد خرقدددت بندددود ميثددداق األمدددم املتحددددة   -3

 وموادو.

انيدا ااتحاديدة بشدكل ضرورة تشكيل ايأة اس,شارية عليا, لدراسة أوضا  دو  أوربا الشرقية في حدا  انضدماه امل -4

 رس ي للتحالف األطل  ي.

 دعوة فمي  الدو  ااش را ية لتفعيل ال,هود ومن  اتفاقية باررم من دخولها حيا التنفيذ.  -5

فدددي حدددا  دخدددو  اتفاقيدددة بددداررم حيدددا التنفيدددذ فدددأن ااتحددداد السدددوفيتي وفميددد  دو  اوربدددا الشدددرقية سدددتعلن للغددداء   -6

 . (3)أوربا أثناء سنوات الحرب العاملية الثانية وما بعداافمي  املعاادات امليرمة م  دو  ترب 

ددر املشددار ون عددن مددوقفهم فددي بيددان ختددامي فدداء بدده  إد  ةرمــ ل ااــدرل املشــ و ة  : وفددي ختدداه أعمددا  املددؤتمر, عي 

ِت ن  دا  افه  اتدم مش و ة امل  ةويا  ع ا ف اي ي اظـدد ربـ و   راملـرات د دلـى تسـةيح  مل ويـ  اال ح ةيـة
 
 حـل  ت

وايــة ااــد  ل األروبــ ا ميــ  يت ــي إدــ ةو املتاســة ااتســة ية األمل ويــة مــا جديــدا ادهــدة ااســةم  ــع اروبــ ا اــ اك يــ   

                                                           

ْينل ما1948 - 1945سارت يوتسالفيا للُمدة ) (1) ْينل السياس ي واثقتاادي  حت  ظهرت الخالفات بل  ( عل ٰى الن ) السوفيتي نفسه في ال,انبل

  1948(الهيمنة السوفييتة عل ٰى شؤون البالد  ما أدا للٰى ق   عالقات ما عاه Josip Broz Titoرفض ) فوسي  برو  تيتو  بس  

. وخالف
 
 و,عالن تيتو لعتماد سياسة ُمحايدة دوليا

 
بة  امل   أوروبا الشرقيةعدة في  لدو  شيوعيةا

ُ
حررت يوتسالفيا نفسها عل ٰى نحٍو ش

 ة .السوفي,ي من الهيمنة

داب    دراسددات فددي التدداريخ وا ثار )مالددة(,  ليددة ا  1971-1965سياسددة يوتسددال يا اثقتاددادية  وليددد عبددود محمددد و وسدداه اددادي عكددار     

 .258-257  ص 2018  64فامعة بغداد  العدد 

 اليوتوسالفية عء  وفاة ستالين. انظر:ر -وللمييد عن العالقات السوفي,ية 

 Svetozar Rajak, YUGOSLAV-SOVIET RELATIONS, 1953- 1957:Thesis submitted for the degree of Doctorر

of Philosophy, London School of Economics and Political Science, (University of London February , 2004). 

PP.57-84. 

 (2) Von der Moskauer Konferenz der Europäischen, Staaten bis zum Warschauer Abkommen ,Dokumente von 

welthistorischer Bedeutung Dokument, der Moskauer Konferenz vom 2. Dezember 1954, 

Abschlusskommuniqué Herausgegeben, vom Peter Nielsen Verlag Berlin 1955,.PP.8-9     سددةرمي لددده

(W.V.D.W.B) 

 (3) F.R.U.S, Conference Document, Vol V, P.1457.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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املشــــ و رد مــــا ااضــــ روم  ر يــــد اح هــــرة دــــا ط يــــق  ا مــــة تتــــ رد رمســــ ددال مو  ةاــــة ملراجهــــة املوططــــ ل 

:  اوهـــ    ظـــ ا  ربشـــ ل  وا للدددى اتفاقيدددة بددداررم؛ ثدددم أشدددار (1)االمب ي ايـــة ااســـ دية الـــى زد دـــة االمـــا رااســـةم ااتـــ م 

راضـــع مـــ   ةــــك اح هـــرة اا اميــــة الـــى  قةيــــل ااوـــر   ااـــدرلعا راد ا صــــ او دلـــى  ظفيــــ ه   ويـــ  هــــر وقـــ  اةيراايــــق 

  . (2)رااوتهدال اادراية 

د      د ال ريدق لادياتة وفق ما تءده يتضز, لن مؤتمر موسكو قد وض  اللبنات األولى مليثاق وارشدو, او بداألحرا, انده مه 

ريد منه موافهة الغرب ع ى املستويين الدبلوماس ي والعسكري. اما ايحاوات السوفي,ية 
ُ
ميثاق وارشو  تكتل شرري أ

لعرقلة دخو  اتفاقية باررم حيا التنفيذ, فءد  ان الغر  من ا من  دخو  أملانيا الى حلف شما  األطل  ي وتاهيااا 

وافهده مباشدرة مد  نادفها األخر)الديمءراطيدة(, األمدر الدذي ي ددد النفدوذ السدوفيتي ف  دا بالسالح, واذا مدا ياعلهدا فدي م

بشدكل خداص, والنظداه الشديوعي فدي أوربدا الشدرقية بشددكل عداه  اسديما وان اتفاقيدة بداررم قدد أوصدت ب,شدكيل فددي, 

ان تلدد  الءددوات قددد فاقددت  أملدداىي قوامدده اثنتددا عشددرة فرقددة عسددكرية, أي بمددا يءددارب الددد )ناددف مليددون رفددل(, واددذا يعرددي

  وعليدده   ادت ايخدداوف مددن ان تعددود أملانيددا 1919ذلدد  العدددد الددذي تددم ااتفدداق عليدده بموفدد  معاادددة فرسدداي عدداه 

 بأ ثر من مليون فندي, واذا يعري عودة ما نة الحرب من فديد. 

: 1955بناء  ع ى ذل  صرح مولوتوف في الثاىي من  انون الثاىي    
 
ةىـرل ا ف ايـة يـ و     ـز ااوظفيـ     ـع  ـ ل قا ال

  د دلى اادرل اا ي اجويتل  ع مراةر اد  أىـ  دلـى د  قهـ  دقـد مت هـدو صـدااة رتتـ رد رإ شـ   ايـ ةو دةيـ  

:اثددددم أشددددار الددددى العواقدددد  التددددي سددددت رت  ع ددددى عمليددددة  ,(3)مشــــ"  ة 
 
  ال ي يــــدرد اد يأىــــ را ي ححســــ  د  لتاددددديق قددددا ال

ااـــب ااســـة ية اا ــــي اـــر   حـــو ن دلــــى جييـــ  ,ــــترن  روبـــ  راضـــية ااســــ م ااتـــ مل   ـــع  ــــ ل ااوةـــديق دلــــى ااتر

 .(4)"املت هدو

منددد  ال,هدددود الغربيدددة لتنفيدددذ   بندددود معااددددة بددداررم؛ لا انددده ن دددز فدددي  ومددد  لن مدددؤتمر موسدددكو لدددم يحءدددق تايتددده فدددي         

انيدددا الديمءراطيدددة الددددعوات وضددد  صددديغة للتءدددارب بدددين حكومدددات الكتلدددة الشدددرقية, واتضدددز ذلددد  عنددددما ايدددد برملدددان أمل

   اد األمل د ايقرمرد ي ل ش ي  ما اجـل , صرح اليرملان األملاىي1955السوفي,ية, ففي العشرين من  انون الثاىي 

 . (5)ااد  ل دا املة حع اارطظية راملة حع اات مة اا ي تتيل ا ف اية ي و   دلى زد دده  

د  واملراسدالت التدي يبدو لن السياسة املدروسة التي اتبعها ا     
ل
 
ُ
اتحاد السوفيتي عن طريق الدعوات وتيرادا مدن الخ

قدددمها الددى الدددو  الغربيددة لعءددد املددؤتمرات ومددا شددابه, أنمددا فددي لسدد راتياية حدداو  ف  ددا ان يظهددر بمظهددر الددداعي للسدداله, 

  1955وقدد صددرح مولوتددوف عددن ذلدد  فدي خ دداب لدده فددي آذار 
 
ا ال ااتدراويــة :  يلــب اد ال  يفــل إد  ةــك ا جــ  قددا ال

                                                           

(1)  W.V.D.W.B, P , Op. Cit P .9. 

(2) W.V.D.W.B, P , Op. Cit., P 27. 

(3)   W.V D.W.B , Dokument zur Erklärung des Kabinetts der DDR zur sowjetischen Erklärung zur deutschen 

Frage, Dok Nr. 9, Januar 1955,P. 25-27. 

(4)  Erklärung der, Sowjetregierung, zur deutschen ,Quarantäne am 15., Januar 1955 Dokument Nr. 21 , P .21. 

(5)  Erklärung der  . Op. Cit, P, 25. 
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 إلى كل اارا فل رااسـ ل  ةوا  مخططـ تهمه هـد ه  تهديـد االمـا 
 
ما  ت  اادرل املت ر ة اة يي  ميا ية أرد

:"  بمءابددل ذلددد , رد   .(1)رااســ م ااتـــ ملي د 
 
اد ااهـــد  مس,شددار أملانيدددا ااتحاديددة ادينددداور ع ددى ذلددد  التاددري  موادددحا

 .(2)" منه  إ ت   اادرو األم  ك  ي اقض ي  األروبيةاملورخى ما ااط ر  ل ااسر ي ية ااقةد 

ددْل بالنادداح, فددي حددين تكللددت املسدداعي       
 
ل
ل
ك
ُ
رتددم املسدداعي السددوفي,ية فددي مندد  دخددو  اتفاقيددة بدداررم حيددا التنفيددذ  لا أث ددا لددم ت

 فيمم براينت  ونانت ن ), وتعيي1955األمير ية بءرار ااع راف بالسيادة األملانية في الحادي والعشرين من نيسان عاه 

Conant James Bryant  1893-1978  األمر الذي أثار ااتحاد السوفيتي ودفعه الى التاعيد (3)(, سفيرا لها في بون ,

  ع ددى عءددد املددؤتمرات وتوفيدده املددذ رات فحسدد ؛ بددل وصددل مرحلددة الل ديددد,اذ اددددت 
 
ُعددْد األمددر مءتاددرا فددي موقفدده, اذ لددم يل

, 1944, والسددوفي,ية الفرىسددية عدداه 1942ءض املعاادددات السددوفي,ية اليري انيددة امليرمددة فددي عدداه الءيددادة السددوفي,ية بددن

 ما قامت نحيفة اا افيستا السوفي,ية, بنشر ماموعة مءاات دعت ف  ا الى رفض اتفاقية باررم,  ما ىشرت نحيفة 

ترن اال,ـ" ا ية ييـ   يهـ  ااةـ د ااشـت ية اد اال ح ة ااسر ي ي  رجييـ  ااشـفاء به:"   1955اليرافدا مءاا في نيسان

يت و رد ا ف اية يـ و   ا راد ااوةـديق دةيهـ  اـيلةب  ليتـ ل دسـة ية الـى  مل ويـ  ااي بيـة ر ي زهـ   ةـف ااشـي ل 

األطةســ ي ا رهـــ ا مـــا ,ـــأوه اد يضــ دف ىطـــ   شـــرن اححـــ ن  ــع  روبـــ ا  يـــ  اوـــه يتــ وض املةـــ حع األمل ويـــة وفســـه  ا يـــل 

ية ألطرل مدو ميةظة ايددم يق    مل وي  .(4)  مقسَّ

, اسيما بعدل ان وفهدت الوايدات (5)وفي محاولة دبلوماسية أخيرة, حاو  ااتحاد لسوفيتي رب  املسالة األملانية بالنمساوية  

م لالتحددددداد السدددددوفيتي بأنددددده قدددددد اتفدددددل عدددددن الءضدددددية النمسددددداوية, لدددددذل  أعلدددددن السدددددوفيت عدددددن نيدددددل م  املتحددددددة األمير يدددددة الدددددُل ل

 ىسحاب من اراض  ا, والرا ز أث م  انوا يسعون من وراء ذل  تحءيق عدة لترا  في مءدمل ا:باا

                                                           

(1)  Quoted in, Pravda ,1955  ; Draft general ,European treaty on Collective security in European,  Molotov 

Proposal ,30 November 1954 

.htt:// www.cvce.eu/obg.  

(, اطروحددة د تددوراو تيددر 1961-1953السددوفيتي فددي الن دداق ااوربددي)بشددرا طددايم عبددد املددؤمن , سياسددة الوايددات املتحدددة تادداو ااتحدداد   (2)

 .160.,ص2013منشورة,  لية ال ربية للبنات, فامعة بغداد, بغداد, 

 .161املادر نفسه , ص  (3)

(4)  Quoted in, The New York Time,  April ,1955 ; 

تفاقية باررم  قدد عدر  ع دى أملانيدا الغربيدة اث دا اذا مدا رفضدت ااتفاقيدة فدان تادر اثشارة للى لن ااتحاد السوفيتي  في محاولة منه لعرقلة ا  

السدوفيت سدديعملون ع ددى لفددراء انتخابددات حددرة فدي عمددوه أملانيددا,  ومددن ثددم لبددراه معااددة سدداله وتحسددين الشددؤون السياسددية وااقتاددادية, 

  ى ااتفاقية ,األمر الذي مهد  ع ى تاديءها . للمييد انظر: لكن ال,هود السوفي,ية اذو قد ُمنيت بالفشل, بفعل ماادقة البوندستاغ ع

 .122محمد سمير خيعل املادر السابق , ص.

  تخ  النمسا والتي نات ع ى وض  1943 ان ااتحاد السوفيتي قد وقّ  م  الدو  الثالثة الكبار اتفاقية في مؤتمر موسكو عاه  (5)

لنمساوية, للمييد عن الءضية النمساوية .انظر : يي ديبورين واخرون, السياسة فدو   مري لالىسحاب السوفيتي من األراض ي ا

  .232,ص  1968, ترفمة خيري حمادة ,الءاارة 1965-1955الخارفية السوفي,ية 

Quoted In : Raab Juluis, Austria Draws The Balance, in: Foreign Affairs an American Quarterly Review, 

Vol.37, No.2, New York , (Jan 1959).P.,272 

http://www.cvce.eu/obg
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 تخفيف األعباء ااقتاادية عن  اال ااتحاد السوفيتي في مناطق النمسا وفنلندا. -1

 اااتماه باملسا ل الداخلية لالتحاد السوفيتي . -2

    والبالغ عدداا ا ثر من ناف مليون فنديالتخفيف من اانفاق العسكري ع ى الءوات املتوافدة انال -3

محاولددددددة ربدددددد  املسددددددالة النمسدددددداوية باألملانيددددددة, اذ أن حددددددل األولددددددى يعتمددددددد ع ددددددى حددددددل الثانية.لددددددذا  قدددددددمت الحكومددددددة   -4

 لوفددددددد الحكومددددددة النمسدددددداوية أثندددددداء  يارتدددددده الددددددى موسددددددكو فددددددي اواخددددددر شددددددهر نيسددددددان عدددددداه 
 
, 1955السددددددوفي,ية تعهدددددددا

 . (1)1955وية في أواخر آيار بااىسحاب من األراض ي النمسا

ومدد  اق ددراب موعددد دخددو  اتفاقيددة بدداررم  التددي تضددمنت قبددو  أملانيددا ااتحاديددة عضددوا فددي حلددف شددما  األطل دد ي 

 باثسرا  للى  مولوتوف  و,صرار اثدارة األمير ية ع ى تسليحها, وفد 1955حّيا التنفيذ في الساب  من أيار 
 
نفسه مض را

وللمددرة األولددى منددذ بدايددة الحددرب البدداردة  أتدداح , األمددر الددذي أثددار قلددق دو  أوربددا الشددرقية  (2)طددرافلىشدداء تحددالف متعدددد اث 

توسددد  حلدددف شدددما  األطل ددد ي, الفرصدددة لتلددد  الددددو   ع دددى وفدددق مادددالحهم التددددخل بأحدددداي تغيدددرات طفيفدددة فدددي السياسدددة 

دعم مدددن تشيكوسدددلوفا يا للدددى لقامدددة تكتدددل   دعدددا األملددان الشدددرقيون وبددد1955الخارفيددة السدددوفي,ية. ففدددي الثالدددث مدددن أيدددار 

 عن بولندا  في حا  دخو  اتفاقية باررم حيا التنفيذ  لا أن البولندديين رفضدوا املء درح  وعرضدوا 
 
عسكري بين ما  فضال

 .(3)بدا عن ذل , عءد معاادة دفا  فماعي لحلفاء ااتحاد السوفيتي  واو ما قد يرف  من مكانة ال,ي, البولندي

بدداملء رح    )Kremlin         رحد  )الكدرملين لدق األمدر بدداملوقف السدوفيتي مدن املء درحين أعددالو وقددر تع

 ملوقف الحكومة البولنديدة قدرر الكدرملين 
 
البولندي  لذ وفد فيه السند الءانوىي في بءاء نفوذام في أوربا الشرقية, وتثمينا

 
 
 بان تكون العاصمة وارشو مكانا

 
  بيرا

 
 ع ى ما سبق, أنه  مولوتوف في الخامم من  لع ا  م امتيا ا

 
لعءد املؤتمر. وتأسيسا

 -مسدددودات معااددددة تحددالف متعددددد األطدددراف, التددي سدددبق وطرحدددت فددي نءاشدددات مدددؤتمر موسددكو تشدددرين الثددداىي  1955آيددار 

تمر املرتءددد    وأرسدددلها للدددى حكومدددات دو  أوربدددا الشدددرقية مدددن افدددل ااطدددال  عل  دددا وقدددراءة بنودادددا فدددي املدددؤ 1954 دددانون ااو  

ْءُدُو في وارشو  .(4)عل

                                                           

  . 232؛ يي ديبورين , املادر السابق, ص172بشرا طايم عبد املؤمن, املادر السابق ,ص  (1)

ك ول اي اة اال ح ة ااسر ي ي  ع اروب  ااش اية ا فية دلى اا س دقد مت هدال ييث ية  ح اف ل اظ فيةا إذ دقد اال ح ة  2))

,     18اهظي وي  1948,     4ا ورم وي  1945ةرل  روب  ااش اية منه : يراظدا وسس د ااسر ي ي مليردة مت هدال م  

ا  ض  دا مليردة مت هدال ا وية املفترل ك ول اد  ي مده  ةرل  روب  ااش اية م   تضه  1948اذاو   18ا يةي وي  1948

ك ورد ااث     16ا يةي وي  ورم وي  1947ك ورد  رل  16ا يةي وي  راا  وي  1947آذاو  10اا ت  منه  تشيةراةر   ي ا ربراظدا 

 اوي : .1948ا تشيةراةر   ي  يةي وي  وسس د 1948ك ورد ااث     24ا هظي وي  ورم وي  1948

Billy Carl Brown, The Warsaw Pact: An Alliance in the age of Negotiations, A master report, Summated 

in partial fulfillment of the requirements for the degree, Master of Department of Political science, 

(Kansas State University, Manhattan, Kansas, 1973), PP.6-9. 

(3(W .V .D .W,  Vorschlag der Sowjetregierung zur internationalen Lage, Dok Nr.10, Mai 1955, PP . 44-

48. 

(4(.Ihme-Tuchhel, Das(hÖrdlche Dreieck), P.,75-76. 
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وفددددي الوقددددت الددددذي  انددددت ااسددددتعدادات فاريددددة ع ددددى قددددده وسدددداق فددددي العاصددددمة البولنديددددة وارشددددو اسددددتءبا  وفددددود 

دددان ع دددددى الءيدددددادة  مت هـــــدو ااوحــــ اف موتـــــدة األطـــــ ا  ااتحدددداد السدددددوفيتي ودو  شددددرق أوربدددددا مددددن افدددددل التوقيدددد  ع دددددى     د

مدن افدل ليءداف دخدو  اتفاقيدة بداررم و,يءداف انضدماه أملانيدا للدى  سية للدو  ايحايددةالدبلوماالتحر ات السوفي,ية دعم 

وسددداطة الحكومدددة السدددويدية  التدددي تضدددمنت عءدددد مدددؤتمر دولدددي للنظدددر فدددي  وانتظدددار مدددا سدددتؤو  لليدددهحلدددف شدددما  األطل ددد ي  

حلدف شدما  األطل د ي, لا أن مسداعي  مسألة لصرار الوايات املتحدة األمير ية ع ى تسلي  أملانيا ااتحادية وانضدمامها للدى

دان رفددض الدددو  الغربيددة للفكددرة أدا الددى لخفاقهددا, وبددذل  اصددب  انضددماه أملانيددا لحلددف  السددويد لددم تتكلددل بالنادداح, فءددد  د

 بدده, األمددر الددذي دفدد  بااتحدداد السددوفيتي بددالعودة الددى خيددار وارشددو لعءددد اافتمددا  املرتءدد   الددذي عددُرف 
 
ما
ّ
 مسددل

 
الندداتو أمددرا

 . (1)" املت ي  ااث    اةدرل األروربية اةحف ظ دلى األما ر ااس م  ع  رورب باسم

 

 

 

 

 

 

 

 

من فان  آخر  صادق البوندستاغ األملاىي ع ى اتفاقية باررم في الخامم من ايار, وفي الساب  منه, دخلت حيدا 

نفسده, أصدبحت أملانيدا ااتحاديدة ضددمن  التنفيدذ بعدد ان صدادقت عل  دا الوايدات املتحددة األمير يدة, وفددي التاسد  مدن الشدهر

, وردا ع ددددى ذلدددد , أعلددددن ااتحدددداد السددددوفيتي فددددي التاسدددد  مددددن ايددددار عددددن نءددددض اتفدددداقيتي ( 2)التحددددالف العسددددكري وبشددددكل رسدددد ي

 .(3), م   ل من بري انيا وفرىسا1944و1942

                                                           

 (1)  The Soviet Union and the origins of the Warsaw Pact in 1955, in the parallel History project on 

cooperative security, Documents relating to Warsaw Pact, edited by Vaughtk Mastney, (the Center 

for Security Studies , ETH Zurich, Switzerland, 2010),            (P. H. P) را  م  اه يــ 

 (2)  Ihme-Tuchhel, Op. Cit , P.,75-76 ; Montias, John Michael, Communist Rule in Eastern Europe , in:  Foreign 

Affairs an American Quarterly Review, Vol.43, No.2, New York, (Jan 1965).,P 173  

 (3)  F.R.U.S, 1955-1957,Vol 24, Memorandum of discussion ,at the meeting of the National Security 

Council,Doc,no239 ,5 my  1955,P . 29 ; Drafts by Gromyko , Zorn and Semenov, mayo 1955,  htt: 

www.isn. org.     ;          

سددددل تاددددر اثشدددارة للدددى لن اثنددداء دخدددو  اتفاقيدددة بددداررم حيدددا التنفيددددذ , ذ دددرت و الدددة ايخدددابرات املر ييدددة  األمير يدددة ان ااتحددداد السدددوفيتي قدددد ار 

تعليمدددات للملحءدددين لددده فدددي األمدددم املتحددددة بالتوفددده الدددى موسدددكو, وادددذو الخ دددوة قدددد أعتءدددداا )داس( مددددير الو الدددة ع دددى اث دددا خ دددوة ل,مددد  

اء. للمييد انظر:      الحلف  

Gromyko- Semenov , Op. Cit, P. 185. 

http://www.isn/
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 ليمندددددددددت فدددددددددي تضدددددددددون ذلددددددددد   أدر  الءدددددددددادة السدددددددددوفيت اسددددددددديما السدددددددددكرتير الثددددددددداىي للحددددددددديب الشددددددددديوعي املارشدددددددددا )

(, لخفاق ال,هود الدبلوماسية السوفي,ية في مند  دخدو  اتفاقيدة Kliment Voroshilov  1881-1962 فوروشيلوف

ددان ابدددد مدددن لفدددراء تغييدددر فدددي املسدددار السياسددد ي والدبلوماسددد ي,  و,تبدددا  سياسدددة أ ثدددر حددددة. ووفءدددا  بددداررم حيدددا التنفيدددذ,  لدددذا  د

عوت دددا الدددى الددددو  التدددي شدددار ت فدددي مدددؤتمر موسدددكو, لعءدددد املدددؤتمر الثددداىي للمتغيدددرات ال,ديددددة, فدددددت الءيدددادة السدددوفي,ية د

للددددو  األوربيدددة لحفدددو األمدددن والسددداله فدددي وارشدددو,  دددرد فعدددل ع دددى انضدددماه أملانيدددا ااتحاديدددة للدددى حلدددف شدددما  األطل ددد ي, وفدددي 

 مدددؤتمر وارشدددو الدددذي تمخدددض عنددده ان ثددداق ميثددداق وارشدددو, وادددذا مدددا 1955الحدددادي عشدددر مدددن أيدددار 
ددددل وضدددعنا امددداه عددددة , ُعء 

تسدداؤات من ددا: ملدداذا عءددد اافتمددا  فددي احدددا دو  اوربددا الشددرقية وبالددذات فددي وارشددو, ولدديم فددي موسددكو ؟  واددل فدداء امليثدداق 

دددان ضددددمن الحسددددابات السددددوفي,ية؟ ومددددا فددددي األسددددم واملبدددداد  التددددي قدددداه عل  ددددا امليثدددداق. اددددذا مددددا  ع ددددى وفدددده السددددرعة, اه اندددده  د

 ءادمة من الفال.سنحاو  توضيحه في الافحات ال
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 امل ح  ااث   

 (  ر أاس  ميث و راو,ر1955 ي و 14-11مت ي  راو,ر) 

, (1)( 1945 -1944تمكن ال,ي, السوفيتي بعدد ان أسدتحوذ ع دى معظددم دو  أوروبدا الشدرقية أثنداء السدنوات )

تغال  وااددددز ملعظددددم املددددوارد األمددددر الددددذي أدا للددددى اسدددد, مددددن فددددر  النظدددداه الشدددديوعي فددددي فميدددد  أنحا  ددددا باسددددتاناء يوتسددددالفيا

 عدن ذلد , لدم تكدن انالد  بدوادر مدن افدل ااع دراف بت لعدات وحافدات شدعوب 
 
ااقتادادية والعسدكرية فدي املن ءدة  فضدال

دددُل ع دددى أث دددا مسددتعمرات سدددتالينية, اسددديما ع دددى الادددعيد العسدددكري  لذ  اندددت سياسدددة  عامل
ُ
دو  أوروبددا الشدددرقية؛ بدددل  اندددت ت

وسده بأعددداد تشدكيالت سدوفي,ية, باملءابدل تدرددو فدي تاهيددا فيدو  أوروبدا الشدرقية بدأي ادد يء  سدتالين مسدرفة ناتادة عدن ا

 . (2)سوا األسلحة السوفي,ية الءديمة والتي عفا عل  ا اليمن

 مددددا اادددددتم سدددددتالين ب,نظددددديم توافدددددد الءددددوات السدددددوفيي,ية فدددددي أوربدددددا الشدددددرقية, لددددذل  أرسدددددل الضدددددبا  السدددددوفيت لتدددددولي 

-Konstanyin Rokossowsky 1896 وىسدددددتانتين رو وسوفيسددددكي  شدددددهرام املارشا )املناصدددد  الر يسدددددة, ومددددن أ

  اذ لددددم يكددددن سددددتالين وحتدددد  ذلدددد  الحددددين يثددددق فددددي ضددددبا  1949عدددداه  (  الددددذي تددددولى مهدددداه و ارة الدددددفا  البولنديددددة1968

 .ي  ثير من األحيانالفيالق الوطنية, اسيما تل  املرتب ة )بحر ات املءاومة(, وقت الحرب  التي  ان يتدم أبادت ا ف

  (3)في السياق نفسه  شهدت دو  أوربا الشرقية, اسيما في السنوات الالحءة مدن حكدم سدتالين اددرا باملمتلكدات

لذ  ددان ع ددى خلفدداء األخيددر وفددي املءدداه األو  خروشددوف, أعددادة دو  أوربددا الشددرقية تحددت التوفيدده السددوفيتي املناسدد   لددذل  

يدة في البداية للدى تنظيددم سياسد ي يمكدن عدن طريءده نءدل التوف  دات للدى حلفدا  م فدي دو  احتافت الءيادة السوفي,ية ال,د

ددان ع ددددى فضددددال عدددن, قيامهددددا بتغييدددر وتحسدددين ميرا  ددددا الدددذي ورثتدددده عدددن سدددتالين. لددددذا  ة, أوروبدددا الشدددرقي الءيدددادة السددددوفي,ية  د

  املرتب ة باألسلحة النوويدة فحسد ؛ بدل ال,ديدة أن تض  في ااعتبار الت ورات ال,ديدة في اي,ا  العسكري  ليست تل

طالبدددت الءيدددادة العسدددكرية , وعليددده  1949بءددددر تعلءهدددا ب دددرا م قدددوات حلدددف شدددما  ااطل ددد ي فدددي أوروبدددا الغربيدددة مندددذ عددداه 

وأوربيددددة شددددرقية مشدددد ر ة, للدددددفا  عددددن ااتحدددداد السددددوفيتي مددددن الل ديدددددات الداخليددددة  -السددددوفي,ية, لىشدددداء قددددوات سددددوفي,ية

                                                           

؛ ريددا  الاددمد , العالقددات الدوليددة فددي  123, ص1950-1945ليندداس سددعدي عبددد هللا, السياسددة األمير يددة تادداو املددد الشدديوعي فددي أوربددا  (1)

 ؛411-409, ص1986, املؤسسة ال,امعية للدراسات, د.ه. 1الءرن العشرين,مل/

Casaba Bekes ,The 1956 Hungarian Revolution in, History Cold War ,P. 6, Quoted in WWW.Wilson center  org 

.  

(2( Elizabeth Marbury  and Robort Bass, (editor), The Soviet- Yugoslav Controversy 1948-1958, (New 

York,1954), PP. 30-31. 

تمكن سدتالين مدن السدي رة ع دى اقتاداديات  دو  أوربدا الشدرقية عدن طريدق الشدر ات املسداامة ايختل دة, فضدال عدن اسدتيراد مواردادا مدن  (3)

 الخاه وفي ماا  ال اقة  لءاء مبالغ  ايدة, وتحت لطار تعويضات الحرب واذا ما فعلُه م  أملانيا الشرقية وانغاريا.ر

=Strut H.  Hughes, A History Contemporary  Europe,  (New York, 1961), PP. 369-70. 

http://www.wilson/


 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  68  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

حفددداظ ع دددى األحدددياب الشددديوعية املسدددي رة ع دددى الحكدددم فدددي دو  أوربدددا الشدددرقية فدددي حالدددة وقدددو  الحدددرب, األمدددر والخارفيدددة, وال

 .( 1)الذي يحتم عل  ا التوفه تربا لتح,يم  قوات الناتو 

 من عملية التحديث تل , وان 
 
وفق ما تءده  تدا من الوااز ان ع ى الحلفاء في أوربا الشرقية ان يكونوا فيءا

مكاندددة حءيءيدددة فدددي اي,دددا  العسدددكري السدددوفيتي, اذا تمدددت لعدددادة تنظددديم قدددوات م العسدددكرية, لدددذل  فدددان تشدددكيل تكدددون لهدددم 

اوربية شرقية مش ر ة, أصبحت خ وة من ءية لحل املشا ل امل را مة, وع ى ادذا األسداس ا يمكدن  -قيادة عليا سوفي,ية

ما تحءق عن طريق لىشاء ميثاق وارشو في منتاف  اس,بعاد لمكانية تشكيل تحالف سياس ي عسكري بين األطراف, واذا

دددنل الءيدددادة السدددوفي,ية اسددديما خروشدددوف مدددن الهيمندددة ع دددى أوربدددا الشدددرقية, و,دارة مفاصدددلها (2) 1955ايدددار عددداه 
ّ
, الدددذي مك

 السياسية والعسكرية وااقتاادية, األمر الذي منحه مياة حءيءية وعملية تفوق   ا ع ى منافسيه في  تل  املن ءة.

  رد  الكددرملين فددي اليددوه نفسدده بدداثعالن عددن 1955عءدد  دخددو  اتفاقيددة بدداررم حيددا التنفيددذ فددي السدداب  مددن ايددار 

 Georgy,  ما أوعي للى و ير الدفا  السدوفيتي )تيدورغي فو دوف(3)موعد عءد مؤتمر وارشو, وتسلي  أملانيا الديمءراطية

Zhukov )    ة باألسددرا  فددي انادددا  وصددياتة البنددود العسدددكرية املتعلءددة فدددي بضدددرور  ,(4) (1957تشددرين األو   -1955)شددبا

 .(5)التحالف متعدد األطراف وثيءة معاادة

سددعْت الءيددادة السددوفي,ية الظهددور امدداه الددرأي العدداه العدداملي بأث ددا تنددت ) مواقددف معتدلددة حيددا  فددي الوقددت نفسدده  

لذا قده خروشدوف مبدادرة لةدا  ي السلمية ل,سويل ا  ا مة انضماه أملانيا للى حلف شما  ااطل  ي  و,ث ا تبحث عن املساع

؛ 1956  والتددي دعددا ف  ددا الددى وقددف التاددارب النوويددة بدددأ مددن عدداه 1955السددالح وسددح  فتيددل األ مددة, فددي العاشددر مددن آيددار 

لا ان و,يءدداف سددباق ال,سددلز, و,فددالء فميدد  الءددوات األفن يددة مددن األملددانيتين الشددرقية والغربيددة, وع ددى الددرتم مددن أاميل ددا؛ 

تلد  املبددادرة  قددد فدداءت فددي الوقددت الضدداد   لذ لددم يبددقل ع ددى موعدد اىعءدداد مددؤتمر وارشددو سددوا يددوه واحددد  وع ددى مددا يبدددو ان 

                                                           

 . 6. ص1955أيار,  14,  5333فريدة اليمان, العدد  (1)

 املادر نفسه.( 2)

بان األملان (  ومفاداا Georgi M. Pushkinفوريي ه. بوشكين   وردت ملولوتوف تحذيرات من قبل سفيرو في برلين )1955آذار  في (3)

فمي  ااتفاقيات األخرا في حا  تسلي  املانيا. وم  ان الل ديدات لم   و 1949األملاىي لعاه -وا بإلغاء ااتفاق السوفيتيالشرقيين  ادد

تكن عسكرية, فاملؤسسة العسكرية في أملانيا الديمءراطية  انت تحت ايمنة السوفيت, لا أن ما خشيه مولوتوف, انحدار األحياب في 

املباد  واألفكار الرأسمالية, األمر الذي يضعف ميرر وفودر رالءوات السوفي,ية ف  ا ويحرفها اماه الرأي  أملانيا الديمءراطية وراء

العاه, لذل  وفد مولوتوف في ضرورة تشكيل تكتل سياس ي عسكري يضم فمي  اوربا الشرقية تحت ضل النظاه الشيوعي لكي ا تندرمل 

 وراء الراسمالية. انظر:

. W. V. D. W. B, Die internationale Situation und die Außenpolitik der Regierung der Sowjetunion, 

Auszüge aus dem Bericht des Ersten Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenministers der 

Sowjetunion, Dok. Nr. 8, März 1955, PP.27-8. 

 . "  لذا اقتض   التن يه  кову́ргийЖ́оГеبالروسية  بدد " و وف" والاواب او"فو وف انا  تل  شاد  في ن ق و تابة ااسم (4)

 (5)Robert Spencer, Coalition Perceptions of the Soviet Threat, 1950-1988, in the Changing Western Analysis of 

the Soviet Threat, (edited )by Karl-Christoph Schweitzer, (London, 1990), PP. 19-20 
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ادفها  ان لعالميدا, مدن افدل لحدرامل الددو  الغربيدة, واسديما الوايدات املتحددة األمير يدة أمداه الدرأي العداه, و,ظهدار ااتحداد 

ه  م  ذل  فءد وافهت املبادرة انتءادات من فان  بعض الألخايات السوفي,ية  ومن م السوفيتي بمظهر الداعي للسال 

ف مكانددة السددوفيت العسددكرية أمدداه  فددا وب مالدد   السددفير املفددو  السددوفيتي فددي األمددم املتحدددة, الددذي وفددد ف  ددا مددا ُيضددع 

 فددددي ت ددددوير السددددالح ان الوايددددات املتحدددددة  األرل:الوايددددات املتحدددددة, اذ اسدددد,ند اع راضدددده ع ددددى ميددددررين  
 
  بيددددرا

 
ق عددددت شددددوطا

اىسددحاب يتمثددل فددي  ااثــ   :؛ امددا امليددرر 1949النددووي  فددي الوقددت الددذي  ددان ااتحدداد السددوفيتي قددد بدددأ أولددى تااربدده فددي عدداه 

 واقد
 
 وأ ثدر سدكانا

 
وا فمي  الءوات العسكرية مما يمهد ال ريق للوحدة األملانية, اسيما وان أملانيا ااتحادية ا ير مساحة

 
 
 .(1)اقتاادا

رفضددت اثدارة األمير يددة مبددادرة خروشددوف فددي اليددوه نفسدده ودون دراسددة, اذ فدداء فددي الددرد: وع ددى الددرتم مددن ذلدد   

ــدث دلــى و س  راريــ ل ت  , ثددم أعءبدده تاددري  لددر يم ايددأة األر ددان  اي اــة ااراليــ ل املوحــدو  اد إدــ ةو اا ســةع]امل وي [... ي 

:"Davenport xwellMa 1955-1959 األمير يددة )ما سددويل دافنبددورت 
 
اــس   ــع مةــةحة ااراليــ ل املوحــدو ( قددا ال

للى  ااتحادية . وعليه  أ دت اثدارة األمير ية عيمها ع ى ضم أملانيا(2)"األمظية و ل ااس   ] ع  مل وي [ ي ملسوق ل ااق يب

 بتادرح حلف شما  األطل  ي وعده الل اون مد  امل الد  السدوفي,ية فيمدا يتعلدق بمسدألة مند
 
  تسدليحها  واتضدز ذلد  فليدا

(, الذي بين مدا اثصرار األمير دي ع دى James Hagerty 1953-1961)فيمم ااترتي  املتحدي باسم البيت األبيض

 دةيظ   د ووحيل كل ااضيرط ل ر سوي  دلى وحر   ضل  ع ا  و اا سةع يدال مـا ااـدىرل  ـع مسالة ال,سلي  قدا ال:

 .(3)ا ف و م  ااسر يل 

ظهددددر أن اتفاقيددددة بدددداررم وضددددعت السددددوفيت امدددداه تحدددددديات  بيددددرة  اسدددديما بعددددد لخفدددداق املسدددداعي الدبلوماسدددددية ي

ل,سددوية األ مددة, ولدددم يبددقل أمددداه الءيددادة السددوفي,ية مدددن خيددار سدددوا دعددوة الدددو   التدددي تددرب هم بمعااددددات تحددالف منفدددردة 

بددددو  أوربددا الشددرقية لألمدددن والسدداله, والتوقيدد  ع دددى  لالفتمددا  فددي العاصددمة البولنديدددة وارشددو وعءددد املدددؤتمر الثدداىي الخدداص

يمكن ددا تددوفير الضددمانات الال مددة   وتأسدديم قيددادة عسددكرية مشدد ر ة   مت هــدو ااةــدااة رااوتــ رد رااو ــ ةل املشــ" ك  

دددرحل سدددابءا : ملددداذا وارشدددو مكدددانلادددد العددددوان الدددذي تمثلددده أملانيدددا ااتحاديدددة
ُ
اىعءددداد  , وادددذا مدددا عددداد بندددا الدددى ال,سددداؤ  الدددذي ط

املدؤتمر, فددي الوقددت الددذي  دان الراعددي وايخ دد  لدده الءيددادة السدوفي,ية؟ والددرا ز فددي ذلدد  ماموعددة أمدور من ددا: لددذر الرمدداد فددي 

العيددون, أي بمعردد  ان ااتحدداد السددوفيتي  سدد  دو  أوربددا الشددرقية عددن طريددق اثشددارة لا اندده ي ددتم بمسددالة أمن ددا, وذابددت 

الين الءا مدددددة ع دددددى اافتيددددداح العسدددددكري,  مدددددا لن بولنددددددا أ ثدددددر مدددددن تدددددأثر مدددددن العمليدددددات تلددددد  السياسدددددة التدددددي سدددددار عل  دددددا سدددددت

العسكرية في سنوات الحرب العاملية الثانية, واأل ثر من اذا, او املوق  ال,غرافي, فبولندا تتمت  بموق  فغرافي اس راتي ي 

ْت املمدددددر التدددداري ي للحمددددالت الروسددددية , فضددددال عددددن امتال هددددا, قدددددوات (4)ع ددددى مدددددر التدددداريخ بالنسددددبة لالتحدددداد السددددوفيتي, اذ ُعددددد 

                                                           
(1) US Department of State ,Disarmament Documents, 1945-1959, Proposal of the Soviet Government on Arms 

Control and the Prohibition of Atomic Weapons and the   Elimination of the Threat of a New War", 10 May 

1955.  Vol. 1 (Washington: US Department of State, 1960), PP. 456-57.  
(2)US Department of State, P .456   

(3) Ibid , P. 457. 

 ( تو ر  دو  ميثاق وارشو. .3للمييد عن موق  بولندا انظر خارطةرقم ) .(4)
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فْت بأث ا ا ير قوات عسكرية تير سوفي,ية داخل الكتلة الشرقية,  ما ا يمكن لتفدا  امليدو  الكبيدر للحديب  عسكرية ُوص 

ة ااشددد را ي البولنددددي حيدددا  ااتحددداد السدددوفيتي. وفدددي أثدددر مدددا تءدددده, عمدددل ااتحددداد السدددوفيتي ع دددى وضددد  الءيدددادات العسدددكري

 .(1)البولندية تحت لمرته عن طريق اع اء املناص  العسكرية لكبار الءادة والضبا  السوفيت

فددي ضددوء ذلدد   اث ددت ااتحدداد السددوفيتي بأندده لدديم لديدده الءدددرة فددي الدددفا  عددن سدديادته وسددالمة أراضدديه فحسدد ؛ 

 للمؤتمر, للتأ يد
 
لشعوب وحكومات دو  أوربا الشرقية, بأن  بل وحلفا ه  لذا فاء اختيار الءيادة السوفي,ية لبولندا مءرا

الهددددف مدددن التحدددالف نددداب  مدددن حرصدددهم فدددي ضدددمان وحددددة وسدددالمة أراضددد ي دو  أوربدددا الشدددرقية  وان العمدددل ضدددمن تحدددالف 

موحد يمثل أام أاداف تل  املرحلة.وعليه  أصر ااتحاد السوفيتي ع ى من  تسلي  أملانيا ااتحادية  فضال عن, امل البة 

ها للددددى حلددددف شددددما  األطل دددد ي  مدددد  لقامددددة نظدددداه للتددددوا ن العسددددكري فددددي أوربددددا  تلدددد  فددددي اثشددددكالية التددددي سدددديتم بعدددده انضددددمام

 .1955 -مناقشل ا في اذا البحث وذل  في مؤتمر وارشو الذي  فرا في الحادي عشر من  أيار

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (1) Neil Fodor ,the Warsaw Treaty Organization, A political and Organizational Analysis , (Palgrave 

Macmillan ,London ,1990), P. 31. 
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 (3ى وطة وام )

 (1) رز   ةرل ميث و راو,ر

 
                                                           

(1).Jone Beared & Joun Beared. Op. cit.p. 27.. 

 عل  ا وفق موضوعات األطروحة وقد أفرا الباحث التعديالت 
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يثاق وارشو, و ان مسألة من يمثل الدو  املشار ة في امليثاق بغاية األامية  فمن وفق ما تءده  ت يأت األفواء لعءد م

فانم ا ارتأت الءيادة السوفي,ية, بان من يمثلها في املؤتمر ينبغي ان من الألخايات املرموقة  لذا وق  ااختيار ع ى ر يم 

 من خروشوف (1)( 1958اذار -1955شبا   Nikolai Bolganin بول,انين  نيكوايالو راء)
 
, الذي  ان مءربا فدا

وعسكري مح رف له با  طويل في التعامل م  املسا ل العسكرية  فءد سبق وان شغل منا  و ير الدفا  للمدة )آذار 

, في Mohamed Sheeho((2)(, اما فمهورية البانيا فءد ترأس الوفد ر يم الو راء )محمد ش  و 1955شبا   -1953

,أما فمهورية VelikoChervynkov( (3)يا الشعبية ر يم ال,مهورية )فالكوتشيرفينكوف حين مثل فمهورية بلغار 

, وترأس وفد فمهورية أملانيا Andras Hegedos((4)انغاريا فءد ترأس الوفد ر يم الو راء )اندراس ايايدوس 

مالم الو راء )فو يف  , وعن بولندا الشعبية ر يمOtto Grotioll((5)الديمءراطية, ر يم الو راء )اوتو فروتيو  

, ومثل تشيكوسلوفا يا (7) (Gurgi Dig, وعن رومانيا ر يم الو ارء )تورتيو ديجJoseph Siranquez( (6)سيرانكيويي

ها و ير الدفا  نوفوتري انتونينالسكرتير األو  للحيب الشيوعي )
ّ
ثل ّهْت الدعوة للاين الشعبية بافة مراق , ومل (   ما ُوف 

                                                           

 مولوتدوف 1)
 
سدوفيتي فدي السدفير ال  A.A Zorin و يدر الددفا   أ. أ.  وريدن Zhukov و يدر الخارفيدة,  و.  فو دوف Molotov (ضم الوفدد ايضدا

 . Poznan .  وبو انوف S. Kunev فضال عن عدد من الءادة العسكريين في ايأة األر ان السوفي,ية من م س.  ونيف بولندا  

Anna Radziwił, Wojciech Rokoszowski, ( Historia Europy Wschodniej 1945-1990), P.149. 

 وو ير الدفا  : ,ة, ضم الوفد  ال من النا   األو  لر يم الو راءو ير الخارفي Bihar Shtila( فضال عن: بم ار ش,يال 2)

Secret Documents, Central Intelligence Agency- CIA -, Warsaw Treaty and its Value ,for the Soviet Union 

Archive, Doc No. 5, Vol.1,  (4 September, 2002), P. 3. 

و يددددر الخارفيددددة,  Manchu Wiltovمنشددددو ويلتددددوف نا دددد  ر دددديم الددددو راء؛  Raiko Damianov: رايكددددو داميددددانوف (وقددددد ضددددم الوفددددد3)

 للمييد انظر:ر يم ايأة ار ان ال,ي,. Piotr Panchevskyبيوترباىشيفسكي 

Ibid,P.3-4. 

ارفيدة, وافددوس و يدر الشددؤون الخ Ianus Baldewskiو يدر الدددفا  , ايدانوس بولدددويي ي Stephen Bata(ضدم الوفدد  العءيددد سد,يفن باتددا 4)

 :                                                                                                           السفير املفو  لل,مهورية الشعبية في بولندا Lagos Dargusدارفوس

Secret CIA Documents, The Warsaw pact, Its Role In Soviet Bloc Affairs From Its Origin to the Present Day, 

Doc No.133,( 6 May, 1996), P. 30. 

و يددر الشددؤون  Luther Solenالنا دد  الثدداىي وو يددر الداخليددة, ولددوثر سددولن Walter Wilt Stoffضددم الوفددد ايضددا: ول ددر ويلددت سددتوف  (5)

. نا د   Hainesو يدر اليراعدة , والعءيدد ايةدا  Manz Richlet, و مانيري,شدلت  Wagonostochkiالخارفيدة ,  واملارشدا  واوتونوس,شدكي 

 السفير املفو  ل,مهورية املانيا الديمءراطية في بولندا: Stephen Heinemannو ير الداخلية , وس,يفن ايمن 

Ibid, P.30. 

 سكر وسدددكي لوو يددددر الددددفا  , وستاىسدددد Konstantin Rokossovski ضدددم الوفدددد ايضددددا املشير)مارشدددا (,  وىسددددتانتين رو و سدددكي(6)

Stanisław Skrzowski    و ير  الشؤون الخارفية, ونا به ماريان ناسي ويكي Marianne Nasez Koeki انظر . 

Ibid., P.31. 

و يدر الشدؤون الخارفيدة, والعميدد  Simeon Buggye, وسدميون بدوتياي ر ديم ار دان ال,دي,  El Pudenarasايدل بودنداراس ضدم الوفدد  (7)

السددفير  Marian Florin Inescu ر دديم أر ددان حددرب الءددوات املسددلحة , ومددارين فلددورين اينيسددكو  Ion Tutu Vinoأيددون توتوفينددو 

 املفو  في بولندا:

Ibid., 
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(, الذي واز وفهة نظر ال,مهورية الاينية في دعمها للخ وات التي تءوه   ا MengTihui  وي املارشا  )مينج ت

 
 
[ مةيرد ما ااشتب ااةي ي 600:  ا وحيل  ةرموظ  ااة د ر]الءيادة السوفي,ية لتاّن  مخاطر تسلي  املانيا قا ال

 .(1)  م   ةرم ل ر,ترن اادرل ااةديقة مراجهة املتوديا      حقيق ااظة  اانه ئ

دْت فلسدات املدؤتمر فدي تمداه السدداعة السادسدة مدن مسداء يدوه الحددادي عشدر مدن ايدار عداه  حل , وحسدد  1955افُتت 

العددرف الدبلوماسددد ي  دددان ع دددى فو يدددف سددديرانكيويي ر ددديم مالدددم الدددو راء البولنددددي افتتاحهدددا  بيدددد أن امللفدددت للنظدددر قيددداه 

 بدددان فميددد  الددددو  املشدددار ة فدددي املدددؤتمر قدددد فوضدددت بول,دددانين ر ددديم و راء ااتحددداد السدددوفيتي بدددذل  األمدددر  أع
 
 دددى ان باعدددا

ااســـــــ ةو اا ماـــــــ   رميثلـــــــع األمدددددددور وبادددددددورة  املدددددددة بأيددددددددي الءيدددددددادة السدددددددوفي,ية. وممدددددددا فددددددداء فدددددددي خ ددددددداب بول,دددددددانين قولددددددده:"

ااــــدرل هظ اك م ــــد  ا يــــل اةسي اــــة احو وجيــــة ااســــر ي يةاهر اد اي اــــ ظ  تســــ ظد دلــــى م ــــد  ايظــــ د اةوتــــ يتا راد 

م ل ااشيردية تسـويد مـا هـ ا امل ـد  راـيةة ححي يـة اااشـ ية مـا  هـرال اححـ رن رمت و تهـ  رمـا اجـل  ـي د اححةر 

 مـا اجـل  رطيـد ااسـ م رتت يـ  ا ري  ـب يـأم ىطـرال  وخـ ه  
 
ااس م رااطيأوسظةا   ال ح ة ااسـر ي ي يقـرة صـ اد 

 .(2)"ية الم ل دلى  ليتةم ه ا ةرم ل اادرل األى    ع ذاك اال ل  ا ردةيه تتةق اححةرمة ااسر ي 

للتعامددددل مدددد  املتغيددددرات الددددى  اححةــــ  ة  يظهددددر أن ااتحدددداد السددددوفيتي وفددددد فددددي تحالفدددده مدددد  دولددددة أوربددددا الشددددرقية,

  ااـ ةل أحدثل ا اتفاقية باررم ومسالة تسلي  أملانيا, ومن ثم يمكن وصف امليثاق, بالدفا  السل ي وان احد اادم وسدا له

كري او العالقددات الدوليددة, الددذي يسدد,ند ع ددى نظريددة مبدددأ الءددوة فددي موافهددة الءددوة املضددادة, ممددا فددي ماددا  التخ ددي  العسدد

. ومددن افددل ان يأخددذ (3)يحءددق مبدددأ التددوا ن الدددولي فددي  افددة األصددعدة سددواء  انددت العسددكرية اه ااقتاددادية اه السياسددية

 ضددددد الدددددو  و سدددد  ثءددددة الددددرأي العدددداه وحكومددددات ااتحدددداد السددددوفيتي دورو  حددددامي أوربددددا, 
 
أوربددددا الشددددرقية تددددم تعب ددددل م فكريددددا

 الغربية
 
: جييـ  ةراظـ  مة"زمـة  ييـ    لذ أ د بول,انين في خ اب اافتتاح ع ى أاميدة امليثداق وطلد  اثسدرا  فدي عءددو قدا ال

ألروبـ ا يينه   ق ي ـ   ـع مت هـدال ااةـدااة رااوتـ رد ااثظ فيـة  اا ـي  ةل رمـ  زااـل ةروا مهيـ   ـع  ي يـة األمـا رااسـ م ا

 .(4)اةا  ع اار   اا اها ه ا ام يتد ك  ي  

 أن مددؤتمر وارشددو,  ددان خ ددوة للددى األمدداه فددي طريددق ضددمان ااتحدداد السددوفيتي ايمنتدده العسددكرية ع ددى 
 
يتضددز فليددا

 للدددرأي العددداه
 
 مءنعدددا

 
  لذ دو  أوربدددا الشدددرقية, لذ وفددددت الءيدددادة السدددوفي,ية فدددي األسدددباب التدددي أدت للدددى تشدددكيل امليثددداق تيريدددرا

 فدي الدرد ع دى تلد  الخ دوة بإىشداء 
 
 من ءيدا

 
لْت اتفاقية باررم وانضدماه أملانيدا ااتحاديدة للدى حلدف شدما  ااطل د ي  سد با

ّ
ث مل

                                                           

 مد  ذلد  ادد ت  وي بالتدخل الايري فدي حدا  قيداه حدرب أوربيدة ع دى الدرتم مدن  ونده  دان مراقبدا فءد  ولدم تكدن لده سدل ة اتخداذ الءدرارات, (1)

ن الدددى امليثددداق, شددداث ا شدددان الددددو  الشددديوعية تيدددر األوربيدددة من دددا  وريدددا الشدددمالية و وبدددا ويوتوسدددالفيا, فددداألخيرة  اندددت قدددد  فلدددم تنضدددم الادددي

 انضمت الى حر ة عده اانحيا  ولم ترت  بال,سل  السوفيتي ع ى بلدان شرق أوربا. انظر

 ؛146,ص1970 انون الثاىي, ة السادسة,,السن 19اندر يج  وربنسكي, حلف وارسو , مالة السياسة الدولية ,العدد 

The New York Times,12 May,1955,P. 6. 

  (2) W .V .D .W , Erklärung von Premierminister Bulganin in Warschau , Dok Nr. 11. Mai 1955, P. 37.   

 .184-181لسماعيل صيري مءلد  ااس راتاية والسياسة الدولية  ص  (3)

(4) Neil Fodor , Op. Cit ,P. 35. 
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ميثدداق وارشددو, أمددا السدد   الحءيءددي فدديكمن فددي الرتبددة السددوفي,ية لتحءيددق التكامددل العسددكري مدد  دو  اوربددا الشددرقية مددن 

 عدن  العامدل النف د ي , و,ع اء الافة الشرعية في ت(1)فهة
 
وافدداا العسدكري الددا م فدي شدرق أوربدا مدن فهدة اخدرا  فضدال

 فددي سددلو  اليعمدداء السددوفيت عءدد  تشددكيل حلددف شددما  األطل دد ي وقددرار تسددلي  أملانيددا وضددمها فددي صددفوفه. 
 
الددذي أثددر  سددلبا

 .(2)د الحرب العاملية الثانيةمما  ّ,ل بت ويرام للمعاادات الثنا ية التي ابرمواا م  دو  أوربا الشرقية أثناء وبع

دددددم املددددددؤتمر ع ددددددى أربددددد  فلسددددددات للمدددددددة )  ّس 
ُ
(, تندددددداو  ف  ددددددا اي,تمعدددددون قضددددددايا مهمددددددة, وقددددددد  1955أيدددددار   14-11ق

ددْت ال,لسددة األولددى ملسددألة تسددلي  أملانيددا وسددبل موافهل ددا, وفددي ال,لسددة الثانيددة أشددار املشددار ون الددى ضددرورة الددرد ع ددى  ال ّا 
ُ
خ

يددق توحيددد ال,هددود العسددكرية والدبلوماسددية لدددو  أوربددا الشددرقية, فددي حددين ناقشددت ال,لسددة الثالثددة اتفاقيددة بدداررم عددن طر 

مسالة وض  الل,ان اثدارية والعسكرية وت ي ة الءادة العسكريين, في حين درست ال,لسة الرابعدة تشدكيل قيدادة مشد ر ة 

 .(3)للءوات املسلحة ووض  برنامج عسكري خاص للدو  األعضاء

الادددددد  دعددددا بول,ددددانين فددددي ال,لسددددة األولددددى للددددى لقامددددة تحددددالف عسددددكري أوربددددي شددددرري فديددددد يتوافددددق مدددد  وفددددي اددددذا 

السياسات السوفي,ية ال,ديدة في فم  لنحداء العدالم, مس,شدهدا بدالتوترات الدوليدة فدي  دل لنحداء أوربدا والشرق,وأوادز أن 

ااف اي اـة ااقـرو اايلعادة تسلي  أملانيا او   بيـة املسـوةهية مـا ااسي اـ ل األم   يـة اا ـي  مل ة مث ل آى  دلى مر

.  مددا علددق ر دديم وفددد أملانيددا )الديمءراطيددة( (4)تســ ى إلــى  طريــق ااةوةــة ااســر ي ية ي اقرادــد رااوح افــ ل ااتســة ية  

:  اـد وحـع ااتسـة يرد األم   يـرد رمسـ ودرهم مـا اوتو فروتيو , ع ى الخ ر النداتج مدن تسدلي  أملانيدا ااتحاديدة قدا ال 

                                                           

(1)  Secret CIA Documents ,The Warsaw pact  ,Its Role In Soviet Bloc Affairs From Its Origin to the Present 

Day, Op .Cit, P. 37 ؛                                     

 .146-145اندر يج  وربنسكي, املادر السابق, ص

كري والسياسدددد ي فدددي أوربددددا الشدددرقية ملرحلدددة مددددا بعدددد الحددددرب العامليدددة الثانيدددة, وقددددد شدددرعوا لتوافدددددام بددددا اثعدددداد السددددوفيتي للتكامدددل العسددد (2)

, بدالءو  1945العسكري   دف العمل ع ى اس راتيايات ا السياسية, وقد أعدرب سدتالين عدن تلد  الرتبدة الدى ميلوفدان دفدالس فدي نيسدان 

  عل  دا نظامده   ومدن ادذا املن لدق تدم تأسديم ندواة الحكومدات الشديوعية اذو الحرب لم تكدن  مدا  اندت فدي املاضد ي ومدن يحتدل ار  يفدر 

املن,شددرة فددي بلدددان أوربددا الشددرقية   وتنظدديم قددوات مددن فيددو  تشيكوسددلوفا يا ورومانيددا وبولندددا وانغاريددا الددذين قدداتلوا الددى فاندد  ال,ددي, 

فدر  الهيمندة السدوفي,ية والتدي انل دت فدي توقيد  سلسدله مدن السوفيتي, وعمد ستالين الى لتالق أوربا الشرقية عدن النفدوذ الغربدي , لغدر  

 بددين الدددو  األوربيددة وااتحدداد السددوفيتي التددي عددد الددبعض من ددا متوافءددا ملددا فدداء فددي ميثددا
 
 عسددكريا

 
ق املعاادددات الثنا يددة , التددي أسسددت نظامددا

ربدا , وفداء فدي شدرو  املعااددات ادو ان تكدون وفءدا األمم املتحدة, وقد اعتيدر السدوفيت ان ادذو املعااددات تح دي املكاسد  الشديوعية فدي أو 

, 1945, بعددددداا مدددد  بولندددددا فددددي نيسددددان 1943-ااتحدددداد السددددوفيتي مدددد  تشيكوسددددلوفا يا فددددي  -ملبدددداد  األمددددم املتحدددددة ومددددن ابددددر  املعاادددددات

ملعاادات تكدون سدارية املفعدو  , ومن ابر  بنود تل  ا1948, وبلغاريا شبا  1 1948, رومانيا  انون الثاىي1948وانغاريا  انون الثاىي 

  وتتعهد الدو  بالدفا  عن األخرا ,  وتس   فء  معاادات صداقة , وقابلده للتمديدد فدي حدا  تءددمت أحددا الددو  فدي 
 
ملدة عشرين عاما

 ذل  : للمييد عن تل  املعاادات وبنوداا:

 .126-123, ص1978وت , محمد اي,ذوب, العالقات الدولية, فام  بيروت  العربية  مكتبة سكاوي, بير

(3)  Neil Fodor , Op. Cit., P. 32.  

(4)   Pravda , 11 May, 1955, Quoted in: Neil Fodor , Op. Cit., PP. 35-36. 
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األمل د ااي بي د  ع إاظ ل اا روداو غ يق رل ا ف ايـة يـ و   راـ او دسـة و األمـة األمل ويـة   يـ   و ددهـ  ااتسـة ية مـا 

 حودمــة . ومددن وفهددة نظددر فروتيددو , ان اددذا األمددر أسددهم بتحويددل أملانيددا ااتحاديددة للددى نظدداه قددا م ع ددى الحددرب, (1)جديــد 

الذي  ادل من مخداوف أملانيدا الديمءراطيدة, لدذل  أخدذت تؤيدد فميد  دعدوات ااتحداد األمر املة حع االمب ي اية األم   ية ا 

 . (2)السوفيتي من افل تدار  الوض , والحفاظ ع ى امن وسالمة الشع  األملاىي

 عن ذل   لدم يءتادر املوقدف األملداىي ع دى التن يده بخ در انضدماه أملانيدا ااتحاديدة لحلدف شدما  األطل د ي 
 
فضال

لد  فدي ضدرورة تدوفير الحمايدة ألملانيدا الديمءراطيدة عدن طريدق لرسدا  وحددات عسدكرية مؤقتدة لحدين ل مدا  فحس ؛ بل طا

لىشددددددداء ال,دددددددي, الدددددددوطري, فءدددددددد طالددددددد   عددددددديم الحددددددديب ااشددددددد را ي وال دددددددر أوليرخدددددددت, عءددددددد  ان أدر  مخددددددداطر تسدددددددلي  أملانيددددددددا 

فا  عددددن حدددددوداا, وقددددد أيدددددت بعددددض الوفددددود   تشددددكيل وحدددددات ال,ددددي, األملدددداىي الشددددعةي, لي,سددددر  ألملانيددددا الددددد(3)ااتحاديددددة

ان وضدددد  قدددوات ع ددددى الشددددري   نوفددددوتري فو يدددفاملشدددار ة فددددي لرسددددا  وحددددات الددددى أملانيددددا, اسددديما تشيكوسددددلوفا يا, اذ وفددددد 

الحدددددددودي ألملانيددددددا الديمءراطيددددددة ضددددددرورة مهمددددددة, اسدددددديما وان األخيددددددرة يرب هدددددددا موقدددددد  فغرافددددددي حيددددددوي بددددددين  ددددددل مددددددن بولنددددددددا 

 .  (4)لذل  فان مسالة أمان األخيرتين مرتب ة الى حٍد ما بأمان أملانيا الديمءراطيةوتشيكوسلوفا يا, و 

وفي ال,لسة الثانية من افتما  وارشو املنعءدة فدي الثداىي عشدر مدن أيدار, أ دد الوفدد الاديري ع دى أاميدة التعداون 

 ما أيّد فكرة لىشاء ال,ي, األملداىي الشدعةي,  بين دو  أوربا الشرقية لدرء الخ ر الذي تمثله ااميريالية األملانية ال,ديدة,

 ": 
 
اد جيهرويـــة ااةــــ د ااشــــت ية  تيــــد  ي مـــ  اــــ او جيهرويــــة  مل ويــــ  وعيدددر عددددن ذلددد  نا دددد  ر ددديم الوفددددد "تشددددن يدددو" قددددا ال

اادييق اطيـــة  ـــع إ شـــ   جـــست ااشـــتبا راالوضـــي م اةقيـــ ةو املر ـــدو اةـــدرل األدضـــ    ـــع راو,ـــرا راد  ةـــك ا جـــ ا ال 

ة ي احســ ة ألمل ويــ   حســبه يــل اامــا اح يــ عع  ــع اروبــ  رااتــ اما ااــ م ط ملــ  هدة ــه االمب ي ايــة األم   يــة اسســل مهيــ

 . (5)" حل  ط   ااقض   دلى ااشيردية

                                                           

(1)  W. V. D. W  . Diskussionen des Zweiten Europäischen Rates für Sicherheit und Frieden in Warschau am 

Dok Nr. 12, 11 Mai, 1955, P. 59-60. 

(2) Ibid,PP.60-69 .  

ت رق الوفد األملاىي في ال,لسة األولى الى ا ثار التي سي رت  عل  ا تسلي  املانيا ااتحادية, وذ ر بأنه سوف يتم تسلي  أ ثر و  ذ الادد  (3)

ن, من م ثيودور بالن  الذي فرقة عسكرية, ولم يكمن الخ ر في اذا فحس , بل بما تضم تل  الفرق من ضبا  اتلر السابءي 12من 

أىشأ املنضمات ااستخباراتية, ورساعدو املال ه ادولف اوسينار, وااني, وتيرام من الضبا  الذين  ان وفودام يشكل خ را, عن 

مءراطية طريق بعث روح الكرااية والبغض والدعوة ألحتال  أراض ي املانيا الديمءراطية من افل لعادة توحيداا, ولهذا فان أملانيا الدي

 توافق ع ى اثفراءات السوفي,ية الءا مة في وارشو وت ال  بإرسا  بعض الءوات لتامين حدوداا.للمييد انظر:

P. H. P  " Records of the Warsaw Pact Political Consultative Committee, 1955-1990", Заявление первого 

заместителя премьер-министра Германской Демократической Республики (Вальтер Альбрехт), 

документ №. 117 от мая 1955 года, стр. 1-8.   

(4) Ibid.,  

(5)  P. H .P,  "Records of the Warsaw Pact Political Consultative Committee, 1955-1990" , Заявление 

наблюдателя от Китайской Народной Республики и заместителя Председателя Комиссии 

национальной обороны Китайской Народной Республики (Чэнь Юнь). Во время Варшавских 

заседаний, Документ № 13 и часть 1, май 1955 года, стр. 1-3.  

http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/colltopic3bcf.html?lng=en&id=14465
http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/colltopic3bcf.html?lng=en&id=14465
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بمءابل ذلد   عارضدت بعدض الوفدود مسدألة لرسدا  قوات دا للدى أملانيدا الديمءراطيدة, اسديما بلغاريدا ورومانيدا, و دان 

 ع ى أ
 
, الى حلف شما  (1) (1952ساس  وث ما قد أصبحتا محاطتين  بالخ ر ع ى اثر انضماه )تر يا واليونانامليرر قا ما

األطل  ي, ون,ياة املوق  ال,غرافي فعل من ما دو  موافهة م  دو  األطل د ي, األمدر الدذي يت لد  من مدا اثبءداء ع دى قوات مدا 

  . (2)في حالة استعداد تاه تحسبا ألي طار  

 يعردددي لن بلغاريدددا ورومانيدددا لدددم تؤيدددد التوفهدددات السدددوفي,ية فدددي عءدددد امليثددداق, بدددل ع دددى العكدددم, فءدددد تيدددر لن ذلددد  ا

 يثـــل (, لثنددداء نءاشدددات ال,لسدددة الثالثدددة :" Raiko Damianov صدددرح نا ددد  ر ددديم الدددو راء البلغددداري )رايكدددو داميدددانوف

 دا و  ة اادرل األدضـ    جـ ا   ـداي   مشـ"  ة مـا  
 
جـل اححفـ ظ دلـى ااسـ م  ـع اروبـ  رااـد  ل مت هدو راو,ر تت   ا

. لدذا وفدددت بلغاريدا فدي عءددد امليثداق, ضدرورة مهمددة (3)دظـه ي  مـل اــرتهما مـ  ااـددم اا  مــل مـا األمـة ااةــسظية ااتيييـة 

 لإلفادة منه, اسيما بعد انضماه تر يا واليونان الى حلف شما  األطل  ي.

, فءددد أعددرب ر دديم الوفددد الهنغدداري اثندداء ايحادثددات عددن موقددف فددي السددياق نفسدده  أيدددت انغاريددا اىعءدداد املددؤتمر

 
 
ا  روــه  ة  الــى  هــم راضــع ملت ــ  اال,ــ" ا يةا راد ملت هــدو راو,ــر  1955:  اقــد  صــ ح دــ م  حكومتدده قددا ال

 
 مهيــ 

 
د مــ 

  ـــع  حقيـــق اهـــدا  اال,ـــ" ا ية دـــا ط يـــق  حقيـــق ااوتـــ رد رتت يـــ   مـــا ااشـــترن 
 
يدددة , ثدددم أوادددز أام(4) ةروا راضـــح 

:  اد مش و وظ   ع ه   املظيية اد مظحوظ    صة  ا مـة ورايـط دلـى وطـ و رااـ ا اذ ر ـ ل املعاادة بالنسبة لهنغاريدا 

. (5)اظــــ  إم  ويــــة  حقيــــق ااوتــــ رد مــــ  ااــــدرل اال,ــــ" ا ية األىــــ    ــــع امل ــــ الل ااديةرم اــــية رااسي اــــية رااتســــة ية 

 . (6)  دي  ا   روي    وفهة النظر الهنغارية وعليه  فان التوقي  عل  ا ضرورة مهمة  وث ا حس

     :
 
  إد ااـــدراف  احح  يـــة  ـــع مدددن فانددد  اخدددر, ذ دددر ر ددديم الوفدددد األلبددداىي محمدددد شددد  و لثنددداء للءددداء  لمتددده قدددا ال

اارالي ل املوحدو األم   ية ا مل ي ش    مسأاة تسةيح  مل وي  ااي بيةا رهـ ا يت ـي إوهـ  تسـ ى   شـ   ارادـد دسـة ية 

ةـب  األمـ  تت يـ  ارا ظـ  ااد  ديـة دـا ط يـق ةدـم جدي
 
م اال," ا يةا مي  ي يد مـا ىطـ  اححـ نا اـ اك  ط

 
ي

 
دو  د ااظ

,  ةـ و إ شـ   ويـ م ام ـي جيـ عع  ـع  روبـ ا الد اححفـ ظ دلـى ااســ م  ـع اروبـ  يت ـي اححفـ ظ دلـى ااسـ م  ـع ااتـ ام اجيــ 

                                                           

للمييدد عددن انضددماه تر يددا واليونددان الددى حلددف شددما  األطل دد ي انظددر : بدداثىم: املسدداامة ال ر يددة فددي الحلددف األطلن ددي , ترفمددة فددال  عبدداس  (1)

 . 299-298,ص1955, تمو  32السنة  2رية , العد ,اي,لة العسك

John Shea, Macedonia and Greece, the struggle to defins a new Balkan  Nation,  (Jefferson, North Carolina, 

Mcfarland& Company ,lnc ,publishers,1997),PP .1-3. 

(2)  New York Times, 11-14 May 1955 .  

(3) P. H. P, Documents of the Political Advisory Committee of the Warsaw Pact, 1955-1990, Declaration of the 

Deputy Prime Minister of the People's Republic of Bulgaria (Raiko Damianov), Doc No. 13,12 May 1955, 

PP.1-5.  

(4)  P. H. P, Proceedings of the Political Advisory Committee of the Warsaw Pact, 1955-1990, Meeting of the 

Political Advisory Committee established pursuant to the Warsaw Pact, Statement by the President of the 

Council of Ministers of the People's Republic of Hungary Comrade (Andrés Higedu), Doc. No. 6, Vol. 1, 

1956, PP. 1-5.   

(5) P. H. P, Proceedings of the Political, P.2.  

(6) Ibid, PP.2.3.  



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  77  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

تطــــ    صــــة ألا  ويــــ  مــــا اجــــل ت  يــــ 
 
ت يــــ   منهــــ  الاــــيي  مــــا احوطــــ  ااــــ م  يثةــــه اايروــــ د دقــــب اد مت هــــدو ر و,ــــر ت

م اا  اي اية 
 
ي

 
 . (1)اوضي مه  الى ااظ

فدددي حدددين عيدددر عدددن وفهدددة النظدددر البولنديدددة حدددو  الخ دددر امل رتددد  ع دددى انضدددماه أملانيدددا ااتحاديدددة الدددى حلدددف شدددما  

ا ميثلـع ااقـر  ااي بيـة ر ـع مقـدمده  :   اط مل  اصطدمظ  يلداو ااتـدر مـاألطل  ي, ر يم الوفد فو يف سيرانكويي قا ال

اادراف  احح  ية  ع اارالي ل املوحدو األم   يةا  ةك اادراف  اا ي  ظه ل ااتدا   ي ل األمة اا راظدية ر ى ه  تسةيح 

ثددم نبدده سدديرانكويي عددن األثددر الددذي سددي رت   مل ويــ  اال ح ةيــة ر ــيه  اةوةوــل ااي بــ  ا شــ ل ىطــ ا م  ,ــ ا دلــى اموظــ   ا 

 ع ى 
 
: اد ااقرال ااتسة ية األمل وية  حشأ م و  ى  ا اةا ه   امل و مله و ي ألاـةحة اححديثـة ييـ  تسلي  أملانيا مؤ دا

, لددذا (2) ــع ذاــك  اــةحة ااــدم و ااشــ ملا اــ اك ال ييةــا  د وضــ   يــديظ  دلــى جظــب ا ــ   األووقــ مي  د يســوتي رد   ب ظــ  

عالدة لتحءيدق األمدن فدي أوربدا الشددرقية عامدة وفدي بولنددا بشدكل خداص, ملندد  دعدا الءيدادة البولنديدة للدى البحدث عدن مسددارات ف

 .(3)وقوعها بيد األملان مرة اخرا 

 ليدداو  
 
  يأوــه ارل فددي الوقددت نفسدده  سدداندت بولندددا م الدد  أملانيددا الديمءراطيددة فددي لىشدداء ال,ددي, الددوطري واصددفة

. وخددددتم سدددديرانكويي  المدددده داعيددددا للددددى دعددددم ااتحدددداد ة  جــــست يــــ   ط ي اوق ايــــد ااثرويــــة اايظيــــة اةط قــــة اات مةــــة األمل ويــــ

: 
 
. وعليده  وفدددت الءيدادة البولنديددة (4)  ي قــا اال حـ ة ااســر ي ي صــديقظ  اححقيقـ  اار يــد السدوفيتي فدي سياسددته قدا ال

أسدمته في ميثاق وارشو خير وسيلة لتحءيق أمن ا   مدا أّيددْت وبكدل ثءدة التحدالف ال,ديدد الدذي وفددت بده ال,ددار ضدد مدا 

 . ااميريالية األملانية ال,ديدة

 اد مظـ   اات اـ ل اادرايـة اـد  صـ ح في تضون ذل   أشار بول,انين في ث ايدة املدؤتمر للدى سد   التامد  قدا ال:

للدددى توقيددد  معااددددة  1955", لدددذل  توصدددلت األطدددراف املشدددار ة فدددي املدددؤتمر بتددداريخ الرابددد  عشدددر مدددن أيدددار  ـــع  راـــ  وط اهـــ 

 .(5)ن والتباد  املش ر , والتي ُعر فْت دوليا باسم ميثاق وارشو,أو منظمة معاادة وارشوالاداقة والتعاو 

 مادة
ل
 لذ نات ديبافة امليثاق:  تضمنْت وثيءة امليثاق من مءدمة واحدا عشرة

ا ول األط ا  املوت ادو دلى  أ يد و  دهم  ع   ش   وض م ااما اح ي عع  ع  روب  ا فم دلى مش و ة جييـ   

ا ااــــدرل املــــ  روو مــــا  ر يــــد ااــــد
 
رل األروبيــــةا  يــــ  ااظيــــ  دــــا ااظيــــ م ااسي  ــــ ي راالجويــــ عع  األمــــ  ااــــ م اــــيية

                                                           

(1)  P. H. P, ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА - 

СООТВЕТСТВИЕ С ВАРШАВСКОМ ДОГОВОРОМ 

- Прага, январь 1956 г. PKI / DOK / I / 4 , 27 января 1956 .  

(2) W. V .D. W, Der Warschauer Pakt und die Implikationen der Sicherheit in Osteuropa, Dok Nr. 17, vom Mai 

1955, PP. 60--68.  

 للمييد عن ااحتال  ااملاىي لبولندا:  انظر:  (3)

 Gordon Rottman, September Storm The German Invasion of Poland, (Concord Publications, 2003) , P.23.  

(4) P. H. P , Records of the Political Consultative Committee of the Warsaw Pact, 1955-1990, statement (Joseph 

Sierankiewicz), at the Political Consultative Committee meeting, Do No. 13,27 May 1956, P. 12. 

(5)  The New York Times. 20 May 1955, P.7 .  
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جهرةهم اة حع  ي د ااس م  ع  روب ا م  األى   ت د االدو  و اار   اا م  شـأ  يهـ  و يلـة ااوةـديق دلـى ا ف اـ ل 

ال حـ ة األروربـ  ااي بـ   رإدـ ةو و دـة  مل ويـ  ي و    راا ي وةـل دلـى تشـةيل مليردـ ل دسـة ية جديـدو  ـع ,ـ ل  ا

ا رتهديــد األمــا ااقــرم  (1)ااي بيــة ااتســة ية رإةواجهــ   ــع  ةــف ,ــي ل األطةســ يا ميــ  ي يــد ىطــ   شــرن  ــ ن جديــدو

م دةيهـ  ا خـ ذ ااوـداي   اا زمـة اضـي د  مـا راـ م 
 
حـو

 
ااوظ دـ  يـأد مسـتراية ااـدرل األروبيـة    اةدرل املح ة اةس م  ر

 .(2)ب  مس" ,دو يأهدا  رم  ةي ميث و األمم املوحدو  رو 

 مراة امليث و:

 مادة عرفت عن طريءها عالقات الدو  األعضاء مد  بعضدها األخدر, ومدن  
ل
تألفت معاادة امليثاق من احدا عشرة

 مواداا:

الدوليددددة بوقددددف  وفءددددا مليثدددداق منظمددددة األمددددم املتحدددددة, تتعهددددد ااطددددراف املتعاقدددددة فددددي ماددددا  عالقات ددددا: املــــ ةو ألرلــــى

 .(3)الل ديد بالعنف أو ت بيءه, وحل قضايااا بالوسا ل السلمية لكي ا تّعر  األمن والسلم العامليين للخ ر

بدي ااطدراف املتعاقددة اسدتعداداا فدي املشدار ة بدروح مدن التعداون الحءيءدي فدي فميد  اثفدراءات امل ةو ااث وية: 
ُ
ت

ن العدامليين, وسدوف تكدرس فميد  مواردادا لتحءيدق تلد  األادداف. وفدي ادذا الاددد  الدولية الرامية للى ضمان الساله واألمد

تسد ى األطدراف املتعاقددة بااتفداق مدد  الددو  األخدرا الراتبدة فددي التعداون فدي ان تحمدل ع دى عاتءهددا اتخداذ تددابير فعالدة لةددا  

 .(4)الشاملالسالح العاه, وحظر األسلحة النووية والهيدروفينية وتيراا من أسلحة الدمار 

ت,شاور فمي  األطراف املتعاقدة فدي الءضدايا الدوليدة الر يسدة التدي تدؤثر ع دى مادالحهم املشد ر ة, امل ةو ااث اثة: 

وتأ يد الرتبة ع ى توطيد األمن والسلم العاملي  وأن وفد اي طرف من ااطراف املتعاقدة بأنده انالد  ت ديدد بشدن ا,دوه 

                                                           

, 1975-1955, منضدمة معااددة وارشدو 1955ايدار  14البيان الختامي يحادثات وارشو للدو  األوربيدة لضدمان السداله واامدن فدي اوربدا , (1)

 . 17-16,ص 1984, م بعة العاىي , بغداد 1 وثا ق ومراف , تعري  الد تور صالز مهدي العبيدي, 

,ص 1968العددددد الرابددد  عشدددر, السدددنة الرابعدددة , ,, مالدددة السياسدددة الدوليدددة1955يونيدددو  9 ماموعدددة وثدددا ق دوليدددة , ميثددداق حلدددف وارسدددو (2)

 ؛83-72؛  محمد عييي شكري, املادر السابق, ص 977-978

P. H. P, Boris Messner, Erklärung der Unterzeichner des Warschauer Vertrages: Sammlung von Dokumenten 

[Warschauer Pakt:] (Köln: Science and Policy, 1962), PP. 143-49. 

George Brown Tendall and David Emory Schill, American History of Narration, (ed) by Establishment Nurn ,( 

New York, 1999)  

(3)  Hristo Dobrev, The Warsaw Treaty Mainstay of peace,(Sofia press1985), PP. 33-3 ; John Byrd and Joan 

Byrd, Analysis of the Central Intelligence Agency of the Warsaw Pact. Importance of confidential 

reporting,) PP.3-7 

 (4) Publications of the US Department of State, Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, Policy Series No. 

117, Volume 1, (Government Printing Office, Washington, DC, 1957),P.119.                                                                              

http:// www.yale.edu / lawweb/avalon/intdip/soviet/ warsaw.htm 
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ألعضددداء,ابد مدددن ال,شددداور معدددا   ددددف تدددوفير دفاعات مدددا املشددد ر ة للحفددداظ ع دددى األمدددن مسدددلز ع دددى دولدددة او أ ثدددر مدددن الددددو  ا

 .(1)والسلم

في حالة وقو  ا,وه مسلز في أوربا ع ى طرف او أ ثر ممن في املعاادة, من دولة او ماموعة من امل ةو اا ا تة: 

, من (2)( 51ماعي عن النفم وفءا للمادة) الدو , فلكل طرف من أطراف املعاادة, حءه في ممارسة الدفا  الفردي او ال,

النظاه األساس ي ملنظمة األمم املتحدة  التي تمن  للدو  او الدولة التي تتعر  لل ,وه الحق في الحاو  ع ى املساعدات 

فدي الفورية بشكل فدردي او فمداعي, وفءدا ملدا فداء فدي العءدد بمدا فدي ذلد  اسدتخداه الءدوة العسدكرية, وع دى ااطدراف املشدار ة 

بلدددغ التددددابير 
ُ
املعاادددة ال,شددداور فدددورا بشددأن لتددددابير الال مدددة والتددي يتّعدددين ان تتخدددذاا معددا لفدددر  السدددلم واألمددن الددددوليين. وت

 وفءا ألحكاه ميثاق األمم املتحدة. (3)(Security Council)مالم األمن املتخذة بموف  اذو املادة للى

ىشاء قيادة موحدة, تو   عل  ا أفراد معينه من قوات ا املسدلحة اتفءت ااطراف املتعاقدة ع ى لامل ةو احو مسة: 

بااتفاق بين م, وتتارف وفءا للمباد  املءررة وباورة مش ر ة, وع ى ااطراف اتخاذ ما يليه من لفراءات لياابية لتعييدي 

رت م العسددكرية مددن افددل ع ددى أسدداس املبدداد  املتفددق عل  ددا بشددكل عدداه, لتعييددي قددد ,قوات ددا, من ددا لىشدداء فددرق عسددكرية خاصددة

 الدفا  عن سلمية شعو  ا وضمان حرمة حدوداا وأقاليمها.

تشكيل ل,نة اس,شارية سياسية ينوب ف  ا عن  ل دولة طرف في املعاادة عضو من حكومل ا, امل ةو ااس ةاة: 

شدة الءضدايا الناشدد ة او ممثدل أخدر ُمعدّين بادفة خاصدة, لغدر  لفدراء املشداورات املنادوص عل  دا فدي ادذو املعااددة, ومناق

 .(4)بما يخ  ت بيق املعاادة, ويحق لل,نة لىشاء املييد من الهي ات املساعدة التي قد ترااا ضرورية

                                                           

(1)  The Warsaw treaty Organization : Alliance for peace( Novosti Press Agency Publishing house Moscow 

1984), P.39.  

فدداء فددي املددادة بددان للدددو  الحددق فددي الدددفا  عددن نفسددها سددواء  انددت بشددكل فمدداعي او منفددردة , وان يأخددذ مالددم اامددن ع ددى عاتءددة مسددؤولية (2)

ليه الدو  ب,بليغ 
ُ
اي,لم فورا الذي له الحق في اتخداذ  دل مدايرا ضدروري لاديانة صيانة وحماية اامن الدولي , وعند الدفا  عن النفم ت

 اامن والساله:

Francisco Forrest Martin and other's, International Human Rights &Humanitarian Law Treaties, Cases, & 

Analysis,(Cambridge, Cambridge University Press 2006), P.531 ; Vaughan Lowe and other's, The United 

Nations Security Council and War The Evolution of Thought and Practice Since 1945, (Oxford, Oxford 

University Press, 2008), P.9. 

مدددم املتحددددة ومهمتدددده الر يسدددة العمدددل ع دددى حفدددو السددداله واألمددددن الددددوليين عدددن طريدددق تسدددوية املن3)
ُ
ا عدددات بددددال رق ( وادددو الهيدددأة التنفيذيدددة لأل

السددلمية  والتحءيددق فددي الةااعددات والدددعوة عنددد الضددرورة للددى فددر ر رعءوبددات لقتاددادية أو لتحدداذ لفددراءات عسددكرية. وضددم أحددد عشددر 

 مددن م خمسددة دا مددو العضددوية وسددتة تنتخددم م ال,معيددة العامددة  ثددم عدددلْت املددادة)
 
مددم املتحدددة الخاصددة بعدددد 23عضددوا

ُ
 مددن ميثدداق األ

 
( أوا

 دولة  عاه أعضاء مال
ل
 . 1965م األمن  فإنضمت بمءتضااا أرب  دو  فأصب  خممل عشرة

    The  New Encyclopaedia Britannica, Vol.10,p.569.                                        

؛ لسدددماعيل صددديري مءلدددد, 570-568روبدددرت د.  دددانتور, السياسدددة الدوليدددة املعاصدددرة, ترفمدددة , احمدددد ظددداار, مر دددي الكتددد  األردىدددي, د ت, ص (4)

 .9-8,ص1969, تمو  17التءارب السوفيتي األمير ي والحرب الباردة, مالة السياسية الدولية, العدد 
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تتعهدددد األطدددراف املتعاقددددة بعدددده املشدددار ة فدددي أي تحالفدددات أو تكدددتالت وعدددده لبدددراه أي اتفاقدددات املـــ ةو ااســـ  تة :

لددن األطددراف املتعاقدددة أن ال اامات ددا الراانددة بموفدد  املعاادددات الدوليدددة ت,نددافى أادددافها مدد  أاددداف اددذو املعاادددة,  مددا تع

 .(1)السارية ا تتعار  م  أحكاه اذو املعاادة

تعلدددددن األطدددددراف املتعاقددددددة أث دددددا سدددددتعمل بدددددروح مدددددن الادددددداقة والتعددددداون مدددددن أفدددددل ت دددددوير وتعييدددددي املـــــ ةو ااث مظـــــة:

Council for Mutual  The (2) تادددادية املتبادلدددة(مالدددم املسددداعدة اثق)العالقدددات ااقتادددادية وفءدددا ألادددداف 

)Economic Assistance(COMECON)عن ااح راه املتباد  وعده التدخل في الشؤون الداخلية 
 
 .(3)  فضال

ُيعددد ادذا ااتفداق دعدوة مفتوحددة للددو  األخدرا مددن افدل انضدمامها الددى ااتفاقيدة  بغدض النظددر املـ ةو ااو اـتة: 

واافتمدداعي  مددن افددل املشددار ة فددي توحيددد ال,هددود املبذولددة مددن الدددو  ايحبددة للسدداله لضددمان سدداله عددن النظدداه  السياسدد ي 

وامدددن الشددددعوب, ويبدددددأ نفدددداذ ادددذا اانضددددماه بموافءددددة الدددددو  املشدددار ة بعددددد ليدددددا  صدددد  اانضدددماه  لدددددا فمهوريددددة بولندددددا 

 .(4)الشعبية

التادديق لددا حكومدة فمهوريدة بولنددا الشدعبية,  تخض  تل  املعاادة للتاديق, وتود  وثا قامل ةو اات , و : 

بلغ الحكومددددة البولنديددددة الشددددعبية الدددددو  
ُ
ويبدددددأ سددددريان العءددددد فددددي تدددداريخ ليدددددا  الادددد  األخيددددر مددددن صددددكو  التاددددديق, وسدددد,

 .(5)املشار ة األخرا باملعاادة بضرورة ليدا   ل ص  من صكو  التاديق من افل الحفو

عااددة سدارية ملددة عشدرين سدنة وبالنسدبة لألطدراف املتعاقددة  التدي ا تخ در تبءى اذو امل: وامل ةو احح ةية دش  

سدارية املفعدو  ملددة عشدر سدنوات  الحكومة البولندية بإث اء املعاادة قبل عداه واحدد مدن انل داء تلد  املددة  تضدل املعااددة 

الهدددف  وادددو الدددذي تسددد ى ااطدددراف وفدددي حالدددة لىشددداء نظدداه لألمدددن ال,مددداعي فدددي أوروبدددا و,بددراه معااددددة تخدددده ادددذا  ,(6) أخددرا 

                                                           

)1( Hristo Dobrev, Op. Cit., PP. 36; The Warsaw treaty Organization : Alliance for peace Op. Cit, P. 42. 

 مددن ااتحدداد السددوفيتي   بولندددا  أملانيددا ااتحاديددة  انغاريددا  تشيكوسددلوفا يا  1949ي  ددانون الثدداى 25أسددم اددذا اي,لددم فددي  (2)
 
  وضددم  ددال

رومانيددددددا  بلغاريددددددا. لتنددددددتظم فيدددددده العالقددددددات ااقتاددددددادية مددددددا بددددددين الدددددددو  املددددددذ ورة . وي لددددددق عليدددددده مددددددن قبددددددل الدددددددو  الغربيددددددة )الكوميكددددددون 

COMECON(  .أنظر:اختاار  ملا لز اثقتااد الشيوعي. للمييد 

  Andrzej Korbonski, COMECON,( New York, Barnes Printing Co., Inc, 1964), P.4; 

                           مشكالت الكوميكون, وثيءة ندو  –و ارة الخارفية العراقية, مر ي البحوي واملعلومات, فار الشيوعية الحءيءية  و. .  

  .   1986 (T-P, 920/51  

(3) John Byrd and Joan Byrd, Op. Cit , PP.3-7;  The Warsaw treaty Organization : Alliance for peace, Op. Cit ,P. 

46.  

(4) Publications of the US Department of State, Foreign Policy, 1950-1955, Op. Cit, P.323. 

نددحرو و ؛ ايمددان قسدد  ي 57,ص 1978سلسددلة عددالم املعرفددة , الكويددت ,محمددد عييددي شددكري , األحددالف والتكددتالت فددي السياسددة العامليددة ,  (5)

 .34, ص2016ناصري,  حلف وارسو وأوربا الشرقية في ظل الء بية الثنا ية, مذ رة مافستير ,فامعة العربي الت   ي, ال,يا ر, 

) Doc. No. 1,14 May aty, Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance The Warsaw Tre P .H. P,6( 

1955 ,PP.1-3. 
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املتعاقدة ع ى تحءيءه ضمن اذو املعااددة  اندا سدينتهي سدريان ادذو املعااددة  اعتبدارا مدن تداريخ دخدو  املعااددة األوربيدة 

 .(1) العامة حيا النفاذ

 وارشددو, وفددي اللغددات  ع ددى وثيءددة ميثدداق 1955عءدد  ذلدد   وقدد  ممثلددو الدددو  املشددار ة فددي الرابدد  عشددر مددن أيددار

عد  فمي  الناوص م,ساوية مدن الناحيدة الءانونيدة, وخولدت حكومدة بولنددا 
ل
)األملانية  الروسية  البولندية وال,شيكية(, ُوت

 ع ى ذل , وق  املفوضون ع ى تل  املعاادة ودمغوا 
 
الشعبية مسؤولية لرسا  وثا ق املعاادة الى ااطراف املشار ة, و,ثباتا

 اندت بولنددا . و (2)1955, بنود وثيءة امليثداق فدي الخدامم عشدر مدن أيدار السوفي,ية رافدابأختامهم,  ما ىشرت نحيفة الي

 أو  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن وقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى بنودادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا, ثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم أعءبل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا أملانيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 

 . (3), دخلت معاادة وارشو حيا التنفيذ1955الديمءراطية, وفي السادس من حييران 

ة واستءال  ا خرين وعده التدخل في الشؤون يتضز مما سبق  لن بنود املعاادة فاءت وفءا ملبدأ اح راه سياد

الداخلية. بما يتوافق ومباد  األمم املتحدة, وعكم ن  املعاادة وبنا  ا التنظي ي األولويات الدولية للءيادة السدوفي,ية, 

 اسيما ما يخ  مسالة التعاي,.

 ميثــ و راو,ـــر رمســـ فل : أشددار املارشددا  السدددوفيتي تورتيددو فو دددوف عددن أاميدددة عءددد امليثددداق فددي مءالدده بعندددوان

 1961فدي عداه  International Affairsىشدر فدي مالدة الشدؤون الدوليدة  األمـا ااـدرلع 
 
:  اقـد ظهـ  ميثـ و راو,ـر , قدا ال

 مدا أ دد ع دى ال داب  الددفاعي للميثداق   ,(4)رااوي  رجرة   روه  ةـف اةـد  ل دـا اححةرمـ ل اا ـي اـد يهـدةه  احوطـ  

 للددى ميددررات بءا دده  اسدديما حلددف شددما  األطل دد ي واندده سددوف ينتهددي فددي حددا   وا 
 
  اد ا ف ايــ ل يــ و   اــد ر ــ ل , مشدديرا

                                                           

(1)  Official Records of the Warsaw Pact, Treaty of Amity, Cooperation and Mutual Assistance, , Doc No.1,14 

May 1955,PP.2-5. 

 http://www.yale. edu/lawweb/avalon/intdip/soviet/warsaw.htm 

 في  (2)
 
 24ايار وأودعدت صد  التادديق  لددا فمهوريدة بولنددا فدي 21ثم فمهورية أملانيا الديمءراطية   في  ؛ 1955ايار  19وقعت بولندا اوا

ايددار,  25؛ فددي حددين وقعددت انغاريددا فددي  1955حييددران 1أيددار, وأود  صدد  التاددديق فددي  25؛   مددا وقدد  ااتحدداد السددوفيتي فددي  1955أيددار 

بلغاريدا  ايار؛ووقعدت 27ايدار, وأودعدت صد  التادديق فدي  26ووقعدت تشيكوسدلوفا يا فدي  ؛1955حييدران  2ديق فدي وأودعت ص  التا

حييددران  4أيددار, وأودعددت صدد  التاددديق فددي  28 مددا وقعددت ألبانيددا املعاادددة فددي  1955أيددار ؛ 31أيددار, وأودعددت صدد  التاددديق فددي  28فددي 

 . للمييد انظر1955حييران  3عت ص  التاديق في أيار, وأود 30, ووقعت رومانيا املعاادة في1955

وثددا ق ومرافدد , معاادددة الاددداقة والعددون املتبدداد  بددين فمهوريددات ألبانيددا الشددعبية, فمهوريددة بلغاريددا,  1975-1955منظمددة معاادددة وأرشددو 

فمهوريددددة رومانيددددا الشددددعبية , اتحدددداد الشددددعبية , فمهوريددددة انغاريددددا الشددددعبية , فمهوريددددة أملانيددددا الديمءراطيددددة , فمهوريددددة بولونيددددا الشددددعبية, 

,  تعريدددد  , صددددالز مهدددددي العبيدددددي , املادددددر السددددابق 1955مددددايم  14ال,مهوريددددات ااشدددد را ية السددددوفي,ية, فمهوريددددة تشيكوسددددلوفا يا, 

 .13-9,ص

 (3) New Times,7 June,1955,P.5-7. 

(4)  Quoted in ,Neil Fodor , Op. Cit, PP. 32-33. 

http://www.yale/
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مي   ة  يدرل امليث و ال خ ذ ااوداي   املظ اـ ة ملراجهـة  إم  وي ل رااتة احشر  اا زدة ااتسة ية  ع  مل وي  اال ح ةية

 .(1")ه ا ااورا 

عالقدات بدين الددو  األعضداء عدن طريدق تأ يدد املعااددة ع دى عودة ع دى بندود املعااددة, فأث دا ر ديْت معظمهدا ع دى ال

مبدأ اح راه استءال  وسيادة ا خرين, وعده التدخل في شؤوث ا الداخلية, واو ما أواحته املادة الثامنة, ووافق األعضاء 

(؛ وتمتين 3املادة ب,سوية الخالفات بشكل سل ي وال,شاور في  ل الءضايا الدولية التي تؤثر ع ى ماالحهم املش ر ة وفق)

ددان فدددردي او فماعي)املدددادة  (, و,ىشددداء الءيدددادة املوحددددة, 4الددددفا  املشددد ر  فدددي حدددا  تعدددر  لحددددا الددددو  الدددى ا,دددوه سدددواء  د

فضال عن, مسا ل األمن األوربي.  ان أام ما أدرمل في أتون املعاادة التي ستأخذ ع ى عاتءها حماية وسالمة فمي  أعضا  ا 

ذلدد  فددان األحددداي الالحءددة أثب,ددت العكددم, اسدديما بعددد التدددخل السددوفيتي فددي  ددل مددن انغاريددا  بشددكل فددردي او فمدداعي. مدد 

 , واذا ما سنحاو  بيانه في الافحات الءادمة من الدراسة.1964. وما شهدته رومانيا عاه 1956وبولندا عاه 

مددن فهددة, وتوافءهمددا مدد  امددا فيمددا يتعلددق بمدددا توافددق بنددود ميثدداق وارشددو مدد  نظيرت ددا بنددود حلددف شددما  األطل دد ي 

بنددود ميثدداق األمددم املتحدددة مددن فهددة أخددرا, فالبددد مددن اثشددارة الددى وفددود بعددض الفءددرات الفرديددة التددي و,ْن لددم تكددن م,شددا  ة 

 مدددادة,  فءدددد ليدددا, لا أث دددا أظهدددرت نءدددا  الءدددوة والضدددعف فدددي املنظمتدددين. 
ل
تألفدددت معااددددة وارشدددو مدددن ديبافدددة واحددددا عشدددرة

ما  األطل ددد ي التددي ضدددمت الدددى فانددد  الديبافدددة أربددد  عشددرة مدددادة, فءدددد تناولدددت ديبافدددة ميثددداق مءارنددة مددد  معااددددة حلدددف شددد

وارشددددو املسددددا ل العسددددكرية, والُسددددُبل التددددي يمكددددن عددددن طريءهددددا لقددددرار األمددددن والسدددداله  الددددذي اضدددد رب حسدددد  وفهددددة النظددددر 

  .(2)بمباد  األمم املتحدة السوفي,ية بفعل سياسات حلف شما  األطل  ي, لذل  فهي تس ى الى تحءيق األمن مس رشدة

بمءابل ذل , أشارت ديبافة حلف شما  األطل  ي, الى فان  الرتبة في العي, بساله, اااتماه بال راي املش ر  

وحضارة الشعوب املنضوية ف  ا, واثيمان بأاداف األمم املتحد, والعمل وفدق لطارادا لديم فءد  عيدر التددابير العسدكرية؛ 

  .(3)اات ااقتاادية والثءافية واافتماعيةبل عن طريق تمتين اي,

فدددي حدددين تشدددا  ت املدددادة األولدددى الدددى حدددٍد  بيدددر فدددي  دددال املعااددددتين, اذ دعتدددا الدددى اال دددااه بمبددداد  األمدددم املتحددددة وحدددل 

تا  مددددن الخالفددددات بددددال رق السددددلمية, وعددددده الل,ددددوء الددددى الءددددوة او الل ديددددد فددددي العالقددددات الخارفيددددة, ويبدددددو ان املددددادتين أشددددُتء 

. فدددي حدددين اختلفدددت املدددادة الثانيدددة فدددي  ل  مدددا, ففددددي (4)الفءدددرتين الثالثدددة والرابعدددة مدددن املدددادة الثانيدددة مدددن ميثددداق األمدددم املتحددددة 

                                                           

 (1) Mary Ann Heiss S. Victor Papacosma, NATO and the Warsaw Pact: Intrabloc Conflicts , New Studies in 

U.S. Foreign Relations, (Kent State University Press,2008),P.15-16. 

(2)  The Warsaw Pact- 195-1991, Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance , Soviet East 

European Military Relations In Historical Perspective Sources And Reassessments, (No Date).PP.4-22. 

للمييدددد عدددن منظمدددة حلدددف شدددما  األطل ددد ي انظدددر: مسدددعد رسدددتم حمدددادي الرافادددي, منظمدددة حلدددف شدددما  األطل ددد ي وموقفهدددا مدددن الءضدددايا   (3)

؛ماموعدة  83ص2018ة بغداد,  لية ال ربية ابن رشد للعلوه ااىسدانية,(, أطروحة د توراو تير منشورة, فامع1969-1949الدولية)

 ؛15-11,ص2001افاق وت ورات, بيت الحكمة, بغداد , -باحثين, حلف شما  األطل  ي

Tony Insall and Patrick Salmon(ed.), The Brussels and North Atlantic Treaties, 1947 - 1949: Documents on 

British Policy Overseas, Series 1, Vol.X,., (London, Routledge Taylor & Francis Group, 2015), P.413 . 

 للمييد عن املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة انظر: (4)
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معاادددة وارشددو ناددت ع ددى تأ يددد التعدداون الدددولي لضددمان األمددن والسدداله باسددتخداه واتخدداذ تدددابير نافعددة لتخفيددف حدددة 

دروفيري, مما اع ى املعاادة قوة وتوافءا م  بنود ميثاق األمم املتحدة. ع ى ال,ان  ال,سلي , اسيما السالح النووي والهي

األخددددر  لددددم يءابلهددددا اي بنددددد مددددن بنددددود معاادددددة األطل دددد ي؛ بددددل دعددددت املددددادة الثانيددددة مددددن املعاادددددة للددددى تدددددعيم مااات ددددا الحددددرة 

ْت مدددن املدددادة واااتمددداه باملؤسسدددات ااقتادددادية والادددناعية, الدددى فانددد  الندددوايي العسدددكرية, 
 
ويبددددو ان تلددد  املدددادة اُسسدددتل

. باملءارندة نادد ان معااددة وارشددو سدعت الدى تخفيدف حددة التدوتر الددولي  واسديما فدي أوربددا (1)األولدى مدن ميثداق األمدم املتحدد

 الشرقية.

 فراء مشاورات بشدأن فميد  الءضدايا الدول
ّ
يدة املهمدة في السياق نفسه  أ دت املادة الثالثة من معاادة وارشو, ا

التي تؤثر ع ى املاالز املش ر ة للدو  األعضاء, باملءابل حددت املادة الثالثة من معاادة حلف شدما  األطل د ي برناماهدا 

مددددْت فميدددد  اثطددددراف بيددددد لن , (2)فددددي نفددددم اثطددددار, وان  انددددت تميددددل الددددى الل ديددددد فددددي بعددددض األحيددددان لي 
ُ
بموفدددد  تلدددد  املددددادتين, أ

قو  خ ر ما, األمر الذي فعل  دل مدن  ميثداق وارشدو وحلدف شدما  األطل د ي مرتكديا ألعضدا ه بال,شاور ال,ماعي في حالة و 

 . (3)في رسم سياسل م الخارفية 

املادة الرابعة من ميثاق وارشو ع دى تءدديم املسداعدات املتبادلدة فدي حالدة وفدود ا,دوه مسدلز فدي أوربدا, ع دى ر يْت 

طراف املعاادة, الحق في ممارسة حءه بالدفا  عن الدنفم, سدواء  دان واحد او أ ثر من أطراف املعاادة فلكل طرف من أ

بشدددكل فدددردي او فمددداعي, وسددديتم ت بيدددق  دددل الوسدددا ل التدددي تادددداا الددددو  ضدددرورية للددددفا  بمدددا فدددي ذلددد  الءدددوات املسدددلحة, 

ادة الخامسدددة مدددن , وع ددى الدددرتم مدددن تشددابه تلددد  املددادة باملءارندددة مددد  املدد(4)والتعامددل بحدددذر فيمددا يخددد  وسدددا ل األمددن األوربدددي 

, لذ أقدددرت املادتدددان ع دددى تءدددديم املسددداعدة والءيددداه بالعمدددل الفدددردي او ال,مددداعي فدددي حدددا  حادددو  (5)معااددددة شدددما  األطل ددد ي

. م  ذل  فءد توافءت (6)ا,وه مسلز, بيد اث ما لم يت رقا الى نو  املساعدة والتعريف بالعدوان الذي  ان متباينا نوعا ما

                                                                                                                                                                                     
Bruce Oswald and other's (ed.). Documents on the Law of UN Peace Operations, (Oxford, Oxford University 

Press, 2010), PP.25-26. 

 للمييد عن املادة األولى من ميثاق األمم املتحدة انظر(1)

.Jussi M. Hanhimäki , The United Nations: A Very Short Introduction -Very  

Short Introductions,( Oxford University Press, USA,2008),PP.20-29.                 

(2)  Ryan C. Hendrickson, Diplomacy and War at NATO The Secretary General and Military Action after the 

Cold War, (Columbia, Missouri. Universityر  ر of Missouri Press, 2006), P.153;  Lawrence S. Kaplan., 

NATO 1948, The Brith Of The Transatlantic Alliance,(Lnham, Rowman littlefield Publishers, lnc,2007)   

,P. 252 . 

(3) Lawrence S Kaplan, NATO 1948, P. 253.  

(4)  Ryan C. Hendrickson, Op.Cit,P,153. 

توافددق األطدددراف ع دددى ان اي ا,ددوه مسدددلز ضدددد واحدددة او أ ثدددر مدددن الدددو  الغربيدددة سددديكون بمثابددة ا,دددوه ضدددداا فميعددا لدددذل  فهدددي توافدددق  (5)

مددددن ميثدددداق األمددددم املتحدددددة.انظر: مسددددعد رسددددتم  حمددددادي  51فا  الفددددردي او ال,مدددداعي بموفدددد  املددددادة فميعددددا فددددي اسددددتخداه الحددددق فددددي الددددد

 .11,املادر السابق ,ص1975-1955؛منظمة معاادة وارشو 85الرافاي, املادر السابق,ص

  (1للمييد عن مءارنة بنود  ل من معاادة  حلف شما  األطل  ي و بنود معاادة وأرشو انظر امللحق رقم ) (6)



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  84  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

احدددة والخمسددين مددن ميثدداق األمددم املتحدددة, التددي منحددت الحريددة لكددل طددرف فددي اتخدداذ اثفددراءات التددي املادتددان مدد  املددادة الو 

 . (1)ياداا ضرورية

, عددن معاادددة وارشددو فددي اث ددا حددددت الرقعددة ال,غرافيددة (2)مددن معاادددة شددما  األطل دد ي ,انفددردت املددادة السادسددة

دددا الشددددمالية ي,دددداات حلددددف شددددما  األطل دددد ي, والتددددي شددددملت فميدددد  األراضدددد ي التاب عددددة للدددددو  األعضدددداء, سددددواء فددددي أوربددددا وأمير د

ومناطق النفوذ الفرى  ي في ال,يا ر, وبذل  حدد الحلف األطل  ي مااله الحيوي, ووفر وسا ل الدفا  عنه من قوات برية 

حددق , عكدم معاادددة وارشددو التدي حددددت فغرافيل ددا السياسدية, عددن طريددق فدت  أبددواب املعاادددة لكدل دولددة (3)وبحريدة وفويددة

اانتمددداء ال  دددا مهمدددا  دددان شدددكل السياسددد ي واافتمددداعي, مددد  ذلددد  فءدددد اقتادددرت املشدددار ة ع دددى ثمدددان دو  مدددن أوربدددا الشدددرقية, 

 .(4)وتأييد عدد من الدو  ااش را ية, اسيما الاين الشعبية و وريا الشمالية, ومنغوليا ومن ثم  وبا 

اسيما في املدادة التاسدعة مدن معااددة وارشدو, واملدادة وع ى نحو عاه, أظهرت مواد املعاادتين بعض التناقضات, 

العاشددرة مددن معاادددة شددما  األطل دد ي, ففددي  ددال املددادتين, تر ددت املعاادددة مفتوحددة ألي طددرف يسدد ى الدددخو  ال  ددا, لكددن مددا 

مهمدا  دان أنما ت فيه املادة التاسعة من معاادة وارشو, اث ا فعلت من املعاادة مفتوحة لكل دولدة تسد ى اانضدماه لل  دا 

شكل نظامها السياس ي واافتماعي  وذل  ما ُحس  للمعاادة  وث ا ابعددت امليثداق والءيدادة السدوفي,ية عدن صدفة التفدرد 

التدددي طاملدددا ُعدددرف ف  دددا حلدددف شدددما  ااطل ددد ي, فدددي حدددين حدددددت املدددادة العاشدددرة مدددن حلدددف شدددما  األطل ددد ي اانضدددماه للددددو  

عااددددددة, وتحءددددق األمدددددن فددددي من ءدددددة شددددما  األطل ددددد ي, اي بمعردددد  اث دددددا اقتادددددرت األوربيددددة ذات اثمكانيدددددة فددددي تددددددعيم مبدددداد  امل

 . (5)بالعضوية ع ى دو  الن اق ااوربي

واندددا يظهدددر تبددداين فدددي املواقدددف, ففدددي الوقدددت الدددذي نادددت بددده املدددادة ع دددى الددددو  األوربيدددة حادددرا, نادددد دولتدددين تيدددر 

والوااددددز اندددده التفدددداف ع ددددى بنددددود املعاادددددة, ليسددددهل ع ددددى  أوربيتددددين, امددددا  ندددددا والوايددددات املتحدددددة األمير يددددة داخددددل الحلددددف,

الوايددات املتحدددة تددولى أدارة الحلددف, للتظدداار بأث ددا الراعددي لدددو  أوربددا, اسدديما وان املددادة الحاديددة عشددرة مددن املعاادددة, قددد 

تحدددة األمير يددة, اشددارت بددان املعاادددة تاددب  سددارية املفعددو  فددي حددا  ليدددا  املددوقعين عل  ددا صدد  التوقيدد  لدددا الوايددات امل

. عكم معاادة وارشو التي أودعت صكو  توقيعها لدا (6)األمر الذي منحها صفة الراعي الءانوىي لحلف شما  ااطل  ي

 .حكومة بولندا الشعبية, بيد أث ا تدار من خلف الستار من قبل الءيادة السوفي,ية

                                                           

(1 )  Lord Lsmay , NATO The First Five Years 1949-1954,(Netherlands,Bosch-Utrecth,1955),PP.18-20. 

بعددد انضدماه  ددل مددن تر يدا واليونددان الددى الحلدف, ل,شددتمل ع ددى   عدددوان  1952معاادددة شددما  األطل د ي فددي عدداه  عددلت املددادة السادسددة مدن(2)

 ا الشمالية ومن ءة تر يا والءسدم الفرى د ي فدي ال,يا در , للددو  الحدق فدي الددفا  عدن الدنفم سدواء يشن ع ى احد اثطراف في أوربا او أمير 

  ان العمل فردي اه فماعي . للمييد انظر:

Ibid,P.20. 

(3) Lord Lsmay,Op.Cit,PP.253-54. 

)4(  The Warsaw treaty Organization : Alliance for peace, Op. Cit, P,32. 

(5) Mary Ann Heiss S. Victor Papacosma, Op .Cit,PP.19-29. 

(6) Lord Lsmay, Op .Cit ,P. 254;  
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 أ ثددددددر للءضددددددايا  
 
السياسددددددية عددددددن طريددددددق لىشدددددداء الل,نددددددة يتضددددددز ممددددددا سددددددبق , ان معاادددددددة وأرشددددددو أع ددددددت ااتمامددددددا

, ع ى ترار مالم شما  األطل  ي, اما املسا ل العسكرية فءد  انت ت رح األترا  التي تخده أمنل ااس,شارية السياسية

ااتحددداد السدددوفيتي,  مدددا ان مسدددودة املعااددددة دوندددت بغدددض النظدددر عدددن الوضددد  اافتمددداعي والسياسددد ي للددددو  األعضددداء,األمر 

ا نحدددو حمايدددة األمدددن األوربدددي الشدددرري وفءدددا للمادددالز السدددوفي,ية, عكدددم الوايدددات املتحددددة األمير يدددة فدددي الدددذي ييدددران توفههددد

حلددف شددما  ااطل ددد ي التددي سدددعت للحفدداظ ع ددى منددداطق نفوذاددا فدددي ن دداق املن ءددة ااطلسدددية. لددذا  تحفظدددت موسددكو ع دددى 

 
 
 وادددذا مدددا أدلدددى بددده ا ,ال,وانددد  العسدددكرية باعتبارادددا امتيدددا ا سدددوفي,يا خالادددا

 
  يـــ د  لوفدددد الرومددداىي فدددي افتمدددا  وارشدددو, قدددا ال

ااوداي   ااتسة ية ام  ةا  تيدو اولتةظ  ودوك اوه اسوم إ ش   اي ةو مر دو ر  اك تتي د ااقي ةال ااتةي ا رما ام 

 .(1) قد ك د ااب ر ر رل مظفة  دا املت هدو رام يوم  ش و يل ك د رايقة ا ية 

تددْ  مددن (2) (Vojtech Mastny  ماسددتريرأا عدددد مددن املددؤرخين اسدديما )فوفدد
ل
ك
ُ
أن بنددود معاادددة وارشددو لددم ت

ددددْت علددد  م دون مناقشددددة, بااعتمددداد ع ددددى مدددا ورد مددددن بنددددود  ر ضل
ُ
ال,انددد  السددددوفيتي ودون ال,شددداور مدددد  حلفا  دددا فحسدددد ؛ بدددل ف

الدددو  األعضدداء حدددق  ااتفاقيددات الثنا يددة السددابءة, بمعرددد  ان  بنددود ميثدداق وارشدددو فددي ت ددور لتلددد  ااتفاقيددات التددي منحدددت

   ا حلف الشما  ااطل  ي, لكدن فدي البداطن سد ى ااتحداد السدوفيتي 
ل
, واابتعاد عن صفة التفرد التي ُعر ف

 
املشار ة ظاارا

دددده  الددددى  بموفدددد  امليثدددداق الددددى تعييددددي موقفددددة العسددددكري داخددددل دو  اوربددددا الشددددرقية, واددددذا مددددا أ دددددو الوفددددد الرومدددداىي بعددددد عودت 

اار يـــد مليثـــ و راو,ـــر ـكــ د يةيـــا  ـــع إ   ـــة ااف صـــة ألدضـــ فه  يـــدا   صـــراتهم راـــي ده   ـــع :   د األاـــ س بوخارسدددت

. لدددذا  فدددإن  ماسدددتري دحدددض (3)مظةـــة موتـــدةو االطـــ ا  دةظـــ ا اةـــا  ـــع اححقيقـــة ك وـــل هظ اـــك ا ـــ اض دســـة ية ىفيـــة 

دي )رتشددارد ف سددتارد  ع ددى  وفددود عدددد مددن البنددود  , الددذي أ دددRichard F. Stard)املددياعم التددي فدداء   ددا الكاتدد  األمير د

 : (4)السرية  ايء من املعاادة األصلية أامها

 .توض  الءوات السوفي,ية في دو  أوربا الشرقية من افل الحفاظ ع ى األمن الداخ ي -1

 تدف  الحكومة املضيفة تكلفة اثبءاء ع ى الءوات السوفي,ية.  -2

 ها. تتخ ى الحكومة املضيفة عن الواية الءضا ية الءانونية ل  -3

                                                                                                                                                                                     

 .89-88مسعد رستم الرافاي ,املادر السابق ,ص

(1)  Dennis Deletant and MihailIonesc, Romania and the Warsaw Pact:1955-1989, Translations by Viorel Buda, 

Cornel Ban, and MirceaMunteanu , Cold War International History Project ,Woodrow Wilson 

(Center,Washington DC ,2004) ,P.87. 

مددن ) تداريخ داخ ددي مليثدداق  يعدد الباحددث األمير دي فوفدد  ماسددتري او  مدن تندداو  بالوثددا ق تداريخ ىشددأة وتأسدديم ميثداق وارشددو عددن طريدق  تابددة (2)

( والكتداب اددو أو  وثيءدة توثدق وتشددرح تداريخ ميثدداق وارشدو مددن أرشديف الدددو  An Inside History of the Warsaw Pactوأرشدو

ألعضاء ف  ا عن الدو  األخرا من ااتحاد السوفيتي  فامي  املعلومات والكامل من ا تعتير محدودة الوصو  لل  ا في األرشديف العسدكري 

 السوفيتي, وسوف ىشير احءا للى اذا الكتاب في مواق  متعددة.

(3) Dennis Deletant and MihailIonesc,Op. Cit,PP. 87-88. 

 (4) Richard F. Stard, Eastern European Alliance System, Proceedings of the United States Marine Institute. Vol 

10, - (September, 1994), P. 30. 
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 . (1)تحتفو الءوات السوفي,ية في حءها في اذو الدو , باستاناء تشيكوسلوفا يا وبلغاريا ملدة عشرين عاما

ع دددى مدددا يبددددو, ان الءيدددادة السدددوفي,ية فرضدددت بندددود املعااددددة ع دددى دو  أوربدددا الشدددرقية, وقبولهدددا دون مناقشدددل ا او 

ممدا فعلهدا خاضدعة أمداه السدوفيت, بمعرد  فرضدت نظداه  ة السدابءة,لبداء رأي حولها اسد,نادا ملدا فداء فدي املعااددات الثنا يد

رفعددت مددن مكانددة حكومددات دو  أوربددا الشددرقية مددن فهددة,  بيددد أننددا ىعتءددد بددان املعاادددة قددد أشددبه بالوصدداية الدوليددة علدد  م.

يدة للحكومدات وأع ت الشرعية للءوات السوفي,ية في أراضد  ا مدن فهدة اخدرا, ففدي الوقدت الدذي وفدرت بده املعااددة الحما

مدددن انتفاضدددات شدددعو  م وفددداءت بدددبعض اامتيدددا ات, لكن دددا خددددمت الءيدددادة السدددوفي,ية بالتددددخل العسدددكري الرسددد ي وقمددد  

. وفمي  اانتفاضات تحت اثطار الشرعي الذي وفر 
 
 ميثاق وراشو. واذو اثشكالية سنت رق لل  ا احءا

وال در أوليرخدت مدل بعدض السدمات ااياابيدة. فءدد  دان فاء انضماه دو  أوربا الشرقية الى ميثاق وارشو,  ونده ح

, بيددد اندده (2) 1956حتدد  عداه  تاددب  عضددوا رسدميامدن املتحمسددين لعءدد امليثدداق, ع دى الددرتم مددن أن أملانيدا الديمءراطيددة لدم 

. وفدي السدياق (3)وفد في امليثاق بمثابة املنظمة الدولية الوحيدة التدي اع رفدت بأملانيدا الديمءراطيدة  دولدة رسدمية ومسدتءلة

أيدددددت بولندددددا وتشيكوسددددلوفا يا املوضددددو , ففيمددددا يخدددد  بولندددددا,  انددددت تخشدددد   الءددددوات السددددوفي,ية منددددذ مددددا ُعددددرف نفسدددده  

دداتين فضدددال عدددن ذلددد , فدددان الءدددوات العسدددكرية البولنديدددة  اندددت تحدددت لمدددرة الءيدددادة . Katyn massacre(4) بماددديرة  د

                                                           

ءاد   ا  ستارد بأث ا  انت مدن الشدرو  التدي  تضدّمنْل ا املعااددات  التدي لم يتم العثور ع ى أي مادر يث ت نحة تل  الشرو  وربما  ان ي  (1)

 .عءداا السوفيت م  الدو  تير السوفي,ية ضمن ميثاق وارشو

دددددانون ااو   18فددددددي لددددددم تشددددددار  أملانيددددددا الشددددددرقية بسدددددد   عددددددده وفددددددود و ارة دفدددددددا  وقددددددوات فددددددي, منظمددددددة و (2) وافددددددق برملددددددان أملانيدددددددا  1956 د

 مدن 95000 ى لىشاء في, أملاىي وو ارة دفا  عن طريدق تحويدل الشدرطة الشدعبية البدالغ عددداا تءريبدا )الشرقية)فولكسكامر( ع
 
( فدردا

  15000الءوات اليرية و )
 
(من افراد ال يارين والبحرية الى قوة شكلت نواة ال,ي,, وفي عشرين  انون األو  تدم تعيدين وي دي سدتوف و يدرا

كل في, أمل
ُ
 انيا الشرقية ليسم  لها باملشار ة في الهيكل العسكري لحلف وارشو. للمييد انظر:رللدفا  وع ى اذا األساس ش

 ,Protokoll über die weitere Entwicklung der nationalen Volksarmee als Folge des Warschauer Vertragesر

Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland, Militärabteilung (BA-MA), Freiburg, Dok. 53103 und Code 

DVW1, 1956, S. 263.  

(3)  P. H. P, Vaughtk Mastney,"The Soviet Union and the origins of the Warsaw Pact", 1955,P.13. 

 Narodnyy: ماددددديرة  نفدددددذت ا املنظمدددددة السدددددوفي,ية املعروفدددددة تحدددددت اسدددددم ) املفوضدددددية السدددددوفي,ية للشدددددؤون الداخليدددددة,  ملـــــ وو ـكــــ   د (4)

Komissariat Vnutrennikh ( وتعدرف عامليدا بايختادرNKVD  بحدق ا اف مدن الضدبا  البولندديين ع دى مددار شدهري نيسدان وأيدار ,)

, بتوف  دددات مدددن قا دددد الشدددرطة السدددرية السدددوفي,ية اافرتدددي بيريدددا  وقدددد  تمدددت عمليدددة لعدددداه الضدددبا  بعلدددم سدددتالين وموافءتددده, 1940عددداه 

داتين, وخددار يف وسمولنسددي , وتءدددر اعددداد الضددبا  بددأ ثر مددن عشددرين وتو عددت العمليددة فددي مندداطق مختل فددة مددن روسدديا من ددا فددي تابددات  د

, وقدد  شدفت الحكومدة 1939للف  خ , من م ما يءرب الد ثمانية ااف ضاب  اخذوا  أسرا حدرب اثنداء الغديو السدوفيتي لبولنددا عداه 

ندددددن امل البددددة  بددددالتحءيق, األمددددر الددددذي دفدددد  بسددددتالين الددددى ق دددد  العالقدددددات , ممددددا دفدددد  بحكومددددة بولندددددا فددددي ل1943األملانيددددة  عن ددددا فددددي عدددداه 

الدبلوماسددية مددد  الحكومدددة البولنديدددة ال,ديددددة , وقدددد أديدددن   دددا سدددتالين . للمييددد عدددن مادددية  ددداتين انظدددر: حندددان عبددداس خيدددر هللا السدددعيدي, 

, 2011نشدددورة, فامعدددة ذي قدددار ,  ليدددة ال ربيدددة,, رسدددالة مافسدددتير تيدددر م1945-1943موقدددف الوايدددات املتحددددة مدددن الءضدددية البولنديدددة 

 , وللمييد أ ثر عن اثر مايرة  اتين واثراا في العالقات األمير ية السوفي,ية انظر35-33ص
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ت ا, لذل  وفدت في ميثاق وارشو مدا يحدرر قوات دا ويرفد  مدن شدأث ا السوفي,ية, وتولى الضبا  السوفيت الكثير من تشكيال

 . (1)وياعل من ال,ي, البولندي في املرتبة الثانية بعد الءوات السوفي,ية

عددددات أملانيددددا ااتحاديددددة, اسدددديما بعددددد انضددددمامها 
ّ
بينمددددا وفدددددت تشيكوسددددلوفا يا, بميثدددداق وارشددددو وسدددديلة لاددددد ت ل

ال,دددار الحاددين لحدددوداا مدد  أملانيددا. فددي الوقددت نفسدده عددد الدديعيم الرومدداىي تورتيددو  لحلددف شددما  األطل دد ي, فكددان بمثابددة

  اذ وفدد بده وسديلة تءدوي مر ديو ونفدوذو فدي الدداخل الرومداىي مدن حر دات املعارضدة    ـدي  ا  ـ روي  اليـد مـا ا خـ ذ  ديج 

ة يمكدددن عدددن طريءهدددا معددداداة دو  حلدددف ,  مدددا اثندددت الءيدددادة البلغاريدددة ع دددى التحدددالف, اذا وفددددت بددده خيدددر وسددديلواانءالبدددات

 . (2)شما  األطل  ي اسيما الدو  اي,اورة لها تر يا واليونان, بفعل طبيعة املوق  ال,غرافي التي فعل من ا دولة موافهه

) فوسددي  بددرو  فدي حددين وفدددت بدده ألبانيددا املددالذ ا مددن ضددد اثطمددا  اليوتوسددالفية, اذا  ددان الدديعيم اليوتوسددالفي

فددي حددين علءددت  ,قددد عمددل ع ددى توسددي  مخ  اتدده الراميددة لتوحيددد ألبانيددا مدد  يوتوسددالفيا ,Broz TitoJosip  ) (3)تيتددو 

انغاريا ع ى مسالة واحدة أثناء النءا  داخل املؤتمر, وفي مسالة سح  الءوات السدوفي,ية مدن األراضد ي الهنغاريدة, لكدن 

 اددو لع دداء لدم يحاددل ادد يء مدن اددذا الءبيددل؛ بدل أبءددى ااتحدداد السدوفيتي ع ددى 
ُ
دة
ل
عل
ل
أعددداد  بيدرة مددن قوتدده انالد , وفددل  مددا ف

  .(4) أوامر باىسحاب فرقة عسكرية واحدة من األراض ي الحدودية

فددي ضددوء مددا تءددده  يمكددن الءددو  أن فكددرة الءبددو  بامليثدداق  انددت تمثددل حكومددات الدددو  األعضدداء, فددي حددين رفضددت 

ة ع دى أراضد  ا, بدل األ ثدر مدن ذلد  رفضدت األنظمدة الشدديوعية شدعوب دو  أوربدا الشدرقية مسدألة توافدد الءدوات السدوفي,ي

, وايحدددددداوات 1956ف  دددددا, وقددددددد عيدددددرت عددددددن تلدددددد , عدددددن طريددددددق الثدددددورات واانتفاضددددددات اسدددددديما انتفاضدددددة العمددددددا  فدددددي بولندددددددا 

 التي سن,ناولها في الفال الءاده. 1958-1957ااستءاللية الرومانية 

                                                                                                                                                                                     
F.R.U.S.,Vol.III,No.760 c.61/1087 ,Op. Cit., PP.378-379 ;George Sanford, Katyn and the Soviet Massacre of 

1940: Truth, Justice and Memory (BASEES Routledge Series on Russian and East European Studies 

,Rutledge ,  London,2005).PP.101-108. 

(1) Mary Ann Heiss ,Op .Cit, P. 17. 

(2) Dennis Deletant and Mihaillonescu, Op. Cit., PP.35-36. 

. وعندد ال,دي, األحمدروشدار  فدي ثدورت م و,لتحدق بادفوف  البالشدفةلدى صدفوف   و,نضدم ل1892: ولد في  رواتيدا عداه جراسب ي رز  سور    (3)

. تءلدددددد مناصددددد  عددددددة أامهدددددا: ر ددددديم 1939اليوتسدددددالفي  حتددددد  أصدددددب   عيمددددده عددددداه  الحددددديب الشددددديوعيلنضدددددم للدددددى   رواتيددددداعودتددددده للدددددى 

-1963(لحر ددددددة عددددددده اثنحيددددددا  (  واألمددددددين العدددددداه1953-1945) ( وأمددددددين لتحدددددداد الدددددددفا  الددددددوطري 1963 -1944) يوتسددددددالفيا و راء

مددن الءدددرن العشددرين. تددوف فدددي  والسددبعينيات السددتينيات(. وبفضددل سياسددته  اثقتاددادية النا حدددة ل داددرت يوتسددالفيا فدددي عهددد 1964

   .1980سلوفينيا عاه

؛ بيدا محمود احمد سويلم, فو يد  بدرو  تيتدو , 60-12  د. ت ص ختارات من خ اب الر يم تيتو  ترفمة ليليا فلتيف,, وآخرون  بغدادُم  

-9, ص2003فامعدة بغدداد,  ليدة تربيدة ابدن رشدد للعلدوه اثىسدانية, حياته ومواقفه من الءضايا العربية, أطروحة د توراو تير منشورة, 

20. 

 (4) Magyar Orszanos level tar (Hungarian National Archives), henceforward ,Mol xix-g-l-J26/d-00-1500l,1954-

1955,.na,276,P.229.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%BA%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%BA%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
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 عامل
 
, وأسددددرعت اللدددحافة فددددي ىشددددر أادافددده وبرامادددده الدوليددددة, لذ مدددن فاندددد  آخددددر  احددددي ميثدددداق وارشددددو صددددا

 
يددددا

مفاوضددات  )а́звезд снаяа́Кр راسددنايا   دديدا-ت ددت اللددحيفة الرسددمية لددو ارة الدددفا  السددوفي,ية) الددنام األحمددر

 بعندوان:
 
أشدارت فيده  )  اـ س مراـرو يـه اضـي د امـا ااـدرل ااسـةيية(اوارشو, ففي الخامم عشر من أيار ىشرت مءاا

وذ رت اللحيفة ى املفاوضات م  وض  صورة فوتوترافية لتوقي  ر يم الو راء السوفيتي بول,انين ع ى ن  املعاادة, ال

عامدددل مدددن الشدددر ات العاملدددة فدددي العاصدددمة البولنديدددة, وتيدددرام مدددن املنظمدددات والناشددد ين فدددي (, 20,000)وفدددود أ ثدددر مدددن 

(, مدددرحبين بشدددكل عفدددوي Felix Dyzer Hensky -كيمختلدددف اي,ددداات قدددد افتمعدددوا فدددي ميددددان )فددديلكم د يدددر اينسددد

  لذ ت ت في ثالي صدفحات مدن أصدل تسدعة فءد  مسدا ل الددفا  (1)برؤساء الوفود وقادة حيب العما  البولندي وتيرام

  داي   محسـقةاملش ر  ضد أملانيا ااتحادية, والل ديد اثميريالي, وأضافت الى ان
 
  املش و  د  ع املت هدو اسوخ رد  يض 

, مما يعري ضمنا أن الهيكل األساس مليثاق وارشو,أنما او ذو طاب  عسكري,لكن  ى   ما  جل   ايد  را فل ة  دهم 

بشددكل تيددر رسدد ي. باملءابددل لددم تشددر اافتتاحيددة للددى الل,نددة ااس,شددارية السياسددية أو ل,نددة التعدداون السياسدد ي الددذي دعددت 

 ذات صدلة بامليثداق  من دا معااددة الدولدة املعاادة بشكل عاه, والدى فاند  معااددة وا  مالل 
 
رشدو, ناقشدت اللدحيفة أحدداثا

النمسدددداوية  والتعدددداون السددددوفييتي مدددد  يوتوسددددالفيا  والءضددددية األملانيددددة فددددي فنيددددف  وتددددايوان, وفمهوريددددة الاددددين الشددددعبية 

 . (2)والءضايا واملشكالت الدولية األخرا 

 بءلدم International Affairsمالدة )  مدا ىشدرت
 
   اــ س ( بعندوان S.  Slavianov)س.سدالفيانوف( بحثدا

, وأواز ا يل اإلد د األرورب  راألما اادرلع امت ي  راو,ر  ع اي و ا ف اي ل ي و   رالو ق   الى ور  احح ن ااا  وةو 

  ل بــة روضـــ ل اي اــو د موت و ــو د  ــع ااشــترد اات مليـــة  سددالفيانوف لن مءددررات مددؤتمري بدداررم ووارشددو, عكسددت 

, وفدددي الوقدددت الدددذي شددددد ع دددى الءضدددية األملانيدددة (3)  يســـ ق د إلـــى  ـــد  تيـــد ااوطـــروال األىـــ    ـــع اار ـــ  ااـــدرلع راةنهيـــ

دددا السدددباق الددددولي األوسددد  ملنددداطق    املتســـة  ا مب يـــ لع والوضددد  ال,ديدددد لسياسدددة النددداتو فدددي أوروبدددا  ذ دددر سدددالفيانوف أيض 

 املتمثلددة فددي السياسددة الاددارمة وسددباق ال,سددلز, فددي حددين أ
 
شددار الددى ان ميثدداق وارشددو عكددم ذلدد , اذ وضدد ل أساسددا أ ثددر وثوقددا

ااــــ  اادرايــــة ا ,ــــ" ا ية لسياسددددة التعدددداي, بددددين مختلددددف الددددنظم اافتماعيددددة, فءددددد ذ ددددر:"  د مت هــــدو راو,ــــر تتــــ ز املر

ة ي دو  وهــ   ةــظ  ييةــا االدويــ ة دةيــه ر  ــ  ا يــل اةوــدم   مــا اجــل ااشــترن  اا ــي  ظ  ــل مــا  جــل ااســ م راحح يــ

الدددددرا ز فدددددي دفدددددا  سدددددالفيانوف ادددددذا بأنددددده لدددددم يددددددر  الغايدددددات األسددددداس مليثددددداق وارشدددددو التدددددي خددددددمت املادددددالز . (4)رااوقـــــدم 

 في فهات اوربا الشدرقية وفءدا للمعااددات الثنا يدة؛ بدل  اندت طريءدة شدرعية ثّ دت   دا 
 
السوفي,ية, ولم تغير من الوض  شي ا

أع دددت لددده الحدددق فدددي تمثيلددده فدددي عالقاتددده مددد  الغدددرب فدددي املسدددا ل الدبلوماسدددية ااتحددداد السدددوفيتي نفدددوذو فدددي الشدددرق األوربدددي, و 

 والعسكرية وتيراا. 

                                                           

(1) Quoted in ,Neil Fodor , Op. Cit., P. 33. 

 .147محمد سمير  خيعل , املادر السابق, ص (2)

(3)  S. Slavianov , A Solid foundation for the European Declaration of International Security , Journal of 

International Affairs , Vol ,6,No 1, (Oxford University Press ,May 1955)P.,122. 

(4) S. Slavianov, Op. Cit.,P.123 . 
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 عدددن معااددددة وارشدددو  وادددذو 1955( فددي السدددادس عشدددر مدددن ايدددار October مددا ىشدددرت ندددحيفة )أ تدددوبر
 
  مءدداا

عااددددة أيضدددا فدددي سدددياق (, وقدددد وضددد  ادددذا املM. Lashاملدددرة مدددن قبدددل خبيدددر بولنددددي فدددي الءدددانون الددددولي  األسدددتاذ )ه. ا 

ا   عن سياسة أ ثر فرأة بالنسبة للغرب, أما وارشو فءد  انت امتداد 
 
اتفاقيات باررم, لا انه أشار بان األخيرة  انت تعبيرا

للتعاون الثنادي ااش را ي للى مستوا متعدد األطراف  مما أدا للى خلدق ال اامدات سياسدية متبادلدة  اندت ضدرورية, ن,يادة 

 . (1)تعلءة باألوضا  الدولية التي  انت وراء ىشوء امليثاقالحالة امل

, لدم تكدن سدوا رد وان معااددة وارشد ,(The New York Timesومدن فانم دا أشدارت ندحيفة )نيويدور  تدايمي

وحا ال وظة  ذاك اقد  دةظ  ةرم   وـه إذا اـم ع ى معاادة شما  األطل  ي وقريبا ستاب  معادية لها, فءد فاء في املءا : "

 ةـــا هظــــ ك مت هــــدو ,ــــي ل األطةســــ ي  ر األ حــــ ة األروربــــ  ااي بـــ   ملــــ  ك وــــل هظــــ ك   جــــة ملت هــــدو راو,ــــر   ــــ ألى  و 

تشــ ةل  حــل ظــ ر  ةرايــة محدةو راــد ااــوة مو  ااسي اــة اادرايــة ااتدراويــة اةقــر  ااي بيــة  رالاــيي  ااراليــ ل 

 .( 2)املوحدو األم   ية 

ءت ن,يادددة للظدددروف التدددي أفر ت دددا الحدددرب البددداردة, وتددددْت مدددن مظددداار تشدددكيل ميثددداق وارشدددو فدددايظهدددر لن حءيءدددة 

, وعنددد التحءدددق مدددن بنددود امليثددداق ومءرراتدده, نالحدددو أث ددا امتدددداد للمعااددددات اسددتمرار تءسددديم الحددرب الددددا رة بددين الكتلتدددين

ُعددد  بمثالثنا يدة التدي عءدداا السددوفيت مد  دو  أوربدا الشدرقية والتددي ا تحمدل اي صديغ اخدتالف,  ن ددز  ابدة صد  دبلوماسدياول

ااتحدددداد السددددوفيتي عددددن طريءدددده فددددي لدارة السياسددددة الخارفيددددة لدددددو  أوربددددا الشددددرقية ع ددددى املسددددتوا السياسدددد ي وااقتاددددادي 

أع ددى ميثدداق وارشددو شددرعية أ ثددر لبءدداء الءددوات السددوفي,ية فددي دو  أوربددا الشددرقية ملوافهددة  والعسددكري والدبلوماسدد ي   مددا

 . ت لعات حلف شما  األطل  ي

 

                                                           

(1) Quoted in ,Neil Fodor , Op. Cit., P. 33 . 

(2) The New York Times ,16 May,1955, P. 3. 
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 امل ح  ااث ا 

 1964-1955هي ةية ميث و راو,ر ر حديد املستراي ل ااوظيييية را ةاوية 

تمخض عن افتمدا   وارشدو ماموعدة نتدا ج  دان أامهدا اثعدالن الدذي تضدمنه البيدان الختدامي للددو  األعضداء فدي 

األى    ع  حقيق ا ج ا ال  :  تتةا اادرل ااوتداةه  اةوت رد م  جيي  اادرل , فاء فيه 1955الراب  عشر من أيار 

, لذ سددعت الءيددادة السددوفي,ية عءدد  توقيدد  ميثددداق (1)ااةفيةــة يوت يــ  المــا األروبــ  رإ تـــ ة ىطــ   ــ ن جديــدو  ــع  روبـــ  

:  اد ميثـ و راو,ـر وارشو السير قدما للحد من التوترات الدولية, واذا ما صدرح عنده مولوتدوف عءد  توقيد  امليثداق قدا ال

ددان مادددرد حيدددر ع دددى ورق, واسددديما لن (2)األدضـــ    ـــع صـــظ دة ااقـــ او ااسي  ـــ ي  اـــييظح   صـــة اةـــدرل  . ويبددددو ان ذلددد   د

األحددداي الالحءددة سدد,بين العكددم, فددي ان ااتحدداد السددوفيتي قددد انفددرد باددن  الءددرار فددي اوربددا الشددرقية تحددت مضددلة امليثدداق 

 اسيما في اي,الين العسكري والدبلوماس ي.

, ة السوفي,ية في أظهار ميثاق وارشو ع دى انده أداة سياسدية أ ثدر ممدا ادو عسدكريةوباورة عامة  سعْت الخارفي

األولويدددددات فددددددي خ دددددد  سياسددددددل ا الخارفيدددددة من ددددددا : تحسددددددين العالقددددددات مددددد  يوتوسددددددالفيا  و,قامددددددة عالقددددددات عدددددن طريددددددق وضدددددد  

ي للى لبعاد خ در الحدرب فدي ظدل , والس (3)دبلوماسية م  الغرب اسيما أملانيا ااتحادية  واانفتاح ع ى دو  العالم الثالث

 .(4)ال,سلي  املستمرة للدو  الغربية ألملانيا ااتحادية, والل ديدات املستمرة لدو  حلف شما  األطل  ي

 

ومددن افددل ت بيددق تلدد  الخ دد   سددافر خروشددوف ور دديم الددو راء بول,ددانين مددن وارشددو الددى فيينددا  بعددد يددوه واحددد 

, لسدددح  الءدددوات السدددوفي,ية من دددا و,عدددادة تو رعهدددا فدددي (5)الحكومدددة النمسددداوية  مدددن توقيددد  ميثددداق وارشدددو ثبدددراه معااددددة مددد 

                                                           

, ترفمددة صددالز مهدددي العبيدددي , املادددر 1955ايددار  14مددن فددي أوربددا البيددان الختددامي يحادثددات وارشددو للدددو  األوربيددة لضددمان السدداله واأل  (1)

 .19-16السابق,ص

 (2) Laurin Crump, The Warsaw pact reconsidered International relations in easteren Eurupe 1955-69, ( 

Routledge Tarylor and Francis group, London and New York 2015), P.26. 

: ماددددد لز سياسددددد ي واقتادددددادي وافتمددددداعي  وثءدددددافي , ي لدددددق ع دددددى ماموعدددددة  مدددددن الددددددو  ا تنت ددددد  الدددددي العددددداملين األو  والثددددداىي  ااث اـــــ ااتـــــ ام (3)

املتءددددمين صدددناعيا , وتعدددرف بلددددان العدددالم الثالدددث  ايضدددا باسدددم الددددو  الناميدددة ,  وتعدددود ادددذو ال,سدددمية الدددى الفرى ددد ي الفريدددد سدددوفيه, التدددي 

و  التددي ا تنت دي للنظدداه الرأسدمالي الغربددي وا ااشد را ي الشدرري, والددرا ز انده اسددتويى ادذو الكلمددة مدن الف ددة ,ع ددى الدد1956أطلءهدا عداه 

والذي ر ي في دراسته ع ى  خمم مناطق من العالم  بالتفايل: أمريكا الالتينية والكاريةي   وفندوب  الثالثة السا دة اياه الثورة الفرىسية

 . للمييد انظر:  والشرق األوس  وشما  أفريءيا   وأفريءيا فنوب اللحراء الكيرا  آسيا   وشرق وفنوب شرق آسيا

Jeffrey Haynes , Third World Politics: A Concise Introduction, (Wiley-Blackwell ,1996). 

(4) P. H. P ,Archiv der Gründung der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik, Bundesarchiv, Schreiben des Außenministeriums der UdSSR an den Ausschuß 

für Außenpolitik, Dokument Nr. 2/202/193 vom 6. Januar 1956. 

اطق نفدوذ سدوفي,ية, فدي حدين شددملت قسدم الحلفداء النمسدا بعدد احتاللهدا للدى أربد  مندداطق نفدوذ, من دا من ءدة بورتنالندد والنمسدا السدف ي مند (5)

 ال ريو  الشرري وتشيريا للنفوذ اليري اىي, اما باري مناطق ال ريو  وندوراليرغ مدن نادي  الفرىسديين, فدي حدين أصدبحت من ءدة النمسدا العليدا
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, وبعددد تسددعة أيدداه قضددااا فددي فيينددا, تدداب  خروشددوف طريءددة الددى بلغددراد, اذ  ددان يخ دد  رومانيددا وانغاريددا, تحددت مظلددة امليثدداق

مدد  يوتوسددالفيا  انددت منء عددة مسددبءا لييددارة يوتوسددالفيا مددن افددل التءددارب معهددا, و انددت تلدد  خ ددوة مهمددة, ان الددرواب  

 .(1)1948منذ عاه 

ددان  وفدددد بددده الدددبعض ذلددد  تندددا ا مدددن قدددوا عظ ددد  قدددد يحددد  مدددن شدددأن السياسدددية السدددوفي,ية. بدددالرتم مدددن ذلددد    د

خروشوف ينوي الشرو  في اتخاذ مسار حءيءي فديدد فدي السياسدية الخارفيدة السدوفي,ية, فكاندت مادالحة تيتدو اىعكاسدا 

 لتل  السياسة.
 
  اياابيا

 

:  , وعنددد وصددولة أعلددن بأندده1955فددي تضددون ذلدد   وصددل خروشددوف الددى بلغددراد فددي الخددامم والعشددرين مددن أيددار 

وفددددي السددددادس والعشددددرين مددددن الشددددهر نفسدددده,  .(2) ااير راــــ  ية مــــا  ــــدهرو  -يأاــــف ملــــ   صــــ ن اات اــــ ل ااســــر ي ية

                                                                                                                                                                                     

ق التمثيددل الدبلوماسدد ي وسداليبور  مندداطق نفدوذ أمير يددة . امددا فييندا فءددد قسدمت للددى أربدد  منداطق احددتال  شدأث ا شددأن بددرلين مد  لع ا  ددا حد

مدددد  الدددددو  األوربيددددة. وبعددددد ث ايددددة الحددددرب أحدددددثت املسددددالة  النمسدددداوية تددددوترا  بيددددرا بددددين املعسددددكرين الشددددرري والغربددددي, فءددددد فددددرت محدددداوات 

,ياددة (, لا أن ايحاولددة أخفءددت ن1954شددبا   -دبلوماسددية عديدددة مددن افددل مددن  النمسددا اسددتءاللها, أولهددا فددي مددؤتمر بددرلين ) ددانون الثدداىي

أعربددت الخارفيددة السددوفي,ية عددن رتبل ددا  1955رفددض الخارفيددة السددوفي,ية فاددل املسددالة النمسدداوية  عددن املسددالة األملانيددة, وفددي شددبا  

مدددن  النمسدددا ااسدددتءال  وااىسدددحاب مدددن منددداطق ااحدددتال  وفددداءت ادددذو املبدددادرة بعدددد فشدددل ال,هدددود الدبلوماسدددية السدددوفي,ية مدددن عرقلدددة 

تحددداد األوربدددي الغربدددي, وبعدددد العديدددد مدددن اافتماعدددات توصدددلت الددددو  ااربددد  فدددي فيندددا  فدددي الخدددامم عشدددر مدددن ايدددار التوقيددد  ع دددى مشدددرو  اا

 ع ى توقي  اتفاقية استءال  النمسا, للمييد انظر.1955

American Foreign Policy (German-Austria), (1950-1955), Vol.III, P.1773 ; Draft Statement of Policy by The 

NSC on United States policy toward Soviet Satellites in Eastern Europe, Quoted in: Foreign Relations of 

The United States (1955-1957), (Easter Europe), Vol. XXV, P.191.  

 التعداي, السدل ي التدي ندادي   دا خروشدوف  انت انال  ماموعة عوامل وراء  التحو  السوفيتي في عالقاته حيا  يوتوسالفيا من ا سياسدة (1)

, لددددددذل  دعمددددددت موسددددددكو و,يماندددددده بتعدددددددد ال ددددددرق نحددددددو ااشدددددد را ية, وتخددددددوف موسددددددكو مددددددن اناددددددرار يوتوسددددددالفيا وراء األفكددددددار الرأسددددددمالية

 ع دى لعدادة يوتوسدالفيا  للفلد  يوتوسالفيا اسيما في 
 
دّرا السدوفيتي وعيدر قضية من ءة تررستا الحدودية م  لي اليا, و دان خروشدوف ُما 

عددن اددذا برسددالة بعددث   ددا الددى تيتددو منتءدددا عددده لفددراء لءدداءات بددين البلدددين ومؤ دددا ع ددى دعددم النظدداه اليوتوسددالفي عددن طريددق الحددد مددن 

ال,ماعات املعارضة في داخل موسكو  اسيما فمعية الوطنيين اليوتسالفيين.ومن فانبه رح  تيتو ودعدا للدى لعدادة العالقدات مد  فميد  

, أطروحددددة د تددددوراو تيددددر 1964-1956. ايدددداد طددددارق العلددددواىي , سياسددددة ااتحدددداد السددددوفيتي الخارفيددددة اةي يــــد اويــــ ربددددا الشددددرقية. دو  او 

 ؛ر82-81, ص 2011منشورة, فامعة اانبار,  لية ا داب,

 Laurin Crump, Op. Cit, P.25; Cold War International History Project ,Yugoslavia in the Cold war, Letter fromر

N. Khrushchev first srcretary of the central committee of the communist party of the soviet Union , to Josip 

Broz Tito and the central committee of the League of communists of Yugoslavia , 22/6/1954. سدوف نرمدي            

 ( C.W.I.H.P) لة بايختار

(2)  Walter Laqueur, Europe in our time A History 1945-1992,( New York, 1992), P. 154; Svetozar Rajak, 

Yugoslav-Soviet Relations, 1953- 1957: Norm alization, Comradeship, Confrontation, Thesis submitted for 

the degree of Doctor of Philosophy (London School of Economics and Political Science University of 

London February 2004) , P.155. 
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  اد اات اـــ ل يـــ د ير راـــ  ي  ر   هـــ  مـــا :افتمددد  مددد  تيتدددو, ووقددد  ااثندددان ع دددى اتفددداق بلغدددراد, وصدددرح خروشدددوف قدددا ال

 , ثم أشار للى أامية انضماه  يوتوسالفيا للى ميثاق وارشو(1)"اا ةداد اال," ا ية يح غع اد  قرم دلى  ا س املس راو

يتضدز مددن سددياق اثعدالن, أن ااتحدداد السددوفيتي دخدل فددي مفاوضددات مد  يوتوسددالفيا مددن افدل تسددهيل انضددمامها 

و, و,بعاداا قدر اثمكان عن الءوا الغربية, وع ى الرتم من أن يوتوسالفيا  انت م رددة نوعدا مدا فدي لعدادة للى ميثاق وارش

 ": 
 
 د ير راـــ  ي  ال  ق ـــل اد  ةـــرد ا دـــدو اة  اـــي اية رإوهـــ  العالقدددات الحيبيدددة, لا أن تيتدددو أعلدددن فدددي أواخدددر ايدددار قدددا ال

. وعليه  ن ز خروشوف الى حد ما من (2)دلى     و م و   رايظ د  رجدل ط يقه   ع اارصرل إلى اال," ا ية ر ح  ا 

فدددي تدددأمين ال,م دددة اليوتوسدددالفية مدددن األفكدددار الرأسدددمالية حتددد  وان لدددم تعلدددن انضدددمامها للدددى ميثددداق وارشدددو, والسددد   فدددي عدددده 

شدار ته الفاعلدة فددي اانضدماه رتبدة تيتدو فدي لن يكدون  عيمدا لحر دة تمثدل ق بدا مهمدا فدي السياسدية الدوليدة واسديما عءد  م

لددذا فءددد رأا لن يكددون  عيمددا أفضددل مددن أن يكددون تدداب ,  مددا ا يمكندده , (3) ( Bandung Conference)مددؤتمر باندددوىغ  

 .(4)مؤتمر باندوىغاانضماه ألي ق   من األق اب  ون ذل  ي,نافى م  مبدأ الحياد الذي نادا به 

ثابدددة و يدددٍل عدددن أوربددا الشدددرقية فدددي عالقات دددا الدبلوماسدددية, تدددا ااتحددداد السدددوفيتي عءددد  توقيددد  ميثدداق وارشدددو, بم

لدذل  سد ى الدى لقامددة عالقدات مد  أوربددا الغربيدة والوايدات املتحددة األمير يددة ضدمن لطدار امليثدداق وبرناماده الدداعي لتحءيددق 

ددْت الدددعوة للددى ااتحدداد السددوفيتي لحضددور قمددة فنيددف ) هل ,بدددعوة مددن  (5) (1955تمددو   23-18السدداله الدددولي, ففددي أيددار ُوف 

  , في مؤتمر النساء الوطري ال,مهوري قا ال:1955قبل الر يم األمير ي أييث اور, الذي سبق وان صرح في العاشر من أيار 

اوـــه مســـوتد افتـــل ام شـــ ي  راةقـــ   ام طـــوص  ـــع ام مـ ــ د ط ملـــ  هظ اـــك  ةـــ و ار   صـــة تتـــ ز اضـــية ااســـ م ااـــدرلع 

                                                           

(1) Laurin Crump, Op. Cit, P.26  ; Svetozar Rajak, Op. Cit ,PP.130.  

(2)  Frank land Noble  Documents on International Affairs  (Oxford University Press  1958), PP.255-56 ; د طارق أيا 

.83العلواىي , املادر السابق, ص   

  29فددي مدينددة باندددوىغ ااندونيسددية وحضددرو وفددود  1955نيسددان   24-18عءددد اددذا املددؤتمر للمدددة ) (3)
ل
دان النددواة دولددة أفريءيددة وآسدديوية  و د

 للمييد عن اذا املؤتمر. انظر:  .حر ة عده اانحيا   األولى لنشأة

-95  ص 2001  دار الفكددر  دمشددق   3سدديوية فددي ضددوء مددؤتمر باندددوىغ  ترفمددة عبددد الاددبور شددااين   مالدد  بددن نةددي  فكددرة اثفريءيددة ا  

 .75-68ص  1958عييي شريف  شعوب أسيا وأفريءيا ضد حلف بغداد ومبدأ اييث اور  دار الفكر    الءاارة  ؛ 175

 (4) Lawrence S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact: The Past. In: The Warsaw Pact -Political Purpose & 

Military Means, Edited by Robert W. Clawson and Lawrence S. Kaplan, (Library of Congress, United 

States of Amerce, 1982) , P.80. 

 انون  19-1955شبا   23سا )( ضم املؤتمر, أييث اور الر يم األمريكي  وأيدن ر يم و راء بري انيا, وادتار فورييه ر يم و راء فرى5)

م  السكرتير األو  للحيب ااش را ي خروشوف   ما انضم للى الوفد بول,انين ( ور يم مالم و راء ااتحاد السوفيتي 1956الثاىي

ه لواء السوفيتي املشار  و ير الدفا  الفريق فو وف ثيااد نو  من التوا ن في الحوار العسكري م  الر يم األمريكي أييث اور   ون

  ؛156سابق قبل تسلمه الر اسة األمريكية. للمييد انظر: محمد سمير خيعل , املادر السابق ,ص 

Steve Neal, the Eisenhower Reluctant Dynasty, (New York, 1978),PP.344-45. 
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, األمدر الدذي وضدعنا امداه (1) ج ا  تيي    قيق  يخفف ما ااوـر  ال اادرايـة  را  ش   م  اذا ك د ااسر يسل يظررد 

 تساؤ  ؟ ما الذي  انت تس ى لليه  اثدارة األمير ية من وراء تل  الدعوة؟

تباينت ا راء وراء املءاد األمير ي اذا, من ا وفدت بأث ا ضمن اليرنامج الذي فداء بده ال,مهوريدون فدي اانتخابدات  

وض  الحلو  للءضايا الخالفية م  السوفيت  واسديما بعدد لن أدر  أييث داور مددا فّديدة الءيدادة السدوفي,ية فدي املتضمن 

  دـــ ةو ااظيـــ   ـــع جييـــ  تانددد  الحدددرب عءددد  التوقيددد  ع دددى معااددددة الدولدددة النمسددداوية, لدددذل  وفدددد ف  دددا اييث ددداور فرصدددة

 عن (2)"اححقرو  ع  يسظ  رب ا د اال ف اي ل اا ي اةل الى  راي  اال," ا ية راملح  ية دلى 
 
طمأنة الرأي العاه   فضال

دي فددي عددده وفددود فكددرة تددودي للددى قيدداه حددرب عامليددة ثالثددة  وابددد مددن حددل الةااعددات بددال رق السددلمية . فددي حددين أشددار (3)األمير د

سد ر داس , الدذي خشد ي البعض للى الءلدق الدذي  دان ينتداب اثدارة األمير يدة وفدي طليعدل م و يدر الخارفيدة األمير دي فدون فو 

بالفخددددا  السددددوفي,ية  من ددددا مسددددالة  -حسدددد   عمدددده -مددددن اسددددتدرامل ااتحدددداد السددددوفيتي للحلفدددداء اسدددديما بري انيددددا و,يءدددداعهم 

الساله الدولي التي فاء   ا ميثاق وارشو, لذ توق  داس لن بري انيا عرضة لذل , واسديما بعدد اق دراح ر ديم الدو راء ليددن 

مظطقــة تســـةيح م ســـ رية  ـــع امل ويــ   يوـــد اـــو د مـــي  دلــى جـــ و ي اححـــدرة ااداىةيـــة را وـــح ن    ايلـــ ة:1955فددي ايدددار 

:  . وقدد عّيددر داس عدن مخاوفده تلد  للددى"اال حـ ة ااسـر ي ي منهـ  ر ــ اك ااقـرال ااي بيـة
 
 اذا اــم الكدوىغرس األمير دي قدا ال

اذ  اندددت بري انيددددا   (4) حقيـــق ااســــ م  ـــع ي يط ويــــ  االووخ يـــ ل  حــــل مط اــــب   ســـيخرض ااسســــ ويرد  يتقـــد االجويــــ ل

 تبحث عن اي وسيلة تؤدي الى تخفيف التوترات الدولية وألبتعاد عن خ ر الحرب.

 قدمدده اييث دداور للسددوفيت, بيددد ان اييث دداور قددد دحددض 
 
بينمددا رأا الددبعض أن دعددوة فنيددف  انددت عمددال اس رضددا يا

 .Livingston Tبينمدددا أ دددد )ليفينغسدددتون ميرشدددانت . (5):  ال يرجـــد اا"  ـــ    ـــع اة ـــي دلـــى  ـــد دة ـــي ذلددد  بءولددده

Merchant  بدددددددأن افتماعدددددددات فنيدددددددف 1958-1956(مسددددددداعد و يدددددددر الخارفيدددددددة وسدددددددفير الوايدددددددات املتحددددددددة فدددددددي  نددددددددا    :

 . (6)اوةسب ااسر يل اال " ام 

عشدر  ع ى الرتم مما تءده, طرحت ماموعة قضايا خالفية ع ى أعما  الءمة التي عءدت في موعداا فدي الثدامن

من تمو  من ا: توحيد األملانيتين و,فراء انتخابات حرة, ومسا ل ني  السالح, لذ  انت م ال  ااتحاد السدوفيتي قا مدة ع دى 

ااع راف الغربي الكامل باملكانة التي حءءل ا في أوربا الشرقية بموفد  بندود ميثداق وارشدو.  مدا أراد ان يث دت بأنده يددعو الدى 

يع ددي الفددرص امل,سدداوية لكددال األملددانيتين, ويحددل    ويــ م األمــا األروبــ  اح يــ عع ء ددرح ثقامددة السدداله عددن طريددق تءددديم م

محددل حلددف شددما  األطل دد ي وااتحدداد األوربددي الغربددي وميثدداق وارشددو.  مددا قددده الوفددد السددوفيتي فددي الحددادي والعشددرين مددن 

                                                           

(1) Lawrence S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact, P.80-81. 

 (2)  Tom Wicker  , Dwight D. Eisenhower,( New York, 2002), P.78؛ 

 .178بشرا طايم عبد املؤمن, املادر السابق,ص

(3)  Tom Wicker  ,Op.Cit,P.80. 

(4)  Lawrence  S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact, P.78. 

(5)  Ibid., PP.80-81. 

(6)  Lawrence S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact, P.80. 
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 يدعو الى ني  السالح, اسيما السالح الذري والهيدروفيري
 
. و ان س   تءديم ااتحاد السوفيتي ملثدل اكدذا (1)تمو  مء رحا

 مء رح, ربما أراد فيه لعاقة عملية تسلي  أملانيا ااتحادية وني  سالحها. 

من فانم ا  انت مء رحدات اثدارة األمير يدة قا مدة ع دى أسداس عدده التندا   عدن اي دولدة تددور فدي فلد  السدوفيت 

 باسددددم مدددن افددددل تحءيدددق التددددوا ن,  مددددا قددددمت مء رحددددا ب
ل
. فضدددال عددددن لفددددراء (2)" األجــــرا  املفور ــــةشددددان ندددي  السددددالح ُعدددر ف

انتخابددات فددي األملددانيتين تمهيدددا لتوحيددداا. وبادددورة عامددة, فءددد أخفددق ال رفددان فدددي وضدد  حددل ملسددا لهما الخالفيددة, بعدددد ان 

ألطل  ي وميثاق وارشو, رفض الغرب املء رح السوفيتي ملسألة نظاه األمن األوربي ال,ديد الذي سيحل محل حلف شما  ا

. لددددددذا  لددددددم يحءددددددق املددددددؤتمر نتددددددا ج تددددددذ ر, بفعددددددل تعنددددددت ال ددددددرفيين فددددددي (3) مددددددا رفددددددض السددددددوفيت مسددددددالة اانتخابددددددات األملانيددددددة

 راـــدل مء رحات مدددا ومبادرت مدددا, وعدددده تندددا   اي من مدددا الدددى ال دددرف األخدددر, ولدددذل  وصدددف خروشدددوف قمدددة فنيدددف ع دددى اث دددا 

ناء تلدد  التددي حدددد   ددا عءددد افتمددا  ع ددى مسددتوا و راء الخارفيددة فددي فنيددف فددي تشددرين , ولددم تخددرمل بددأي نتددا ج, باسددتاميوــه 

 .1955ااو  

يبدددددو لن الحكومددددة السددددوفي,ية سددددعت عددددن طريددددق مددددؤتمر فنيددددف  الظهددددور بمظهددددر أخالرددددي وافتمدددداعي قددددا م ع ددددى  

لءبدو  مدن حيدث املبددأ بنظداه أساس املساواة    دف الحفاظ ع ى حكم الدو  التابعة له فدي ميثداق وارشدو.  مدا ان فكدرة ا

امردددي أوربدددي  دددان الغدددر  منددده الءضددداء ع دددى قواعدددد الوايدددات املتحددددة والءدددوات األمير يدددة فدددي أوربدددا, باملءابدددل الءبدددو  بميثددداق " 

:  اد ااســـر يسل اسســـوخدمرد  " الدددذي ي ددديمن عليدددة السدددوفيت. وذلددد  مدددا أعدددرب عنددده داس اثنددداء اافتمدددا  قدددا الراو,ـــر

 عدددن ذلددد   رفضدددوا وضددد  فءدددرة تخددد  (4)هم  ـــع ,ـــق  ةفـــ   ااراليـــ ل املوحـــدو األم   يـــة  جظيـــف ملراصـــةة اي اـــد
 
, فضدددال

 –الوحدددة األملانيددة ع ددى فدددو  األعمددا   عددن طريددق لفددراء انتخابددات حددرة, أا بعددد تفكيدد  املنظمتددين العسددكريتين  الندداتو 
                                                           

تمهيددا لعءدد قمدة  1955لوتوف قبدل ذلد  اثنداء افتمدا  و راء خارفيدة الددو  ااربد  فدي واشدن ن فدي الثداىي والعشدرين مدن حييدران قده مو   (1)

 مدددن خمدددم  نءدددا   وسددديلة تءدددارب بدددين الشدددرق والغدددرب من دددا ليءددداف التحدددريض ع دددى الحدددرب طبءدددا ملءدددررات األمدددم املتحددددة, 
 
فنيدددف, مء رحدددا

فن يددة, تحديددد لتددرا  اسددتخداه ال اقددة الذريددة,  تعييددي التعدداون التاددار ي والتبدداد  الثءددافي, بيددد ان وسددح  فميدد  الءددوات مددن الدددو  األ 

 اذا اليرنامج رفض من قبل الوايات املتحدة,   ونه يعي  من املظهر السوفيتي الرات  في تحءيق الساله الدولي  ما يعي  نفدوذو فدي طاولدة

 للمييد انظر.    املفاوضات لذل  رفضته الدو  الثالي ايضا.

 . 154محمد سمير خيعل, املادر السابق ص 

 (2) Robert H.  Donaldson, Joseph L Nogee, The Foreign Policy of Russia: Changing Systems, Enduring 

Interests, (London, Routledge,2014), P.78.؛ 

 .159يعل, املادر السابق, ص؛   محمد سميرخ181بشرا طايم عبد املؤمن, املادر السابق,  ص  

 ع دى اسداس ان أملانيدا الديمءراطيدة ا تتاداو  ىسدبة سدكاث ا الدد)  (3)
 
مليدون(, ىسدمة  20 ان الرفض السدوفيتي ملسدألة اانتخابدات ااملانيدة قا مدا

انيددا ااتحاديددة حليفددة الوايددات مليددون( ومددن ثددم فددان نتددا ج اانتخابددات سددتكون لاددالز أمل 50مءارنددة مدد  أملانيددا ااتحاديددة التددي تءددارب الددد) 

املتحدددة اامدددر الدددذي ي دددد ااشددد را ية فدددي أملانيددا لدددذل  فضدددل السددوفيت املانيدددا منءسدددمة. للمييددد انظدددر: بشدددرا طددايم عبدددد املدددؤمن املاددددر 

 ؛ 186السابق , ص

Spaak, Paul Henri, New Tests For NATO, in: Foreign Affairs an American Quarterly Review, Vol.37, No.3, 

(April,1959), P.360. 

(4)  Lawrence  S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact,  P.80-1.  
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:  اقـــد  حفيظـــ  دلــــى تمدددو  ع ددددى ذلددد  قدددا الوارشدددو[, وقدددد علدددق مولوتدددوف لثنددداء ال,لسدددة األخيددددرة فدددي الثالدددث والعشدددرين مدددن 

مر ــرل االووخ يــ ل رذاــك ملــ   ولــ   ااتيــ ل  ــع  مل ويــ  ااشــ اية مــا اولــ زال اجوي ديــة راي اــية اــم يتــد ييقــدروهم 

. لذا يمكن اليعم, بأن السوفيت وظفوا ميثاق وارشو بالكامل في سياسات م, اذ  اد من قدرت م التفاوضدية (1)ااوظ زل دنه  

, ولدددم تعدددد الءيدددادة السدددوفي,ية توافددده حلدددف شدددما  األطل ددد ي فحسددد ؛ بدددل تددددْت متحدثدددة باسدددم (2)ولدددة املفاوضددداتع دددى طا

 الكتلة الشرقية و ان لها صوت  بير  محكم لألمن األوربي والعاملي.

من فان  آخر  ن ز خروشوف في عءد افتما  ع ى مستوا رؤساء وو راء دو  امليثاق في موسكو في الساب  من 

 فددداء فيددده  1955 أيلدددو  
 
 اد , مدددن افدددل مناقشدددة النظددداه األسددداس مليثددداق وارشدددو, و,ثنددداء اافتمدددا , ألءدددى خروشدددوف خ ابدددا

ااوطــــــــروال اادرايــــــــة األى ــــــــ و اــــــــد  اقــــــــل يضــــــــ اه  دلــــــــى ملويت  ظــــــــ   ــــــــع جييــــــــ  ااظــــــــرا ع ااسي اــــــــية راالاوةــــــــ ةية 

, عدددن طريدددق التأ يدددد ع دددى الء اعدددات فءدددد خددد  خروشدددوف فدددي خ ابددده دو  أوربدددا الشدددرقية بشدددكل مباشدددر, (3)رااتســـة ية 

ااقتاادية, اسيما بما يتعلق باألسالي  وتنسيق أفضل لإلنتامل, م  الحافة للى خفض لنتامل املدواد العسدكرية,  مدا حدذر 

 .(4)من اثعما  التي تثير الحرب

, خروشددددوفة  عدددديم حدددديب الوحدددددة ااشدددد را ي األملدددداىي مددددن بددددرلين بمبددددادر وال ددددر أوليرخددددت وفددددي اددددذا السددددياق  رحدددد   

للددى لبددداء املييددد مددن اااتمدداه  بالتعدداون ااقتاددادي, بيددد اندده دعددا للددى أتبددا  ال ريءددة التددي يددنظم   ددا أعضدداء حلددف والدددعوة 

 لن افتمدددا  موسدددكو   ا ضـــل  ظيييـــ  مـــا ميثـــ و راو,ـــر  شدددما  األطل ددد ي افتماعدددات م وقدددرارات م  فءدددد عدددداا 
 
موادددحا

ديه دو  أوربدا الشدرقية األخدذ الرسدمية واا الخ ابدات األخير, وفد ل درح
ْ
ق راحدات التدي يادوتها ااتحداد السدوفيتي, والتدي ُيل

 .(5)  ا دون مناقشل ا أو لبداء وفهات النظر حولها

 ح ظـــة واثنددداء اافتمدددا , دعدددا ااتحددداد السدددوفيتي للدددى ضدددرورة اال دددااه ب ندددود معااددددة وارشدددو والعمدددل ع دددى تشدددكيل 

, يمثلهدددددا منددددددوب مدددددن  دددددل دولدددددة وفق)املدددددادة ltativePolitical Consu  Committeee"(6)اا شـــــ وية اي اـــــية) 

                                                           

(1)  Childs Darid, The GOR: Moscow’s German ally, (London, 1970).PP.41-2. 

د ن ز  عء  انل اء قمة فنيف من  انت حماسة خروشوف قد دفعت به للى تنظيم العالقات الدبلوماسية م  أملانيا ااتحادية, فء (2)

 ار اديناور  1955استدرامل  املس,شار ااملاىي  ونراد اديناور ثقامة عالقات دبلوماسية م  أملانيا ااتحادية وفي الثامن من أيلو   

ن اي نتا ج تذ ر, موسكو للتباحث في مسالة  الوحدة األملانية ونظاه األمن األوربي,لكن دون نءاشات مستفيضة, ولم يتوصل ال رفا

. للمييد عن 1955فءد عاد اديناور تار ا مناقشة املسا ل العالءة للى الدو  الثالي في املؤتمر امليم  عءدة  في فنيف في تشرين األو  

 ؛163-161 يارة اديناور الى موسكو انظر. محمد سمير خيعل, املادر السابق ص 

Konrad Adenauer, Erinnerungen 1953-1955, (Stuttgart, Deutsche Verlags- Anstalt Gmbh, 1980),P.48  ; 

Lawrence  S. Kaplan, NATO and the Warsaw Pact, P.80. 

 . 6-5خروشوف , ينادي للساله, منشورات دار الحياة , دمشق, د.ت,ص (3)

 .6-5خروشوف , ينادي للساله, منشورات دار الحياة , دمشق, د.ت,ص (4)

(5)  P. H .P, Записи Варшавской хартии, Декларация Первого заместителя Премьер-министра Германской 

Демократической Республики (Walter Ulbrecht), Doc. NO. 12-27 (сентябрь 1956 г., стр. 1-8. 

 PCCسنستخده  له مختار الكلمة   (6)
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, مددن افددل افددراء املشدداورات ووضدد  الهي ددات واألفهددية التنظيميددة التددي يتددألف من ددا امليثدداق. مدد  تعييددي الرتبددة فددي (1)السادسددة(

اطية, ودمج في, األملانيتين, ,مهورية أملانيا الديمءر ل, (2) اح ست ااشت ي اارط ي ", و,ىشاء  اح ي ععلىشاء نظاه األمن 

فدي محاولدة أخدرا   (3)وسح  فمي  الءوات الخارفية من أملانيا, من افل لث اء وفود حلف شدما  األطل د ي وميثداق وارشدو

لا أن املوضدو  قدد فدات أوانده, اسديما أن مسدالة تسدلي  أملانيدا .(4)حلف شدما  األطل د ي بعدد ل الده أسدباب وفدودو  لتفكي 

  عت شوطا  بيرا.ااتحادية قد ق

: ااهي ةية ااسي اية
 
 :PCCااة ظة االا ش وية ااسي اية  - رال

 دددان مدددن نتدددا ج افتمدددا  موسدددكو الدددذي اختدددتم أعمالددده فدددي اليدددوه نفسددده مدددن اىعءدددادو فدددي السددداب  مدددن ايلدددو  موافءدددة 

أسيم الل,نة ااس,شارية الحاضرين, وفءا للمادة) السادسة من بنود امليثاق( ع ى وض  الهيكل الءيادي مليثاق وارشو, وت

السياسددية, التددي تعددد ال,هددا  األسدداس الرسدد ي األع ددى فددي امليثدداق, والتددي تظددم رؤسدداء و راء الدددو  األعضدداء, وممثلددين مخددولين 

 . (5)نيابة عن حكومات م, ومن ثم تأسيم الهي ات والدوا ر الر يسة والفرعية, واسيما الءيادة العليا املش ر ة العسكرية

ددانون الثددداىي تدددم ااتفدددا , موعددددا اىعءددداد أولدددى دورات الل,ندددة 1956ق ع دددى ان يكدددون يدددوه السددداب  والعشدددرين مدددن  د

عددن ا (Qin Yunااس,شددارية ملناقشددة قضددايا امليثدداق التنظيميددة. و  ددذا الادددد أ ددد املراقدد  الادديري املارشا )تشددين يددون 

 
 
ااــددرو اةــدروو احو صــة ي اة ظــة االا شــ وية : اد  ةرمــة جيهرويــة ااةــ د ااشــت ية تتــد تأييدد حكومتدده الكامددل قددا ال

ااسي اـــية ايـــ ض   ـــ ةل الوا  ي ار ـــ  ااـــدرلع راملهـــ م املســـوق ةية رر ـــ  املقـــ وال ذال ااةـــةة  ـــع ااراـــل املظ اـــب 

  .(6)رااضــ روما اــيةرد اهــ   هييــة    ــ و اةحفــ ظ دلــى ااســ م راالوفــ ا  ااــدراي د 
 
واختددتم مولوتددوف اافتمددا  مؤ دددا

                                                           

)1(  P. H .P, Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance "The Warsaw Treaty14 May 1955 'Doc 

No.1,P.1-5. 

دانون األو  عدداه  (2)  (,  ع ددى قددرار Volkskammer صددوت مالددم الشددع  فددي املانيددا الديمءراطيددة )فولكسددكمار 1956فددي الثددامن عشددر مددن  د

دد ال,ةدرا  وي دي سدتوف(للدف رفدل لضدافة الدى الءدوات البحريدة واأل  120تشدكيل و ارة دفدا  وطنيدة قوامهدا )  سد و  والءدوات ال,ويدة, ُورعل

Willie Stoff  ( وأعءبددده ال,ةدددرا  اايةااوفمدددان 1960تمدددو   -1956او  مدددن تءلدددد مناددد  و يدددر للددددفا  )آذارHeinz Hoffmann  

(, ثدم األدميدرا   1989 دانون الثداىي - 1985) انون الثداىي  Heinz Kessel (, ثم ال,ةرا  اايةا يسل 1985 انون الثاىي -1960)تمو  

 (. للمييد انظر: 1990نيسان -1989) شبا  Theodore Hoffmannتيودور اوفمان 

Jens Gieseke David Burnett ,The History of the Stasi: East Germany's Secret Police, 1945-1990, (Berghahn 

Books,2014),P.120-122  ; William Glenn Gray , Germany's Cold War: The Global Campaign to Isolate East 

Germany, 1949-1969,( The University of North Carolina Press ,2003).  

(3)  Vojtech Mastny, Learning from the Enemy ,NATO As A Model for the Warsaw Pact, Research Center for 

Security Policy,  (Zurich,2001), PP. 9-10. 

(4)  Jens Gieseke David Burnett ,Op. Cit, P.122. 

)5( P .H. P ,Vojtech Mastny , Editorial Note Meeting of the PCC, 7 September1956 ,PP.1-2. 

(6) P. H. P, ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯИЗ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КИТАЙ.ЗАМЕСТИТЕ,ЛЬПРЕДСЕДАТЕЛЯГОСУД.АРСТВЕННОГОКОМИТЕТА КНР ПО 

ОБОРОНЫМАРШАЛЛ ЧЕН ЮН,. Doc, /1/13,28 январь1956, PP.1-5 
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. ومدددددا يالحدددددو ان (1)ال,شددددداور بدددددين الددددددو  األعضددددداء فدددددي امليثددددداق لضدددددمان الخددددد  املشددددد ر  فدددددي السياسدددددة الخارفيدددددةع دددددى ااميدددددة 

مولوتدوف لدم يت درق الدى مسدالة التعداون العسدكري  ممدا يؤ ددد مدرة أخدرا ع دى سد ى ااتحداد السدوفيتي التأ يدد ع دى أاميددة 

يما بعدددد ان رفدددض الغدددرب ااق دددراح السدددوفيتي الخددداص بدددد ميثددداق وارشدددو فدددي املنددداورات الدبلوماسدددية أ ثدددر مدددن العسدددكرية, اسددد

 .)نظاه األمن ال,ماعي(

,ندة ااس,شددارية 
ّ
 ع دى توصدديات افتمدا  موسدكو )السدداب  مدن ايلدو (, اىعءدددت أولدى الددورات الرسددمية لل

 
وتأسيسدا

دانون الثدداىي , فددي مبردد  و ارة ,  وفددي تمدداه السدداعة العاشددرة صدد1956السياسددية فددي مدينددة بددراغ, بالسدداب  والعشددرين مددن  د
 
باحا

, وتعددددد الل,نددددة ااس,شددددارية ال,هددددا  األع ددددى فددددي امليثدددداق, وتعمددددل طبءددددا للمعاادددددة فددددي عءددددد افتماعددددات مددددن افددددل (2) الخارفيددددة

 لل,شاور بين الءا مين باملنظمة, وتنسيق فمي  أىش ة امليثاق.

 : (3)وقد تضمنت الءرارات الر يسة للدورة النءا  ا تية

ضدددددويل ا مدددددن مالدددددم أمنددددداء الحددددديب الشددددديوعي ورؤسددددداء الحكومدددددات, وو راء الخارفيدددددة, وو راء تتدددددألف الل,ندددددة فدددددي ع  -1

الددددفا  الددددو  األعضددداء, فضدددال عدددن الددددو  ااشددد را ية التدددي لدددم تدددنظم الدددى ميثددداق وارشو)الادددين و وريدددا الشدددمالية 

 .(5)لعسددددكريينمدددد  بعددددض األعضدددداء الدبلوماسدددديين والءددددادة ا , مددددن املشدددد ر ين باددددفة مددددراقبين,NSWP((4)(و وبددددا( 

                                                           

)1(Vojtech Mastny , Editorial Note Meeting of the PCC, 7 September1956 ,P.5. 

الحضددور: ه مولوتددوف و يددر خارفيددة ااتحدداد السددوفيتي, واملارشددا  مل.  . فو ددوف و يددر الدددفا , محمددد شدد  و ر دديم مالددم الددو راء ألبانيددا   (2)

النا د  األو  لدر يم مالدم و راء أملانيدا الديمءراطيدة,  وال در اوليرايدت ال,ةدرا  ب. بدالو و و يدر الددفا , وداميدانوف ر ديم و راء بلغاريدا  و 

وال,ةددرا  وي ددي سددتوف و يددر الدددفا , ور دديم مالددم الددو راء البولندي,واملارشددا   روسكوفسددكي نا دد  ر دديم مالددم الددو راء وو يددر الدددفا  

ر ددددديم مالدددددم الشدددددع  الرومددددداىي, وو يدددددر الءدددددوات املسدددددلحة العءيدددددد فةدددددرا   . سددددداافان, ومدددددن فمهوريدددددة  S. CHIVU الدددددوطري, ومدددددن

النا دد  األو  لددر يم الحكومددة وو يددر الدددفا , وتامسددا ديفيددد و يددر الخارفيددة, ومددن فمهوريددة الاددين  A. ČEPICKA تشيكوسددلوفا يا

وحضدر اافتمدا  أيضدا الءا دد األع دى  QN YUN ة الادين الشدعبية   مارشدا الشدعبية: نا د  ر ديم ل,ندة الدولدة فدي الددفا  عدن فمهوريد

 للمييد انظر : .I.  KONEVللءوات املسلحة املوحدة من معاادة وارشو الدو  األعضاء مارشا  

     P .H.P, Archive of the Foundation for parties and mass organizations in the former German Democratic 

Republic in the Federal Archives, Draft of the Decision to Hold a Meeting of the Political Consultative 

Committee,, Doc. No. DY / 30, 3356,27- 28 Jan 1956,  PP.1-2. 

 (3) P. H. P, ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА УЧРЕЖДЕННОГО 

в СООТВЕТСТВИИ С ВАРШАВСКИМ догов ОРОм ПРАГА, ЯНВАРЬ 1956г. ПКК/АД /I/1 26 

января 1956 г.P. 1- 2. 

 ":The Non-Soviet Communist States of the Warsaw Pactمختار ملا لز " (4)

Roger E. Kanet, The Soviet Union, Eastern Europe and the Third World (International Council for Central and 

East European Studies, (Cambridge University Press,1987), P.47. 

 (5) Michael Sadekowitz, The Warsaw Pact leadership in peace and war,( Santa Monica, California September 

1988), P.14. 
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د الهيأة الر يسة في امليثاق والتي ت تم بدراسة شؤون , (1)  ملة  ,ي ل االطةس ي وتشبه الل,نة في عملها  عل
ُ
اذ ت

امليثددداق  افدددة مدددن اتفاقيدددات وتيرادددا,  مدددا تعمدددل وفءدددا ملءدددررات األمدددم املتحددددة , اسددديما فيمدددا يخددد  مسدددألة السدددلم 

,نددددة تيدددددر مليمددددة بمعال,ددددة قضددددايا امليثدددداق  افددددة  واسدددديما الءضدددددايا واألمددددن الدددددوليين. فددددي الوقددددت نفسدددده  فددددأن الل

فددددددي تلدددددد  ال,واندددددد .  مالددددددم املسدددددداعدة اثقتاددددددادية املتبادلددددددةالثءافيددددددة وااقتاددددددادية؛ بددددددل تعمددددددل بالتنسدددددديق مدددددد  

 .(2)والءضية الر يسة في عمل الل,نة ااس,شارية تكمن في  يفية موافهة األ مات التي توافه امليثاق

بر اسدددة ر دديم الل,ندددة الدددذي سُيشددغل دوريدددا مدددن قبددل اثطدددراف وفءدددا لل رتيدد  األباددددي للغدددة الددددو   تعءددد الل,ندددة  -2

 من ااتحاد السوفيتي
 
تدولى ر اسدة , او  مدن A. ntonov), ورعدد ال,ةدرا  السدوفيتي) أ. ي. أنتوندوفاألعضاء, بدءا

دانون ااو   ان يشددغل املنادد  مدد  م لدد   , وع ددى  ددل طددرف1956الل,نددة ااس,شددارية فددي الثددامن والعشددرين مددن  د

او  دورة سددنوية اعتياديددة حتدد  موعددد اىعءدداد اي,لددم ال,ديددد. لكددن تادددر اثشددارة للددى ان مناددةي ر اسددة الل,نددة 

, وذلددد  مددددا أع ددددى ان بددددا  بددددان 
 
ااس,شدددارية والءيددددادة العسددددكرية املشدددد ر ة, بءيدددت بيددددد الءيددددادة السددددوفي,ية حاددددرا

دان املسددتحوذ ع ددى مؤس ددْت ااتحدداد السددوفيتي  د حل سددات ودوا ددر ميثدداق وارشددو, مددا عدددا بعددض ااسددتاناءات التددي ُمن 

 .(3)لبعض الءادة العسكريين للدو  األعضاء في امليثاق

تاتمددد  الل,ندددة ااس,شدددارية ع دددى مسدددتوا رؤسددداء الدددو راء والدددو راء وفدددي بعدددض األحيدددان مدددن يندددوب عدددن م مدددن و راء   -3

األوقددددات عنددددددما تكددددون انالددددد  رتبددددة مدددددن أتلبيددددة الددددددو   , وفدددددي بعددددضالدددددفا , فددددي دورة اعتياديدددددة مددددرتين فدددددي السددددنة

عءدددد بنددداء  ع دددى رتبدددة احدددد الددددو  األعضددداء, 
ُ
األعضددداء  بغدددض النظدددر عدددن اافتماعدددات ااسدددتانا ية وال ار دددة التدددي ت

ووفءدددا ملدددا فددداء فدددي املدددادة الثالثدددة والرابعدددة التدددي تع دددي حدددق الددددفا  الفدددردي وال,مددداعي وال,شددداور فدددي مدددا لذا تعرضدددت 

امددددا عمليددددة لتخدددداذ الءددددرارات فتكددددون عددددن طريددددق ااعتمدددداد ع ددددى آليددددة . (4)و  األعضدددداء للددددى ا,ددددوه مسددددلزلحدددددا الددددد

 .(5)ااختيار عير أتلبية التاويت

                                                           

ملشددا ل املتعلءددة  افددة  ب,نفيددذ قددرارات الحلددف , وقددد تأسددم وفءددا يعددد بمثابددة الهيددأة الر يسددة فددي حلددف شددما  ااطل دد ي الددذي ي ددتم بدراسددة ا (1)

 للمادة التاسعة من معاادة حلف شما  األطل  ي, للمييد عن مهاه ووافبات مالم شما  األطل  ي انظر.

The North Atlantic Treaty Organization The NATO Handbook Why the  Treaty Was Signed What the Treaty 

Says How NATO Works.Ist. ed. (London, NATO Information Service. 1952), PP.39-40 ;  Lsmay. Op. Cit. 

PP.172- 73. 

 (2) Michael Sadekowitz, Op.Cit,P.14. 

(3)   Michael Sadekowitz, Op.Cit,PP.14-15.  

(4)  Warsaw Pact Wartime Statutes: Instruments of Soviet Contro , by Central Intelligence Agency,(No Date) 

 تغيرت آلّية ااختيار من التاويت من األتلبية للى اثفما   1969بعد لصالحات بودابست  في عاه  (5)
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د اللغات: البولندية  -4 مل عتل
ُ
الروسية  وال,شيكية,  لغات رسمية في عمل الل,نة التي ستنشر ف  ا فمي   -األملانية  -ت

خارفيدددة, للدددى فانددد  اللغدددات األلبانيدددة  البلغاريدددة  الهنغارية الرومانيدددة. ضدددمن لطدددار قرارات دددا, اسددديما فدددي املسدددا ل ال

 .(1)عمل الل,نة الداخ ي

ع ى الرتم من األامية التي تشدكلها الل,ندة ااس,شدارية فدي ميثداق وارشدو, لا أث دا لدم تكدن تمتلد  الادالحية الكاملدة فدي 

دوْ  بإمكانيدة لصددار اي قدرار دون وم اذ  دان عل  دا الرفدو  الدى موسدكولصدار الءرارات, 
ّ
خ
ل
ناقشدل ا بشدكل ثندادي, أي اث دا لدُم ت

( و يدددددددددددر الددددددددددددفا  Čepička Alexei 1950-1956  شبيشدددددددددددكا أليك ددددددددددد ي)موافءدددددددددددة الءيدددددددددددادة السدددددددددددوفي,ية, وقدددددددددددد تحددددددددددددي 

ايهـــــــــــــــــ  اا  ـــــــــــــــــ و ي اظي يـــــــــــــــــة دـــــــــــــــــا جييـــــــــــــــــ   :  عدددددددددددددددددن أاميدددددددددددددددددة ودور الل,ندددددددددددددددددة وصدددددددددددددددددالحيات ا بدددددددددددددددددالءو   ال,شيكوسدددددددددددددددددلوفا ي,

ي د ااـــيحرا لـــع  د  اـــدم اةـــم  حي  ظـــ  ااقة يـــة  ييـــ  يوتةـــق  ـــع اجويـــ ل ااة ظـــة االا شـــ وية اةـــدرل اا شيةراةر   

 ــع الروــة األى ـ و ـكـ د هظــ ك  تــ  ااوقةيـل مــا ااوــر   ااـدرلع  يفضــل امل ــ ةوال ااســةيية  األدضـ    ــع مت هــدو راو,ـرا

رالاـيي   ـع ااراليـ ل املوحـدو األم   يـة راـد  ا  ح ة ااسر ي يا رم  ذاكا  إد  وة و احح ن اـم يوخةـرا دـا  هـدا هما

ا اك  إد ااة ظة االا ش وية   ي زل امليرل اا ي  ددر إلى  طرو ااس م رااوئظ   احح ن اا  وةو  د إواةو ااشترنا

يلـــب  إد  ـــدوس مـــا جديـــد اار ـــ  ااـــدرلع اححـــ لع ر ظـــ ات ااقضـــ ي  راح هـــرة املشـــ"  ة الاـــيي   ـــع امل ـــ ل ااتســـة م 

 . (2)  ي رااديةرم 

بمعردددد  ان الل,ندددددة ااس,شددددارية ت دددددتم  بدراسددددة املسدددددا ل العامددددة املتعلءدددددة بتعييددددي الءددددددرات الدفاعيددددة وتنظددددديم الءدددددوات 

املسلحة املش ر ة للدو  املشار ة في املعاادة  و,دارة قضايااا الدبلوماسية, والتي بدوراا س,تخذ الءرارات املناسبة, لكن 

سوفي,ية عل  ا أوا, ومن ثم مناقشل ا داخل الل,نة ااس,شارية, اسيما ما يخ  املسدا ل بعد اطال  الهي ات والءيادات ال

 العسكرية. 

مل افتما  براغ     خُتت 
ُ
(  في الساعة السابعة Waldsteinبعد التوقي  ع ى وثيءة الل,نة ااس,شارية في قار )والدشتاين  أ

 وقد فاء في البيان الختامي:,  1956مساء  من يوه الثامن والعشرين  انون الثاىي 

 ي أل ة يـة دلـى  ـ روو زيـ ةو ااوـداي   اا ـي 
 
  اد االجوي ل احح لع     ك ٍ  اوقييم اار   ااـدرلع   ـلا راد هظـ ك ا ف اـ 

ما ,أوه  اد  خفف  دو ااور   اادرلع  ي  ااظي  دا ااظيم االجوي دية اةدرلا دلى دة  اادرل ااي بية اا ي يحل 

ة اةسـ م مثـل  ةـف ,ـي ل اي اده   ع ااس ِح  
 
ظرال األى  و دلى إا مة ااوح اف ل ااتسة ية ااتدراوية  د اادرل امل

األطةس ي ر ةف  يداة رااةوةة ااتسة ية  ع جظرن , و ااي  )اي  ر(ا مي  اة  الى ا  و اا سـةيح دلـى وطـ و رااـ  

ديدوا ا اك تس ى اادرل الـى ااوخفيـف مـا الايي   ع مل ل  اةحة ااودم   ااش ملا االم  اا م يهدة يحشرن   ن ج

 دو ااور    ره ا م  تتيل دةية مت هـدو راو,ـرا اا ـي  تيـد جييـ  ااـددرال اا ـي جـ  ل اهـ  مقـ وال مـت ي  ي وـدر غ  ـع 

                                                           

)1( Vojtech Mastny ,The Soviet Union and the Origins of the Warsaw Pact, 1955 , Op. Cit, P. 23. 

(2)  P. H. P, Records of the Political Advisory Committee, 1955-1991,Edited by Douglas Silvage ,Statement 

Alexei Cepicka ,First Deputy Prime Minister and Minister of National Defense Czech Republic,  Doc / I /1 

,27 January 1956, P.11.  
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م  يخص اضـية ااسـ ما اـ ا  وفـق جيـ  ةرل امليثـ و دلـى ااسـ   وحـر تت يـ  ااوتـ رد ااـدرلع راا ـي مـا يينهـ  ااـوتداةه  

اال," اك م  اادرل األى   منه  ي يط وي  ر   س  راارالي ل املوحدو األم   ية  ي ام ا ف اي ل ما ,ـأوه  تت يـ  اةظي   ع 

,  ما دعت الل,نة للى لىشاء الهي ات والدوا ر األخرا املشكلة لإلطدار الهيك دي للميثداق, من دا األماندة العامدة (1)األما اادرلع  

 . (2)الو اات املساعدة لل,نة ااس,شاريةاملش ر ة والءيادة العليا, وبعض 

يتضز من البيدان اعدالو, أن الل,ندة ااس,شدارية قدد عملدت ع دى وضد  ماموعدة خ دوات أوليدة يمكدن مدن شدأث ا التءليدل       

ت من حدة التوتر الدولي. من بين ا التءارب م  الدو  الغربية عن طريق عءد املعاادات و,براه ااتفاقيات الدولية  لذ دع

, تءدويض املنداطق ذات األسدلحة ايحددودة, وسدح  الءدوات األفن يدة مدن أملانيدا  والحظدر الل,نة الى اتخاذ تدابير أولية مثل

لكددددن  التدددددري ي لألسددددلحة النوويددددة, وعءددددد معاادددددات عددددده ااعتددددداء, و,ىشدددداء الل,نددددة املعنيددددة بتنسدددديق السياسددددة الخارفيددددة,

مولوتددوف مهندددس ميثدداق وارشددو وخروشددوف, فءددد عددار  مولوتددوف سددح  سددرعان مددا أدت تلدد  املء رحددات للددى شددر  بددين 

الءددددوات السدددددوفي,ية مدددددن أراضدددد ي أملانيدددددا الديمءراطيدددددة  ألنددددده يفسددددز اي,دددددا  امدددددا قدددددوات أملانيددددا ااتحاديدددددة اي,هدددددية باألسدددددلحة 

,نددة التددي وفددد بيددد ان خروشددوف  ددان موافءددا بمددا فداء فددي أعمددا  الل الحديثدة بالسددي رة عل  ددا تحددت مضددلة لعددادة توحيدداا,

ف  دددا السددد يل نحدددو لث ددداء التدددوتر الددددولي. لدددذل  عددددت مء رحدددات الل,ندددة فيمدددا بعدددد واحددددو مدددن أسدددباب ل احدددة مولوتدددوف عدددن 

 . (3)1956منابه  و ير للخارفية في األو  من حييران 

ي دات واألفهدية املهمدة : أ دت الدو  األعضداء فدي افتمدا  بدراغ ع دى ضدرورة لىشداء اله Joint Safetyاألم وة املش"  ة ا وي :

التي يتألف من ا امليثاق, لذل  تم ااتفاق ع ى ان تضم الل,ندة ااس,شدارية فهدا ين تنفيدذيين تدابعين لهدا مباشدرة, وامدا  دل 

. ما يخ  األمانة املش ر ة, تعدد بمثابدة ال,هدا  التنفيدذي فدي الل,ندة ااس,شدارية, لذ األم وة املش"  ةا رااة ظة اادافيةمن 

عددداد فميدد  املددواد الفنيددة وتشددرف ع ددى تنفيددذ توف  ددات الل,نددة ااس,شددارية, وت ي ددة فدددو  أعمالهددا, أي اث ددا بمثابددة تءددوه بإ

الو الدددة التنفيذيددددة لددددو  ميثدددداق وارشددددو. وتتدددألف مددددن ممثلدددين مددددن دو  األعضدددداء مدددن اددددم بمناددد  و يددددر الخارفيددددة او و راء 

 مددددا تتدددولى األمانددددة املشدددد ر ة معال,ددددة بعددددض املهدددداه التددددي فددددي مددددن الددددفا  او  ل  مددددا, مدددد  بعددددض املمثلددددين الدبلوماسدددديين, وعدددد
 
ادة

اختااص الل,نة ااس,شارية في األوقات التي يتعذر   دا ع دى األخيدرة اىعءادادا, اسديما مسدا ل ال,سدلي  والشدؤون اثداريدة 

مانددة املشدد ر ة األمددين العدداه . ويتددولى مهدداه األ (4) وتيراددا,  مددا تعمددل بتمدداس وثيددق مدد  مالددم املسدداعدة ااقتاددادية املتبادلددة

وتكمدن أاميدة تلد  لل,ندة ااس,شدارية, وتشد ر  مد  الءا دد العداه للءيدادة العليدا املشد ر ة, أثنداء دورات الل,ندة ااس,شدارية  

 .(5), وحدد مءراا في موسكوالدا رة, بان ااتحاد السوفيتي حرص ع ى ان يتولى أمانل ا ام فء  ممن يحمل فنسيل ا

                                                           

(1)  P. H. P, First Meeting of the Political Consultative Committee, Warsaw P, 27-28 January 1956, Doc No. 46, 

Declaration of Signatories to the Warsaw Treaty, 28 January 1956,P. 143-46. 

(2)  Ibid, P. 146. 

)3( P. H. P ,Vojtech Mastny, Editorial Note Meeting of the PCC, Prague, 27-28 January 1956, PP. 1-3. 

 (4) Daniel Andrew Kobal ,Op. Cit, P. 178. 

)5( P. H. P, Records of the Political Advisory Committee of the Warsaw Pact, 1955-1990, edited by Anna 

Loshar,  May 2001 ,PP. 3-4  ; United States Foreign Policy 1950-1955, State Department Publications 6464, 

Warsaw Treaty Organization, Basic Documents, Vol. 1, Public Foreign Policy Series 117 State Printing 
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فإث ا تتعامل بشدكل ر ديم فدي لعدداد توصديات الل,ندة ااس,شدارية فدي  ,Standing Committee (1)اة ظة اادافية ا اما      

السياسدة الخارفيدة, والعالقدات العسدكرية مدن حيدث تددري  وتاهيدا الءدوات, ومناقشدة . مسدا ل تنظديم ماموعة مهاه من ا

عددددد مءبولددددة ل,ميدددد 
ُ
أعضدددداء امليثدددداق, ومءراددددا موسددددكو, ومعظددددم موظف  ددددا ممددددن  مسددددألة العضددددوية, وتيراددددا مددددن املهدددداه  التددددي ت

 .(2), وتخض  شأث ا شأن األمانة املش ر ة للى األمين العاه لل,نة ااس,شاريةيحملون ال,نسية السوفي,ية

, فءد  ضمت ايأتين أساسيتين  انتدا بمثابدة ال,هدا   الهيكل السياس ي لل,نة ااس,شارية السياسية أما ما يخ 

.  التنفيددذي للم
 
لكددن ابددد مددن اثشددارة أن الل,نددة ااس,شددارية  لددم يثدداق, للددى فاندد  الدددوا ر األخددرا التددي سددنت رق لل  ددا احءددا

تعمددددل ع ددددى النحددددو املناددددوص عليدددده باملعاادددددة او ع ددددى أسدددداس الشددددرو  الددددواردة فددددي اافتمددددا  األو , فع ددددى سدددد يل املثددددا  لددددم 

(, ولددديم انالددد  مدددا ُيشدددير للدددى أث دددا اتخدددذت 1965-1955ى )يتءابدددل ممثلوادددا سدددوا سدددب  مدددرات فدددي السدددنوات العشدددر األولددد

قرارات موضوعية بشان امليثاق, اذ  ان يتعين عل  ا قبل اتخاذ الءرارات الحاسمة اسيما في ما يخ  املسا ل العسكرية, 

السياسدددددية األن بدددددا  العددددداه فدددددي ان البنيدددددة اذا يمكدددددن تادددددور  الرفدددددو  للدددددى الءيدددددادات العسدددددكرية السدددددوفي,ية واخدددددذ موافءل دددددا,

والعسدددددددكرية للميثددددددداق,  اندددددددت خاضدددددددعة للءدددددددرارات السدددددددوفي,ية, اسددددددديما فيمدددددددا يتعلدددددددق بمسدددددددا ل ال,دددددددي,, وان وفدددددددود الل,ندددددددة 

واسددتمر عمدددل الل,نددة ع ددى ادددذا  .(3)ااس,شددارية, اددو لغددر  لرضددداء دو  أوربددا الشددرقية عدددن طريددق املشددار ة ااسدددمية فءدد 

 .(4)1969النم  حت  قياه لصالحات بودابست في عاه 

                                                                                                                                                                                     
Office, Washington, DC, 1957 

http://www.yale. edu/lawweb/avalon/intdip/soviet/warsaw.htm 

(1)  David M. Sears, Security Relations between the Soviet Union and Eastern Europe Following the demise of 

the Warsaw Pact, Master Thesis Introduction to the College School of International Service, (American 

University, Washington DC, 1990), PP.16-17. 

(2)  P. H. P, Archives of Recent Records in Warsaw,General Provisions of the Warsaw-Treaty, Do. No. 2661 / 

16-19,PP. 1-3 ; Michael Sadekowitz, Op.Cit,PP.14-15.  

(3) P. H. P, Записи Политического консультативного комитета, функций и функций Объединенного 

секретариата Политического консультативного комитета от 26 января 1956 года, стр. 1-3. 

 ددان الهدددف اددو لعددداد وثيءددة واحدددة  .عءددد فلسددة عمددل لنددواب و راء الخارفيددة 1969فددي الرابدد  عشددر مددن اذار  اق رحددت بولندددا و انغاريددا (4)

اذار  16-15فددي يددومي )  وبالفعددل افتمدد  النددواب. بشددأن لعددادة تنظدديم امليثدداق والءضددايا الدوليددة الل,نددة ااس,شددارية اعتماداددا مددن قبددل

الاينية ع ى طو  ث ر أوسوري الدذي فعدل البلددين  -(  بيد اث ا لم تن ز  ما مخ   لها, ل اامن ذل  م  ااش,با ات السوفيي,ية1969

فددإن عندددما بدددأ ممثددل ااتحدداد السددوفييتي فيريددوبين بإمكانيددة م البددة الحلفدداء بمسدداعدة الددروس ع ددى محاربددة الاددينيين  و ع ددى شددفا حددرب, 

 مدا عمدق ماليشددا حددة التدوتر عندددما  نظيدرو الرومداىي ميرسديا ماليشددا "قاطعده بشدكل متعمددد"   مادرا ع دى أن املوضددو   دان خدارمل ال رتيدد ,

:    وطالد  ااتحداد السدوفيتي فدي لعدادة تنظديم امليثداق لتءدوه ع دى  لعدادة فدت  النءدا  حدو  الوثدا ق العسدكرية التدي تعدّي  ميثداق وارشدو

مالددم  ل,نددة و راء الدددفا  تظددم ممثلددين مدن  ددل الدددو  ااعضدداء.  ة   مدد   يددادة عددد املددوظفين تحددت تاددرف الءا ددد األع دى .قيدادة موحددد

عسدددددكري   يتدددددألف مدددددن نا ددددد  و يدددددر الددددددفا    ور ددددديم الددددددفا  ال,دددددوي املوحدددددد   ور ددددديم الل,ندددددة ال,ديددددددة املعنيدددددة بالتكنولوفيدددددا   الدددددذين 

ل,ندة  .ناقشة فاايية الءتا  والتعب ة   والهيكل التنظي ي واملييد مدن الت دوير للءدوات املسدلحة سياتمعون مرتين في السنة ع ى األقل مل

 للمييد انظر: .التكنولوفيا   تتألف من ممثلين عن  ل دولة عضو   لإلشراف ع ى البحث والت وير

http://www.yale/
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 .(1)الهيكلية السياسية

 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     
P. H. P.  Records of the Warsaw Pact Political Consultative Committee, 1955-1990 ," Memorandum al 

Ministerului Afacerilor Externe al României privind propunerile sovietice de reorganizare a Pactului de la 

Varșovia 

Doc nr. 12/0517 , In ALTA Clasificat ,Martie 1969,PP.1-6. 

 1956ون الثاىي لل,نة ااس,شارية السياسية   الهيكل الرس ي مليثاق وارشو  ان (1)

 

ل

اللجنة 
االستشارية 
السياسية

كةالقيادة المشتر

القوات المسلحة
المشتركة

االركان 
المشتركة

ية هيئة السكرتار
المشتركة اللجنة الدائمة

ية اللجنة االستشار
السياسية

علجنة وزراء الدفا

ةاالركان المشترك

ة القوات المسلح
المشتركة

اللجنة الفنية

المجلس 
العسكرى

االركان 
المشتركة
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  ااهي ةية ااتسة ية : ااظي م األا   ي اةقي ةو ااتةي  املر دو 
 
 .High Command Standardا وي 

. وعءددد  (1) (1955تددم ااتفددداق ع دددى تشدددكيل الءيدددادة املوحددددة أثنددداء افتمددا  موسدددكو السدددابق الدددذ ر )السددداب  مدددن أيلدددو       

, شددددرعت الل,ندددة ااس,شدددارية فدددي تنظددديم الءيددددادة 1956الثدددامن والعشدددرين مدددن تشدددرين األو  اانل ددداء مدددن افتمدددا  بدددراغ فددددي 

ددد   ادرادددا وتشدددكيل دوا رادددا ول,اث دددا وتحديدددد مهامهدددا ومسدددؤوليتااا.  ضل وتتدددألف الءيدددادة املوحددددة عدددن طريدددق اختيدددار قادت دددا ول

, او مدا يندوب عدن م  مدن رؤسداء (2)دفدا  ستة أعضاء آخرين من دو  امليثاق ممن ادم فدي مناد  و يدرو املوحدة من قا د عاه 

وتشدكل بددوراا مالدم الددفا  الدذي يعدين أيضدا مدوظفين عمدوميين للددو  األعضداء, مد  ومءراا فدي موسدكو, أر ان ال,ي,, 

دددددد  بمثابدددددة مر دددددي  عل
ُ
ددددان العامدددددة السدددددوفي,ية, التدددددي ت ذلدددد  فدددددأن فميددددد  قرارات دددددا, تخضددددد  ثشدددددراف الفدددددر  الخددددداص مددددن ايدددددأة األر د

 . (3)تنسيق لءوات امليثاقالتخ ي  وال

 وسددررعة, وفددي السددياق نفسدده  تتددولى الءيددادة مهدداه مناقشددة عدددد مددن املشددكالت التددي تت لدد  لصدددار قددرارات ا مددة

وطبءدا لتوصديات الل,ندة ااس,شدارية, فدان الءيدادة العليدا ُمليمددة بتعييدي الءددرات العسدكرية و,عدداد الخ د  العسدكرية فددي 

, فدددان الءا دددد األع دددى للءدددوات املشددد ر ة ادددو دا مدددا فةدددرا  سدددوفيتي, والدددذي يشدددغل فدددي (4)خاصدددة حالدددة الحدددرب. ووفءدددا اتفاقيدددة

                                                           

في موسكو وبءية اذا النظاه تير معلن لللحافة العامة حت   1955وض  النظاه ااساس ي للءيادة املوحدة  في الساب  من ايلو  عاه  (1)

 , وظل سريا بالنسبة يحل ي و الة ايخابرات املر يية , للمييد انظر: 1980الثامن عشر من اذار 

Central Intelligence Agency, Analysis of Warsaw Pact Forces - The Importance of Secret Reports A synthesis of 

some historical events, edited by John Byrd and Joan Byrd, Washington, DC 1981,PP.10-11. 

(2) P. H. P, Unter den Archiven des Gründers der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen 

Bundesrepublik Deutschland im Bundesarchiv Protokoll I, 1 über die Einsetzung eines Gemischten 

Ausschusses der Streitkräfte der Teilnehmerstaaten, über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige 

Unterstützung. Dok Nr. DY / 30, Doc, 3385 Berlin, 1955. PP, 1-5 . 

(3) Anna Locher , Op. Cit,  P.3. 

م  دو  ميثاق وارشو بشان تمر ي الءوات العسكرية السوفي,ية  1956 ان ااتحاد السوفيتي قد عءد معاادة )بي اترا (, م ل  عاه  (4)

ااز من ا او ان ااتحاد السوفيتي قد فر  في دو  اوربا الشرقية وع ى الرتم من ندرة  املاادر  التي تذ ر اذو املعاادة ا ان الو 

بموفم ا ع ى الدو  األعضاء ان يكون منا  الءا د العاه لءوات ميثاق وارشو او فةرا  سوفيتي وان يتم اختيارو من قبل موسكو وا 

يار امليثاق م  تخض  عملية اختيارو للتاويت, وما يؤيد اذا الرأي ان منا  قا د قوات وارشو بءى من حقر رالسوفيت حت  اث 

, للمييد انظر.ر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, دا رة العمليات, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة, 1991ااتحاد السوفيتي 

د.ه, مااات ال,سلي  والتاهيا(, مديرية امل اب  العسكرية, -لس راتياية الحلف–التنظيم  -املعاونية األولى, ) فيو  دو  حلف وارشو

 ..12د.ت.ص
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عدد  Ivanاملارشدا  السدوفيتي )ايفدان سد,يفانفي,,  ونيدف الوقدت نفسده مناد  النا د  األو  لدو ير الددفا  السدوفيتي, ُورل

 Stepanovich Konev  1897-1973(1)ثاق وارشو املش ر ة( او  من تولى مهاه الءا د األع ى لءوات مي . 

ويددخل ضددمن الءيددادة العليددا )ايددأة , (2)فدي حددين تسددنمل و راء دفددا  دو  وارشددو مناد  شددرفي  نددواب للءا ددد األع ددى

 ام مدن السدوفيت, مد  بعدض الضدبا  مدن ادم فدي رتبدة فةدرا  مدن الددو  األعضداء, فءدد 
 
األر ان( التي تضم ال,ةراات وعادة

لدبلوماسدددية ضدددمن دو  ميثددداق وارشدددو, بيدددد ان مشدددار ة ادددؤاء اسدددمية فءددد ؛  دددون فميددد  مدددن  أعضددداء الءيدددادة الحادددانة ا

 املدعوه من ايأة األر ان السوفي,ية العامة  لذ ُحددت مسؤوليات الءا د العاه بااتي: الاالحيات  انت بيد الءا د األع ى

 . (3) ات مالم الدفا  الوطري السوفيتييرأس الءا د األع ى الءوات املسلحة ألعضاء ميثاق وارشو, ورس رشد بتوف  -أ

 تنفيذ قرارات الل,نة ااس,شارية التي تتعامل مباشرة م  الءوات املسلحة املش ر ة.-ب

اثشدددراف ع دددى عمليدددات الءددددوات املسدددلحة املوحددددة واثعددددداد العم دددي لهدددا وتنظددديم عمليددددات موحددددة للءدددوات واألسدددداطيل  -مل 

 واملوظفين تحت قيادة الءوات املسلحة .

معرفة شاملة بحالة الءدوات واألسداطيل واتخداذ فميد  التددابير الال مدة بالتعداون مد  حكومدات وو راء الددفا  للددو   -د

 املعنية من افل ضمان ااستعداد الءتالي الدا م للءوات.

 .(4)وض  مء رحات فعالة بشأن مواصلة تحسين الحالة النوعية والكمية للموظفين املتاحين  -ذ

 وااستعداد ااس راتي ي للءوات املسلحة. تءيم حالة الءتا   -ر

الدددعوة دوريددا وبحسدد  الحافددة الددى عءددد افتماعددات مدد  نوابدده الددذين يمثلددون حكومددات م داخددل الءددوات املسددلحة, مددن   - 

 . (5)افل مناقشة املوضوعات املش ر ة

, وا وعء  اثطال  ع ى الءيادة املوحدة, يتضز لن منا  الءا د العاه للءوات املسلحة يبء    
 
ى من حق السوفيت حارا

يخض   اختيارو ألي عملية تاويت او ما شابة ذل  من دو  امليثداق؛ بدل يدتم مدن قبدل الءيدادة العليدا فدي ااتحداد السدوفيتي 

التددي يمثددل قرارات ددا وتوفهات ددا. واختاددر اىعءدداد الءيددادة العليددا مددن افددل اثعددداد و,دارة اا مددات الكيددرا,  الددذي حاددل أثندداء 

                                                           

(1).  John Byrd and Joan Byrd,Op.Cit,P.11. 

للءوات املش ر ة.  ةنا   ر يم أر ان الءياد و ير دفا  أملانيا الديمءراطية, او  من تءلد منا   Willie Stoffوي ي ستوف  ُيعد ال,ةرا  (2)

 للمييد انظر.

Michael Sadekowitz, Op.Cit,PP.16-17. 

يدددا فدددي ااتحددداد السدددوفيتي مدددن الناحيدددة العمليدددة ,ويتمتددد  ادددذا اي,لدددم بالسدددل ة ع دددى ال,هدددا  التنفيدددذي للمكتددد  السياسددد ي وادددو السدددل ة العل (3)

وبالسدددل ة ع دددى الحددديب واثدارة والءدددوات املسدددلحة , لدددذا فهدددو مر دددي الءدددوا السدددوفي,ية والتدددي بددددوراا تشدددرف ع دددى الءيدددادة العليدددا للميثددداق . 

 للمييد انظر: 

Michael Saikuch, Soviet Military Policy, Military Journal, Vol 26, No 1, winter 1982, PP.179-80 ؛ 

  13,ص1985, 5 , مر ي البحوي واملعلومات, سلسلة الكت  امل رفمة, األسم العءا دية لإلس راتياية السوفي,ية, العدد - -و 

(4) P. H. P, Общие положения Объединенного командования Вооруженных Сил Варшавского договора, 

Документ № 16-19, часть I, ст.1-3; Michael Saikuch,Op. Cit,P.180. 

)5(P. H. P, Statute of the Warsaw Pact Unified Command, Document No. 2 Part I ,7 Sep 1955,PP.2-4. 



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  105  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

. ففددي وقدددت الحدددرب تفددر  الءيدددادة املوحددددة سددي رت ا ع دددى  ددل الءدددوات اليريدددة وال,ويددة التابعدددة لددددو  (1)1961رلين ا مددة بددد

 ميثاق وارشو  اما وقت السلم فان الءيادة املوحدة تسي ر ع ى ماموعة  حافل أامها:

 األملانية, م  مءرات ا في وندسورف قرب برلين. – حفل الءوات السوفي,ية  -1

 السوفي,ية الشمالية في بولندا م  مءرات ا في ل,نيسا حفل الءوات  -2

  حفل الءوات املر يية السوفي,ية في تشيكوسلوفا يا ومءرات ا في ماببلوفياس )شما  براتوا(. -3

 عددن عدددة مءددرات لقليميددة عليددا من ددا شددبكة  -4
 
 حفددل الءددوات ال,نوبيددة فددي انغاريددا مدد  مءرات ددا فددي بودابسددت  فضددال

ميثاق وارشو.  ما تظم الءيادة املوحدة الى فان  الءا دد العداه ماموعدة اي دات من دا الدفا  ال,وي لكل مناطق 

ددددددان ال,دددددددي,, وتيرادددددددا مدددددددن الل,دددددددان والهي دددددددات العسدددددددكرية واثداريدددددددة ذات السدددددددل ة  ل,ندددددددة و ارة الددددددددفا , وايدددددددأة أر د

 . (2)التنفيذية

 , Committee of the Ministry of Defenseــــ ح ظة رزاوو ااد  ل  

عُد بمثابة الهيأة العسدكرية يأتي عم
ل
ل اذو ال,نة في املرتبة الثانية من حيث األامية بعد منا  الءا د العاه, ُوت

مليثداق وارشدو, ووفءدا للتوفيدده السياسد ي العداه املرسددوه مدن قبدل الل,ندة ااس,شددارية, تتدألف  ل,ندة الدددفا  مدن ممثدل واحددد 

تماعات دا ااعتياديدة بشدكل دوري وسدنوي فدي مختلدف عواصدم دو  لكل دولة عضو, وادم عدادة مدن و راء الددفا , وتعءدد اف

امليثدداق, وفددي أوقددات أخددرا حسدد  طلدد  الل,نددة ااس,شددارية, وت ر ددي مهامهددا فددي ال,شدداور مدد  الءا ددد األع ددى فددي فميدد  املسددا ل 

ملف,شدددين وندددوا  م العسددكرية, ولهدددا الحددق فدددي ااع ددرا  ع دددى الكثيددر الءدددرارات لكددن دون نءضدددها, امددا موظف  دددا فهددم مدددن  بددار ا

سدددبق لعءدددد الددددورات ااعتياديدددة, و,عدددداد التءدددارير وبعدددض مسدددا ل التعب دددة NSWPوفةدددراات دو  
ُ
, ووافبات دددا التنسددديق امل

, ل,ندة و ارة الددفا  بأث دا:  (Victor Kulikov 1921-2013والتءنية, وقد وصف ال,ةرا  السدوفيتي )فكتدور  وليكدوف 

, امدا رؤسداء ال,لسدات ادم بددورام فميد  و راء دفدا  امليثداق ويتدولى (3)هـ م موظردـة   جه ز دسة م رح ظة ةافية  قرم يي

 . في حين حددت مهاه ووافبات ر يم ل,نة و ارة الدفا  با تي:(4)ال,لسة حس  ال رتي  األبادي ألسماء دو  امليثاق

 يتولى منا  الءا د العاه بالساحة األوربية.-أ 

 تحت لمرته ع ى مستواا  عاٍ  من التاهيا والتدري . الحفاظ ع ى الءوات املتوافدة -ب

اثشدددددراف ع دددددى ال,شدددددكيالت العسدددددكرية مدددددن قدددددوات الادددددواريخ اثسددددد راتياية وال يدددددران البعيدددددد املددددددا والءدددددوات النوويدددددة  -مل

 والبحرية ال ,ومية.

                                                           

 سنتكلم عن ذل  احءا  (1)

. للمييدد انظدر. ر اسدة األر دان 1956, قيدادة الءدوات السدوفي,ية فدي انغاريدا م لد  عداه B. Ivanov نوفب ايفدا-تولى ال,ةدرا  السدوفيتي ب  (2)

 23.-22العامة للءوات املسلحة, دا رة العمليات, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة, املعاونية األولى, املادر السابق, ص

(3)  P. H. P, Архивы последних записей, (Варшава) Вооруженные силы Командование членов - Участники 

заседания Совета по Уставу, Раздел 1 Вооруженные Силы, Файл № . 2661, Типдокумента,  16-19, 

PP.1-5. 

(4) Michael Sadekowitz, Op.Cit,P.15. 
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 NSWP.(1)و  اثشراف ع ى اي,لم العسكري الذي يتألف بشكل  امل من الءادة السوفيت وعدد من فةراات د -د

, ع ى اثر التعديالت التي طالبْت   ا 1956 ما اق رحت الل,نة ااس,شارية في افتماعها املنعءد في الثالث من شبا  

 فمهوريددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بولندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددعبية ع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى ايكددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل ميثدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداق 

 ,ع ى ل,نة و ارة الدفا  ماموعة توصيات من أامها.(2)وارشو

(, التي تتألف من ممثل عسكري واحد General Staffان ال,ي,تبادر ل,نة و ارة الدفا  الى تأليف )ايأة أر   -1

دددان تاتمدددد  تلدددد  الهيددددأة دورة او دورتددددين سددددنويا, وحددددددت ا مددددن  ددددل دولددددة طددددرف فددددي امليثدددداق يكددددون برتبددددة ر دددديم أر د

موسددددددكو مكانددددددا اىعءدددددداد دورات ددددددا, ومدددددددة دورت ددددددا يومددددددان, يدددددددير مهامهددددددا فةددددددرا  سددددددوفيتي, مددددددن مهامهددددددا ااسددددددتعداد 

ءتا , و,ع اء أوامر وتوصيات تس,ند للى نتا ج عملية, ووض  الخ   اثس راتياية وال,شغيلية, ااس راتي ي لل

وتحسين الءدرات الدفاعية لدو  امليثاق, والنظر فدي لعدداد الءدوات وتددريم ا, وتءيديم حالدة السداحة العسدكرية 

من  ل(3)والتنسيق م  ال,يو  املتحالفة
ُ
 عن عدد من الاالحيات التي ت

 
 لى ر يم ايأة األر ان من ا:. فضال

تءييم حالة الءتا  وااستعداد ااس راتي ي للءوات املش ر ة, و,صدار األوامر والتوصيات بناء ع ى نتا ج  -أ

 التءييمات

 التعامل م  الل,نة ااس,شارية السياسية وحكومات ميثاق وارشو في  ل ما يخ  الءوات العسكرية. -ب

عدددددددات مددددددد  نوابددددددده الدددددددذين يمثلدددددددون حكومدددددددات م داخدددددددل الءدددددددوات الددددددددعوة وبحسددددددد  الحافدددددددة الدددددددى عءدددددددد افتما -ت

دددان فيددددو  وارشددددو ال,ةددددرا  (4)املسددددلحة  السددددوفيتي )أليك دددد ي أن ونددددوف.  وأو  مددددن تءلددددد منادددد  ر دددديم ار د

Alexei Antonov 1896-1962 (5) 1956( م ل  عاه. 

و مددد  بعدددض وضدددم ممثلدددين مدددن  دددل الددددو  األعضددداء فدددي ميثددداق وارشددد:  Military Councilامل ةـــ  ااتســـة م  -2

 مدددا ي دددرأس الءا دددد العددداه للءيدددادة املشددد ر ة اي,لدددم  ومهامددده مءاربدددة ملهددداه ل,ندددة NSWPاملمثلدددين مدددن دو  
 
, وعدددادة

ْين اساسدديين أساسدديان اممددا, املر ددي اثداري لءيدداس األسددلحة,  دديل
ل
و ارة الدددفا , لكددن ع ددى مسددتوا اقددل, ويضددم مر 

 و اا فسسة اظقل األرام  ااسر ي ية ادرل امليث و  ـع راـل   ااقظومر ي التاهياات, وقد وصف اذا اي,لم بأنه

 مدددا ُعدددد بمثابدددة ايدددأة اس,شدددارية للءا دددد العددداه لددددو  امليثددداق,وياتم  دورتدددين سدددنويا  ومددددة  دددل اححـــ ن رااســـةم ا 

افتمددا  مددن يددومين للددى أربدد  أيدداه للنظددر بشددؤون امليثدداق, لكددن مدد  ذلدد  وصددف بأندده ل,نددة دا مددة, وذلدد  عددن طريدددق 

                                                           

)1( Ibid., 

 سنت رق لل  ا احءا.  (2)

(3)  Michael Sadekowitz, Op.Cit, P.16.  

)4( P. H. P, Statute of the Warsaw Pact Unified Command, Doc. No. 2 Part I ,Op.Cit,P.4. 

ددا ا وف 1965-1962, ثدددم تدددولى ال,ةدددرا  بي.يدددي بددداتوف مدددابين 1962اسدددتمر ان وندددوف فدددي املناددد  حتددد  عددداه  (5)  1965, ثدددم ال,ةدددرا  أي  د

 يكوسوفا يا وفميعهم من ال,ةراات السوفيت. أنظر:ليتولى بعداا ال,ةرا  اه ش,يمتكو حت  افتياح تش 1968

                                                                  . Michael Sadekowitz, Op. Cit, P.16 
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[ فلسة سنويا, باستاناء ال,لسات ااعتيادية التي حددت ا املعاادة, م  50-40أعماله اثدارية بمعد  ممارسة 

ذلد   انددت الءددرارات والتوصدديات الادادرة عددن اي,لددم خاضددعة للءيددادات العسدكرية السددوفي,ية, ممددا فعددل مهدداه 

 .  (1)شكلية  NSWPنوابه من دو  

لتوصدديات واملء رحددات الخاصددة التددي تبدددي ا ل,نددة و ارة الدددفا  وايددأة األر ددان بميثدداق يتضددز ممددا تءددده لن فميدد  ا راء وا      

وارشددو, فددي معددايير أساسددية فددي عمددل أفهددية امليثدداق ويددتم تمريددر قرارات ددا بأتلبيددة األصددوات, لكن ددا تاددب  مليمددة فءدد  للددذين 

 ي تشرف بدوراا ع ى فمي  أفهية امليثاق.ياوتون بنعم, أا أث ا فميعها تخض  لهيأة األر ان العسكرية السوفي,ية الت

 : ا اث  : جه و امليث و األى    

 من األفهية الفعالة, والتي من  ف  ا للدو  األعضاء حق املشار ة, ومن بين ا:  
 
 ضم ميثاق وارشو في ايكليته عددا

عالية, ومن يتولى من م مهاه واتلم م من  بار ال,ةراات السوفيت ذوي الخيرة ال ميثةر ااقي ةو ااتةي  املش"  ة :  -1

األشددددراف والتدددددري  العسددددكري لدددددو  امليثدددداق, واددددؤاء ع ددددى درايددددة تامددددة بوضدددد  فيوشددددهم, وي,بعددددون فددددي تعليمددددات م 

عدددرف بدددد      ) ل,ندددة 
ُ
فهتدددين, الءا دددد األع دددى للهيدددأة املشددد ر ة, ور ددديم قدددوات امليثددداق, ويامددد  ادددؤاء فدددي ل,ندددة داخليدددة ت

, مهاه تل  الل,نة من م ع ى س يل NSWPاستانا ية يتولى بعض فةراات دو  الشؤون السياسية(, وفي حاات 

 .(2)1960س  سيربيريا وف الذي شغلها في عاه .املثا  ال,ةرا  البولندي ف

دْن فدي مناد  و يدر الددفا , وحادرا مدن السدوفيت, مد  بعدض وران ااق فد األدلى اةقـرال املسـةحة:   -2 وادم عدادة مل

عضددداء ممدددن ادددم مدددن أصدددو  سدددوفي,ية, ورعمدددل ادددؤاء مددد  خمسدددة ندددواب آخدددرين, ومدددن ااسدددتاناءات مدددن الددددو  األ 

 :مهامهم

 ااستعداد للءتا  والتعب ة, فضال عن, العمليات واملعار  واثعداد السياس ي للءوات. - 

 . (3)توظيف الءوات واألساطيل تحت أشراف الءيادة املوحدة وتوريد األسلحة واملعدات وتيراا  -ن

فضال عن حالة من التوفيده السياسد ي وااسد راتي ي ومكافحدة ال,ي, ومستوا التأا اثبالغ عن حالة ا  -ل

 .(4)أعما  الشغ  داخل الءوات واألساطيل

: وفدددي الهي دددات املهمدددة فدددي الهيكدددل التنظي دددي مليثددداق وارشدددو, يددددخل فدددي مادددا  عملهدددا ُمهّمل دددا لعددددد هيـــأو  وـكــ د اححـــ ن  -3

ر ايددأة األر ددان العامددة السددوفي,ية, وقددد ُعرفددت بأث ددا بعيدددة عددن خ دد  الحددرب وعمليددات التعب ددة, وت,بدد  بشددكل مباشدد

                                                           

 (1) Edgar Obalance , the three Southern members of the Warsaw pact ,in the:  Robert W. Clawson and Lawrence 

S. Kaplan  (eds)" Warsaw pact :Political Purpose And Military Menace , Scholarly Resources , (Delaware, 

1982), P. 51. 

شدروتين,  -شغل عدة مناص  من ا ر يم اثدارة السياسية في مءاطعة اوديسيا العسكرية , وتولى من بعددو   خاديات عددة مدن م ال,ةدرا  أ (2)

 فيتي ميخا يل ليكوف, وال,ةرا  ال,شيكوسلوفا ي اوفير تشو , ومن,شنكوف البلغاري,  واللواء  وليانيين.  للمييد انظر.وال,ةرا  السو 

Michael Sadekowitz ,Op. Cit,P.19.  

(3) P. H. P, Statute of the Warsaw Pact Unified Command, Document No. 2 Part 2 ,Op.Cit,P.3. 

(4) Edgar Obalance, Op. Cit, P. 55. 
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املهدداه األخددرا التددي تءددوه   ددا الدددوا ر األخددرا, فهددي تيددر مسدد وولة عددن األىشدد ة اليوميددة, وليسددت مايددرة ع ددى التعامددل 

ددددددين مددددددن الدددددددو  األعضدددددداء وتاتمدددددد  مدددددد  
ّ
مدددددد  مختلددددددف النشدددددداطات باسددددددتاناء وسددددددا ل اثعددددددداد والتدددددددري ,  وتضددددددم ممثل

تماعدات اي,لدم العسدكري, ي رأسدها فةدراات سدوفيت والددو  األعضداء وفءدا لألحدرف األباديدة, ومدن مهداه ر ديم اف

 أر ان الحرب :

 مناقشة ن اق أىش ته م  نواب الءا د األع ى وم  رؤساء أر ان ال,ي, العاه في دو  ميثاق وارشو.  -أ

 . (1)الءيادة املوحدةتحديد املعلومات التي تخ  الءوات واألساطيل و,دارت ا تحت   -ب

بأث دددا ايدددأة  . مددد  ذلددد  يمكدددن وصدددفها(2)و  دددذا الاددددد تدددولى ال,ةدددرا  السدددوفيتي )رومدددانوف مناددد  ر ددديم ايدددأة أر دددان الحدددرب( 

 تنفيذية لءرارات مالم الدفا  العسكري ول,نة و ارة الدفا  التي تخ  أمور الحرب.

من مهامه تنسيق شؤون البحرية داخل الءيادة  سوفيتي,: يتولى اذا املنا  أميرا  ااق فد اات م اةقرال اا ح ية  -4

ددددر ف ع ددددى ايددددأة أر ددددان بحريددددة صددددغيرة داخددددل الءيددددادة العليا,وتحددددت أمرتدددده األسدددد ولين الر يسددددين امددددا: 
ْ
العليددددا,  مددددا ُيش

أس و )بانر ااحمر( في بحر البل يق وأس و  البحر األسود, وي,ب  مباشرة ايدأة األر دان البحريدة السدوفي,ية,  مدا 

دد  امدية وصدل بدين البحريدة السدوفي,ية والءيددادة ي تدألف طاقمده البحدري مدن اتلد  ضدبا  البحريدة السددوفيت, لدذا ُيعل

 . (3)العليا املش ر ة لءوات ميثاق وارشو 

: يتدولى ادذا املناد  مارشددا  سدوفيتي, الدذي يشدغل فددي الوقدت نفسده مناصد  أخددرا ااق فـد ااتـ م اةـد  ل اح ــرم  -5

وات الدفا  ال,وية السوفي,ية,  ما يتولى منا  نا   و ير الدفا , ويءتار عملدة الرسد ي من ا, الءا د األع ى لء

تحددت لدارة الءيددادة املشدد ر ة, لكددن فددي الواقدد  يخضدد  ملراقبددة و يددر الدددفا  السددوفيتي, ويوصددف بأندده الءا ددد الوحيددد 

واسددعة ثع دداء أوامددر  , بعددد الءا ددد العدداه, اذ يمتلدد  صددالحياتNSWPالددذي يسددي ر عمليددا ع ددى فدديء مددن قددوات 

اسيما تل  التي تخ  ال ,وه ع ى طا رات تير تابعة لددو  امليثداق, او أي أادداف فويدة أخدرا, وبعدد التعدديالت 

 .(4), لم يءتار املنا  ع ى السوفيت وحدام1957التي فرت ع ى الل,نة ااس,شارية في عاه 

سددوفيتي, تتمثددل مهمتده األسدداس فددي توحيددد األسددلحة  : يتددولى اددذا املناد  فةددرا و فـب ااق فــد ااتــ م اشــرد اا ســةيح -6

وتحددديث ا, فضددال عددن بعددض املهدداه العسددكرية والتءنيددة األخددرا من ددا: اثشددراف ع ددى لنتددامل األسددلحة وعمليددات البحددث 

                                                           

(1) P. H. P, Statute of the Warsaw Pact Unified Command, Document No. 2 Part 2 ,Op.Cit,P.4. 

 , للمييد انظر: 1984ن تررشنكو حت  عاه -تولى بعدو الكولنيل ه (2)

P. H . P, Records of the Political Advisory Committee. Archive  Warsaw, , Doc. KC PZPR 2661 ,NO.19,P.23. 

 

(3)  Michael Sadekowitz ,Op. Cit, PP. 23.Ibid., 

, 1966-1962, اسدددددددودت 1962-1955, بيدددددددر يرندددددددوف1955تدددددددولى ادددددددذا املناددددددد  بعدددددددض الضدددددددبا  تيدددددددر السدددددددوفيت من م)فوفوريدددددددوف  (4) 

 (. انظر:1978,  ولدنوف1978-1966وباتشيسنكي

Ibid., 
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والت ددددوير داخددددل دو  امليثدددداق,  مددددا يعمددددل بشددددكل موثددددق مدددد  ايددددأة التاددددني  التابعددددة ي,لددددم املسدددداعدة ااقتاددددادي 

 .(1)ر بأوامر نا   و ير الدفا  السوفيتي لشؤون ال,سلي املتبادلة  ويأتم

دد  الهيدأة األسداس املسد وولة ع دى اثشدراف املباشدر ل,ميد  املهداه املدذ ورة أعدالو,  مدا تءدوه بمهدداه  ااة ظـة اافظيـة -7 عل
ُ
: ت

امليثاق,  التباد  املعرفي, واثشراف ع ى الت ورات التي تخ  شؤون املعدات العسكرية ووسا ل الحرب داخل دو  

 مددا تنءسددم تلدد  الل,نددة الددى ل,ددان فرعيددة تدددير  ددل من ددا النشدداطات املتعلءددة فددي األسددلحة واملعدات,اسدديما الدددبابات 

واملدفعية ومعدات الدفا  ال,وي وال,سلي  البحري واملعددات الهندسدية وتيرادا مدن الوظدا ف اثداريدة التدي تخد  

 .(2)أعما  وفلسات امليثاق

: مدددن الددددوا ر الر يسدددة فدددي الل,ندددة الفنيدددة, ويتعامدددل أساسدددا مددد  مشدددا ل البحدددث ق ـــي ااتســـة م امل ةـــ  ااتة ـــي رااو -8

دّرُو فدي موسدكو
ل
ء , وقدد خدده ادذا اي,لدم ااتحداد السدوفيتي فددي (3)والت دوير وأعمدا  ال,سدويق والتحدديث واابتكدار, ومل

, الدددذي يعدددد أو  قمدددر 1957 عددداهSputnik((4)التءدددده العل دددي والتكنولدددويي اسددديما بعدددد أطدددالق صدددارو  )سدددبوتن  

اص ناعي يدور حو  األر , األمر الذي عي  من مكانة ااتحاد السوفيتي و اد من ثءة خروشوف بنفسه, ملا له مدن 

والتي ابتدأت في عهد  أامية  بيرة في العالقات بين الشرق والغرب, اذ  ان بداية السباق نحو الفضاء بين الء بين 

ه  اييث اور الذي أولى مسالة   .(5)الفضاء أامية  بيرة في لس راتياي 

يتددددولى اددددذا املنادددد  فةددددرا  سددددوفيتي, وتددددتلخ  مهامدددده فددددي تنظدددديم ومراقبددددة الءددددوات املسددددلحة لدددددو   :املفــــ ت ااتــــ م -9

امليثداق, وتدتم املوافءدة ع دى خ د  التفتدي, مدن قبددل الءا دد العداه للءدوات املشد ر ة, ورعمدل املفد,, العداه بالتعدداون 

 .(6)عامة في و ارة الدفا  السوفي,ية التي تشكل معظم  ادروم  ايأة التفتي, ال

 ع ى ما تءده من اذا الفال  يتضز ان ااتحاد السوفيتي أستحوذ ع ى فمي  دوا ر ومؤسسات ميثاق وارشو,    
 
تأسيسا

قددد حددرص وان  انددت انالدد  بعددض املناصدد  الثانويددة التددي حاددل عل  ددا ضددبا  الدددو  ااعضدداء, بيددد ان ااتحدداد السددوفيتي 

ع ى تولى  بار ضدباطه املناصد  العليدا, والدتحكم باملؤسسدات الفاعلدة اسديما ايدأة أر دان الحدرب واي,لدم العسدكري, التدي 

دددد  ايحدددور األسددداس فدددي ال ر يددد  الهيك دددي مليثددداق وارشدددو  الدددى فانددد  مناددد  الءا دددد العاه,لدددذل  اقتادددرت مشدددار ة الددددو   عل
ُ
ت

يمتلددد  ضددددبا  الددددو  ااعضددداء صددددالحيات  املدددة فدددي لع دددداء األوامدددر ع دددى مسددددتوا   ااعضددداء ع دددى املناصددد  الشددددكلية, اذ لدددم

                                                           

(1)  CIA, Assistant to the Secretary of Defense, "The Paths of Further Development of the Tank Troops of the 

Soviet Army, "by Marshal of Armored Rotmistrov  ,Doc,70-NO,14, Oct 1961,PP. 1-21. 

(2)  Ibid, P. 3. 

(3) Michael Sadekowitz ,Op. Cit, PP. 25. 

 السوفيتي نحو الفضاء انظر: -ير يللمييد عن تاربة سبوتن  وأثراا في التنافم  األم (4)

Zouyue Wang, In Sputnik's shadow: the President's Science Advisory Committee and Cold War 

(America Rutgers University Press ,2008). 

 (5) Mark Shanahan, Eisenhower at the Dawn of the Space Age: Sputnik, Rockets, and Helping Hands, 

(Lexington Books,2016),P.126. 

(6) Michael Sadekowitz ,Op. Cit, PP. 25-26. 
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ال,سدددددلي  والتاهيدددددا وتيرادددددا, فءدددددد  اندددددت الهيدددددأة العسدددددكرية السدددددوفي,ية تدددددتحكم بكدددددل اددددد يء تءريبدددددا, لدددددذل  نادددددد أن ااتحددددداد 

 اشرة. %(, من أفهية امليثاق, األمر الذي فعل منه تحت تارفه مب80السوفيتي قد سي ر ع ى ما يءارب )

والدددرا ز فدددي السياسدددة السدددوفي,ية تلددد , الخشدددية مدددن اانفدددراد بدددبعض الءدددرارات التدددي قدددد ُياددددراا بعدددض ضدددبا  

الددددو  األعضددداء, فضدددال عدددن, رتبدددة ااتحددداد السدددوفيتي ااسدددتحواذ ع دددى الددددو  األعضددداء, اسددديما فدددي اي,دددا  العسدددكري, لكدددي 

 ا وعسكريا ودبلوماسيا.تتكامل الهيمنة السوفي,ية ع ى دو  أوربا الشرقية سياسي

من فاب آخر  يبدو لن لىشاء ميثاق وارشو  ان يعري لن السوفيت قد قرروا تحوير ترتيبات م الدفاعية مد  دو  

اوربددا الشددرقية مددن الادديغة التعاقديددة الثنا يددة التددي ظلددوا متمسددكين   ددا حتدد  لحظددة قيدداه امليثدداق  للددى الادديغة التعاقديددة 

اف  وانددا سددؤا  ي ددرح نفسدده: مددا اددو دافدد  ااتحدداد السددوفيتي الحءيءددي مددن وراء اددذا األفددراء  ال,ماعيددة او املتعددددة األطددر 

اسيما وأنه  ان ي يمن ع ى تل  الدو  ايمنة ليديولوفية وسياسية وعسكرية  املة  ان يعي اا توافد السوفيت باورة 

 عسكرية مباشرة ف  ا. 

 عالقددة تعاقديددة مددن املفددرو  أن تكددون تلدد  الدددو  قددد  وال,ددواب ع ددى اددذا ال,سدداؤ  يكمددن فددي لن ميثدداق وارشددو 

انضمت لل  ا بمحض ارادت ا   ان يسبغ مسحة من الشرعية الدولية ع ى التوافد العسكري السوفيتي فدي أوربدا الشدرقية  

 ين  مدا  دان يبدددد اان باعدات التددي تعمءدت لدددا دولهدا بددأن نمد  التعامددل السدوفيتي معهددم  تدابعين وليسددوا  شدر اء متكدداف

دان يكسدد  توافدددو ف  ددا أرضددية أقددوا عددن طريددق اايحدداء ال  ددا بمعردد  املسدداواة والنديددة. ويبدددو لن ميثدداق  قددد تغيددر  واددو مددا  د

وارشو  واذا او األام   ان ياعل من املتعذر ع ى الدو  املنضدوية لليده أن تنسدح  منده  ألن ذلد  ااىسدحاب  دان ا بدد 

دان يءدددوه بدددور فعدددا  فددي تددددعيم مر دددي وأن يءدداوه بدددالءوة العسددكرية ال,ماعيدددة لدد  عدددن ذلدد   لن امليثددداق  د
 
دو  امليثددداق. فضددال

ددان يهددديء   ف  دددا مددد  الغدددرب أو بتحديدددد أدق  فأنددده  د
 
 مباشدددرا

 
ااتحددداد السدددوفيتي فدددي املسددداومات الدبلوماسدددية التدددي تددددخل طرفدددا

 السابءة ع ى قياه امليثاق.  للسوفيت أمكانية التفاو  من مر ي قوة فديد بخالف ما  ان عليه الوض  في املرحلة 
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 الفال الثالث 
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 امل ح  األرل 

 إم  وي ل رادوال ميث و راو,ر ااتسة ية

قيمدت ملكافحددة نفددوذو فددي أوروبددا؛  
ُ
أدر  اثتحداد السددوفيتي والدددو  التابعددة لده  لن منظمددة حلددف شددما  األطل دد ي أ

مت  ءوة عسكرية لتدعيم لس راتياية اثحتواء ضدو   ظ 
ُ
من أفل لعاقة اتسا  اثش را ية و ب  النظاه الشيوعي  بل ن

و,لحاق اق د   قددر مدن ااضدرار والخسدا ر بده فدي حالدة الحدرب  وبدذل  فدإن مناو ده ااتحداد السدوفيتي والفكدر الشديوعي 

 .(1)ما اما لا فوار التفكير السياس ي املش ر  للمنظمة وفق النظرة السوفي,ية

لعسكرية لدو  ميثاق وارشو,بشكل ر يم ع دى مدا قدمده ااتحداد السدوفيتي مدن ن,ياة ذل   اعتمدت املنظومة ا 

 لألاميدة السياسدية واثسد راتياية وال,غرافيدة لكدل دولدة 
 
تاهياات ومعدات عسكرية, التي تباينت بين دولدة وأخرا,نظدرا

فضدال عدن تلد  املتوافددة فدي شرق برلين(, -براغ -في امليثاق,لذ تمر يت النخبة من الءوات السوفي,ية بالءرب من)وارشو

انغاريددا التددي فهدديت بمعدددات وأسددلحة حديثددة. فددي حددين نءلددت املعدددات واألسددلحة الءديمددة التددي سددبق وان اسددتخدمت فددي 

, بينمدا فهديت (2)الحرب العاملية الثانية داخل عمق األراض ي السوفي,ية أو للى الحددود الغربيدة املتاخمدة لرومانيدا وبلغاريدا

وفدددي السدددياق نفسددده  قددداه ااتحددداد السدددوفيتي فدددي  .(3)فيتي الشدددرقية مددد  الادددين بددددرو  حديثدددة ال دددرا حددددود ااتحددداد السدددو 

أوا ددددل الخمسددددينيات مددددن الءددددرن العشددددرين بألددددحن  ميددددات  بيددددرة مددددن املعدددددات العسددددكرية الددددى دو  شددددرق أوروبددددا, بيددددد ان 

در ال
ُ
عدد اثفمالي لتل  الألدحنات بمدا يءدارب الدد معظمها  انت قديمة ال را  تعود للى حءبة الحرب العاملية الثانية,لذ ق

%(, من اثنتامل العاه تدف  الدو  األعضاء  لفل ا بدنفم الءيمدة النءديدة التدي تددفعها الددو  األخدرا تيدر املنضدوية 40)

, فددالبعض من ددا  انددت تنددتج  ميددات مددن األسددلحة, (4)فددي امليثدداق
 
 وذلدد  ا يعرددي أن بدداري دو  أوروبددا الشددرقية لددم تاددن  شددي ا

-املدفعيددة امليدانيددة-املدددرعات ونداقالت اثفددراد -السدفن الاددغيرة  -والدذخيرة, وبعددض الاددناعات الثءيلدة, مثددل الدددبابات 

مر بدددات برما يدددة, فدددي حدددين اختادددت بولنددددا وتشيكوسدددلوفا يا بادددناعة ق ددد  الغيدددار لسدددفن  -املدددداف  املضدددادة لل دددا رات

ان اداتين الددولتين تعددان مدن اادم منت دي وماددري األسدلحة وع دى  لنيا  الدبابات للبحرية السوفي,ية. وع ى الرتم مدن

.وتكمدن األاميدة (5)املستوا الدولي؛ لا لث ما اعتمدتا بشكل  بير ع ى ااتحداد السدوفيتي, اسديما فدي مادا  الءدوة ال,ويدة

                                                           

 .58  ص 1983   انون ااو  13  السنة 12خاريتونوف  الءوات املسلحة في عاملنا املعاصر اي,لة العسكرية السو ي,ية  العدد  (1)

( لحمايدة  طدرق املواصدالت والسدل  املتبادلدة مدن فحدم ح,دري وحبدوب erDniep الددنيرروضعت الءيدادة السدوفي,ية بعدض الءدوات فدي ث در )  (2)

  واسددديما وأنددده يادددل للدددى منددداطق النفدددوذ 
 
 حيويدددا

 
مددن منددداطق أو رانيدددا والشدددما , اذ  دددان لدددذل  الن دددر ااميدددة لسددد راتياية تكمدددن بكونددده منفدددذا

 السوفي,ية في البحر األسود .

 .62رية ااستخبارات العسكرية العامة فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق, صر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, مدي (3)

(4) P. H. P , Bundesarchiv, Bundeswe (BA-MA), Verfügung des Ministerrats, der UdSSR Nr. 565-276 vom 28, 

Mai 1958, PP. 1-9. 

(5) CIA Documents, Eastern Europe and the Warsaw Pact,( Edit) by ,Intelligence Service, National Intelligence 

Report No. 12-65, National Security Agency, (Washington, 26 August 1965), P.6. 
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مثدددل العمدددود فدددي تسدددلي  الضدددوء ع دددى ح,دددم الءدددوات السدددوفي,ية مدددن حيدددث الءدددوة ال شدددرية واملعددددات العسدددكرية,  وث دددا ت

 الفءري لذل  امليثاق.

 ااقدوال راملتدال ااتسة ية ااسر ي ية: -

ع ددددددى أثددددددر وفدددددداة سددددددتالين مددددددر تنظدددددديم املؤسسددددددة العسددددددكرية السددددددوفي,ية بمددددددرحلتين, األولددددددى يمكددددددن تحديددددددداا مددددددابين 

التكنولددويي (, التددي تسددنم ف  ددا فددوريي فو ددوف و ارة الدددفا ,لذ تميددات تلدد  املرحلددة بموا بددة الت ددور 1955-1953عددامي)

, والثانية التي بدأت ع ى يدد خروشدوف واسديما (1)لألسلحة الحديثة, والخرومل من النم  التءليدي الذي ساد عهد ستالين

,فءددد سدد ى للددى الحددد مددن (2)1960بعددد اىعءدداد ال,لسددة السددرية لل,نددة املر ييددة للحدديب الشدديوعي السددوفيتي فددي  ددانون األو  

اااتماه بييدددادة الءددددرات التكنولوفيدددة,وااعتماد ع دددى األسدددلحة النوويدددة والهيدروفينيددددة لىشددداء الءدددوات اليريدددة التءليديدددة,و 

.وتمثدددل الددددبابات والسدددالح ااسددد راتي ي ابدددر  مدددا يميدددا السدددالح العسدددكري السوفيتي.ويوادددز ال,ددددو  (3)والادددواريخ الرادعدددة

 .1964-1958ا تي ال,شكيالت الر يسة للءوات املسلحة السوفي,ية لألعواه 

 (1و  رقم )فد

 .(4)1964-1958اا شةي ل اا فسسة اةقرال املسةحة ااسر ي ية اادرام 

 تشةي ته  ورل ااقرو

حات  اسحات –فرق البنادق -قاذفات الاواريخ -املداف  -فرق الدبابات -املشاة الءوات اليرية

 ناقالت ال,نود. -األلغاه

حدددددامالت  -سدددددود وأخدددددر صدددددغير فدددددي قددددديوين ضدددددماألسددددد ولين فدددددي بحدددددر البل يدددددق والبحدددددر األ  الءوات البحرية

                                                           

دراسدددة وثا ءيدددة للمفددداايم وااتااادددات الر يسدددية فدددي  -عمدددار خالدددد رمضدددان الربي دددي, سدددباق ال,سدددلز فدددي اثسددد راتياية العسدددكرية السدددوفي,ية  (1)

؛ املارشددددددددا  سو ولوفيسددددددددكي,  184, ص2015, سددددددددنة  72, آداب الباددددددددرة)مالة(, العدددددددددد 1972-1962الدددددددددفا  السددددددددوفي,يةسياسددددددددة 

 .13.ص  1968اثس راتياية العسكرية السوفياتية, ترفمة خيري حماد, منشورات عالم الكت , بيروت,

تخفدديض ح,ددم الءددوات التءليديددة  وااعتمدداد أ ثددر ع ددى  لثندداء نءاشددات ال,لسددة السددرية, بددين خروشددوف رتبتدده بخفددض اثنفدداق عددن طريددق   (2)

 السالح ااس راتي ي النووي الراد  . للمييد انظر:

Joshua C. Andy, Politics and the Soviet Army Civil-Military Relations in Union in the Khrushchev Era 1953-

1964, PhD, Centre for Russian and East European Studies( University of Birmingham, July 2011), P.42. 

(3) Joshua C. Andy, Op. Cit, PP.40-42. 

 ع ى املاادر ا تية:                    4)
 
 ( ال,دو  من عمل الباحث اعتمادا

ي البحوي واملعلومدات , و ارة س,يفن أس.  ابالن وآخرون, الءوات املسلحة السوفي,ية  أداة سياسية,  سلسلة البحوي والدراسات,ترفمة مر 

 ؛16-14, ص1979الخارفية العراقية)محدود التداو (, اي,لد األو , أيلو  

Mark T. Hooker, The Military Uses of Literature: Fiction and the Armed Forces in the Soviet Union,( 

Greenwood Press,1999),PP. 32-54; 

Roger R. Reese, The Soviet Military Experience: A History of the Soviet Army, 1917-1991 (Warfare and 

History), (Routledge,2000) 
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 ال ا رات, البوارمل الحربية  املدمرات   الفرقاطات  الغواصات الغواصات  ال رادات.

الءددددددددددددددددددددددوات ال,ويددددددددددددددددددددددة 

 العسكرية

ال يدددددددددران املءاتددددددددددل بعيددددددددددد املددددددددددا   قددددددددددوات صددددددددددواريخ الددددددددددفا  ال,ددددددددددوي   وحدددددددددددات وحدددددددددددة 

 است ال الهيلكوب ر ال يران ااع راض ي   النءل ال,وي  طا رات ا

تعد الءوات اليرية الر ياة األساس للءوات املسلحة السوفي,ية,ولها أامية : ground forces(1)ااقرال ااب ية - رال

, فءددددددددددد قدددددددددددرت قددددددددددوات ال,ددددددددددي, بحددددددددددوالي 1960خاصددددددددددة ضددددددددددمن تشددددددددددكيالت و ارة الدفا ,وحسدددددددددد  لحاددددددددددا يات عدددددددددداه

( فدددرق محمولدددة 7مشددداة لليدددة, من دددا ) ( فرقدددة115( فرقدددة مدرعدددة, و)50(فندي,مو عدددة ع دددى أ ثدددر مدددن)2,000000)

ثءيلدددددددددددددددة( وقاذفدددددددددددددددات -متوسددددددددددددددد ة–( ق عدددددددددددددددة مدفعيدددددددددددددددة مدددددددددددددددا بدددددددددددددددين )خفيفدددددددددددددددة 36,000فدددددددددددددددوا, مددددددددددددددديودة بدددددددددددددددأ ثر مدددددددددددددددن )

 عددددن الاددددواريخ املضددددادة لل ددددا رات
 
ددددد صددددنف 10,000,و)(2)الاواريخ الرافمات[,فضددددال ع  ( ناقلددددة فنددددود مدرعددددة  ُورل

,  اد ااتحددداد السدددوفيتي قواتدددده بعددددد  بيدددر مددددن 1960ي عددداه الددددبابات الادددنف الءتدددالي ايحددددوري للءدددوات اليريدددة, ففدددد

) 34,000الدددبابات بلددغ نحددو)
 
% (, مددن الخدد  الدددفاعي األو  لءددوات ميثدداق وارشددو, اي مددا 20(, دبابددة شددكلت تءريبددا

(,فءدد  مددن ال ددرا  الءددديم الددذي يعددود ملدددة الحددرب العامليددة الثانيددة, فددي T-35( دبابددة, و ددان نمددوذمل)7,000يءددارب الددد)

ددان لهدددا قيدددادة تعمدددل باألشدددعة تحدددت الحمدددراء, ويظهدددر أث دددا T-10M ,B-T-76حدددين  دددان نموذفدددا) , اذا  د
 
(, األ ثدددر ت دددورا

(, باليددددة (T-54 ودت بنظدددداه حمايددددة مددددن األسددددلحة النوويددددة, والبايلوفيددددة والكيميا يددددة,  مددددا حظيددددْت عدددددد مددددن دبابددددات

 أنوا  الدبابات وتسليحها.تث يت عمودي من افل ضب  لطالق النار.  ويواز ال,دو  أدناو 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تو عدْت الءددوات السدوفي,ية  ع ددى سددت عشدرة مءاطعددة عسددكرية مختلفدة وفي)مءاطعددة لننغدراد ومءراددا لننغددراد؛ مءاطعدة البل يددق ومءراددا   (1)

ءاطعدددة  ارفدددا ين ومءرادددا لفدددوف؛ مءاطعدددة  ييدددف ومءرادددا  ييدددف؛ مءاطعدددة موسدددكو ومءرادددا ريادددا؛ مءاطعدددة بروسدددين ومءرادددا مينسددد ؛ م

موسكو؛ مءاطعدة فولكدا ومءرادا  دوبي شديف؛ مءاطعدة شدما  الءوقدا   ومءرادا روسدتوف؛ مءاطعدة تراندي قوقدا  ومءرادا تيبل د ي؛مءاطعة 

ومءرادددا املددا اتدددي؛ مءاطعدددة سددييريا ومءرادددا نوفدددو تر ,سددان ومءرادددا طاشددءند مءاطعدددة اورا  ومءرادددا سفردلوفسدد ؛ مءاطعدددة وسددد  اسدديا  

دان العامددة سيرسددت؛ مءاطعددة ترابيددا قددا  ومءراددا فيتددا؛ واخيراددا مءاطعددة الشددرق ااق دد   ومءراددا خاباروفسدد . للمييددد انظر: ر اسددة األر د

 .26للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة , فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق, ص

(2) Stewart Menaul- Ray Bonds, The Soviet war machine: an encyclopedia of Russian military equipment and 

strategy, (Chartwell Books,1977),PP. 87-90. 
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 (2 درل وام )اح

 (1)وردية اادي ي ل رد م صظته  رددةه  رتسةيحه  اا فس  رااث ورم.

ااتدة  د م ااةظ  ااظرل

 ي لاف

 اا سةيح ااث ورم  اا سةيح اا فس 

مدف  دبابة نو   T(2) 1940-1958 5-34دبابة

, عيار 34-أف

 ملم76.2

 RPKرشا  الي نو  

 7.67عيار 

 

T-54,T-55 1949-1959 8  100مدف  عيار 

 ملم

 

 رشاشان  من نو 

RPK   7.62عيار 

3-JS(3) 1945-1946 5   رشا   ملم 100مدفRPK   م  مدف

م  مضاد لل ا رات نو  

AZPS-60   من عيار

 ملم 57

T-10- 1958  ادخلت

 مليثاق مليثاق وارشو

1960 

 م  122مدف   5

 قنبلة 50حمل 

 

م   7,62رشا  عيار

مدف   مضاد لل ا رات 

 57عيار  ZSU-2نو  

 ملم  شلكا[

76-PT وأدخلدددددددددددددددددددددددددددت  1952 (4)برما ية

لددددو  ميثددداق وأرشدددو 

 62و7رشدددددددا  الدددددددي عيدددددددار  ملم 76,2مدف   9

ملدددددددددددم مددددددددددد  مددددددددددددف  مضددددددددددداد 

                                                           

( دبابددة 42,000%(, اي بمددا يءددارب الددد) 20قدددر لفمددالي مخدديون الدددبابات مددن الءيمددة العسددكرية السددوفي,ية بحددوالي)  1970بحلددو  عدداه  (1)

(, التددي ىشددرت فددي مندداطق دو  ميثدداق وارشددو, مدديودة بمدددف  T55-T62( ملددم,  ودبددابتي) 100(,املعدلددة ا,وميددا بمدددف  ) T-62اخراددا  ددان )

( ملددددم, ي لددددق ماموعددددة قددددذا ف من دددا املث تددددة فددددي  عددددانف,  مددددا  ودت ببدلددددة حمايدددة ت,ددددي  ملءاتل  ددددا األمددددان مددددن اسددددتخداه 130املدددم عيددددار) 

؛ وعدددن قددددرات ال,دددي,  السدددوفيتي  1780-178يدددة واألسدددلحة امللوثدددة  . للمييدددد انظدددر سو ولوفسدددكي, املاددددر السدددابق,صاألسدددلحة النوو 

 العاه انظر: ماموعة مؤلفين, ال,ي, السوفيتي , ترفمة , خيري الضامن , دار التءده , موسكو ,د.ت؛

Stewart Menaul, Ray Bonds, Op . Cit, P.18. 

عدن الخدمدة,  وفدي مدن الندو  الشدهير فدي أدا  دا فدي الحدرب مدن الخ دو  األماميدة ,   (T-34)دبابدة  1970ي م لد  عداه اخرمل ااتحاد السدوفيت(2)

 ( ملم. للمييد انظر:100(,ميودتان بمدف  عيار)  T-55 T-62اذ ىشرت الءيادة السوفي,ية  بدا عن ا دبابتين أساسيتين من طرا       ) 

Michael Norman - Soviet Medium Tanks T44-T54-T55 &T62-(Profile Publications Ltd 1972);Stewart Menaul, 

Ray Bonds, , Op. Cit, PP. 87-90. 

 [JS, 1-2-3-4مختار اسم الدبابة فو يف ستالين   (3)

( دولدة مدن بين دا 25ر مدن )وفي من دبابات ااست ال  األساس في ااتحاد السوفيتي  ما استخدمت بشكل ر ديم فدي دو  ميثداق وارشدو. وا ثد (4)

 األنوا  األخرا .انظر: عنالعراق. , املييد 

Michael Norman, Op .Cit, P. 128. 
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-ZSU-23لل ا رات ندو   1958عاه

   شلكا[ 4

( , فرقة مختلفة, 167-165هي ما يءارب    الد) من فان  آخر  يمكن لالتحاد السوفيتي في حالة التعب ة العامة, ان يا     

 مدن منظمدة ميثداق وارشدو؛لا انده يمكدن اسدتخدامها فدي 
 
بعضها مدرعة, واألخرا مشاة محمولدة, وا تعدد تلد  الءدوات فديءا

حالة ىشوب حرب شاملة م  الددو  الغربيدة . وقدد وضد  ااتحداد السدوفيتي فدي خ  ده العسدكرية خ د  مسدتءبلية لتو رد  

 (1)لءوات وع ى النحو ا تيتل  ا

 فرقة وس  وشرق أوروبا 31 -

 فرقة في روسيا األوربية 68 -

 فرقة في وس  وترب روسيا 23 -

 الاينية -فرقة ع ى الحدود الروسية 43 -

 يدخل ضمن تشكيالت الءوات اليرية الء عات ادناو:.  ما (2)فرقتا في فمهورية منغوليا الشعبية -
 

 :Strategic missilesااةراويد ا ا" ا يلية -

دددان الءددددادة السددددوفيت ب بيعددددل م ا يفوتددددون فرصددددة دون اثشددددارة الددددى الء عددددات الادددداروخية ومدددددا فعاليل ددددا, وان   د

بق  واسددديما وأن الء عدددات الاددداروخية السدددوفي,ية منظمدددة ع دددى 
ادددُ  الس 

ل
مادددرد وفودادددا يمدددن  الءدددوات السدددوفي,ية ق

ددددان أسدددداس فددددرق صدددداروخية مختلفددددة التاهيددددا مددددابين مءددددذوفات عددددابر  ة للءددددارات, وصددددواريخ متوسدددد ة املدددددا, مدددد  ذل   د

ااتحدداد السددوفيتي حتدد  م لدد  الخمسددينيات مددن الءددرن العشددرين فددي املرتبددة الثانيددة بعددد الوايددات املتحدددة األمير يددة مددن 

ي الناحيدة التكنولوفيدة, وذلدد  ملدا تملكهددا ألخيدرة مددن قدوة صداروخية وقابليددة الضدربة الثانيددة التدي تمندد  اي ا,دوه سددوفيت

مباتددت, فضددال عددن السياسدددة التددي أتبعل ددا الءيددادة السدددوفي,ية الءا مددة ع ددى أسدداس الحدددد مددن عمليددات ال,سدددلي ,بيد ان 

 . (4), ع ى اثر قياه أ مة برلين(3)1953السوفيت استأنفوا تاار  م النووية في آب 

                                                           

 .26ر اسة اار ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة. فيو   دو  حلف وارشو , املادر السابق, ص  (1)

 .27-26املادر نفسه   ص (2)

, قاه بعدداا  بتاربدة ثانيدة, 1949تحاد السوفيتي فاادا ع ى ت وير سالحه الذري  وبعد ان فار السوفيت سالحهم النووي عاه عمل اا (3)

)الءنبلددة الهيدروفينيددة( التددي تكللددت بالنادداح, لتدددخل ع ددى اثراددا الحددرب  1953لكددن اددذو املددرة ع ددى مسددتوا السددالح الهيدددروفيري فددي عدداه 

, اطلدق  1957ة فديدة, وبعداا أصب  للسوفيت  قدرة ع دى لطدالق قمدر صدناعي , ففدي الرابد  مدن تشدرين ااو  الباردة بين الء بين مرحل

صارو  سبوتن  , واو او  قمر صناعي ي لق الى الفضاء الخاريي, الذي عدد بمثابدة سدبءا حءءده ااتحداد السدوفيتي ع دى حسداب الوايدات 

, 4انظدددر: الءنبلدددة الهيدروفينيدددة , اي,لدددة العسدددكرية, ترفمدددة ناددددت قاسدددم مءادددود , العددددد املتحددددة األمير يدددة فدددي الحدددرب البددداردة. للمييدددد 

 ؛21,ص1957, تشرين األو  34السنة

The Oxford Companion To Military History, Edited by Richard Holmes , Christopher Bellamy and Hugh 

Bicheno,(Oxford university Press, New York ,2001),P. 984; Stewart Menaul, Ray Bonds, Op. Cit, P. 143.  

 سنتكلم عن ا مة برلين احءا. (4)



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  117  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

(, 350مددا يءددارب الدددد)  عنددد تشددكيل الءيددادة العسددكرية لءددوات وارشددوبددالرتم مددن ذلدد   أمتلدد  ااتحدداد السددوفيتي 

ددإلة العدددد لذا مددا قددورن مدد  الوايددات املتحدددة األمير يددة التددي امتلكددت فددي ذلدد  الوقددت   للءددارات, ويتضددز ضل
 
 عددابرا

 
صدداروخا

( صددددارو  لددددم يمددددض  ع ددددى صددددناعل ا عشددددر سددددنوات, ثددددم بدددددا السددددوفيت بتحسددددين الاددددناعات 1,300ع ددددى مددددا يءددددارب الددددد )

الحاملة للادواريخ اMuhiple Reentry ehicl(1)ة اا اجتة] املظة ل املوح  ة[ي مل   التكنولوفية ومن ا ما يعرف 

البالسدد,ية, وا داد انتددامل الادددواريخ البالسدد,ية حتدد  أصدددب  فددي مرتبددة موا يدددة مدد  الوايددات املتحددددة. و  ددذا الادددد يوادددز 

ارات ومدا ت وراا في ااعواه ال,دو  ا تي الءدرات العسكرية السوفي,ية اثس راتياية,اسيما الاواريخ العابرة للء

1958-1964. 

 (3جدرل وام)

 .(2)1964-1958ااةراويد اات ي و اةق وال رمد   طروه   ع االدرام 

 ا يةية االوفل و ااظرل

 

اا  س  اارارة (3)املد  ي مليل اات م ااتدة

 احح ب 

T-3 مفرد سا ل ددددددددددددددددددد 1958 35 (4)ميكاطن 

SS-7SS 

 ا را  8-

  ا درا

 ميكاطن2

 TNTم  مفاعل 

210 1962 6213,71 

 

 مفرد سا ل

SS-9  ثالي سا ل 7456,45 دددددددددددددد 100 ميكاطن 3 اة اي 

 رؤس حربية

11SS- 

 ا    
 ثالي سا ل 4038,91 1964 990 ميكاطن م  3

                                                           

في نو  الحمولة املءيدة بالاواريخ البالسيته , تءوه بنشدر رؤوس نوويدة متعدددة فدي تنسديق واحدد يسدل دف اددفا واحددا, ويمتدا  ادذا الندو   (1)

ددان مءيددددا الدددى حدددد  بيدددر بموفددد   مدددن املر بدددات بدددالرأس الواحدددد ذي الح,دددم الكبيدددر, مددد  ذلددد  فدددان توسددد  الادددناعات النوويدددة السدددوفي,ية  د

 عددن   SS-18-SS-17معاادددات الحضددر ال,يدددي لألسددلحة النوويددة , بيددد ان السددوفيت قددد ن حددوا فددي صددناعة نمدداذمل فديدددة من ددا )
 
(. فضددال

 الءياه بتاارب لاواريخ فديدة عابرة للءارات:  للمييد انظر:ر

 Missiles of the World Miss (ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ), (ed) by Michael John-Haddrick Taylor(MacMillanر

Publishing Company, 1982), P. 96. 

 ال,دو  من عمل الباحث. اعتماد  ع ى املاادر ا تية. (2)

اتيايات  سددوفي,ية مختلفددة , وثيءددة سددرية نددو  وثددا ق و ارة الخارفيددة العراقيددة , مر ددي البحددوي واملعلومددات, سلسددلة الدراسددات العسددكرية , سدد ر 

T-M19 46-45,ص22/6/1982, في 953/21, رقم التانيف . 

СергейМороз, СергейПопсуевич, Управляемыеракетыдальней и морскойавиации СССР,( Soviet Long 

Range and Naval Aviation Missiles, (Major,2001),P. 35. 

 ميل 1.6093  يلو م ر يساوي  1 (3)

 املكاطن: تعاد  مليون طن (4)
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 رؤس حربية TNTمفاعل 

SS-13 5 مفرد صل  مدا متغير 1964 30 ميكا طن 

 : IRBMS(1)رل  ةو   ااةراويد اا  اس ية موراطة املد  ع   د يرضع اح د

 (4جدرل وام )

 اا  س احح ب  اارارة املد  د م ااةظ  ااتدة ااظرل

SS-4 مفرد سا ل ميل 1200 1960 200 موراط 

SS-5 رو 

 املوراط)اة د(

 مفرد سا ل 2500 1962 220

(, صدارو  بالسدتي ع دى الغواصدات, 740يءدارب )في تضون ذل   و عْت تل  الاواريخ ع ى فهات متفرقة من دا مدا 

(, ضددد الاددين, لذ اسددتغل ااتحدداد 200( صددارو , موفهددة نحددو أاددداف فددي اوروبددا الغربيددة, ومددا يءددارب الددد ) 600وأ ثددر مددن) 

ال,ديء األ يدر مدن وسدا ل ت دوير اثنتدامل ثصددار رؤوس حربيدة , فدي توظيدف (2)السدوفيتي معااددة تحديدد األسدلحة السدوقية

( رؤوس 6( يحمدل )(SS-18( رؤوس حربيدة, و4-3, واو ندو  م دور يحمدل ) SS-17), ( SS-16قوة وتعءيدا واسيماأ ثر 

 .(3)( ميكاطن لكل من ا7حربية م  قابلية انفاار تعاد  )

 لالتحدددداد 
 
وباددددورة عامددددة فان ت ددددوير السددددوفييت  لددددل م الحربيددددة فددددي ماددددا  الاددددواريخ العددددابرة للءددددارات, ُعددددد  تءدددددما

دان السددوفي تي ع ددى حسدداب الوايددات املتحدددة األمير يددة, اذ لددم يكددن األمددر مءتاددرا ع ددى لظهددار الءدددرة العسددكرية؛ بءدددر مددا  د

يمثل للءوة التءنية والبحثية التي طور   دا الادواريخ العدابرة للءدارات, ومدن ثدم اخدذ ي ددد املكاندة ااسد راتياية التدي تمتعدت 

. وقددد اشددار تءريددر ل,نددة العالقددات الخارفيددة ي,لددم الشدديو  األمير ددي ع ددى 1957  ددا الوايددات املتحدددة األمير يددة قبددل عدداه 

:  اد زيـــــ ةو ااقـــــرال ا اـــــ" ا يلية ا  حـــــ ة ااســـــر ي ي اـــــد   ايـــــل مـــــا ااةـــــترب ل املوتةقـــــة أاميدددددة ذلددددد  املوضدددددو 

 د  ه اه رم م  ,  رمدم  
ْ

 .(4)ي ححف ظ دلى امل    ااتسة م اةقرال األم   ية  الايي  رإوه   دل

 

 

 ااقرال ااب ية اات مةة األى  :-

                                                           

(1) СергейМороз, TAM.җe.,ctp.38. 

 .16-14؛ س,يفن أس.  ابالن وآخرون, املادر السابق, ص 

ة, ر يت املعاادة ع ى عدد السالح واملءذوفات بدا من الءددرات واثمكاندات التدميريدة . للمييدد انظر:ر اسدة األر دان العامدة للءدوات املسدلح (2)

 .117ديرية ااستخبارات العسكرية العامة. فيو   دو  حلف وارشو , املادر السابق, صم

  Michael John-Haddrick Taylor, Op .Cit. P. 96 ؛118-117املادر نفسه, ص  (3)

 .324نءال عن: سكولوفسكي, املادر السابق, ص (4)
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ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

شكلت الدفاعات ال,وية في الءوات اليريدة أحددا :  Air defensesجر -ااد  د ل اح رية:صراويد اوض -1

الر ددا ي األساسددية فددي املؤسسددة العسددكرية السددوفي,ية, لذ أولددت الءيددادة السددوفي,ية فددي املرحلددة التددي تددولى ف  ددا 

 للدددور الكبيددر الددذي تؤديدده تلدد  الءددوات, واملتمثلددة بحمايددة خروشددوف اااتمدداه بددذل  ال,اندد  وتعييددي 
 
و, نظددرا

فدددددددو, مدددددددن عددددددددة أصدددددددناف يمكدددددددن  –وعليددددددده تكونت منظومدددددددة صددددددواريخ ار  .الءددددددوات اليريدددددددة وأصدددددددنافها  افدددددددة

 توضيحها في ال,دو  ا تي:

 (5جدرل وام )

 .(1)جر ااسر ي ية-مظيرمة صراويد  وض

 ااطرل  د م ااةظ  االام اا م م 

 ي مل" 

 ااق   رزد

 ي اطا

املد   اارارة

ا ق  

  م

 املد 

 ديرةم

  م

 ااس دة

 (2)ي مل  

SA-1 1956 11,5 3 2,5 20 35 سا ل 

SA-2 1957-

1960 

 2,5 18 50 صل  3,2 10,7

SA-3 3 15 25 صل  دددددددددد 6,7 1964 توا 

SA-4 2,5 24 70 صل  10 9 1964 فانيف 

SA-6 

  ينفل
1964 

 

 4 29 250 صل  10 16,5

SA-7 

 (3) يريل
 1,5 1,5 3,6 صل  ددددددد 1,35 1964

و  دددف فعددل تلدد  الاددواريخ أ ثددر فعاليددة  صددممت ملرافءددة الء عددات للددى امليدددان وفددي تحمددل ب ,ددالت مسددرفة او 

(, ي لددق  مددن  ,لدة مسددرفة خاصددة, وقدد ااتمددت   دا الءيددادة السددوفي,ية  ءدوة سدداندة لءوات ددا (SA-6عربدات  يددل,  فادارو 

, ىشدددددر 1964(, حددددو  موسدددددكو. وحتدددد  عدددداه SA-(7ي عرفدددددت بكثددددرة عدددددداا,  مدددددا ىشددددر السددددوفيت نظددددداه صددددواريخاليريددددة التدددد

-1تدددددالو –1السدددددوفيت منظومدددددة صدددددواريخ دفاعيدددددة لسددددد راتياية, من دددددا اربددددد  وسدددددتون منادددددة أطدددددالق مددددديودة بادددددارو  ندددددو )

                                                           

(1) Michael John-Haddrick Taylor, Op. Cit. P. 96. 

ددق بسددرعة مددا .لرىسددت مددا ة قيدداس السددرعة وُسددّ ي اددذا الددّرقم ىسددبة للددى الفيايددادي النمسدداوي فددي وحددد (2)
ّ
فأث ددا تكددون  1-فعندددما نءددو  أّن ال ددا رة تحل

ق بسرعة ما سرعل ا مساوية لسرعة ال
ّ
  .لذا  انت سرعل ا ضعف سرعة الّاوت 2-ّاوت  وأّث ا تحل

(, ادددو ي لدددق مددن الكتدددف ورسدددتخده فدددي املنددداطق HOOK Krillال,سددمية السدددوفي,ية لهدددذا املءدددذوف تعددرف ب )سددد ريال( امدددا عندددد الندداتو بدددد)  (3)

 األمامية  ضد ال ا رات التي ت ير بمستوا منخفض. للمييد انظر:

СергейМороз, TAM.җe.,ctp.40. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AE
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Galosh(واو مضاد للاواريخ البالس,ية ذو رأس نووي بءوة ,)ما نا (1)( ميغاطن  3  , (1السدوفيت منظومدة-SA فدي )

(, في أنحداء مختلفدة مدن الدبالد. أمدا فدي فهدات SA-2(, صارو  من نو  )8000موسكو,  ما ىشرت الءيادة السوفي,ية نحو)

تدددامون(, وذلددد  SA-5Camon(, SA-3 Coaدو  وارشددو,فأن ااتحددداد السدددوفيتي ىشدددر نظدددامين فديددددين مدددن ندددو  )تدددوا 

نسءة ضمن ال,شكيالت األمير ية املعروفة بنظاه )اف  ملوافهة تشكيالت حلف شما  ااطل  ي
ُ
 . (2)( املعدلة F-I-111امل

 مدن الءدوة الناريدة : Anti-tank weaponاـ   املضـ ة اةـدي ي ل -2
 
  بيدرا

 
شدغلْت الادواريخ املضدادة للددبابات حيداا

ْت تمثددددل الخدددد  الخاصددددة بددددالءوات اليريددددة السددددوفي,ية, وقددددد ااتمددددت الءيددددادة السددددوفي,ية بشددددكل ملحددددوظ, بحيددددث تددددد

 مددددن سددددالح املدفعيدددددة 1958الدددددفاعي الثدددداىي ضددددمن تشدددددكيالت الءددددوات اليريددددة, ففدددددي عدددداه 
 
, ادخددددل السددددوفيت انواعدددددا

(, ا ثددر ت ددورا, فهددي تتكددون (RPG-7(,وتعددد الءاذفددة RPG-7)(RPG-2للخدمددة و ود   ددا دو  ميثدداق وارشددو من ددا: )

اث دا ماهدية بتلسدكوب ولهدا   ملدم(, فضدال عدن330و ) ملم(, خارقدة لددر  82(, وصارو  عيار )40من سب انه عيار )

 اخر )1963, وفي عاه اثمكانية ع ى التاوي  اللي ي
 
ملم(. وفي  122( ذا العيار )RPG-27, ادخل السوفيت نوعا

 -82(, التدي تدراوح عيارادا مدا بدين )(B-10-11(أدخلت أنوا  من مداف  مضادة للدبابات من دا 1964-1963عامّي)

ملم(,وأنوا  أخدرا مدن  82)ثاراسنايم(  صارو  من عيار) T-21ملم(, ومدف   380خرق للدرو  بد) ( بمعد  107

 .(3)ملم( 57( عيار )ZAZ-M,43-2(طرا  

سدددعت الءيدددادة العسدددكرية السدددوفي,ية ت دددوير : Armored personnel carriersوـــ ا ل اح ظـــرة املدودـــة -3

د الءدوات اليريدة السددوفي,ية التدي تمثدل الر يداة األسداس فددي واسدديما و,ن ح,دم و,عدداا وسدا   النءدل العسدكري اليدري 

و ارة الدفا , ومن نتا ج ذل  اااتماه أىشاء قوة واسعة من ناقالت اثفراد املدرعة, التي قدرت لعداداا بما يءارب 

 ( مر بددددات6( مر بددددة,وما يتاددددل   ددددا مددددن مر بددددات مشدددداة قتاليددددة. و  ددددذا الادددددد يواددددز ال,دددددو  رقددددم ) 10,000الدددد )

 املشاة اثلية:

 (6فدو  رقم )

                                                           

(1) Michael John-Haddrick Taylor, Op. Cit. P. 96. 

,   ود ااتحددددداد السدددددوفيتي 1980-1968فدددددو(, فبدددددين عدددددامي  -مدددددن الناحيدددددة التكنولوفيدددددة تغيدددددرت منظومدددددة صدددددواريخ الددددددفا  ال,دددددوي )ار  (2)

ي أفددياء مختلفددة مددن موسددكو, و,طددراف مددن ( صددارو  قددد ىشددرت فدد12000تددوا, قدددرة نوويددة, وقدددرت التءددارير بددان حددوالي ) 3-منظومددة سددا

 .  178اوروبا الشرقية . للمييد انظر: سو ولوفسكي, املادر السابق,ص,

در فدْت ضدمن سدالح املدفعيدة السدوفي,ية ثدم  ود   دا األخيدر دو  ميثداق وارشدو من دا:  (3)
ُ
 M-45.D-44 و 57عيدار  H-26انالد  أندوا  أخدرا أ

 -سدواتر–والتدي تعدرف عندد النداتو بددسنابر  BUR-61-BUR-62-AT-3 , مد  مءدذوفات  57مددف  عيدار   ASU-157 وM-53.85عيدار

 سا ر. للمييد انظر:

Anthony Tucker-Jones, Soviet Cold War Weaponry- Aircraft, Warships and Missiles, ( Publisher: Pen & Sword 

Aviation, Year: 2015), P. 23;= 

 .257ات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة. فيو   دو  حلف وارشو , املادر السابق, ص ر اسة األر ان العامة للءو  ر
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 (1)م    ل املش و ا اية

 اا سةيح ددة اا ك ن د م ااةظ  ااظرل

PTR-152 1950 19  ملم او رشاشة 12,7رشا  ه/  واحدة عيار

 (M-49ملم ) 7,62 ورينوف 

 

PTR-60-PP 1955(2) 19  14,5رشاشتان عيار 

PTR-50-P 1958 22  او 12,7رشا  ه/  عيار 

 ملم 7,62نوف عيار رشا   وري

PTR-40 1950 10  ملم 7,62رشا  عيار 

في السدياق نفسده   ود املؤسسدة العسدكرية السدوفي,ية الدى فاند  تلد  املددرعات أندوا  أخدرا ورفدد   دا دو  ميثداق وارشدو, 

ميدددات , التدددي طدددورت وأنتادددت بكZell), وتيرادددا مدددن عربدددات الييدددل)OT-810),  (OT-62PMP)مدددن بين دددا نددداقالت  اافدددراد )

دان ال,ددي, السددوفيتي يعتمددد ع ددى ال ,لددة املدرعددة, اسددتخدامها   بيددرة. وحتدد  منتاددف السددتينيات مددن الءددرن العشددرين  د

. عءد  ذلد    اندتج السددوفيت اعدداد  بيدرة مدن عربدات) الييددل 
 
-164 نداقالت أ دخاص  مد  أث دا  اندت تيددر مال مدة أطالقدا

معظدددم تلددد  النددداقالت فدددي دو  ميثددداق وارشدددو. اذ اعتمددددت .( وقدددد اسدددتخدمت Maz 200(, ومدددا )Yaz214(, ويدددا )157

عل  ا الءيادة السوفي,ية ااعتماد التاه في نءل ال,نود لثناء ااض رابات التدي انددلعت فدي دو  فدي اوروبدا الشدرقية, اسديما 

 الءادمة., و ذل  في تشيكوسلوفا يا, واذا ما سنت رق لليه في الافحات 1956ما حدي في بولندا وانغاريا في عاه

 :Maritime Forceااقرو اا ح ية -ا وي 

مدن الظدواار الالفتدة لالن,بدداو فدي ت دور اثسد راتياية الدوليددة مندذ م لد  السدتينيات مددن الءدرن العشدرين ااتسددا  

 يعتدد بده 
 
الضخم الذي طرأ ع ى عناصر الءوة البحريدة السدوفي,ية بالدذات  وفدي الءدوة التدي لدم تكدن تمثدل فيمدا سدبق فديءا

 لتفددددوق الغددددرب فددددي ق ددددا  ال,سددددلي  مددددن 
 
 تحددددديا

 
 عددددن أث ددددا لددددم تكددددن تشددددكل أبدددددا

 
لمكانيددددات الءددددوة السددددوفي,ية الضدددداربة  فضددددال

البحددري  لذ  انددت السددي رة البحريددة الغربيددة شددبه م لءددة ع ددى معظددم بحددار العددالم ومحي اتدده. بيددد لن الءيددادة السددوفي,ية 

اء العدددالم  لذ اق دددرن ادددذا التءدددده مددد  الت دددور الواادددز فدددي انتدددامل أخدددذت وبءدددوة م اايددددة فدددي تددددعيم أسددد ولهم البحدددري فدددي انحددد

 الغواصات في مختلف أنواعها واو ما  ان ي دد بان اا  عنار التفوق البحري من الوايات املتحدة األمير ية. 

 Sergeyومدددددن أفددددددل تأ يدددددد ذلدددددد  الت ددددددور صدددددرح قا ددددددد البحريددددددة السدددددوفي,ية األدميددددددرا  )سدددددديريي فورشدددددكوف

Gorshkov1910-8819)(3)اد دةم ااسر يل ي     ي ل  خ   رو اا ح و راملحيط له راودوك ااراليـ ل , قا ال :

                                                           

 . 257ر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة. فيو   دو  حلف وارشو , املادر السابق, ص (1)

د السددددددددددوفيت   ددددددددددا بعددددددددددض دو  الشددددددددددرق األوسدددددددددد  ومن ددددددددددا العددددددددددراق وماددددددددددر وسددددددددددوريا. , و و 1959صدددددددددددرت الددددددددددى دو  ميثدددددددددداق وارشددددددددددو  عدددددددددداه  (2)

Anthony,op.cit.P.24. 

 (22350فرقاطة حملت اسمه او ما يعرف بمشرو   2003تخليدا له صممت روسيا في عاه  (3)
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, من اذا املن لق نالت البحرية السدوفي,ية ااتمامدا م اايددا فعلدت من دا فدي (1)املوحدو األم   ية اوه  ام تتد ايدو اا ح و 

ا مددن عددده التددوا ن الدددولي, اسدديما وان السددوفيت قددد عددرف املرتبدة الثانيددة بعددد الوايددات املتحدددة األمير يددة, ممددا احدددي نوعدد

تألفددت البحريددة السددوفي,ية مددن أربعددة أسدداطيل  بيددرة عددن م ااتمددامهم بددالءوات اليريددة بحكددم املوقدد  ال,يوبددوليتكي. وعليدده  

وتريميخا؛وأسدددددد و  ايحددددددي  الهدددددداد  وقاعدتدددددده فددددددي ميندددددداء -في:أسدددددد و  بحددددددر الشددددددما  وقاعدتدددددده األسدددددداس سيفرومورسدددددد 

ودونددداي؛ واسددد و  بحدددر البل يدددق وقاعدتددده بالسددد,ي  و روىشدددات؛ وأسددد و  البحدددر األسدددود -ديفسدددتو  ومينددداء تافدددانفيال 

 عدددددن اسددددد و  خددددددامم صدددددغير فدددددي بحدددددر قدددددديوين وقاعدتددددده فدددددي ميندددددداء 
 
وقاعدتددددده فدددددي سيفاسددددد,بو  ومينددددددا نوفوروسيس .فضدددددال

 .(2)اس راخان

لعسددددكريين,اذ عمددددال ع ددددى ت ددددوير أسدددد ولها فدددي ضددددوء ذل  نالددددت البحريددددة السددددوفي,ية ااتمدددداه خروشدددوف وقادتدددده ا

وتاهياادددا بالادددواريخ وال وربيدات.وعندددد ت,بددد  ح,دددم الءدددوة البحريددددة السدددوفي,ية ووفءدددا أل ثدددر اثحاددداءات دقدددة حتددد  عدددداه 

, نادد اث دا تتكددون مدن ما ددة وسدب  مدددمرات؛ وخمسدين فرقاطددة, وثالثدة طددرادات وثالثما دة سددفينة حراسدة؛ وسددتما ة 1964

املة طا رات اليكوب ر؛ وأربعما ة قاذفة قنابل بحرية متوس ة؛ وأربعما ة طا رة است ال  بحري , اما سفينة مدفعية؛ وح

الغواصدددددات التدددددي تعدددددد السدددددالح الضدددددارب فدددددي البحريدددددة السدددددوفي,ية,فءد تكوندددددت مدددددن ثالثما دددددة وسدددددتون تواصدددددة من دددددا  أربعدددددون 

. وتاددنف البحريددة .وع ددى نحددو عدداه تعدداظم شددان الاددناعات البحريددة السددوفي,ية  اسدد(3)نوويددة
 
يما الاددواريخ ايحمولددة بحددرا

 السوفي,ية وفق ايحاور ا تية.

:فددي سددفن حربيددة ماددممة لتكددون قاعدددة بحريددة وتمتددا  ب ولهددا الكبيددر Aircraft carriers ــ م ل ااطــ ف ال -1

ث دا لدم ه(, من افل حمل ال دا رات واملروحيدات, لكدن مدن املإخدذ ع دى البحريدة السدوفي,ية, ا 300الذي يال الى )

تكن حت  منتاف الستينيات تمتل  سوا حاملة طا رات واحدة م  حاملة طا رات اليكوب ر, واذا خلل وااز 

عددددددد مدددددن ااددددددم األسدددددلحة ال ,وميدددددة فددددددي الحدددددرب التءليديددددددة 
ُ
للبحريدددددة السدددددوفي,ية, واسدددددديما لن حدددددامالت ال دددددا رات ت

 رات,  مددا اث ددا تشددكل الدعامددة الدفاعيددة والحديثددة,وما تمثلدده مددن قدددرة ع ددى حمددل الرفددا  والسددالح الثءيددل وال ددا

. ويظهددددر أن سددد   ذلدددد  ُيعدددديا للدددى ااعتءدددداد السدددا د لدددددا خروشددددوف الدددذي  لددددم يادددد قيمددددة بحددددامالت (4)لألسددد و  

 ال ددا رات لكوث ددا تتعددر  الددى ا,ددوه مباشددر عكددم الغواصددات التددي يمكن ددا تضددليل مكاث ددا فياددع  العثددور عل  ددا,

 .ت ال ا رات بءاذفات الءنابل السررعة وال ويلة املداوقد عو  ااتحاد السوفيتي عن حامال 

                                                           

 .145, ص4( السنة 13نءال عن: عبد العييي ال ,ياي, ااس راتاية البحرية السوفي,ية , مالة السياسة الدولية  العد ) (1)

(2) Anthony Tucker-Jones,  Op. Cit, P.22. 

 27ر اسة اار ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة, فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق ,ص  (3)

 .146عبد العييي ال ,ياي , املادر السابق, ص,   (4)
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: سددفن عمالقددة تمتددا  بأث ددا محاددنة بشددكل  بيددر و ثيددرة ال,سددلي  مددن Marine Battalionsاا ــراو  احح بيــة -2

ملددم(  مددن افددل قاددف التحاددينات, وتمتددا  بكثافددة  406حيددث عدددد املددداف  التددي قددد ياددل للددى عيددارات  بيددرة  )

 .(1)يضا أث ا صممت لحماية حامالت ال ا راتالنيران,ومن مهامها أ

سدفن حربيدة مهمل دا الددفا  عدن حدامالت ال دا رات والعمدل ضدد اي ت ديددات  دال ,وه  :Destroyersاملدم ال -3

ع ددددى سددددفن معاديددددة والغواصددددات والدددديوارق  تحمددددل مددددداف  متوسدددد ة العيددددار وعدددددد مددددن الاددددواريخ وال وربيدددددات, 

ا ورد فان مدمرات البحرية السوفي,ية في حءبة مدا بعدد الحدرب  اندت تءدارب ومناورات ا وسرعل ا عالية, وبحس  م

( للددددددددددددددف طدددددددددددددددن, مددددددددددددددديودة بادددددددددددددددواريخ مدددددددددددددددن طدددددددددددددددرا  6,5الدددددددددددددددما ة وسدددددددددددددددب  سدددددددددددددددفينة مدمرة,معدددددددددددددددد   ندددددددددددددددة الواحددددددددددددددددة) 

الحدو ان تلد  األعدداد أخدذت بالتنداق  ث ايدة عهدد خروشدوف, لتادل الدى Sam(,)ساهCruise) رو 
ُ
(, بيد لن امل

, والرا ز في ذل , ان خروشوف  ان يفضل امتال  قوة مدمرات حاملة 1964نة ث اية عاه لحدا وثمانين سفي

للسدددالح النددددووي لتددددخل ميدددددان املنافسددددة مددد  دو  حلددددف شددددما  األطل ددد ي, لددددذا صددددن  السدددوفيت مدددددمرات مدددديودة 

بحدر  -ما .ومو عة ع ى أرب  فهات ) بحر الشKashin((2)باواريخ حاملة للرؤوس النووية,أبر اا مدمرة ) اشين

 (3)وأخر في بحر قيوين(-البحر  األسود-البل يق 

 7000الدددى  2000سدددفن حربيدددة يمكن دددا الوصدددو  للدددى اعدددالي البحدددار وو ث دددا ي دددراوح مدددن)  :Frigatesااف ا طـــ ل  -4

فرد(, مهمل ا األساس الدفا  وال ,وه ضد الغواصدات  ويمكن دا العمدل لوحدداا او  150-100طن(, تحمل من) 

 مددددن الفرقاطدددددات تسددددت ي  الدددددفا  ضدددددد ال ددددا رات او مهافمدددددة أاددددداف أرضدددددية,وانا   مدددد  األسدددد و , وان
 
سدددددما ق 

, 1955فرقاطددات تمتلدد  ميدداة التخفددي عددن طريددق بددث موفددات ال,شددور,, و انددت البحريددة السددوفي,ية حتدد  عدداه 

ي  تمتل  فرقاطة واحدة , ثم  ادت من لنتافها لتال في منتاف الس,سنييات الدى خمسدين فرقاطدة ذات ال,سدل

 .(4)ايختلف

عدددد الغواصدددات مدددن أادددم األسدددلحة التدددي ُيعدددّو  عل  دددا السدددوفيت فدددي الءدددوات البحريدددة,  Submarinesاايراصـــ ل -5
ُ
: ت

لسددد الددنء  الحاصددل فددي حددامالت ال ددا رات واملدددمرات  لددذل   انددت قناعددات خروشددوف مبنيددة ع ددى ت ددوير اددذا 

 ع
 
 دى حسداب األصدناف البحريدة األخدرا.ويمكن تءددير ال,ان  من سالح البحريدة السدوفي,ية التدي وفدد ف  دا تفوقدا

                                                           

(1)  Dived C. lsby , Weapons and Tactics of the Soviet Army , ( Jones information Grop, 1981) P. 21. 

(2) Dived C. lsby, Op. Cit , P. 28. 

(3) JAMES T. REITZ,"The Soviet Armed Forces: Perceptions Over Twenty Years".in the Warsaw PactPolitical 

Purpose & Military Means,Edited by Robert W. Clawson and Lawrence S. Kaplan,,Center for NATO 

Studies, (University of Kent, Ohio, United States 1982),P.116;  СергейМороз, TAM.җe.,ctp. 69  . 

وسدددية  اد اااتمددداه السدددوفيتي بادددناعة الفرقاطدددات حتددد  أصدددبحت تمثدددل فدددي التددداريخ املعاصدددر السدددالح األادددم الدددذي تعتمدددد عليدددة البحريدددة الر  (4)

 انظر.

, قضدددايا معاصدددرة)مالة(, 1970-1969فدددان سدددير, تءريدددر معهدددد الدراسدددات ااسددد راتياة السدددنوي فدددي لنددددن عدددن الوضددد  العسدددكري فدددي العدددالم 

 . 153, ص 1970اي,لد األو , ال,يء الثالث, بيروت, نيسان 
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, ا ثدر 1964-1960عدد الغواصات السوفي,ية والتي شكلت الح,در األسداس لءدوات ميثداق وارشدو فدي ااعدواه 

, وبدددذل  يكدددون ااتحددداد السدددوفيتي قدددد طدددن( 428مدددن م دددة واربعدددين تواصدددة  قددددرت حمولدددة الواحددددة من دددا حدددوالي )

الوايدددات املتحددددة األمير يدددة فدددي مادددا  الغواصدددات, اسددديما بعدددد ان عمدددل ع دددى تفدددوق ىسددد يا مدددن حيدددث العددددد ع دددى 

تسليحها بالاواريخ  البالسيتة, وطور مدن وسدا ل الددف  الندووي, ع دى الدرتم مدن ذلد , فدان الغواصدات األمير يدة 

ددددٍد سددددواء  انددددت قددددادرة ع ددددى اطددددالق مددددن)   للددددرأس النددددووي, فضددددال 14-6والسددددوفي,ية ع ددددى حل
 
 حددددامال

 
 عددددن (, صدددداروخا

, لددددذل  حءددددق (1)الءدددددرة ع ددددى البءدددداء عدددداه  امددددل تحددددت املدددداء فددددال يسددددت ي  العدددددو تحديددددد مكاث ددددا لا باددددعوبة بالغددددة

 في ماا  الغواصات بعد أن أصبحت تعمل محر ات ا بال اقة النووية,  ودت ب رسانات من 
 
 افتا

 
السوفيت تفوقا

 دخلدت معظمهدا ضدمن  400يءارب الد ) ,وصلت لعداداا الى ما1964ففي عاه ,(2)الاواريخ البالس,ية
 
(صداروخا

. (3)تشددكيالت وارشددو العسددكرية,  مددا بدددأ اختبددار نددو  فديددد مددن الاددواريخ للغواصددات, اسدديما تواصددة التددايفون 

-1958ويوادددز ال,ددددو  ا تدددي ح,دددم و ميدددة حمولدددة الغواصدددات البحريدددة مدددن الادددواريخ البالسددد,ية فدددي ااعدددواه 

1964                        .             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

لتددايفون العمالقدة  ايحملددة باددواريخ بالسدد,ية, , نددوعين فديدددين مدن الغواصددات, عرفددت األولدى بغواصددة ا1970صدن  السددوفيت م لدد  عداه (1)

 . 166وااخرا تواصة اوسكار . انظر سو ولوفسكي, املادر السابق, ص

, فددددي بندددداء قدددددرات ا العسدددددكرية 1961-1953دوار( فددددي السدددددنوات 14,800,000قدددددر الددددبعض ان الوايددددات املتحدددددة  أنفءدددددت مددددا يءددددارب ) (2)

السددددددوفيت عدددددددديا فددددددي فاندددددد  الغواصددددددات ,  انفددددددردت الوايددددددات املتحدددددددة بددددددامتال  الاددددددواريخ  اثسدددددد راتياية, وفددددددي الوقددددددت الددددددذي تفددددددوق بدددددده

, وذ دددددرت اللدددددحف بدددددان انالددددد  انتدددددامل ملدددددا يءدددددارب ) MinoTimian,  و ميندددددو تيميدددددانTitan, تيتدددددانAtlasاثسددددد راتياية مدددددن طدددددرا  اطلدددددم

 ؛185د انظدددر: ُسو ولوفسدددكي , املاددددر السدددابق.ص, ألحددددا وأربعدددين تواصدددة نوويدددة . للمييدددPolaris(, صدددارو  مدددن طدددرا  بدددواررم1000

 .195 -194عمار خالد رمضان الربي ي , املادر السابق ص

 .18س,يفن اس  ابالن وآخرون, املادر السابق ,ص  (3)
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 (7فدو  رقم )

 .(1)1964-1958ح م ر يية  يراة اايراص ل اا ح ية ما ااةراويد اا  اس ية  ع االدرام 

 اارارة املد )ميل( اات م ااتدة ااظرل

SS-N-4 100 1961 250 سا ل 

N-5 120 1962 350 سا ل 

SS-N-6 160 1964 700 سا ل 

 ددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددد 1965 35 نووي (2)صواريخ  رو 

 دددددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددددددددد 1962 18 طوربيدات نووية

 ددددددددددددددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددددددددددد 1964 253 طوربيدات دف  ديي  

 

 ( صدارو 600ت لءهدا الغواصدات لتادل الدى أ ثدر مدن ) فدي السدياق نفسده أرتف  عددد الادواريخ السدوفي,ية التدي

دان بشددكل ب دد, للددى ت ددور أخددر, فنددتج صددارو  )1964عدداه (, الددذي  ود بنظدداه SS-N-12, مدد  ذلدد , أدا اددذا التءددده وان  د

,  مددددددا ان تالبيددددددة الغواصددددددات الحاملددددددة للاددددددواريخ البالسدددددد,ية اصددددددبحت تعمددددددل (3)مت ددددددور مددددددن الددددددرؤوس الحربيددددددة التوف  يددددددة

 .(4)اقة النووية, في حين خاات العاملة بالديي  لالستخداه ااحتياطيبمحر ات ال 

–:ال ددراد ا يددر السددفن الحربيددة بعددد حددامالت ال ددا رات مهامدده ا,وميددة  يمكددن ضددرب الغواصددات Cruisersااطــ اةال-

تين األمريكيدة السفن, وحت  األادداف األرضدية  اشدتق ااسدم مدن م اردتده لسدفن العددو وا يوفدد لا فدي البحدري -ال ا رات

, لدددم تكدددن تمتلددد  سدددوا طدددراد واحدددد مؤلدددف مدددن خمدددٍم 1962وحتددد  عددداه   والسدددوفي,ية, مددد  ذلددد  فدددان البحريدددة السدددوفي,ية

, وادذا مدا يحسد  للبحريدة السدوفي,ية, ومسدلحة 
 
وعشرينل سفينة, لكن ما يميااا او ان عمراا اقدل مدن خمسدة عشدر عامدا

                                                           

 ال,دو  من عمل الباحث اعتماد  ع ى املادرين أدناو: (1)

CIA Documents , Intelligence Memorandum, Soviet Defense Policy 1962- 1972", 28 April 1972, Author's 

Comments: Raymond Soviet Defense Policy Garthoff, in: CIA's Analysis Of The Soviet Union, 1947-1991, 

No.44, P.3/24; 
JAMES T. REITZ,  Op. Cit ,P.112;  

د ادوارد .ن  لوتدوا , محددود التدداو , مر دي الدراسدات اثسد راتياية الءدرات العسكرية واملنفعدة السياسدية, أعددا -, الءوة اثس راتيايةر. .ل

 .53والدولية , فامعة فورمل تاون, ترفمة مر ي البحوي املعلومات, د.ت, ص

(2)  The Development of Soviet Military Power: Trends Since 1965 and Prospects for The 1980s, P. 298 . 

, وذل  بس   اال دااه السدوفيتي بمعااددات الحظدر ال,يددي لألسدلحة النوويدة  1980الاواريخ الخدمة حت   عاه  لم يدخل اذا النو  من (3)

 , سد راتيايات سدوفي,ية - -,  دان أسد و  الغواصدات السدوفي,ية شدبة ندووي . للمييدد انظدر: و1980, وبحلو  عاه  1963املوقعة عاه 

 ؛49مختلفة, املادر السابق,ص

Anthony Tucker-Jones, Op. Cit, PP. 65. 

(4) F. R. U. S ,Soviet Military Power, Doc.NO,20402,Washington,1985,P.98. 
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 اتلم ا نووية.ون,ياة اااتماه السوفيتي باناعة بال,يل األو  من صواريخ  رو , ومامو  ما يءا
 
رب ثمانية عشر طوربيدا

در مامو  ال وربيدات ما يءارب املا ة واثنان وثمانون   1964ال رادات وصلت لعداداا عاه 
ُ
 . (1)للى ثمان طرادات, ق

للخدمددة  لياددل (,الددذي ادخلدده Kirovوفددي العدداه نفسدده, بدددأ ااتحدداد السددوفيتي باددناعة طددراد مددن طددرا  ) يددروف

%(, من دا 20%(, من دا مديودة ب وربيددات نوويدة, ودخدل مدانحو الدد) 40, دان مدا يءدارب الدد) (2)العدد للدى خمسدة وعشدرون طدراد

ضمن الءوات املسلحة لءوات وارشو املش ر ة, مما  اد من أاميته وعد حيويا للسالح البحري, اسيما في حالة الدخو  في 

 .(3)طل  يصرا  مباشر م  حلف شما  األ 

طدددددن(, تمتدددددا  بالسدددددرعة  2000وتعدددددرف بالفرقي ة)الحراقدددددة(, سدددددفينة صدددددغيرة الح,دددددم اقدددددل مدددددن ) :Corvetteااةرو يـــــل-

الفا ءدددددة والخفددددددة واملندددددداورة,  مهمل ددددددا الدددددددفا  عددددددن السددددددواحل ومهافمددددددة السددددددفن املعاديددددددة او ال ا رات,أعتمددددددد سددددددالحها ع ددددددى 

ن ددا الولددومل للددى أعددالي البحددار  الفرقاطددات أو املدددمرات, وتعددد سددفن ال وربيددد وبضدد  صددواريخ ومددداف  مدددااا محدددود, ا يمك

سدوا ما تددان وخمددم وخمسددون  1964الكورفيدت مددن النددو  الحددديث, ولدم تكددن البحريددة السددوفي,ية تمتلد  من ددا حتدد  عدداه 

 .(4)سفينة و عت ع ى فهات من اس ولها في بحر البل يق وبحر الشما 

, حددددددوالي 1964عدددددددد الءددددددوات البحريددددددة السددددددوفي,ية حتدددددد  اواخددددددر عدددددداه فددددددي ضددددددوء ذلدددددد   قدددددددرت املاددددددادر الغربيددددددة  

(,بمددددا ف  ددددا الءددددوات ال,ويددددة البحريددددة والءددددوات الادددداروخية, وسددددالح الغواصددددات, مددددو عين ع ددددى أربعددددة اسدددداطيل 500,000)

 عدددددن قدددددوات لضدددددافية فدددددي البحدددددر  -بحدددددر البل يدددددق-ر يسددددة) بحدددددر الشدددددما  
 
البحدددددر األسدددددود وأسددددد و  ايحدددددي  الهددددداد  (, فضدددددال

وقدد عمدل ااتحداد السدوفيتي ع دى لدخدا  تلد  الءوات,واسديما فدي منداطق شدرق أوروبدا ضدمن , (5)توس  وايحي  الهندديامل

 تشكيالت ميثاق وارشو,فضال عن الدعم املعنوي واملادي, األمر الذي فعله ي,سيد مؤسسات امليثاق العسكرية البحرية.

, بيرو  العديد من التحليالت اثس راتياية التي حاولدت ان تيامن ذل  الت ور الذي طرأ ع ى البحرية السوفي,ية

تبين الفوارق التي يمكن ان يحد  ا ذل  الت ور ع ى صعيد توا ن الءدوا, فءدد وصدف  بعدض ااسد راتيايين اسديما,)دريو 

                                                           

(1) Ibid,P.99; СергейМороз, TAM.җe.,ctp. 47. 

(2)  Hans-HeiriStapfer, Soviet Military Helicopters,1991,PP. 12-13; JAMES T. REITZ ,Op. Cit, P.118. 

قددداه بادددناعة ندددو  طدددراد صدددنف موسدددكفا ضدددمن مشدددرو  صدددناعة ل دددراد   1969ادددادر ان ااتحددداد السدددوفيتي بحلدددو  عددداه اشدددارت بعدددض امل (3)

 3-2املضداد للسدفن, وقددد اسدتخده السدوفيت ادذا الندو  مددن ال دراد خدال  اىعءداد قمدة مال ددا) SS-12 Sandboxمديود بادواريخ  1146

 من تورباتشوف وفو 1989 انون ااو  
 
 رمل بو . للمييد انظر:(, التي فمعت  ال

JAMES T. REITZ ,Op Cit,P.118; CIA Document, Analysis of Soviet Naval, Strategy, Operations, and Force 

Capabilities , intelligence And Analysis ,during The Cold War (, Washington, NO dit ), PP.2-4. 

(4)  Susan M. Waston And Others , The Soviet Navy :Strengths And, Liabilities,     ( West view press ), P. 93.  

(5) CIA, Soviet Military Expenditures by Main Missions 1958-65, Assessment of Soviet Economic Performance, 

edited by James Noorin, Doc . NO.33, General Code ER 61-15, April 1991, P. 180; Anthony Tucker-Jones, 

Op. Cit, P. 68. 
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دة تسداؤات . وادذا يضدعنا امداه عد(1):  اـرو وةل رة ـ ل ا  ـ  مـا ام شـ ي ( البحرية السوفي,ية ع دى اث داDreu Hercاير  

ددددان اااتمددددداه السدددددوفيتي بالبحريدددددة بمثابدددددة عامدددددل تلدددددحي  ملدددددوا ين الءدددددوا البحريدددددة اسددددديما فدددددي بعدددددض املنددددداطق  من دددددا: ادددددل   د

اثس راتياية التي تس,ل تفوقا وااحا للغرب, وادل  دان ال ر يدا ع دى بنداء الغواصدات بمثابدة لسد راتياية,أراد ان ينفدرد   دا 

دان السددوفيت ع ددى حسدداب الدددو  األخرا  واسدديما الوايددات املتحدددة األمير يددة؟ اه ان التوسدد  السددوفيتي فددي بندداء البحريددة  د

لضددددرورات فرضددددل ا ت ددددورات اثحددددداي الدوليددددة. مهمددددا يكددددن مددددن امددددر, فددددان ل,هددددود خروشددددوف دورا وااددددحا فددددي بندددداء البحريددددة 

رفعت من قدرات السوفيت العسدكرية  السوفي,ية, اسيما  في ماا  ال رسانات النووية واثنيا  اليرمادي والغواصات, التي

 لدددفاعات 
 
  بيددرا

 
و انددت عددامال مهمددا فددي نءددل اثمدددادات اللوفسدد,ية الددى مددا وراء الحدددود فددي أوروبددا وآسدديا,  مددا اندده يمثددل تحددديا

 
 
دددل دخددو  ااتحدداد السددوفيتي للددى البحددر املتوسدد  أفددراء  أساسددديا

ّ
حلددف شددما  ااطل دد ي, اسدديما فددي البحددر املتوسدد   لذ مث

 في تنفيذ سياسل م العسكرية التي تبلورت في أوا ل الستينيات من الءرن العشرين.وحي
 
 ويا

 

 :Military Air Forceـــــــ ااقرال اح رية ااتسة ية

ر دي سدالح ال,ددو السدوفيتي ع دى ماموعددة أندوا  مدن ال ددا رات مدابين طدا رات قاصددفة وطدا رات اع راضدية وأخددرا  

بعيدة املدا الحاملة  للرؤوس النووية. وتسد   ال دا رات السدوفي,ية بعددة حدروف يمثدل لالست ال , فضال عن ال ا رات ال

, Yak)(, )يددددددددددا Yoshin(,)اليوشددددددددددنAntoine(,)ان,نددددددددددوفTopolveالحددددددددددرف األو  للماددددددددددمم األسدددددددددداس مثددددددددددل: )توبوليددددددددددف

الحدرف ع دى  , م  لضافة ارقاه م,سلسلة تفالها شدارحة عدنCurieffg), ) ورفجJan),) يان Mick),)مي Fluff))فلوف

اليكوب ر. ان ال ا رات املءاتلة التي اعتمدْت عل  ا الءيادة السوفي,ية ثم رفدت  Hللءاصفة ؛    Bمءاتلة ؛  Fس يل املثا  

بيددد  اث ددا  انددت تعدداىي ,)Yak–28,وطددا رات)Mick  ,))19-Mick)(2)-21(  ددا بعددد ذلدد  دو  ميثدداق وارشددو  انددت مددن طددرا  

ر, لدددذل  عملدددت الءيدددادة السدددوفي,ية ع دددى وضددد  أسدددراب ال دددا رات املدنيدددة للنءدددل فدددي أوقدددات مدددن نءددد  فدددي طدددا رات الهيلكدددوب 

. امدددددا اادددددم مدددددا يميدددددا سدددددالح ال,دددددو 1964(,التدددددي دخلدددددت الخدمدددددة فعليدددددا فدددددي عددددداه AN-22الحرب واسددددديما طدددددا رات ان,ندددددوف)

  وأخددددرا حاملددددة للددددرؤوس السددددوفيتي فهددددوال يران ااسدددد راتي ي)قاذفة قنابل(, وث ددددا ماهددددية بءاذفددددات قنابددددل وصددددواريخ  ددددرو 

نوويدة مادممة لألادداف اثسدد راتياية البعيددة. ويمكدن اثشددارة للدى ال دا رات وتشدكيالت ا وال يددران ااسد راتي ي عدن طريددق 

 ال,دو  ا تي:

 (3)ااط  اد االا" ا يجع اإل ح ة ااسر ي ي

                                                           

دانون الثدداىي 6, السددنة, 19نءددال عددن : اسددماعيل صدديري مءلددد, الندداتو وااسدد راتياية البحريددة السددوفي,ية, مالددة السياسددة الدوليددة, العدددد ( 1) ,  د

 .99,ص1970

خلت الخدمة بشكل فع دي بعدد اىعءداد ميثداق وارشدو عرفت طا رات املي    ذا ااسم ىسبة الى ماممها مكت  ميكويان فيروفي,,, وقد د( 2)

 للمييد انظر: .FARMERوتعرف عند الناتو ب  1955عاه 

William Green & Gordon Swanborough ,The Observer's Soviet Aircraft Directory, ( Frederick Warne & CO 

LTD London , New York, 1975),P. 15. 

 ع ى املاادر ا تية:ال,دو  من عمل الباحث أ (3)
 
 عتمادا
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 (8جدرل وام )

 ااظرل:

 ط  اد إا" ا يجع

ااس دة ميل  ع  ااتدة

 ااس دة

ةىرل  (املد )ميل

 احودمة

 اا سةيح

 قاذفات

 بعيدة املدا

95-TU(1) 

 م  FAPقنبلة عمالقة ) 1955 9320,57 800-900 500

 مدف  رشا  من طرا 

 NS-23سورانوف

 قاذفات

 متوس ة

 TU-16املدا 

 صارو   رو  وصارو  1952 4000- 600 200+

AS-1  ميودة 

 برؤؤس نووية

(  2,5( التي تال سرعل ا الى ) TU-26ذفات فديدة من ا من طرا  )توبوليفثم ادخل ااتحاد السوفيتي الى الخدمة قا

   بينما يواز فدو  ادناو عدد الءاصفات.(2)ما 

 

 (9جدرل وام )

 ط  اد مق  ل

 )ا صف ل(

ااس دة ميل  ع  ااتدة

 ااس دة

ةىرل  املد )ميل(

 احودمة

 اا سةيح

Mick-9 600 565,45 497,1 1943 مدف  رخ رNR-23 

MICK-15 1200 667,97 745,65 1949  غم م  200قنبلتين بو ن 

 N37مدف  رشا  عيار

MICK-17 

PFU 
  يما 250اظ ةة رزد  (3)1955 671,08 710,85 200

 N-37رشا  عيار 

MICK 

s-19-(1) 

 ملم, 30رشا   1955 1367,02 904,1 ــــــــــــــــــ

                                                                                                                                                                                     
JAMES T. REITZ ,Op .Cit,  PP. 153-55; Roger R. Reese.Op.Cit,P.127; The Encyclopedia  of The World's Most 

Comprehensive Military Aviation ,EncyclopediaConsultant (Editor Bill Gunsten,1977), P. 

(1)TU-95 ا  ااطل  ي, اما اسمها الفع ي  توبوليفاو ااسم املتداو  في حلف شمTU-20 ؛123؛ سكولوفسكي, املادر السابق,ص 

СергейМороз, TAM.җe.,ctp. 71. 

(2) JAMES T. REITZ ,Op. Cit, PP. 169-71. 

اسدديا,  اسددتخدمت اددذو ال ددا رات بشددكل واسدد  فددي دو  ميثدداق وارشددو رددي الخمسددينيات والسددتينيات  ددذل  فددي حددرب في,ندداه وبعددض دو  قددارة(3)

 وأيضا لثناء الحرب األالية اثثيوبية. انظر:

William Green & Gordon Swanborough , Op. Cit, P. 23. 



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  129  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 حمولة قنابل

 500وصواريخ لغاية 

 (4-2 غم م  )

 تو )فمبل(صارو  ا

 

21-MICK(2) ملم 23مدف  رشا   1956 720,79 1385,66 ــــــــــــــــ 

 بالنسدبة لالتحداد السدوفيتي ودو  ميثداق وارشدو :  Fighter aircraftااط  اد املق  ل
 
 فداعال

 
شكل ال يدران املءاتدل فديءا

 فددي ميدددان معر ددة الدد
 
 وثيءددا

 
دبابات ومر بددات املشدداة املءاتلددة,لذ انددتج ااتحدداد ع ددى حددٍد سددوا, وذلدد  ارتبددا  اددذا النددو  ارتباطددا

السدددوفيتي  ميدددات  بيدددرة مدددن ال دددا رات املءاتلدددة وبأصدددناف مختلفدددة, وقدددد عمدددل ع دددى تيويدددد دو  ميثددداق وارشدددو بدددالكثير من دددا 

عن 1964-1955(. ويمكن تحديد أنوا  اذا السالح فيااعواه Yak( وطا رة )يا  Sukhoi_SU-9اسيما طا رات الد )

 :(3)ق ال,دو  ا تيطري

 

 ( ااط  اد املق  ل10جدرل وام )

 اا سةيح اادىرل  ع احودمة ااس دة ميل  ع ااس دة ااظرل

 مدفعان رشاشان ذخيرة AL-28 560,48 1950اليوشن

ملم م  حاوية قنابل  23عيار

  غم 3000و  قنبلة تين 

                                                                                                                                                                                     

ملدددم مددد  اربعدددة  30لهدددا مددددف  رشدددا   Mick-19 PMملدددم,  30, لهدددا مددددفعين رشاشدددين Mick-19 FPعددددة أصدددناف من دددا  Mick-19للدددد  (1)

ددان Mick-21بدددد.  1970ميثددداق وارشدددور رحتددد  اسددد,بدلت فدددي عددداه صدددواريخ) الي(, واسدددتخدمت األخيدددرة فدددي معظدددم دو   . انظدددر: ر اسدددة اار د

 .413العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة, فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق ,ص

 PFMقاصدفة, و Mick-21PFCين اتدو , ملدم وصداروخ 32( تعرف عند الناتو )ف, بيدد(, لهدا مددف  رشدا  PF) -Mick -21من انوا  الد  (2)

 . انظر:                                    1970است ال , واذو األخيرة تحمل أفهية تاوير فء  وألتحمل أسلحة دخلت للخدمة عاه  FRاع راضية  واست ال  و 

YEFIM GORDON,  DMITRY   KOMISSAROV, Soviet Air Defense  Aviation,1945-1991, (Hikoki 

Publications,2012) ,P.18;  

 .413ر اسة اار ان العامة للءوات املسلحة, مدرية ااستخبارات العسكرية العامة, فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق ,ص

 ؛186-185عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار خالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد رمضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان الربي ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي ,  املادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر السددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابق ص (3)

Sweetman B., Concise Guide to Soviet Military Aircraft,(No Dit),PP. 1-87. 
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 SU(1) سوخوي 

-7 Su-9 

او  ارب  صواريخ ) الي( 1957-1959 1200

 صاروخين )اناب(

 ارب  صواريخ)أ ( م  TU-28 1084,29 1962توبوليف

 مءذوفات مسيرة

Yak-25 اتو   -ارب  صواريخ اناب 1955 761,18 يا ولوف 

28-Al(2) 559,23 1950  ملم23مدفعين رشاشين 

السددددوفيتي, بمددددا يءددددارب الددددد قدددددرْت عدددددد أسددددراب ال يددددران  1964تادددددر اثشددددارة للددددى لن املاددددادر الغربيددددة فددددي اواخددددر عدددداه      

(, و اندت Mick-17 ,Mick-19, ومءداتالت)A-28 SU-9(, يختلدف اندوا  ال دا رات, ابر ادا طدا رات اليوشدن)10,000)

)MiCK-, اسيما وان ااتحاد السوفيتي قد اخرمل (3)معظمها مءاتالت لها الءدرة ع ى ال يران في مختلف األحوا  ال,وية

( و انددت تلدد  األخيددرة مءاتلددة Yak-28و) Su-15)وأبدددلهما ب ددا رتين فديدددتين مددن طددرا )مددن الخدمة, ( Yak-25)و (15

 .(4)( ما 2عالية األداء تحلق في فمي  األحوا  ال,وية, ووصلت سرعل ا الى )

 :Helicoptersط ف ال ااهيةةرب" 

 مدن طدا رات الهليكدوب ر التدي اعتمددت عل
 
  بيدرا

 
  دا بشدكل واادز فدي لسددناد امتلكدْت الءدوة ال,ويدة السدوفي,ية عدددا

الء عات اليرية, و ذل    ا رات نءل و حن, فضال عدن مهامهدا   دا رات اسدت ال  فدي الءدوات البحريدة, وقدد ا داد انتدامل 

(طدددا رة مدددن خمسدددة  1,500, الدددى مدددا يءدددارب الدددد)1964ااتحددداد السدددوفيتي مدددن ال دددا رات املروحيدددة حتددد  قددددر فدددي ث ايدددة عددداه 

(  غددم, ومدديودة بماموعددة مددن املددداف  800بعضددها الددى مددا يءددارب العشددرة ر دداب, مددا يعدداد  ) نمدداذمل مختلفددة وصددلت حمولددة 

 عن ذل   وض  ااتحاد السدوفيتي, مدوارد شدر ة الخ دو  ال,ويدة السدوفي,ية 
 
الرشاشة وبعض الاواريخ والءنابل. فضال

الءدددوات املسدددلحة, لدرفدددة ان  (, ضدددمن مادددا  النءدددل العسدددكري,وأدمج ايكلهدددا اثداري بشدددكل وثيدددق مددد A-R-F)ليدددرو فلدددوت

و يددددددر ال يددددددران املدددددددىي اددددددو مارشددددددا  قددددددوة فويددددددة عسددددددكرية,  مددددددا يعمددددددل عدددددددد مددددددن موظفيدددددده مددددددن  بددددددار ال,ةددددددراات فددددددي سددددددالح 

 .ويمكن عن طريق ال,دو  أدناو بيان ح,مها وأنواعها ودرفة  تسليحها.(5)ال,و

                                                           

ملددم  وتحمددل قنابددل وصددواريخ لغايددة  30لهددا مدددفعين رشاشددين عيددار  1960اسددتخدمت فددي فميدد  دو  ميثدداق وارشددو منددذ عدداه   SU-7الددد (1)

وقدد اسدتخدمت دو   1967واذو األخيرة أنتادت عداه  su-15, وSU-11 ,  ما يوفد انال  نوعان من اSU-9 غم(,  الى فان  ا  500)

و تلددد  ال ا رات واسددديما بولندددددا وتشيكوسدددلوفا يا واملانيدددا الشدددرقية.انظر : ر اسدددة األر ددددان العامدددة للءدددوات املسدددلحة, مدريددددة ميثددداق وارشددد

 ؛414ااستخبارات العسكرية العامة, فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق ,ص

. Anthony Tucker-Jones, Op. Cit, P.123. 

آات تادوير  5وتحمدل مدن  AL-28T ,AL-28-R,  ,'HZ)بيغدل(, AL-28ث ا طا رات است ال  من ا ع ى ا ALتانف اتل  انوا  طا رات (2)

 .435-433قنبلة تنوير وقد استخدمت في معظم دو  ميثاق وارشو اسيما بولندا وتشيكوسلوفا يا. املادر نفسه,ص 15وما يءارب 

    188عمار  خالد رمضان, املادر السابق,ص(3)

(4) JAMES T. REITZ  ,Op. Cit, PP.173-75. 

 ؛ 12 , س راتيايات سوفي,ية مختلفة, املادر السابق , ص- -و  (5)



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  131  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 (11جدرل وام )

 :(1)ر ورال را دة رةوجة تسةيح ااط  اد ااسر ي ي

 ااس دة)ميل  ع ااط ف و ورل

 ااس دة

ةىراه  

 احودمة

 ددة ةوجة تسةيحه 

 اا ك ن

 استخدمت   ا رة نءل Mil Me(2) 105,63 1951-1ميل 

 بريد و مساعدات طبية

4 

 3 ددددددددددددددددددد ka-18 93,21 1956 اموف 

Me-4-5(hab) 114,95 1964  12 ملم 12,7رشا  عيار 

CM-2 99,42 1965   4 ملم 12,7رشا 

SM-2 99,42 1962 6 دددددددددد 

ْت بمثابدة املكدون الدر يم للءدوات ال,ويدة   اعتمدت الءيادة السوفي,ية ع دى قدوات الددفا  ال,دوي الدوطري التدي ُعدد 

 PVO – Protivo vozdooshnayaالسوفي,ية املو لة بالدفا  ال,وي ااس راتي ي وحت  وقت قري   انت تعرف باسم)

-oborona)(3) وقدددد حدددددت 1948فددي قيدددادة منفادددلة تعمدددل خدددارمل ن ددداق السدددي رة املباشدددرة للءدددوات ال,ويدددة مندددذ عددداه ,و ,

مهامهدددددددددا بالددددددددددفا  عدددددددددن اي,دددددددددا  ال,دددددددددوي السدددددددددوفيتي بمءددددددددداتالت اع راضدددددددددية وصدددددددددواريخ سددددددددداه وصدددددددددواريخ مضدددددددددادة للادددددددددواريخ 

, اسددددتخدمت قددددوات 1959اه البالسددد,ية,وقد ضددددمت تلدددد  الءددددوات قنددددوات التوفيدددده والددددرادار, والدددددفا  االك روىي,ومنددددذ عدددد

-Suالددددفا  ال,دددوي الدددوطري سدددتة أندددوا  مدددن ال دددا رات املءاتلدددة التدددي دخدددل معظمهدددا ضدددمن تشدددكيالت وارشدددو ال,ويدددة من دددا,)

9)(Meg-21(وطدددددا رة,)28-Yak(,التدددددي تتحمدددددل فميددددد  الظدددددروف ال,ويدددددة ,)Su-11 ,Su-17 وقدددددد قددددددرت اعدددددداد طدددددا رات ,)

 .(4)(, طا رة 001,5الدفا  ال,وي الوطري بما يءارب الد) 

 لن الت دور امللحدوظ الدذي شدهدته املؤسسدة العسدكرية السدوفي,ية  دان ن,يادة لضدغ  خروشدوف فدي 
 
يتضز فليدا

 
 
ددر عددن ذلدد  قددا ال :  اد ارا ظــ  اــر  بندداء قددّوة عسددكرية حديثددة بدددا مددن تلدد  التءليديددة التددي سدداد   ددا عهددد سددتالين, وقددد عي 

                                                                                                                                                                                     
JAMES T. REITZ , Op. Cit, PP. 118-19.    

(1) .CIA, Intelligence Note, Soviet Arms Industry: Overview, September 1986, CIA Analysis of Soviet Science 

and Technology, Soviet Union, 1947-1991 edited by Clarence Smith, ,,DI 86- 10016, NO 28, p. 65; JAMES 

T. REITZ  ,Op. Cit ,P. 119 

 SM-2والنموذمل امل ور  S-M-1, وقد أنتات بتاري  سوفيتي في بولندا ع ى أث ا تحت اسم .Hareتعرف عن حلف الناتو ب ا رة  (2)

, بعدداا اسدد,بد  اسددمها 1980,ددوي ااسد راتي ي الءددومي, واسدتمرت تلدد  الءيدادة حتدد  أواخدر عدداه ماد لز سددوفيتي يعردي قددوات الددفا  ال  (3)

 اي قوات الدفا  ال,وي. انظر: P.V.O Voiskaبد)

JAMES T. REITZ, Op. Cit, PP. 119-20;Yefim Gordon, Dmitry Komissarov, 

Op .Cit, P.18. 

؛ 207تي )دراسددددددددددددددددددة م سددددددددددددددددد ة(  ترفمددددددددددددددددددة, دار التءددددددددددددددددددده موسددددددددددددددددددكو, د.ت, صريدددددددددددددددددابوف, الءددددددددددددددددددوات املسددددددددددددددددددلحة فدددددددددددددددددي ااتحدددددددددددددددددداد السددددددددددددددددددوفي  (4)  

Roger R. Reese,Op.Cit,PP.134-35; Anthony Tucker-Jones, Op. Cit, P.70; JAMES T. REITZ, Op. Cit, P.120. 
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ريددددق ح,ددددم اثنفدددداق ع ددددى الوحدددددات األسدددداس مددددن الءددددوات اليريددددة والبحريددددة , ويظهددددر ذلدددد  عددددن ط(1)   ــــدل يــــأى    ديثــــة  

. 1964-1958%(, في ااعواه 51% (الى )36وال يران والءوات اثس راتياية, فءد ا داد اثنفاق ع ى الءوات اليرية من)

 .(2)في ال,دو  أدناو4196-1955و,ث ا أنفءت ما يتااو  املليار روبل.  ويمكن بيان ح,م األنفاق العسكري في األعواه 

 (:12فدو  رقم )

 ارال ااددم ااب ية ااقرال ا ا" ا يلية ااد  ل اح رم  اا ح ية اجي لع ااقرال

 اانفاق مليون 

 روبل

112 175 139 303 111 

 9 25 12 15 9 النسبة اثفمالية

عددددددداظم املكاندددددددة العسدددددددكرية مدددددددن فانددددددد  آخدددددددر  أثدددددددار ذلددددددد  اثنفددددددداق امل اايدددددددد قلدددددددق اثدارة األمير يدددددددة, واسددددددديما وان ت

دي, و ددذل  دو  حلددف شددما  ااطل دد ي اسدديما فددي مندداطق البحددر املتوسدد    للماددا  الحيددوي األمير د
 
السددوفي,ية, يعرددي ت ديدددا

(, و يدر الدددفا  األمير دي  ددان لده وفهددة Robert McNamara 1961-1968)روبدرت ما نامدداراوشدما  ااطل د ي  بيددد لن 

در عن دا فدي الرا ي   1961بد  عشدر مدن ايلدو  نظر مغايرة عل
 
:  دةيظـ  اد  شـدة  ـع   أثنداء حفدل  ليدة الددفا  الدوطري أوادزل قدا ال

اــ  و اا ســةع روــ  م ااســر يل  ــع اد يضــترا  ــع  راري تهيــ  ألمــا   ــ   وقطــ   وف اــه ر ويــ و مــراوةهم رو"ــ  هم مــ  

 .(3)  ا وة وررية رملوي  ى لع ما احوبز رااةحم 

اء ترسانة عسكرية مت دورة اسديما فدي مادا  السدالح الندووي, الييدادة امل دردة وباورة عامة  تمخض عن ذل  بن

ْت بعدددددد ذلددددد  ع ددددى يدددددد  دددددورل
ُ
 Iliyich)ليونيدددددد ليلييدددد,, بريانيدددددددددددددف فددددي الغواصدددددات وال دددددا رات وسددددالح الءدددددوة اليريدددددة  ثددددم ط

Brezhnev Leonid 19   ااتحدداد السددوفيتي عدداه  الددذي تسددنم  عامددة  (4) (1982تشددرين الثدداىي  10-1906 ددانون األو

                                                           

    ..13سكولوفسكي, الادر السابق, ص  (1)

 ( دوار. انظر:1( روبل يعاد  ) 3,6فءد اصب   ل ) 1958-1955تفاوتت قيمة الروبل مءارنة م  الدوار في األعواه     (2)

United States, CIA , Soviet Military Expenditures by Major Missions 1958-65, Assessing Soviet Economic 

Performance, Author's comments :James Noren in: CIA's Analysis Of The Soviet Union, Library, CIA/ER 

61- 15, April 1961, 1947-1991, No.33,PP.187-88.   

 .22, ص2, 1995روبرت ما نامارا, ما بعد الحرب الباردة, ترفمة محمد حسين يوىم, عمان,   (3)

 من الكلية اليراعيدة وعمدل مهندسدا فدي1927تخرمل عاه  .باملدرسة 1915في مدينة  امنسكوي في أو رانيا  التحق عاه  سياس ي شيوعي,ولد(4)

بدددالحيب الشددديوعي  تمكدددن مدددن 1931من ءدددة األورا  وشدددار  فدددي تأسددديم التعاونيدددات اليراعيدددة ومادددادرة ممتلكدددات األتنيددداء. التحدددق عددداه 

  وفدد بريانيدف نفسدده سدكرتيرا لل,ندة الحدديب فدي شدؤون الدعايددة . ثدم تدرأس قسددم 1939اارتءداء السدرر  فدي السددلم الحيبدي. وبحلدو  عدداه

ددان األمدددين العددداه للحددديب 1982 -1964لحددديب. أصدددب  الدددر يم الفع دددي لالتحددداد السدددوفيتي بدددين عدددامي الادددناعات الحربيدددة فدددي ل,ندددة ا   و د

 انظر(.1982-1977( )1964-1960الشيوعي السوفييتي  و ان ر يسا ي,لم السوفييت األع ى )ر يم الدولة( مرتين  بين لألعواه) 

The New Encyclopaedia Britannica Vol.,ll,pp.260-261.  

 لمييد عن موقف برفنيف من سباق ال,سلز انظرل

 Robert A. Jones (auth.) - The Soviet Concept of Limited Sovereignty from Lenin to Gorbachev_ The Brezhnev 

Doctrine-Palgrave Macmillan UK (1990),PP.14-56. 
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 31-17, والددذي دعددا فددي مدددة سددابءة , اسدديما خددال  اىعءدداد املددؤتمر الثدداىي والعشددرين للحدديب الشدديوعي السددوفيتي )1964

 " (1)(1961تشددرين ااو  
 
ال  فــ ض األر ــ ل ةاىــل اال حــ ة ااســر ي ي ,  الددى تحددديث وتوسددي  املؤسسددة العسددكرية قا ال

االمب يـــ ايرد مـــا تهديـــدال رتتقيـــدال  ـــع مســـ اة اا ـــزل ااشـــ مل اةســـ   جتةـــل مـــا  إلـــى رجـــرة جـــسته اةـــا مـــ  يفتةـــه

 . (2)ااة ظة امل   ية حح بظ   دوك  هيية  اححف ظ دلى ااقدوال ااد  دية الموظ  رجتةه   ع مر   اا اةل ااقرم 

دددددرُح ماموعدددددة تسددددداؤات من دددددا
ل
 
ُ
:  يدددددف يمكدددددن ومدددددن أفدددددل تءيددددديم أعدددددداد الءدددددوا العاملدددددة العسدددددكرية السدددددوفي,ية, ت

ر السددددوفيت  ددددل تلدددد  ال,هددددود لخدمددددة  ددددخ  اسددددتخداه اددددذو الءددددوات والتءنيددددات لدددددعم الءددددوة العاملددددة مليثدددداق وارشددددو؟ واددددل سل

امليثددداق, و,ذا  دددان ادددذا بالفعدددل, فمدددا فدددي الءددددرات وال اقدددات التدددي قددددمل ا دو  اوروبدددا الشدددرقية ل,شدددكيالت امليثددداق ؟ ادددذا مدددا 

 ي املبحث تحت عنوان الءدرات العسكرية لدو  ميثاق وارشو .سنحاو  بيانه في الافحات الءادمة ف

 

  

                                                           

 للمييد عن مءررات املؤتمر الثاىي والعشرين انظر:   (1)

N. S. Khrushchev et al, The Road to Communism: Documents of the 22nd Congress of the Communist Party of 

the Soviet Union. October 17-31, 1961,( Foreign Languages Publishing House, 1962), P. 321. 

 ؛31نءال عن: سو ولوفسكي , املادر السابق, ص  (2)

Matthew J. Ouimet - The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy -The New Cold War 

History,( The University of North Carolina Press,2003), P.121.  
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 امل ح  ااث   

 ااقرال رااقدوال ااتسة ية ادرل ميث و راو,ر .

رأا بعض املهتمين بالشأن العسدكري, ان قيداس الءدوة للءددرات العسدكرية ايحتملدة لدولدة أو تحدالف مدا, يسد,ند ع دى 

ل األسدددلحة اثسددد راتياية مدددن حيدددث أسدددلحة الددددمار الشدددامل او األسدددلحة تمتلكددده تلددد  الدولدددة مدددن مءومدددات عسدددكرية تشدددم

, وبدددددذل  يمكدددددن م الدددددى حدددددٍد مدددددا تحديدددددد الءددددددرة العسدددددكرية (1)التءليديدددددة ) الددددددبابات  املدفعيدددددة  ال دددددا رات  الادددددواريخ... الددددد (

ُد األرقاه لوحداا مءياسا دقيءا في تحديد الءدرات العسكرية أليّ  -والحق -ايحتملة  عل
ُ
ة  دولة, ما لم تخضد  أسدلحل ا الدى ا ت

 عدد من املعاير والضواب  لعل في مءدمل ا:

 قدرة السالح التدميرية )اي بما تملكه الدولة من مءومات لنتامل السالح الذري(.  -1

 حداثة السالح وقدمه .  -2

بة لعملية الت ور فدي مءارنة سالح الدولة املعنية م  نظيرت ا في املوافهة) بمعر  ان الدولة ابد من ان تكون موا  -3

 بناء ترسانل ا العسكرية(.

 تكاليف اثنتامل ومدا تأثيراا ع ى ااقتااد ومدا قدرت ا في ااستمرار في تانيعه  -4

 الكادر او ال اقم املتخا  في استخداه السالح نفسه ..  -5

 عوامل خارفية مثل التضاررم واملنا .  -6

 . ( 2)الخ   والتكتيكات العسكرية النا حة -7

وء ذلدد   يمكددن ان نحدددد أربدد  مسددتويات لح,ددم وقدددرات الءددوات العسددكرية للدددو   يمثددل املسددتوا األو  فددي ضدد  

الءدرات العسكرية  وفي الءدرة ع ى املءاومة في حرب دفاعية أه موافهة دولة تفوقها للى حٍد ما؛ اما املستوا الثاىي: 

؛ فدددي حدددين يدددتلخ  املسدددتوا الثالدددث فدددي امكانيدددة فيتمثدددل فدددي لمكانيدددة صدددد العددددوان الخددداريي مددد  وفدددود تمدددردات داخليدددة

افتيدداح دولددة   وأخيددرا يمثددل املسددتوا الرابدد  أع ددى الهددره  لذ يكمددن فددي قدددرة الدولددة بافتيدداح ا ثددر مددن دولددة وفددت  عدددة 

فم ات. واذا يحتامل الدى امكانيدات اقتادادية اا لدة, فضدال عدن عالقدات دبلوماسدية واسدعة ومدؤثرة, وين بدق ذلد  ع دى 

السدددوفيتي. فءدددد اسدددتولى السدددوفيت ع دددى دو  شدددرق أوروبدددا فدددي الحدددرب العامليدددة الثانيدددة, وناددد  ف  دددا حكومدددات ااتحددداد 

                                                           

 : في  تابة التاربة العسكرية السوفي,ية:(,Roger R. Reese)( من م ع ى س يل املثا  الد تور 1)

( The Soviet Military Experience: A History of the Soviet Army, 1917-1991  

 Robert Leggett ,,  وروبدرت ليايدت,Hans Gerrard و دذل  محل دي و الدة ايخدابرات املر ييدة  للءدوات السدوفي,ية واألمير يدة,  اداني فيدرارد 

 في امللفة املنشورة ضمن املوق  االك روىي  

CIA's Analysis Of The Soviet Union, 1947-1991, www.cia .gov  

(2)Roger R. Reese , Op . Cit, P. 29. 

http://www.cia/
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نته فيما بعد من فر  معاادة ميثاق وارشو
ّ
. لذا سنحاو  تسلي  الضدوء ع دى املؤسسدة العسدكرية (1)موالية له, مك

 -ل,سدددلي   فضدددال عدددن العوامدددل ال,يدددولددددو  ميثددداق وارشدددو السدددت, والكشدددف عدددن قددددرات ا, مدددن حيدددث الح,دددم ونوعيدددة ا

 لس راتياية.

:
 
 :جيهروية يراظدا ااشت ية - رال

ْت بولنددددا الدددى ثدددالي منددداطق عسدددكرية: بوميرانيدددا  دددمل ّس 
ُ
 ثسددد راتياية ميثددداق وارشدددو ق

 
  Solesia  وسددديليايا Pomeraniaوفءدددا

الية الغربيددددة   فددددي حددددين تشدددددكل   فددددي ال,هددددة الشدددددمBydgoszcz؛ وتءدددد  مءددددرات بوميرانيددددا فدددددي بيدتوسدددديا Warsawووارشددددو 

  امدا من ءدة وارشدو, فتءدد  Wroclawاملن ءدة ال,نوبيدة الغربيدة مدن الدبالد, من ءدة سديليايا العسددكرية ومءرات دا فدي رو دالو 

في الناف الشرري من البالد  واذو األخيرة من ا ثر املناطق العسكرية أامية, لكوث ا توفر التاهياات والدعم والخددمات 

 . (2)تي تعسكر في اراض  ا,  ولكن ا ا تفر  اي سي رة تكتيكية عل  ا  وث ا مرتب ة بمءر قيادة ميثاق وارشو للوحدات ال

ن,ياة ذل , ا ,س ت املؤسسة العسدكرية البولنديدة أاميدة خاصدة بالنسدبة للءيدادة السدوفي,ية, بفعدل مدا تملكده 

طريءددده ان ترسدددل الءيدددادة السدددوفي,ية تعيييات دددا بشدددكل مدددن موقددد  فغرافدددي متميدددا, فءدددد  اندددت بمثابدددة املمدددر الدددذي يمكدددن عدددن 

اىسيابي للى أملانيا الديمءراطية وبداري دو  امليثداق األخدرا, فضدال عدن موقعهدا ااسد راتي ي )البحدري(, لذ يحدداا شدماا بحدر 

باألسدلحة  , اذ أصدبحت فميد  الءدرارات املتعلءدة1955البل يق, وقد ا دادت تل  األامية بعد تشكيل ميثاق وارشو عداه 

ومعدات الءوات البحرية واملهمات املنفذة دفاعا عن الساحل البل يءي, تاري بتنسيق بين األس و  البولندي وأس ولي 

  (3)ااتحدداد السددوفيتي وأملانيددا الديمءراطيددة, اسدديما وان الءددوات البحريددة البولنديددة قددد تفوقددت ع ددى حسدداب دو  البل يددق

سدددفينة قتالية( فضددددال عددددن  30فندددددي و 5000سددددفينة قتاليددددة(, و) الةدددرومل  44فنددددي و 6000فءدددد أمتلكْت)الدددددنمار 

سدددددددفينة قتاليدددددددة (, وفمددددددديعهم أعضددددددداء فدددددددي حلدددددددف شدددددددما   50فنددددددددي و 8000املانيدددددددا الغربيدددددددة التدددددددي ُعددددددددت عددددددددوا محدددددددتمال)

األطل دد ي.وعليه  فددأن وفددود بعددض دو  حلددف شددما  األطل دد ي ع ددى بحددر الشددما , قددد يعرقددل عمليددة دخددو  وخددرومل  قددوات 

وبنداء ع دى ذلد , ااتمدت الءيدادة . (5), لدذل  ا دادْت الحافدة الدى البحريدة البولنديدة  وث دا دولدة موافهدة(4)و  ميثداق وارشدو د

دات, مدد  فدددرقتين مددن املشدداة ا ليدددة,  250السددوفي,ية باملؤسسددة العسدددكرية البولنديددة لذ  ودت ددا بمدددا يءددارب الددد)  (, طدددا رة حر د

                                                           

 انددت بولندددا وتشيكوسددلوفا يا  قددد وضددعت تحددت سددي رة الءددوات األملانيددة, عنددد بدايددة الحددرب العامليددة الثانيددة , ع ددى العكددم مددن حكددومتي   (1)

.للمييددد انظددر: بددو   يندددي, 1944ي فددي اي,ددر مؤّيدددين للنا يددة,  و ددذل   الحددا  بالنسددبة لبغاريددا حتدد  يددون انتونيسددكو فددي رومانيددا, وسااادد 

 . 420,ص1994ىشوء وسءو  الءوا العظ  , ترفمة مال  البديري , املكتبة األالية , األردن,

(2) Michael Dockrill , The Cold War 1945-1963( Macmillan Establishment, London, no det),PP.60-62. 

(3)  William J. Lewis , The Warsaw Pact: Arms, Doctrine and Strategy (McGraw- Hill Publication Co., 1982), P. 

169; Friedrich Wiener And William J. Lewis, The Warsaw Pact Armies Organization- concept of war 

Weapons and Equipment(Carl Ueberreuter publishers Vienna 1977),  P.63. 

(4) Jerzy B0dzmirowski ,The Navy of the polish  peoples Republic in the Warsaw Pact 1955-1991,The Journal of 

Slavic Military Studies, Vol,2.PP. 640-41. 

(5) The Registry of the Navy, Documents of the General Staff of the Navy, signature 2026/60/10, vol 38, PP. 

311–29. 
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رْت الءدددوات العسدددكرية ال دددّد 
ُ
, (1)( 180,000(,فنددددي, بعدددداا الءدددوات ال,شددديكية بددددد)  200,000بولنديدددة بحدددوالي )بحيدددث ق

 : (2)ومن ُمع يات ال,دو  ا تي يتضز لن بولندا تمتل  أ ير قوة عسكرية لفمالية ضمن ميثاق وارشو

 (13جدرل وام )

 األصظ   ااتدة ااقرال

 185,000)200,000 أفمالي الءوات

 (3) الياميين

في بوميرانين, وفي مءاطعة وارشو و

 سياين واخرا في

 

 

 (4)وار تو

 8 الوحدات )مءسمة(

6 

 

 

 

5 

3 

2 

1 

4 

1 

 فرقة شاة

-T54 دبابة 3000فرق درعات)

T55-T72مدرعات , 

 BT76 متوس 

 

 ق عة 1300فومل مدفعية)

  تيبة مضادة لل ا رات

 فومل مضاد للدبابات

 فومل ال ,وه اليرمادي

  تا   صواريخ سكود

 فرقة محمولة فوا

 اليامئي 6000 22,500 البحرية)فومل ال يران البحري(

                                                           

(1):  Gordon  L. Rottman, Warsaw Pact Ground Forces Edit by Martin Winder, Osprey Publishing Ltd, 

(London,1987) , PP. 23-24. 

 ال,دو  من عمل الباحث اعتماد  ع ى: (2)

P. H. P, Treaty and the Development of the Armed Forces of the People's Republic of Poland, Op. Cit ,PP. 1-4; 

Thomas O. Cason , The Warsaw Pact Today: The East European Military Forces, in " The Warsaw Pact 

Political Purpse a Military Means" ,(Edit by) Robert W. Clawson and Lawrence S. Kaplan, Op. Cit ,P.153-

55 . 

(3) Gordon  L. Rottman , Op. Cit,  PP.24-25. 

( طا رة . للمييد انظر:ر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات 250فضال عن وفود فرقتين عسكريتين سوفي,ية و) (4)

 .33املادر السابق,صالعسكرية العامة , فيو  دو  حلف وارشو , 
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42 

 

3 

5 

 AL-28طا رات است ال  بحري (

 مدمرات

 تواصات)سرب ورسل(

 اليامي( 25,000)62,000 الءوات ال,وية

 )مءسمة(750

150 

50 

100 

100 

300 

50 

 ال ا رات املءاتلة

 Mig-17مءاتالت 

Su-7 
Su-20 

 Mig-17اع راضية 

 Mig-21اع راضية 

 Mi -15,21ست العية ا

 AL-28است العية 

 

 45,000 (1) الءوات العسكرية اثضافية

15,000 

600,000 

 حرس الحدود)و ارة الداخلية(

 مليشيا العما )الدفا  الشعةي(

 ااحتيا  املدرب

 ع ددى 
 
ومددن أفددل تدددعيم الءددوة العسددكرية مليثدداق وارشددو صددممت وحدددات ال,ددي, البولندددي الشددعةي, ليكددون قددادرا

دية مهاه امليثاق  الى فان  وظيفته األساس في ضب  األمن الداخ ي, وحماية النظاه الحا م لذ ضم ال,ي, ثمدان فدرق تأ

مشاة م  ست فرق مدرعة وخمسة افوامل  للمدفعية.  ما  ودت تل  الفرق اسيما املدرعة من ا بالدبابات السدوفي,ية مدن 

ملم( فدي حدين تدم  152ع دى قدذا ف ومدداف  ذاتيدة الددف   مدن عيدار )   اما افوامل املدفعيدة, فءدد حادلْت (T-54/55طرا )

عدددد صدددفوة الءدددوات املسدددلحة  ولهدددا الءددددرة ع دددى الءيددداه بعمليدددات اثنددديا  
ُ
 بشدددكل مثدددالي, ألث دددا ت

 
تددددري  الءدددوات ايحمولدددة فدددوا

 . (2) باملضالت في مناطق العمليات

رة مءاتلدددة وفددي اي,موعددة األ يدددر فددي دو  ميثددداق (, طددا  750( و) 62,000امددا الءددوات ال,ويدددة, فءددد تألفددت مدددن )

-II )(,An- 12/24/26)  الخارقددددة للاددددوت, وبعددددض مددددن نددددو  (Mig- 17/Mig-21وارشددددو. ومعظمهددددا مددددن طددددرا ) 

), 134-Tu), 14/18/62-40-Yak( ( ْت باواريخ دل  .  SA,3/ SAM-SA((3)-2   وقد ُ و 

                                                           

 ؛34املادر السابق, ص امة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة , فيو  دو  حلف وارشور اسة األر ان الع(1)

Condoleezza  Rice, Defense Burden-Sharing ,in" The Warsaw Pact .Alliance in Transition", Edited By, David 

Holloway and game, M. (. Sharp,   Macmillan,1984), P.67. 

(2) William J. Lewis, Op. Cit , PP .199-200 

(3) Ibid, P. 200. 
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عسددكرية مهمددة داخددل امليثدداق, ملددا تمتلكدده مددن معدددات عسددكرية فيدددة,  ووفءددا ملعددايير ال,ددودة, فددأن بولندددا حظيددْت بمكانددة    

 مددا لن قوات ددا ع ددى درفددة عاليددة مددن التدددري , وفددي ع ددى فااييددة تامددة  اسدديما الوحدددات ال,ويددة والءددوات املدرعددة  لذ فدداء 

دعمهدددا للءدددوا ت دددور املؤسسدددة العسدددكرية بعدددد ىشدددوب الحدددرب الكوريدددة, فءدددد عملدددت بولنددددا ع دددى توسدددي  صدددناعل ا ملواصدددلة 

الشدديوعية عددن طريددق تحءيددق التعدداون بين ددا وبددين ااتحدداد السددوفيتي, وبعددد تشددكيل ميثدداق وارشددو منحددت بولندددا تددراخي  

, حددق انتددامل وت ددوير ال ددا رات املءاتلددة اسدديما 1964اىشدداء وصددناعة محر ددات وأفددياء املءدداتالت النفاثددة,  مددا ُمنحددت عدداه 

-TSفضدددال عدددن, بحدددث وت دددوير اندددوا  مدددن طدددا رات) TS-8 Bies)ندددو        )  ( طدددا رة مدددن240(,ثنتدددامل) Mielecشدددر ة) 

11,Lskra-17 ددددانون الثددددداىي  عدددددن لنتدددددامل طدددددا رات الهيلكدددددوب ر, وفدددددي  د
 
, وقعدددددت بولنددددددا مددددد  ااتحددددداد السدددددوفيتي 1964( فضدددددال

 مدا عملدت  ,)il MiM-2  من دا ندو ) (1)اتفاقيدة, أصدبحت بموفم دا األولدى فدي طليعدة املنتادين لل دا رات املروحيدة العسدكرية

, التددددي اسددددتخدمت فددددي الحددددرب T-34)ع ددددى تحسددددين فددددودة معدددددات ا الءتاليددددة اليريددددة بشددددكل ملحددددوظ, من ددددا اسدددد,بدا  دبابددددات)

 .(2)(Snapper(,  ما  ودت قوات ا باواريخ مضادة  للدبابات نو  سنابر)T-54العاملية الثانية بدبابة) 

ولي مهدددددددددداه الدددددددددددفا  عددددددددددن ميثدددددددددداق وارشددددددددددو مددددددددددن األخ ددددددددددار يتضددددددددددز ممددددددددددا سددددددددددبق لن الءددددددددددوات البولنديددددددددددة بإمكاث ددددددددددا تدددددددددد

؟ مددا درفددة .(3)الخارفية واسدديما تلدد  التددي تمثلهددا دو  حلددف شددما  األطل دد ي ع ددى فهددات البل يددق
 
األمددر الددذي ي ددرح تسدداؤا

ء املوثوقية بالنسبة للءيادة السوفي,ية حيا  الءوات البولندية من وفهدة نظدر موضدوعية ؟ فالتداريخ يشدهد ع دى أن األعددا

التءليددددددديين لبولندددددددا اددددددم األملددددددان والروس)ااتحدددددداد السددددددوفيتي(, وان األخيددددددر قددددددد سدددددداام مدددددد  أملانيددددددا فددددددي تفكيدددددد  بولندددددددا عدددددداه 

 ,و ذل  الحا  بالنسبة ي,يرة  اتين السالفة الذ ر.(4)1939

                                                           

, و اندت الدولدة الوحيددة 1959 انت تشيكوسلوفا يا ا ثر دولة را دة في  ماا  صناعة وانتدامل ال دا رات املءاتلدة فدي شدرق اوروبدا مندذ عداه  (1)

 مدن طدا رات  1959بولنددا عداه التي تادر ال ا رات خارمل ااتحاد السوفيتي مستفيدة مدن ايءداف تدراخي  
 
-migsفءدد صدممت ىسدخا

21(fishbed-AC)  فددي ت ددوير نددو  محر ددات مءدداتالت 1968فددي نفددم الوقددت الددذي انتاددت بدده فددي ااتحدداد السددوفيتي وبلغددت ذروت ددا عدداه-

Ffishbed :للمييد انظر. 

Condoleezza  Rice,Op.Cit,p68. 

(2) CIA Documents' , Eastern Europe and the Warsaw Pact, National Intelligence Estimate No,12,in 26 August 

1965,Submilled by the Director of central Intelligence, Doco .No 12 , PP.15-16, 

حكومة , تمكنت  الءيادات البولندية الهرب بعد           ان اس,سلمت 1939بعد ان افتاحت املانيا بولندا في ااو  من ايلو    (3)

فو يف اونر الى لندن, لذ شكلت حكومة انا  عرفت بحكومة املنفى, وفي لندن شكلت نواة ال,ي, البولندي الحر, الذي انضمت 

أو  دفعة منه تحت قيادة اليري انيين في مناطق شما  ترب أوروبا , لكن بعد الارا  األملاىي السوفيتي عء  فشل عملية أسد 

, من الس,ناء البولنديين, والءاطنين في ااتحاد 1941السوفيت من تشكيل في, بولندي عاه  بربروسا( , تمكن(     البحر

, تشكل سالح ال,و البولندي ومن ثم طور األس و  فيادت أامية  1959وفي عاه ,   1949السوفيتي,  وبدا بالتحديث من ,

 الءوات البولندية بالنسبة مليثاق وارشو. للمييد انظر:

Steven Zaloga, Richard Hook, The Polish Army , Osprey Publishing, 1982,PP. 5-29 ; T. A. Bartyzel , A. 

Kaminski ,Polskie Pojazdy Wojskowe 1939-1945,W, Polish Army Vehicles 1939-1945 Vol.1.( 

Wydawnictwo Intech,1996), PP. 4-20. 

 , في محاولة منه , اس رداد األراض ي التي خسرت ا أملانيا في الحرب العاملية األولدى , مسدتغال فدي وفه اتلر أنظارو نحو بولندا , حيث ممر داني  (4)

شر في اللحف األملانية عن عمليات التعذي  التي يتعر  لها األملان انا   من افل لتاحدة الفرصدة والتددخل ف  دا, لدذل  سد ى 
ُ
ذل  ما ى
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 لالتحدداد السددوفيتي وميثدداق وارشددو, ومددن فهددة نظددر نوعيددة,
 
تعامددل  مثلددت الءددوات املسددلحة البولنديددة رصدديدا اددا ال

السوفيت بدرفة عالية من الحدذر والدقدة مد  الءدوات البولنديدة, وادذا مدا بينده ال,دي, البولنددي فدي اثحدداي التدي شدهداا 

وبشكل عاه, تميا ال,ي, البولندي بكثرة العدد وحسن التدري  وال,سلي , وت ور معداته العسكرية , لكن (1) 1956عاه 

ا   دددا ال,ندددود البولندددديون,  لهدددا أمدددور فعلدددت مدددن ال,دددي, البولنددددي فدددي املرتبدددة الثانيدددة والحربيدددة, والءددددرة ااح رافيدددة لتدددي تميددد

 ضمن قوات وارشو العسكرية .

 :(2)ا وي :_ اح يهروية ااشت ية اا شيةراةر   ية

 تعد تشيكوسلوفا يا من أ ثر دو  ميثاق وارشو من حيث األامية اثس راتياية في ايخ  ات العسكرية السدوفي,ية       

رل عددددد الءدددوات العسدددكرية ال,شيكوسدددلوفا ية املنضدددوية فدددي امليثددداق, قبدددل  دددد 
ُ
مدددن حيدددث اثندددذار املبكدددر والددددفا  ال,دددوي, لذ ق

( مدددن اي,نددددين اثلدددياميين, لدددذا فهدددي تدددأتي باملرتبدددة  118, 000(  دددخ  ) 180,000, بنحدددو )(3)افتيددداح دو  امليثددداق لهدددا 

ة في ميثاق وأرشو, ويمكن تحديد ح,م وتاهياات ال,ي, ال,شيكوسلوفا ي  الثانية من حيث الح,م, بعد الءوات البولندي

 :(4)  عن طريق ال,دو  ا تي1964حت  عاه 

 (14جدرل وام )

 امل  ي ل ااتدة ااقدوال

 مو عة ع ى فيلءين ااو  في بوايميا  180,000 الءوات اثفمالية

                                                                                                                                                                                     

(, لتءدديم العددون املتبداد , ووقد  مد ر رااتحداد السددوفيتي  STALليري اتفاقيدة سد,يل)اتلدر ع دى  سد  اثطدراف الخارفيدة, فعءددد مد  موسد

, الددذي ندد  ع ددى لع دداء ااتحدداد السددوفيتي أفددياء مددن فنلندددا واسددتونيا واتيفيددا, واددذا مددا  ددان يسدد ى لدده السددوفيت 1939اب//23اتفدداق 

نددا  الحدرب العامليدة الثانيدة . للمييدد انظدر: رمضدان اوندد, الحدرب باملءابل أفتياح أملانيدا لبولنددا, لدذل  وصدف اتفداق اب ع دى انده سد   ا

, 2010, بغددداد 1945-1914؛ لبددراايم سددعيد البيضدداىي, تدداريخ الدددو  الكيددرا, 20العامليددة الثانيددة, دار العلددم للماليددين, بيددروت,د.ت, ص

 .128-127ص

 في الفال الءاده. 1956سن,ناو  اثر التدخل السوفيتي في بولندا وقم  ثورة بو نان   (1)

سسدددت تشيكوسدددلوفا يا ع ددددى أنءدددا  اثميراطوريددددة النمسددداوية بعدددد تسددددويات مدددؤتمر الاددددلز فدددي بددداررم (2)
ُ
, وقعددددت 1941, وفددددي عددداه  1919أ

الحكومدددة ال,شددديكية فدددي املنفى)لندددددن( اتفاقيدددة مددد  ااتحدددداد السدددوفيتي  أع دددت بموفم ددددا للسدددوفيت الادددالحيات فددددي اثشدددراف ع دددى ال,ددددي, 

 1945, بيدد ان السدوفيت تمكندوا مدن قمعهدا , وفدي عداه ,1944م  ذل  فءدد  ظهدرت حر دات مءاومدة فدي مورافيدا  وبوايمدا عداه   وتشكيلة ,

سي ر ال,ي, السوفيتي ع ى معظم افياء  تشيكوسلوفا يا وبدا تشكيل ال,ي, ال,شيكي ع ى النم  السوفيتي, وفدد اذا بعد انءدالب 

 . للمييد انظر: 1948

H. Gordon Skilling, Czechoslovakia's, interrupted, Revolution(Princeton, NJ, Princeton University press,1976) 

,PP,730-58. 

 للمييد عن تيو دو  ميثاق وارشو ل,شيكوسلوفا يا انظر:  (3)

 ؛ 191,ص 2013فامعة البارة, . رسالة مافستير تير منشورة,  لية ال ربية للبنات,1968عي    سعد عي   , اا مة ال,شيكوسلوفا ية 

Günter Bischof And Others, The Prague Spring and the Warsaw Pact Invasion   of Czechoslovakia in 1968, 

(The Harvard Cold War Studies Book Series- Lexington Books,2009). 

(4) Thomas O.Cason, Op. Cit, PP.147-48. 
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 والثاىي فيمورافيا

 في برافوي, وترب تابور مو عة ع ى فرق  160,000 ال,ي, اليري 

 (1)وفرق في بيراه وفي بيس 

 6 الوحدات)مءسمة(

6 

2 

1 

1 

 فرق مشاة

 T54-T55 T-62-72فرق مدرعات من اصناف)

 لواء مدفعية

  تيبة مضاد لل ا رات

 فومل مضاد للدبابات

 10,000 الءوات البحرية

20 

 اس و  الدانوب

 طوفات ث رية

 5,500 الءوات ال,وية

 )مءسمة(500

100 

80 

80 

50 

80 

110 

 ماندين الياميين  1,800

 طا رة حر ات

 Mig-12مءاتالت 

Mig-23 

SuB-7 

Mig-17  ,Mig-21 

 Mig-21است العية 

 AL-21,AL-39است العية 

 35,000 (2)الءوات املسلحة اثضافية

120,000 

 حرس حدود وحرس داخ ي

 مليشيا الشعبية

 

طبءا ملءاييم ال,دارة وفاعليل ا في امليثاق مءارنة م  دو  أوروبا عند تءييم الءوات املسلحة ال,شيكوسلوفا ية 

الشرقية األخرا املنضوية فيه نالحو لن فيشها ميود بمعدات مت ورة وحديثة باملءارنة مد  دو  امليثداق, فهدي تتكدون مدن 

(, مدددد  فددددومل مددددن T-54/ T-55ثددددالي عشددددرة فرقددددة, سددددت من ددددا قددددوات مشدددداة,  ومثلهددددا مددددن الفددددرق املدرعددددة واتلم ددددا مددددن دبابددددات )

الءوات ايحمولدة فدوا, اي,هدية بأسدلحة سدوفي,ية. وبدذل  تفوقدت تشيكوسدلوفا يا ع دى تيرادا مدن دو  امليثداق فدي الادعيد 

واسيما فدي صدناعة األسدلحة  لذ ُعددْت فدي مءدمدة الددو  املادنعة لألسدلحة الخفيفدة واملتوسد ة, األمدر الدذي    التكنولويي

(. واكددذا تمتعددت الءددوات املسددلحة ال,شيكوسددلوفا ية 45,000وات ااحتيددا  التددي بلغددت بددد )عددي  مددن لمكانيددة اسددتدعاء قدد

                                                           

(1) Cordon   L. Rottman, Op. Cit ,PP.7-8. 

 .37املادر السابق,صر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة , فيو  حلف وارشو,(2)
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باااييددة عاليددة فددي حالددة لعددالن النفيددر العاه.امددا ع ددى صددعيد قددوات الحدددود  فءددد قسددمت للددى سددب  فددرق مددن املشدداة لتددامين 

سدددوفيتي(  فضدددال عدددن قدددوات الشدددرطة الن ريدددة حددددوداا اليريدددة مددد  ) بولنددددا  املانيدددا الشدددرقية  انغاريدددا  النمسدددا  وااتحددداد ال

 .(1)املكلفة بتامين املالحة في ث ر الدانوب, واكذا فان موقعها و,مكانات ا فعلت من ا من ءة حيوية بالنسبة مليثاق وارشو

ومددددددددددن ال بي ددددددددددي لن يكددددددددددون مليثدددددددددداق وارشددددددددددو أاميددددددددددة  بيددددددددددرة فددددددددددي دعددددددددددم الاددددددددددناعات العسددددددددددكرية للدددددددددددو    واسدددددددددديما 

اوعي السوفيت لهم بتاددير األسدلحة للدى دو  العدالم الثالدث  و  دذا الاددد مثلدت صدفءة األسدلحة تشيكوسلوفا يا, فءد 

, مرحلة متءدمة في الحرب البداردة   مدا رفعدت مدن شدأن تشيكوسدلوفا يا (2)1955ال,شيكوسلوفا ية ملار في أيلو  عاه 

اتحدداد السدوفيتي معدايير فديددة لتادددير وفعلل دا مدن أادم ماددري األسددلحة فدي العدالم فدي ذلدد  الوقدت. وع دى ذلد  فدر  ا

األسدلحة وفددق ضددواب  وشددرو  فهتددين رقدابيتين األولددى: مالددم املسدداعدة اثقتاددادية املتبادلدة, التددي ُعدددْت ال,هددة املر ييددة 

عددن ت ددور الاددناعات العسددكرية فددي ميثدداق وارشددو؛ فددي حددين مثلددت الل,نددة املشدد ر ة  فددي ميثدداق وارشددو التددي تشددكلت فددي عدداه 

 . (3)ل,هة الرقابة الثانية املسؤولة عن تادير ااسلحة  ا1960

ْت الءدوات اليريدة  مدن طالدد  قدوات ميثداق وارشدو التدي عملدت ع دى تحدديث  ال,شيكوسدلوفا يةوع ى نحو عاه  ُعدد 

ع ددى معدددات ا وأفددرت تغييددرات فددي تنظيمات ددا التكتيكيددة, واسدديما فددي األعددواه العشددرة األولددى مددن تشددكيل امليثدداق,  مددا عملددت 

ت ي دددة قوات دددا للعمدددل فدددي ظددددل الل ديدددد الندددووي عدددن طريددددق الءيددداه بالتددددريبات واملنددداورات مددد  قيددددادة ميثددداق وارشدددو. امدددا الءددددوة 

ال,ويدددة فءدددد حلدددت باملرتبدددة الثانيدددة بعدددد بولنددددا داخدددل امليثددداق مدددن حيدددث الح,دددم واملعددددات, وي دددرأس الءدددوة ال,ويدددة والددددفا  

أدارة قواتده عدن طريدق ايدأة األر دان, التدي يءد  مءرادا فدي  وسديكا شدرق سدلوفا يا, لذ ال,وي نا   و ير الدفا  الدوطري, ويدتم 

لْت فدددي عددداه 1949ضدددمت مختلدددف املرا دددي التدري يدددة  امدددا قدددوانين التانيدددد فءدددد شدددرعت فدددي عددداه  , وتكمدددن فدددي 1958, ُوعدددّد 

سدتدعاء اي,نددين فدي الخريدف, ,  انت ال ريءة تكمن في ا1964استدعاء  ل من يبلغ الثامنة عشرة من عمرو, وحت  عاه 

بيددد أث ددم يددؤدون وافدد  الخدمددة فددي آذار وملدددة عددامين, امددا اذا تددم تعييددن م  حددراس حدددود فددان الخدمددة تاددب  سددبعة عشددر 

 
 
 .(4)شهرا

وع ى الرتم من  ل تل  اثمكانيات التي حظيدْت   دا املؤسسدة العسدكرية ال,شيكوسدلوفا ية؛لا اث دا لدم تمندْ  مدن 

العسكري السوفيتي ف  ا, وربما يعود ذل  ألستمرار ايخاوف السوفي,ية من احتما  تكرر اثحداي التدي  استمرار التوافد

 السالفة الذ ر. 1948شهدت ا تشيكوسلوفا يا قبل تشكيل ميثاق وارشو, اسيما أحداي شبا  

                                                           

(1) Erickson interview,17 January 1977,Qouted in : Thomas O.Cason, Op. Cit, PP. 150-51. 

  ثمدداد مادر بمدا قيمتده 1955  وأعلن فدي أيلدو   مارو ااتحاد السوفيتي اتفاق بين سلوفا يةصفءة األسلحة املارية ال,شيكو  مثلْت  (2)

و اندددت الادددفءة نء دددة تحدددو  ر ددديم فدددي  .تشيكوسدددلوفا يا مليدددون دوار مدددن األسدددلحة السدددوفي,ية الحديثدددة  عدددن طريدددق 250أ ثدددر مدددن 

والسياسدة الدوليدة   أنظدر: أسدماعيل صديري مءلدد  ااسد راتياية .الادرا  العربدي اثسدرا ي ي وأثرت بشكل  بير ع ى الحرب الباردة مسار

 .657ص 

(3) Condoleezza  Rice ,Op.Cit,PP.66-67. 

(4) Condoleezza  Rice ,Op.Cit, P.148. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
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  جيهروية يةي وي  ااشت ية: -ا اث : 

ظمت الءدوات املسدلحة البلغاريدة ع دى ايدأة      
ُ
او شدكل ال,دي, الشدعةي البلغداري, وادو احدد واادم تشدكيالت و ارة الددفا   ن

(, وتعدد الءدوات اليريدة العمدود الفءدري لل,دي, البلغداري, Dupree Doroff الوطنيدة, التدي يرأسدها ال,ةدرا  )دوبدري دوروف

دي, مددددن ( فندددد132,000%(, مددددن ح,ددددم ال,ددددي,, البددددالغ )90( فندددددي, وبددددذل  شددددكلت ىسددددبة )120,000ويبلددددغ عدددددداا )

%( فءدد مثلدت الءدوة ال,ويدة والددفا  ال,دوي والءدوة 10(. اما باري النسبة البالغدة )8,980,000مامو  السكان البالغ) 

البحريدددة. امدددا لذ مدددا حسددد نا ح,دددم ال,دددي, اليدددري وفدددق التءسددديمات العسدددكرية, فتبلدددغ ثمددداىي فدددرق ومدددن مختلدددف الاددددنوف, 

ا  بلوفددديف  وسددليفن(. وممددا يؤخددذ ع ددى ال,ددي, اليددري تواضددعه فددي مو عددة ع ددى ثددالي قيددادات عسددكرية, فددي مندداطق )صددوفي

,ويّبين ال,دو  ادناو ح,م (1)صنف الدرو  مءارنة م  نظرا  ا في دو  امليثاق  لذ ا يتااو  ح,مها عن فرقة مدرعة واحدة

 .ال,ي, البلغاري من حيث العدد واملعدات

 (15جدرل وام )

 .(2)تدالح م اح ست اا ةي وم ما  ي  ااتدة رامل

 املسيي ل ااتدة ااقدوال

 العدد اثفمالي

 للءوات العسكرية

132,000(94,000 

 الف للياميين

 

 120,000 الءوات اليرية

 من قوات املشاة( 70,000)

 ال,ي, األو  مءرة صوفيا

 وال,ي, الثاىي مءرة في بلوفيدوف,

 الثالث مءرة بليفن ع ى ضفاف

 (3)البحر األسود

 فرق مشاة 5 الوحدات)مءسمة(

 فرقة مدرعة ومو عة ع ى ثالثة 1 

 T-54 /T-55-T-34 تا   

 لواء صواريخ سكود 1 

 ق عة 1500لواء مدفعية ) 1 

 مدفعية, من مختلف األح,اه(

 لواء فب ي 1 

                                                           

(1) William J. Lewis , Op. Cit,  P.135. 

(2) Thomas O. Cason ,Op. Cit ,PP.142-44; William J. Lewis , Op. Cit,  PP. 130-5 

(3) Cordon   L. Rottman , Op. Cit, ,PP.20-21. 
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  تيبة است العية 2 

 فرقاطتين,تواصتين,م  سرب الدانوب اليامي( 6,000)9,000 الءوات البحرية

   

 طا رة(. 300)3,000 ةالءوات ال,وي

 لواء صواريخ مضاد لل ا رات

 –مءاتلة  –ال ا رات) اع راضية 

 م  وحادت للمروحيات -است ال 

 15,000 الءوات العملة ااخرا 

150,000 

 حرس الحدود)قوات األمن والشرطة(

 مليشيا  حيب العما 

تكدددون مدددن خمدددم فدددرق مشددداة, وفرقدددة مدددن ُمع يدددات ال,ددددو  اعدددالو يتضدددز ان املنظومدددة األسددداس للءدددوات اليريدددة ت 

مدرعددددة مو عددددة ع ددددى ثددددالي  تا دددد  مدرعددددة متنوعددددة.  مددددا ان ال,ددددي, البلغدددداري لددددم يكددددن يمتلدددد   ميددددات  بيددددرة مددددن املعدددددات 

(, وُرعدددديا ذلدددد  الددددى  ,ددددي T-55(, مدددد  عدددددد قليدددل مددددن دبابددددات )T-34   /T-54الثءيلدددة  فمعظددددم دباباتدددده قديمددددة ال ددددرا ) 

, باألسددددلحة الحديثددددة  فضددددال عددددن ضددددعف اقتادددداداا, ممددددا يحددددو  دون شددددراء األسددددلحة الاددددناعة البلغاريددددة عددددن مددددد ال,ددددي

ملم(  فضدال عدن مدداف  عيدار  82الحديثة من الدو  املانعة  في حين شمل سالح املدفعية ع ى مداف  الهاون من عيار )

 . (1) ملم(152 –ملم  100)

اسدددددت العية ومءاتلدددددة وقاصدددددفة, وأعدددددداد  (, طدددددا رة مدددددا بدددددين300فدددددي السدددددياق نفسددددده  ضدددددم السدددددالح ال,دددددوي قرابدددددة ) 

 مددن الددرادارات, وع ددى الددرتم مددن طددا رة )-مختلفددة مددن األسددلحة املضددادة لل ددا رات وبعددض قددذا ف ار 
 
-Migفددو, وعددددا

ُد قديمة ال را  في ااتحداد السدوفيتي؛ لا اث دا مدن أادم طدا رات الءدوة ال,ويدة البلغاريدة, مد  عددد محددود مدن 17 عل
ُ
(,  انت ت

(. واذا يد  ع ى مدا تواض  سالح ال,و البلغاري مءارندة مد  بءيدة دو  امليثداق, وفدي مادا  النءدل (Mig -21       طا رات  

(, مروحيدددة وع دددى الدددرتم مدددن اسدددتخداه تلددد  املروحيدددات فدددي نءدددل  بدددار 40ال,دددوي اعتمدددد ع دددى املروحيدددات التدددي بلغدددت قرابدددة )

 .  (2)املناطق الحدودية ذات التضاررم الاعبةحماية ومراقبة ضبا  ال,ي, البلغاري  لا أث ا  ثيرا ما استخدمت في 

 ع ى أامية ال,م ة البلغارية في املوافهة م  حلف شما  األطل  ي  
 
يبدو ان ااتحاد السوفيتي لم يكن يُعوّ   ثيرا

 فحسد ؛ بدل اامدل تاهيداو بدالرادارات الحد
 
دُد مما اىعكم سلبا ع دى سدالح الددفا  ال,دوي الدذي لدم يكدن متدأخرا عل

ُ
يثدة التدي ت

العمود الفءري لذل  السالح  ويتحمل ااتحاد السوفيتي ال,يء الكبير في ضعفه, لذ اقتادر ناد  عددد مدن الدرادارات فدي 

 املناطق ال,نوبية والغربية, التي من ايحتمل خرقها من قبل طا رات حلف شما  ااطل  ي.

اتحدداد السددوفيتي تواصددتين وفرقدداطتين, و انددت ااولددى أمددا فيمددا يتعلددق بددالءوة البحريددة, فءددد اشدد را البلغددار مددن ا

 Rega(, ال ,ومية وماهية بال وربيدات, وحوالي عشرون سفينة رسو, أما الثانية فكانت من طرا )W-Classمن طرا  )

-Class ( وماهية  باواريخ من طرا ,)Osa- Classما ضمت البحريدة البلغاريدة ثمانيدة قدوارب لخفدر السدواحل, واثردي  ,) 

                                                           

(1) William J. Lewis ,Op. Cit, P.133 

(2)  Ibid.,PP.133.5. 
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 ماهية بال وربيدات, و اسحتين ألغاه, فضدال عدن اي,موعدة الادغيرة فدي ث در الددانوب
 
.تكمدن املهمدة األسداس (1)عشر  ورقا

 ع دى بحدار مفتوحدة 
 
للبحرية البلغارية في الدفاعات عن املياو اثقليمية لسواحل البحر األسدود, اذ لدم تكدن تمتلد  سدواحال

, والدذي يمكدن الولدومل اليده مدن قبدل دو  حلدف شدما  األطل د ي اسديما مدن تر يدا  باستاناء البحدر األسدود, وادو بحدر داخ دي

 م  دو  امليثاق األخرا اسيما رومانيا للخ ر. 
 
 عير مضيءي ال سفور والدردنيل األمر الذي فعل من ا عرضة

 للسددددوفيت, وُرعدددديا ذلدددد  للددددى طبيعددددة
 
عددددد بلغاريددددا مددددن أ ثددددر دو  ميثدددداق وارشددددو تأييدددددا

ُ
العالقددددات  مددددن فاندددد  آخددددر  ت

فضدال عدن الدرواب  العرقيدة واللغويدة والدينيدة بدين الشدعبين, ع دى الدرتم مدن عدده امتال هدا ألي  (2)التأريخية بين ال رفيين

حددددود مشددد ر ة مدددد  ااتحددداد السددددوفيتي, او تيرادددا مددددن دو  امليثددداق ااخددددرا, باسدددتاناء رومانيددددا؛ لكدددن بموفدددد  الءدددوانين التددددي 

ي قدوات أفن يدة مدن املدرور عيددر اراضد  ا وفدق قدانون حدق العبدور, ممدا عدي  بلغاريدا عددن دو  فرضدل ا األخيدرة بعدده السدماح أل 

 . (3)امليثاق. لذل   انت مشار ل ا في تدريبات امليثاق واملناورات املش ر ة رميية ا أ ثر, فضال عن تواض   صناعل ا الحربية

ن الادددراعات ايحتملدددة مددد  دو  حلدددف شدددما  وفدددق مدددا تءدددده يظهدددر لن عيلدددة بلغاريدددا ال,غرافيدددة فعلل دددا بعيددددة عددد

األطل دددد ي باسددددتاناء فم ددددات البحددددر ااسددددود, ممددددا اثددددر فددددي تحديددددد  ميددددة ونوعيددددة الدددددعم السددددوفيتي, لددددذا لددددم يءددددده السددددوفيت 

املعدددددات الحديثددددة بددددل أعتمدددددْت ع ددددى الءديمددددة او املسددددتخدمة,  مددددا اقتاددددر التوافددددد العسددددكري السددددوفيتي ع ددددى الضددددبا  

لن   واسديما و,ن الءيدادة السدوفي,ية رأت ن ذل  فان لنفاقهدا العسدكري  دان األقدل بدين دو  امليثداقااس,شاريين  فضال ع

مهدداه ال,ددي, البلغدداري تءتاددر ع ددى النددوايي الدفاعيددة, بفعددل موقعهددا فددي ال,دديء ال,نددوبي الشددرري مددن الءددارة ااوربيددة وع ددى 

 سواحل البحر األسود الغربية.

دود بريدة مد   دل مدن تر يدا واليوندان وامدا عضدوان فدي حلدف شدما  ااطل د ي  لا وع ى الرتم من ان بلغاريدا لهدا حد

ان ادداتين الددددولتين مددن اضدددعف دو  الحلدددف مددن النددداحيتين ااقتاددادية والعسدددكرية, لدددذل  فددأن ال ر يدددا مددن قبدددل الءيدددادة 

 فدددددي ال,م دددددة األملانيدددددة اا ثددددر خ دددددورة, وبسددددد   حددددددوداا ا
 
دددددبا ددددان ُمْنال ملتاخمدددددة فعدددددل من دددددا عرضدددددة العسددددكرية مليثددددداق وارشدددددو  د

لالفتياح مدن قبدل أملانيدا ااتحاديدة وفرىسدا واي اليدا. باملءابدل فدأن تر يدا ممكدن ان تسدهل مدرور اسداطيل الددو  الغربيدة للدى 

ددان  البحدددر األسدددود عدددن طريدددق مضددديءي الددددردنيل وال سدددفور مدددن افدددل مهافمدددة السدددواحل البلغاريدددة, بيدددد ان ذلددد  اثفدددراء  د

ر  أسدداطيل الحلفدداء للددى ال ,ددوه مددن قبددل أسدد و  البحددر ااسددود السددوفيتي, وقددد ياعددل مددن املدددن مسدد,بعدا, ألندده قددُد يّعدد

 ال ر ية   واسيما اس نبو  في مرمى األسلحة السوفي,ية.

                                                           

(1) William J. Lewis, Op. Cit , P.134. 

,  1946واسدددتمرت حتددد  عددداه  1908, ثدددم أصدددبحت دولدددة ملكيدددة مسدددتءلة عددداه 1878 اندددت بلغاريدددا  تحدددت السدددي رة العثمانيدددة حتددد  عددداه   (2)

, وحرب البلءان الثانية , الحدرب العامليدة األولدى والثانيدة (, تعدد 1912مة ) حرب البلءان ااولىشار ت في أرب  حروب  انل ت فميعها بالهيي

بلغاريدا أ ثددر  دولددة مواليددة للسددوفيت فددي ميثداق وأرشددو لدديم فءدد  بسدد   ثءافل ددا ولغل ددا الءريبدة مددن الروسددية, ولكددن بسدد   الدددعم الشددعةي 

دان معظددم ضددبا  ال,ددي,  البلغدداري أعضدداء  فددي الحدديب الشدديوعي, لددذل  بالغددت بلغاريددا  ثيددرا فددي مسددالة رد الءددوي للنظدداه الشدديوعي  فءددد  د

ال,ميددل لروسدديا فددي وقل ددا للمسدداعدة فددي الددتخل  مددن الهيمنددة العثمانيددة.  اسدديل محمددد عبيددد الءررشدد ي, الت ددورات السياسددية الداخليددة فددي 

 .124,ص 2015,  لية ال ربية األساسية, ,  , رسالة مافستير تير منشورة, ال,امعة أملس,ناريه1945-1918يوتوسالفيا 

(3)  Thomas O. Cason, Op. Cit, PP. 144-45. 
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 وا ت :_ جيهروية ورم وي  اال," ا ية:

بددالغ عددددام (, واددو عدددد ضدد يل بالنسددبة ألعددداد السددكان ال108,500أمتلكددْت رومانيددا قددوات عسددكرية تءدددر بددد)

, مدد  ذلدد  تفتءددر قوات ددا للددى التدددري  والتاهيددا ال,يددد, لكددن مددا يميااددا امتال هددا 1956(, ىسددمة عدداه 22,200,000نحددو )

دددددُد األ يدددددر عدددددددا بدددددين دو  أوروبدددددا الشدددددرقية, بعدددددد بولنددددددا, وفدددددي ع دددددى تدددددرار نمدددددوذمل قدددددوات الددددددفا   عل
ُ
ميليشددددديا العمدددددا , والتدددددي ت

ددر عندده    )  اثقليميددة اليوتسددالفية, لذ اقتاددرْت  ي  مهدداه الءددوات الرومانيددة فددي امليثدداق بالدددفا  عددن أراضدد  ا فءدد , واددذا مددا عل

دددانون الثدددداىي  Nikolai Ceausescu26نيكددددواي شاوشيسددددكو دددانون األو   25-1918 د نا دددد   عدددديم الحدددديب  (1989 د

 ": 
 
اا تسوخدم كأ د إج ا ال ااقرال اا رم وية مةيية  قط  اةد  ل دا اادراة اا رم وية ر الشيوعي الروماىي قا ال

  .(1)" راو,ر اح ي دية  د ام ةراة ةاىل ار ى و  امليث و

باختاددددار يكتنددددف الءددددوات الرومانيددددة تناقضددددا أساسدددديا منددددذ بدايددددة اانضددددماه الددددى امليثدددداق, فهددددي عضددددو فيدددده, لكن ددددا 

يدددددة وابدددددر  تشدددددكيالت ا , ويمكدددددن بيدددددان ح,دددددم الءدددددوات الرومان(2)ليسدددددت فدددددي متناولددددده, وتشدددددار  فدددددي أفدددددياء بسدددددي ة مدددددن ىشددددداطاته

 ومعدات ا في ال,دو  ا تي:

 

 (16فدو  رقم) 

 .(3)ح م اح ست اا رم    ما  ي  ااتدة راألصظ   

 األصظ   ااتدة ااقرال

 95,000)108,500 افمالي الءوات

 للياميين(

في مءاطعتي بوخارست و لوي وثالثة في فاس ي دمات 

 (4)1960م  األولى عاه 

 5 الوحدات )مءسمة(

2 

2 

2 

 فرق مشاة

 فرقة مدرعة دبابات

 فومل  مدفعية

                                                           

(1) P .H. P,.Letter from the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party (NS Khrushchev) 

to the CC of the RWP on the withdrawal of Soviet troops from the Romanian territory Moscow, 17 April 

1958. To the Central Committee of the Romanian Labor Party Gheorghe Gheorghiu -Dej, Doc. NO 1, PP. 1-

3 

, 1968ابدددد مدددن املالحظدددة ان الءدددوات الرومانيدددة لدددم تكدددن ضدددمن تشدددكيالت ميثددداق وارشدددو العسدددكرية عندددد افتيددداح تشيكوسدددلوفا يا عددداه   (2)

دُه للدى لصددار تعليمدات الدى الءدوات الرومانيدة بدان تكدو  عل
ل
ف ون األ ثر من ذل , انتءد شاوشيسكو اافراءات السوفي,ية املتبعة,  اامدر الدذي دل

                     ع ى أابة ااستعداد لاد تدخل متوق  قد ينفذو ااتحاد السوفيتي ضد أراض  ا. للمييد انظر  :                                       

E.J, Czerwinski and piekalkiewicz ,(eds), the Soviet Invasion of Czechoslovakia: Its Effects on Eastern Europe 

,(praeger, New York, 1973),PP. 146-66. 

(3) Thomas O. Cason , Op. Cit, P. 158-59; E.J, Czerwinski and piekalkiewicz, Op. Cit, P. 166.  

 .36,صفيو  دو  حلف وارشو.املادر السابق ر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة,  (4)
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2 

2 

1 

  تا   مضاد لل ا رات

 فومل مضاد للدبابات

  تا   صواريخ سكود

 فرقة محمولة فوا

 (1)سفن في الدانوب, قاعدة ماىغاليا 10,000 البحرية

 وقاعدة في  وىستانتا

 30,000 الءوات ال,وية

258 

 

 اليامي ال ا رات املءاتلة 10,000

Mig-17 

 AL-28است العية  

 الءوات شبة

 العسكرية

40,000 

400,000 

600,000 

 حرس الحدود)تابعة لو ارة الداخلية(

 مليشيا العما 

 الءوات ااحتيا 

 من  لومل وفاسد ي, 
 
يتضز من ال,دو  أعالو لن الءوات الرومانية  انت ُمءسمة الى ثالي مناطق عسكرية, في  ال

أامية  بيرة,  وث ا تضم مح ات انتامل النف , فضال عن اث ا تمثل املنظومة الدفاعيدة والعاصمة بوخارست, واألخيرة لها 

 عن البالد. في حين يمثل و ير الدفا   اع ى رتبة في ال,ي, الروماىي, بغض النظر ان  انت لدية خدمة عسكرية اه ا.

,نود وتنو  السالح, بيد اث ا  انت لما فيما يخ  قدرات رومانيا العسكرية, فع ى الرتم مما تمتلكه من أعداد ال 

 من بين دو  امليثاق, لذل  اقتارت مهاه قوات ا بالدفا  عن األراض ي الرومانية, م  الءياه ببعض التدريبات 
 
األ ثر ضعفا

عددّر  دو  امليثدداق الددى ت ديدددات مباشددرة, اسدديما و,ث ددا تشدد ر  فددي حدددوداا مدد  بلغاريددا ويوتسددالفيا, والتدد
ل
ي املشدد ر ة فددي حددا  ت

 للءيدادة السدوفي,ية, وادذا األمدر قددد 
 
يدتم حمايل دا عدن طريدق الدددوريات الن ريدة فدي الددانوب, ممدا يعرددي اث دا لدم تكدن متاحدة  ليددا

أوقعهدددا فدددي خالفدددات مددد  ااتحددداد السدددوفيتي, لدددذل  سدددعت رومانيدددا ومندددذ م لددد  السدددتينيات ان ت,بددد  مسدددارا مسدددتءال مدددن افدددل 

ا األمر عندما تولى نيكواي شاوشيسكو  عامة رومانيا, اذ عمل ع ى اخرامل رومانيا الخرومل  من الهيمنة السوفي,ية و اد اذ

 . (2)من امليثاق برمته

 

 جيهروية  مل وية اادييق اطية: -ى مس :

                                                           

 ( ميل  وىستانتا والى الشما  من الحدود البلغارية  25تء  ع ى البحر ااسود ع ى بعد )  (1)

دان شاوشيسدددكو قددد أعلدددنل امدداه برفنيدددف اثندداء افتمدددا  الل,نددة ااس,شدددارية للميثدداق فدددي بوخ (2)  1966ارسددت فدددي الثدداىي عشدددر مددن تمدددو  عددداه  د

.  قا ال:" لسنا ضد معاادة ميثاق وارشو, لكننا ضد انل ا اته", ومن اذا التاريخ بدات رومانيا السير بخ وات ا من افل الخرومل مدن امليثداق

 للمييد انظر. 

P. H . P,  Procesul-verbal al ședinței Biroului Politic al partidului român, un raport privind comitetul consultativ 

al ședinței de către secretarul general al Partidului Comunist Român (Nikolai Ceausescu), Document nr,2, 

12 iulie 1966, P. 1-6; Mircea Munteaun , Op. Cit, PP. 295.99. 
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سمل في, أملانيا الديمءراطية املعروفة تحت مختار قوات ناف  
ُ
, اي بعدد 1956, فدي تشدرين الثداىي NAV(1)أ

ثداق ميثداق وارشدو  وبددذل  يكدون وفدق ضدواب  وتوصديات الءيدادة العليدا للميثداق, ويبددو ان مددن مدرور أ ثدر مدن عداه ع دى ان 

. وبمدرور الوقدت بلدغ عددد قواتده (2)( ألدف فنددي فدي مختلدف الادنوف100أام شرو  تأسيسه بان ا يتااو  عددو      بدددد) 

( رفددددل  فضددددال عددددن           )  70,000( رفددددل  فددددي حددددين بلغددددت عدددددد قددددوات حددددرس الحدددددود مددددا يءددددرب مددددن ) 95,000نحددددو )

( رفل من امليلشيات التابعة للحيب ااش را ي الديمءراطي, اددفها الحفداظ ع دى األمدن الدداخ ي وحمايدة رمدو  400,000

 . (3)و خايات الحيب

الدث نحي , لن أملانيا الديمءراطية   انت اقل دو  امليثاق امتال ا للءوات العسدكرية بعدد انغاريدا, مد  أن لددي ا ث

ددددر بدددد )
ُ
لا أث دددا مدددن فانددد  آخدددر   اندددت ع دددى , (4) (, ىسدددمة16,800,000ا يدددر عددددد سدددكان فدددي دو  اوروبدددا الشدددرقية  الدددذي ق

مستوا عالي من ال,سلي  واسيما اث ا  انت دولة موافهة بحافدة لعسدكرة اي,تم  بح,دة وفدود محداوات فدادة مدن قبدل 

 فرقدددة عسدددكرية سدددوفي,ية أملانيدددا ااتحاديدددة فدددي لعدددادة توحيدددداا  لا ان ق
ل
يدددادة ميثددداق وارشدددو أصدددّرْت ع دددى وفدددود تسددد  عشدددرة

. (5)فاثمدة ع دى األراضد ي األملانيددة وبشدكل دا  دي مدن افددل مند  توحيدداا أوا, فضدال عددن الءضداء ع دى ااضد رابات الداخليددة

 ويمكن تحديد الءدرات العسكرية ألملانية الديمءراطية من ال,دو  أدناو.

 (17فدو  رقم)

 .(6)ال ااتسة ية ألمل وية اادييق اطيةااقدو 

                                                           

, ففدي 1943(,  ورعدود  تأسديم ال,دي, األملداىي للدى عداه Nationale Volksarmeeقية)واو اختاار باألملانيدة  لشدعار فدي, املانيدا الشدر   (1)

ددأ السددوفيت فددي معسددكرات الحددرب مؤسسددتين امددا )الل,نددة الوطنيددة لألملددان األحددرار(, و)راب ددة الضددبا  األملددان(, وبعددداا تددم 
ل
ش
ْ
اددذا العدداه أى

شددكلت نددواة ال,ددي,  1956ادة السددوفيتي افينتددي بيريددا, وفددي عدداه تشددكيل وحدددات البددوليم الشددعةي لتتددولى مهدداه األمددن الددداخ ي تحددت قيدد

الشعةي األملاىي  وأصب  من أ ثر فيو  ميثاق وأرشو تسليحا  وأفضلها تدريبا ع ى الدرتم مدن صدغر ح,مده, مد  ذلد  قسدم ع دى ماموعدة 

لءدوات ال,ويدة فدي لي,سد ريكرافت, امدا البحريدة مءرات من دا: فدي سدتانبورمل, التدي تضدم وحددات املشداة, والددفا  العسدكري مءرادا فدي لييدانج, وا

فمءرادددددا فدددددي فولكسدددددماير فدددددي رسدددددتو ,  ويتضدددددمن ال,دددددي, الدددددوطري احدددددد أفضدددددل الهيكدددددل ااحتيددددداطي فدددددي وأرشدددددو. للمييدددددد عدددددن فدددددي, أملانيدددددا 

 الديمءراطية انظر  :ر

 ,Norman M. Naimark ,  Building the East German Police State, Cold War International History Projectر

Working Paper No. 10, (Washington, D.C, .August 1994),PP.5-23. 

(2) Ibid,. 

(3)  Thomas O. Cason , Op. Cit ,. P. 149 ;  

 .  30ر اسة اار ان العامة للءوات املسلحة. مديرية ااستخبارات العسكرية,  فيو  دو  حلف وارشو, املادر السابق, ص  

 15-13ن املانيا, م بوعات واستعالمات حكومة أملانيا ااتحادية.  د.ت, د.ه, صحءا ق ع (4)

ر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة,  طا رة حر ات. للمييد انظر: 800توفد في أملانيا عشر فرق سوفي,ية مدرعة وتس  فرق مشاة و( 5)

؛ معهد الدراسات اثس راتاية لندن, املياان 32السابق ص املادرمديرية ااستخبارات العسكرية العامة , فيو  حلف وارشو ,

 ؛197,ص1973, ترفمة نايي علو ,  املؤسسة العربية للدراسات والنشر , بيروت 1973-1972العسكري في العالم, 

(6)  Heiner  Bröckermann, German Democratic Republic, Armed Forces, in The Encyclopedia of the Cold War: 

A Political, Social, and Military History, Volume II, (ed). Spencer C. Tucker (Santa Barbara: ABC Clio, 

2008), P. 50;   Thomas O. Cason, Op .Cit, PP.148-50. 
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 م  ي ل ااتدة ااقدوال

 95,500 ال,ي,

 للياميين( 65,000)

 تو عت مءرات ا في  ل من  لييامل

 وس راسبورغ وافرسدوف (1)ورستو 

 4 الوحدات

2 

 

 

 

2 

 

1 

 فرق مشاة

 T54 ,T-55 ,T-72فرق مدرعة دبابة 

 دبابات متوس ة

T-34 () BT76 )دبابات خفيفة 

 

 ق عة مدفعية وقاذفة صواريخ( 850ومل مدفعية)ف

  تا   صواريخ سكود

 مر بة مدرعة 600م  

 10,000)16,000 الءوات البحرية

 للياميين( م  فرقاطتين

 

 3600 الءوات ال,وية

347 

 

6 

 Mig-21ال ا رات املءاتلة) مءاتالت ال ,وه 

Mig-17 

 

  تيبة مءاتلة

 الءوات

 املسلحة اثضافية

70,000 

500,000 

 

500,000 

250,000 

 حرس الحدود) مءراا في بي ا قرب برلين

  ارلشورست وايرفورت ال,نوبية وفوفين ملراقبة

 الحدود بين بولندا وتشيكوسلوفا يا

 مليشيا العما 

 قوات ااحتيا 

ن دعددم ُعرفددت قددوات )الندداف( بأث ددا ع ددى مسددتوا عددالي مددن ال,ااييددة الءتاليددة اسدديما الءددوات اليريددة, ملددا تءدمدده مدد

عسدددددكري للميثددددداق, بوفدددددود قدددددوات قليلدددددة واقتاددددداد متدددددين  لذ تكمدددددن مهمدددددة تلددددد  الءدددددوات فدددددي العمدددددل  وحددددددة واحددددددة ضدددددمن 

تنسيءات ميثاق وارشو اثس راتياية, فضال عن, الدفا  عن طبيعة النظداه الحدا م مدن اي اضد رابات قدد تحددي. ويبددو 

امليثداق  فهددي ا تمتلدد  ايددأة أر دان ع ددى الددرتم مددن ان و يددر ان قدوات الندداف تختلددف اختالفددا فواريدا عددن بءيددة فيددو  دو  

                                                           

(1) John M. Collins ,U S –Soviet Military Balance Concepts and Capabilities 1960-1980 ,(New York: McGraw-

Hill,1980),P. 546-49 ; Cordon   L. Rottman, Op. Cit ,PP. 9-10 .  
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الدفا  الدوطري ادو الءا دد األع دى لتلد  الءدوات؛لا انده يتلءدى األوامدر والتعليمدات مدن الءيدادة السدوفي,ية  ألن تلد  الءيدادة 

 .(1)الدعم اللوفستيفي من تءرر  يفية ىشر تل  الءوات التي اعتمدت  ليا ع ى السوفيت في مسا ل ال,سلي  والتدري  و 

بدددق التانيددد اثليامدددي لتأديددة الخدمدددة العسددكرية فدددي عدداه 
ُ
, الدددذي شددمل الدددذ ور مدددن 1961وفددي السدددياق نفسدده  ط

( , ثمانيددددة عشددددر شددددهرا, وفددددي حدددداات ال ددددوار , يددددتم 19-18عدددداه(, وتكددددون خدمددددة الشددددباب ذوي األعمددددار)  50الددددى  18عمددددر) 

ددْن ُاددن  فددي عمددر م  عدداه(, لكددن لدديم لإلتددرا  الءتاليددة, امددا التدددريبات العسددكرية فهددي  50 - 18) اسددتدعاء النسدداء للخدمددة م 

 .(2)ع ى نم  ال,ي, السوفيتي

( فندددي, وادددو 16,000الدددد) قرابددةأمددا فيمددا يتعلدددق بمهدداه الءدددوة البحريددة ألملانيدددا الديمءراطيددة, فءدددد  انددت تمتلددد  

ية الى ثالثة أساطيل بما يتالءه م  مواى, بحر البل يق, عدد ليم بالكبير اذا ما قورن م  بولندا, فءد قسمت قوات ا البحر 

فدي  ددل مددن بينمووندد, وووارنيمونددد, وساسددن ا , امددا مءدر البحريددة العدداه فيءد  فددي روسددتو , فددي حدين تءدد  األ اديميددات البحريددة 

ل وفدود دو  أعضداء فدي واملرا ي التدري ية في س رالسوند   ان اددفها حمايدة امليداو اثقليميدة فدي بحدر البل يدق اسديما فدي ظد

حلف شما  األطل  ي تشار هم السيادة ع ى سواحله مثل السويد والةرومل, لكل ذل  تحتم ع ى البحريدة األملانيدة ان توثدق 

عدرا التعداون مدد  البحدريتين البولنديددة السدوفيتي, فضددال عدن مهامهدا الداخليددة فدي مندد  عمليدات الل ريدد , والددخو  والخددرومل 

فءددد تمتعددت البحريددة باسددتءاللية أ ثددر مددن الءددوة اليريددة, لا  ,ونظددرا لاددغر ح,مهددا وتعدداظم مهمل دداتيددر الشددرعي مددن البحددر. 

 .(3) أث ا بءيت فياء ا يتايءا من قوات ميثاق وارشو البحرية

في حين  انت الءوات ال,وية مؤالة بشكل فيد, ومءسمة ع ى سربين, احداما للدعم األرض ي, واألخر اع راض ي, 

ال,وي وحماية الءدوات اليريدة, وفدي تتكامدل تمامدا مد  نظداه الددفا  ال,دوي السدوفيتي, وُيءدّدر عددداا قرابدة من افل الدفا  

 ( ااع راضددية, وعدددد محدددود مددن طددا رات )Mig -17(  امددا طا رات ددا املءاتلددة فءددد  ددان اتلم ددا طددا رات مددن)36,000الد)ددد

Mig-19, 21  املكاندددة التدددي تمتعدددت   دددا املانيدددا الديمءراطيدددة, ممدددا  اد مدددن ( وامدددا األ ثدددر ت دددورا  داخدددل امليثددداق.ونظرا لتلددد

أاميل ددا اثسدد راتياية بالنسددبة لالتحدداد السددوفيتي مددن فهددة, وميثدداق وارشددو مددن فهددة اخددرا, بسدد   الخدد  الحدددودي الددذي 

 ميدددددددل(, ع دددددددى حددددددددود 860يفادددددددل بين دددددددا وبدددددددين املانيدددددددا ااتحاديدددددددة, مدددددددن بحدددددددر البل يدددددددق فنوبدددددددا حتددددددد  في,شدددددددليغبيرغ ملسدددددددافة )

دددد  فريمددة يعاقدد  عل  ددا بالسددد,ن,   ااهــ رن مــا اح يهرويــة تشيكوسددلوفا يا, ووفءددا للءددانون اأملانيددا الديمءراطيدددة فددان  ُيعل

 . (4)لذل  أحدثت  مسالة الهروب امل اايد أ مة داخل أملانيا, اىعكست اثاراا ع ى عالقات الكتلتين

سيعتمد ااتحاد السوفيتي ع ى الءوات األملانية في في تضون ذل  ي,بادر الى الذان ماموعة تساؤات من ا: ال 

حا  حددوي أ مدة مدا ؟ وادل سديعمل الءدادة السدوفيت فدي وارشدو اسدتخداه تلد  الءدوات ضدد أملانيدا الغربيدة فدي حدا  وقعدت 

                                                           

, Op. Cit, P 55.Heiner Bröckermann William J. Lewis, Op. Cit , P. 166; 1( 

(2) Ibid, P .175. 

(3)  Ibid.,P.168; Friedrich Wiener And William J. Lewis, Op. Cit, P. 61. 

)4( Heiner Bröckermann, Op. Cit, P 59 . 
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 مندا بدان اددذو ال,سداؤات ا يمكدن اث ( 1)الحدرب؟ وادل سدتءاتل أملانيددا الديمءراطيدة بفعاليدة ضدد األملددان
 
فابدة عل  ددا ؟, و,درا دا

بشددكل دقيددق, لددذل  قددد يسدداعد طددرح بعددض األسدد لة ع ددى وضدد  مؤشددرات لإلفابددة من ددا: ملدداذا تحددتفو أملانيددا بءددوات عسددكرية 

اسديما اليريدة بأعدداد قليلدة ىسد يا باملءارندة مد  اقتاداداا الءددوي وح,دم سدكاث ا الدذي يسدم  بحشدد قدوات ا يدر؟ وملداذا لددم 

ددددْل الءددددوات األملانيددددة محددددل الءددددوا ح 
ل
ت السددددوفي,ية بالدددددفا  عددددن نفسددددها؟ وملدددداذا ا تتمر ددددي الءددددوات األملانيددددة مددددا عدددددا قددددوات ت

الحددددود فدددي مواقددد  الخ دددو  األماميدددة للددددفا  عدددن أراضددد  ا فدددي حدددا  قيددداه النددداتو ب ,دددوه ع دددى حددددوداا. ادددذو اثفابدددة يمكدددن 

درل عن دا منسدق املهداه ا ي  ثسد راتياية والعسدكرية فدي حلدف شدما  اخ االها عن طريق توضدي  وفهدة النظدر السدوفي,ية والتدي عل

  وهيــ  أل  ــ  اقــة رألاــل اقــة يــ د ااقــرال ااتســة ية  ــع  روربــ   بخاددوص الءددوات األملانيددة :)األطل دد ي, ) رسددتوفر دون ددي

.والدددرا ز يءادددد بددده اث دددم األ ثدددر وثوقدددا مدددن حيدددث نظددداه الحكدددم, أمدددا األقدددل وثوقدددا مدددن حيدددث األحدددياب الداخليدددة (2)"ااشـــ اية

 الوحدة الءومية, اسيما وان الروس عانوا  ثيرا من اليروس  منذ اياه حرب السبعين . وميولها نحو

باددورة عامددة مثلت أملانيددا الديمءراطيددة حدددود البوابددة الغربيددة مليثدداق وارشددو, وعليدده شدددد ااتحدداد السددوفيتي فددي 

تمداه   دا ا ثدر مدن اي دولدة اخدرا مدن بدايات تشكيل ال,ي, األملاىي ع ى ضدرورة بنداء فدي, مت دور يدرتب  بدالواء لده وااا

دو  امليثاق, اامر الذي  اد من قوة وحداثة قوات ا اليرية, اسيما فرق الدبابات الحديثة, فضال عن وحدات املدفعية, مما 

 .فعل من ا قوة ضاربة يعتمد عل  ا السوفيت في حا  ىشوب حرب م  دو  حلف شما  األطل  ي

 ألاميل ددا الُ,غرافيددة, و 
 
اسدديما فدددي ظددل وفددود دو  أعضدداء فددي حلدددف شددما  األطل دد ي تشددار هم السدديادة ع دددى ونظددرا

سدددواحله مثدددل السدددويد والةدددرومل, فدددر  ع دددى البحريدددة األملانيدددة ان توثدددق عدددرا التعددداون مددد  البحدددريتين البولنديدددة والسدددوفيتي, 

ر. وبرتم قلدة عددداا وتعداظم فضال عن مهامها الداخلية في من  عمليات الل ري , والدخو  والخرومل تير الشرعي من البح

فءدددد تمتعدددت البحريدددة باسدددتءاللية أ ثدددر مدددن الءدددوة اليريدددة؛ لا اث دددا بءيدددت فدددياء ا يتاددديءا مدددن قدددوات ميثددداق وارشدددو  ,مهمل دددا

 البحرية.

 جيهروية  ا  وي :  -ا ةا :

بموقدد  فغرافددي امتلكددت ألبانيددا قددوات عسددكرية مءاربددة لبدداري دو  ميثدداق وارشددو األخددرا, لكددن مددا ميااددا اددو تمتعهددا 

, اذ  انددت تمثددل املنفددذ البحددري الوحيددد لدددو  ميثدداق وارشددو ع ددى البحددر (3)سياسددية بالنسددبة للميثدداق- اد مددن أاميل ددا ال,يددو

املتوس , لذل  فهي تشكل قاعدة بحرية متءدمة مليثاق وارشو, اذ وصفت بأث ا دولة صغيرة لكن ذو فا دة  بيرة بالنسبة 

ر  ددل مددن تر يددا واليونددان, األمددر الددذي  اد مددن مكانل ددا  وث ددا دولددة موافهددة.وع ى الددرتم مددن رفددض للميثدداق, اسدديما و,ث ددا تادداو 

                                                           

(1) William J. Lewis, Op. Cit , P. 168; Friedrich Wiener And William J. Lewis, Op .Cit, P.61. 

, والتددي  ددان ف  ددا دون ددي مددن الضدديوف املتحدددثين, نءددال عددن: 19/3/1977بيددان الندددوة التددي رعل ددا الءددوات ال,ويددة األمير يددة فددي البنتدداتون فددي  (2)

 .199-198ملادر السابق ,صلورىم  ابالن , ا

 تء  ألبانيا  في فنوب شدرق اوروبدا وفدي احدد دو  البلءدان, وتدأتي أاميل دا وقوعهدا ع دى البحدر اادريداتيكي, وتاداور دو  حلدف شدما  األطل د ي, (3)

ممددا ياعلهدددا مءابلدددة  اسدديما اليوندددان التددي تحدددداا مددن ال,ندددوب , مددا تحدددي    ددا يوتوسدددالفيا مدددن فهددة الغدددرب , وفنوبددا ع دددى البحددر أايدددوىي ,

اي اليدددا  حيدددث مضددديق اوترندددت, لدددذل  تعدددد مهمدددة مدددن الناحيدددة البحريدددة لددددو  ميثددداق وارشدددو. للمييدددد انظدددر : مسدددعود الخوندددد, املوسدددوعة 

 (.2.للمييد عن موق  البانيا انظر خارطة رقم )302,ص2005, الشر ة العاملية للموسوعات,بيروت. 3التاريخية ال,غرافية,مل 
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البانيدددا فدددي البدايدددة اانضدددماه الدددى امليثددداق؛لا ان الت لعدددات اليوتسدددالفية ومحددداوات ضدددمها الدددى اراضددد  ا ضدددمن مشدددرو  تيتدددو 

بضدددرورة معال,دددة تلددد  األ مدددة, لدددذل  وفددددوا فدددي ميثددداق  ,األمدددر الدددذي دعدددا الساسدددة األلبدددان الدددى التفكيدددر(1)التوسددد ي اثقلي دددي

 . (2)وارشو ما يحءق ذل  األمر

(, فندي عند لعالن امليثاق, ومد ل ذلد   90,000ووفءا للتءديرات الغربية فان ألبانيا تحتكم ع ى قوات تءدر بد)د 

. قدرت الءوات اليرية بحوالي) (3)1961 ا تشار  في أىش ة امليثاق, لا أث ا ُفهيت بالسالح والذخيرة السوفي,ية حت  عاه

( مددن قددوات الحدددود, وبددالرتم مددن ضددعف خيرت ددا فددي ال,سددلي  والتدددري , مدد  ذلدد  فءددد تألفددت  12,500(, من ددا) 30,000

الوحدات التكتيكية للءوات اليرية من ثالي فرق  مشاة, ماهية باألسلحة واملعدات من تل  املستخدمة في الحرب العاملية 

لكددن مددا يميددا الءددوات األلبانيددة, خيرت ددا فددي حددرب العاددابات,  وث ددا وحدددة صددغيرة ذات فغرافيددة معيولددة, امددا الءددوات الثانيددة, 

ال,ويددددة والبحريددددة, فءددددد ُعرفددددت فددددي األخددددرا باددددغر ح,مهددددا وب ابعهددددا الدددددفاعي, ففددددي املءدددداه األو  تءسددددم الءددددوة ال,ويددددة للددددى 

(, التدددي ندددادرا مدددا يدددتم wت البحريدددة اربددد  تواصدددات مدددن ف دددة )( فدددي حدددين امتلكدددت الءدددواMig -17)سدددربين ماهدددية ب دددا رات 

 .(4)( سفينة حربية لخفر السواحل  28التدري  عل  ا في البحر, فضال عن ) 

 جيهروية هظي وي  ااشت ية  :   -ا  ت :

الءيادة  عملت , بعد ان وقعت تحت سي رة الشيوعيين, ومن فانم ا فءد1949ُعرفت انغاريا رسميا   ذا ااسم عاه      

لدددذا انضدددويت الءدددوات املسدددلحة النظاميدددة تحدددت السدددوفي,ية ع دددى لعدددادة تنظددديم الءدددوات العسدددكرية الهنغاريدددة بشدددكل  امل 

الءيادة السوفي,ية, ع ى الرتم من تعهد ال,ي, الشعةي الهنغاري بالدفا  عن البالد اماه اي قوة ُمعادية, بيد ان ذل  لدم 

. وقددد ة فددي اي عمليدات تءدوه   ددا قيدادة ميثداق وارشددو العسدكرية؛ بدل ويددأتمر بأوامرادايمنعده مدن التنسدديق والتعداون واملشدار 

(, وبدذل  تكدون األقدل  85,0000قدرت املاادر أفمالي الءوات العسكرية الهنغارية عند تشكيل ميثاق وارشو قرابدة الد)دد

سدلحة, من دا فدرقتين للددبابات  امدا الءدوات ( فدرق قتاليدة فدي قوات دا امل7-6عددا بين قدوات امليثداق, آذ لدم تكدن تمتلد  سدوا )

, في حين  انت املعدات العسكرية (5)(, مءاتلة سوفي,ية حديثة20( طا رة مءاتلة, من بين ا) 170ال,وية فهي ا تتعدا الد )

 الهنغارية قديمة وسي ة للغاية مءارنة م  الءوات األخرا. ويواز ال,دو  تل  الءوات ومعدات ا:

                                                           

 .104-103رق العلواىي, املادر السابق ,صاياد طا (1)

(2) Ana Lalaj and Ryan Gage , Albania in not Cuba sino – Alban ion summits and the sino- soviet split, P. 183. 

, اذ قددررت ألبانيددا ممددا اىعكددم ع ددى العددالم الشدديوعي واسدديما دو  امليثدداق ,شددهد ذلدد  العدداه خددالف عءا دددي بددين ااتحدداد السددوفيتي والاددين  (3)

, األمدددر الدددذي دفددد   1961نظريدددا اانضدددماه للكتلدددة الادددينية, فعكفدددت عدددن الحضدددور فدددي افتماعدددات الل,ندددة ااس,شدددارية للميثددداق مندددذ عددداه 

حتددد  عددداه  الءيددادة السدددوفي,ية ع ددى  ق ددد  توريددد املعددددات العسددكرية عن دددا, وأصددبحت األخيدددرة تعتمددد ع دددى املعدددات  التدددي تاهياددا   دددا الاددين

 . للمييد انظر:1968, بعداا دخلت في صرا  م  امليثاق نفسه عاه 1968

CIA Documents' , Eastern Europe and the Warsaw Pact, Op. Cit, PP.20-21. 

(4) Ana Lalaj and Ryan Gage, Op. Cit, P.188. 

ر اسة األر دان العامدة للءدوات  ( طا رة. انظر: 350الد) وفدْت في انغاريا قوات سوفي,ية قدرت بفرقتين مدرعتين  وفرقة بنادق للية وقرابة (5)

 .41املادر السابق ص املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة , فيو  دو  حلف وارشو,
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 (18فدو  رقم) 

 .(1)قدوال ااتسة ية اةقرال ااهظي ويةاا

 ااةظر  ااتدة ااقدوال

 الف 85,000 الءدرات الكلية

 

 مءراا الغربي في    سفها

 (2)فيف  ير والشرري بيولوتو 

 6 الوحدات )مءسمة(

1 

 

1 

900 

1 

 فرق مشاة

 ,T54 ,T55فرقة مدرعات)

T72 

  تيبة مضاد لل ا رات

 ق عة مدفعية وقاذفة صواريخ

 اريخ سكود تيبة صو 

 سرب الدانوب فندي 500 الءوات البحرية)قوات ث رية(

 8,000 الءوات ال,وية

170 

 Mig-15مءاتالت ال ,وه 

Mig-17 

 27,000 الءوات املسلحة اثضافية

90,000 

 

250,000 

 قوات حرس الحدود

 مليشيا العما ) راب ة

 الشباب الشيوعيين(.

 احتيا  مدرب

ات العسدددددكرية الهنغاريدددددة  مدددددا ونوعدددددا املؤسسدددددات العسدددددكرية األخدددددرا فدددددي أوروبدددددا وبادددددورة عامدددددة  لدددددم توا ددددد  الءدددددو 

 
 
,  مدا ان (3)الشرقية, مما اضعف موقفها وقلل من أاميل ا في ىشاطات امليثاق العسكرية, باسدتاناء تلد  التدي شدهداا احءدا

, باسدددتاناء بعدددض ال,
 
 بحريدددا

 
هدددات ع دددى سدددواحل الددددانوب, لدددذا موقعهدددا ال,غرافدددي لدددم يكدددن مناسدددبا, اذ لدددم تكدددن تمتلددد  منفدددذا

(, 350وفدددت الءيددادة السددوفي,ية مددن الضددرورة لبءدداء قددوات سددوفي,ية ف  ددا؛ فوضددعت فددرقتين مدددرعتين فرقددة محمولددة و)

طددا رة. وعليدده  ُيعتءددد ان ال,ددي, الهنغدداري لددم يكددن أاددال للثءددة فددي أعددين السددوفيت, ن,ياددة قلددة التاهيددا والتدددري ,  مددا اث ددا 

                                                           

(1) James Langham , Warsaw Pact Small Arms Guide.,( published by GDW,2000). Cordon   L. Rottman, Op. Cit 

,PP 11-13.  

(2) Ibid, PP.14-15. 

 اندت قدد توفهدت فءد  1968ابد من اثشارة للى ان الءوات الهنغارية التي دخلت تشيكوسلوفا يا أثنداء تديو دو  ميثداق وأرشدو لهدا عداه   (3)

, فدددي نفدددم الوقدددت  اندددت الءدددوات 1919نحدددو منددداطق فندددوب سدددلوفا يا , التدددي  اندددت تعدددداا أراضددد ي ماريدددة قبدددل معااددددة تريدددانون فدددي عددداه 

 غارية, أولى الءوات التي  اىسحبت من تشيكوسلوفا يا. انظر:الهن

Thomas O. Cason, Op. Cit,  P. 153. 
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, التدددي طاملددا طالبددت   دددا (1)بعددض الدددو  األعضددداء اسدديما رومانيددا, بسدد   احتفددداظ األخيددرة ب راىسددلفانيا انددت فددي خالفددات مددد  

اْ  اااتماه الكافي من قبل الءيادة السوفي,ية  نل
ل
 ع ى مؤسسل ا العسكرية, ع ى أثراا لم ت

 
انغاريا  اامر الذي اىعكم سلبا

و  امليثاق األخرا, مما فعل من عمل الءوات الهنغارية داخل امليثاق في مسا ل التاهيا وال,سلي  العسكري باملءارنة م  د

ر معددادي  للشدديوعية, لذ عددد  الهنغدداريون ان ااتحدداد السددوفيتي ورومانيددا  دفاعيددا, وبندداء ع ددى ذلدد , سدداد لدددا الهنغدداريين شددعو 

فددددده خدددداص, وادددددذا مدددددا أ دتددددده أعددددداءام التءليدددددديين, ممدددددا أدا للددددى النفدددددور مدددددن النظدددداه الشددددديوعي بوفددددده عدددداه, والسدددددوفيتي بو 

 .(2) 1956انتفاضة عاه 

عء  الت رق للى ابر  تشكيالت ميثاق وارشو العسكرية وأام موارد وقدرات أعضا ه, أتضدز التبداين بدين فميد   

الدو  األعضاء, اسيما في اثعداد والتاهياات والءدرات, لكن فميعها  انت تعتمد وان لم يكن بشكل تاه ع ى التاهياات 

كرية السوفي,ية, باستاناء بعض الدو  التي اعتمدت ع دى صدناعات ا ايحليدة, لكدن ذلد  ا يمند  مدن اسدتيراداا بعدض العس

 املعدات السوفي,ية الضرورية,  ما او الحا  بالنسبة لبولندا وتشيكوسلوفا يا.  

دددان فكددددرة سددددوفي,ية, لددددذا فددددي وقددددت الحددددرب يءددددود الءددددوات  املسددددلحة للدددددو  وع ددددى نحددددو عدددداه بمددددا لن ميثدددداق وارشددددو  د

ددددان السدددددوفيتي, بينمدددددا يتدددددألف موظفدددددو املءدددددر الدددددر يم وطددددداقم التفتدددددي, للميثددددداق بشدددددكل أسددددداس مدددددن  األعضددددداء ر ددددديم األر د

السوفيت م  تمثيل دولي اس ي فء  للدو  األعضاء, لدذا مدن  مسدار عمدل امليثداق السد يل اسدتحواذ موسدكو ع دى دو  

كرية السدوفي,ية بءيدادة الضدبا  السدوفيت فدي عواصدم فميد  الددو  امليثاق, وفي الوقدت نفسده  تمر ديت البعثدات العسد

ّيددا امليثدداق, عددن حلددف شددما  ااطل دد ي, فددي أن فميدد  الدددو  األعضدداء تخضدد   مل
ُ
األعضدداء, لددذا فددإن السددمة األساسددية التددي ت

ت عددددن ن ,دددده لتوحيدددد معيدددداري فددددي العءا ددددد اثسددد راتياية, واألفكددددار والخ دددد  التكتيكيددددة, وا يسددددم  امليثددداق بددددأي انحرافددددا

 العاه, فال يوفد ا ي ع ى س يل املثا  ُيدعى عءيدة لس راتياية مستءلة ألحد أعضاءو .

دل السددددددوفيت دو  امليثدددددداق باملعدددددددات    و  وتادددددددر اثشددددددارة للددددددى لن دور الءددددددوات املسددددددلحة املشدددددد ر ة داخددددددل امليثدددددداق, فءددددددد  ل

لبعثات العسكرية السوفي,ية ايخولة داخل الدو  واألسلحة الءديمة, لكن بعد تااعد حدة الخالفات الداخلية, بدأت ا

األعضداء بالعمدل ع دى تلدحي  نءددا  الضدعف, عدن طريدق لعدادة تسددليحها وتوحيدد املفداايم العسدكرية, وتشدكيالت ا وطددرق 

وقددد خضددعت تلدد  الءددوات فددي حءبددة السددلم للءيددادة العسددكرية  .التددري  والتنظدديم ع ددى وفددق املعددايير التددي حددددت ا موسددكو

 ة, التدددي أشدددرف ع دددى لعدددداداا وتددددريم ا وتسدددليحها الءيدددادة العليدددا وبالتعددداون مددد  و ارة الددددفا  السدددوفي,ية, باسدددتاناء املشددد ر 

 .(3)أملانيا الديمءراطية التي خضعت لإلشراف املباشر من قبل و ارة الدفا  السوفي,ية 

                                                           

تمكنت الءوات الرومانية مدن السدي رة ع دى تراىسدلفانيا  أثنداء ىشدوب الحدرب العاليمدة األولدى  عءد  اييمدة ال,دي, اي,دري بمعر دة دامدت  (1)

ددداظم ااشددددم ىعمددددة  التدددداريخ األوربددددي الحددددديث (  أنظددددر1916تشددددرين الثدددداىي  26آب للددددى  27مددددن)    دار 1939-1815: فاضددددل حسددددين و د

 .  188الكت  لل باعة والنشر  فامعة املوصل,د.ت  ص 

 سن,ناولها في الفال الراب  من البحث , تحت عنوان موقف ميثاق وارشو من األ مات داخل الكتلة الشرقية.   (2)

(3) Michael Sadekowitz, Op. Cit, PP.28-30. 
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رل عدددد قددوات ميثددداق وارشددو بحلددو  عددداه  دددّد 
ُ
ون(, باسدددتاناء قددوات ااتحددداد مليدد1,3حددوالي)  1960و  ددذا الادددد  ق

, فددرت محاولددة فددادة لييددادة قددوات امليثدداق بشددكل عدداه, وبن ايددة عدداه (1)1961السددوفيتي, وبعددد أ مددة بددرلين وبندداء ال,دددار 

, بلددددغ عدددددد قددددوات الدددددو  ااعضدددداء قرابددددة املليددددونيين, لددددذل  أ ددددد ااتحدددداد السددددوفيتي ع ددددى بندددداء الءيددددادة والتنظدددديم 1961

–يثددداق باألسدددلحة الحديثدددة ممدددا  اد الءدددوة العسدددكرية, اسددديما األعضددداء ال,ندددوبيين الثالثدددة)بلغاريا الهيك دددي, وفهدددي دو  امل

% (, من دخلها الءومي ع ى وسا ل الدفا , مما سد   لهدا مشدا ل 2.3انغاريا(, لذ أنفءْت بلغاريا أنذل  حوالي)  -رومانيا

 .(2)عديدة نتج عن ا قياه ثورات وانتفاضات داخلية

 يوادددز  مددا ا يم 
 
 ر يسدددا

 
كدددن لتفددا  دور اثنفددداق العسدددكري فددي تددددعيم عمددل امليثددداق  لذ ُعدددد  ذلدد  اانفددداق مءياسددا

مددددا ال دددااه الدولدددة بوسدددا ل أمن دددا ودفاعهدددا, وعدددادة مدددا تضددد  التحالفدددات خ ددد  لإلنفددداق العسدددكري, لدددذا فدددان أي لخفددداق فدددي 

خددذ ع ددى امليثدداق اافتءددار ثحاددا ية دقيءددة  تحءيددق الهدددف املرسددوه يعددود الددى عددده ال دداامهم بالتعهدددات املاليددة,
ُ
لكددن مددا يؤ

 مدا تسد,بعد املياانيدات العسدكرية مدن عمدوه 
 
ملياانية دو  أوروبا الشرقية املنضوية في امليثاق, يمكن ااعتمداد عل  دا, لذ تالبدا

. وعليده حداو ) ثداد (3)لدرأي العداه املوا نة, او يتم التعتيم عل  ا اما لسريل ا العسدكرية مدن فاند   او لتأثيرات دا السدلبية ع دى ا

(, احد اام املؤرخين ااقتااديين الغربيين  لن ُيءده احاا يات عدن اثنفداق العسدكري Thad  Paul Altonبو  التون 

لدددو  اوروبددا الشددرقية  مسدد,ندا ع ددى بعددض مددا يعلددن  للموا نددة العامددة لدددو  ميثدداق وارشددو طارحددا اثنفدداق العدداه امددا البدداري 

 . (4)فاق العسكري  فضال عن تحويله لتل  اارقاه للى الدوار األمير ي فيكون لالن

دددانون الثدددداىي    عددددن مء ددددرح تأسدددديم 1957مددددن فانم ددددا أعلنددددت الل,نددددة ااس,شددددارية السياسددددية مليثدددداق وارشددددو فددددي  د

ُ  للمسا ل املالية مليثاق وارشو  عن طريق وضد  برندامج فمداعي متكامدل قدا م ع دى أسداس مشدا ا 
ل
ر ة الددو  صندوق ُيخ

. وقدد أيددت  دل مدن بولنددا وانغاريدا وبلغاريدا خ دة مشدرو  (5)األعضاء وتكررم بعدض مدوارد الددو  األعضداء لدذل  الغدر  

الددددفا  املتكامدددل, فدددي حدددين رفضدددت أملانيدددا الديمءراطيدددة املء دددرح متذرعدددة بدددان فيشدددها فدددي طدددور التأسددديم وعدددده قددددرت ا ع دددى 

 املء ددددرح بمعارضددددة تشيكوسددددلوفا يا, فءددددد اافمددددت نددددحافل ا املء ددددرح املسدددداامة فددددي دفدددد  نفءددددات ميثدددداق وارشددددو,  
ددددهل مددددا فوب 

ددل مء درح لىشداء (6)مؤ دة بان املشرو  سوف يستةاف موارد البالد مما يؤثر سلبا ع ى الوض  املعاا ي للمواطنين  . وعليده ُول 

دار اثنفاق العسكري وحسد  وضدعها صندوق ملالية ميثاق وارشو ميتا   وبذل  ارتأت  ل دولة من دو  امليثاق تحديد مء

                                                           

 سن,ناو  ذل  احءا (1)

(2) Edgar O. Balance, the three Southern Members of the Warsaw pact :in the Warsaw Pact, political purpose a 

Military Means,(edit),Robert W. Clawson and Lawrence Kaplan, Op .Cit , PP.90-91. 

(3) David Turnock, The Eastern European Economy in Context: Communism and the Transition (Eastern Europe 

Since 1945,1997),PP.12-29. 

(4) Polish postwar Economy( No history), PP.121. 

(5) P.H.P,ОбщиеположенияСовместногокомандованияВооруженныхсилВаршавскогоДоговора, часть 

I,P.1-3. 

(6)  The New York Times,January1957, P. 3. 
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ااقتاادي. وباورة عامة ويمكن توضي  حساب اثنفاق العسكري من قيمة الناتج الءومي لدو  ميثاق وارشو باستاناء 

 .(1)ااتحاد السوفيتي عن طريق ال,دو  ا تي

 (19جدرل وام )

 (2)( 1963-1960 س ة ا وف و ااتسة م ما اادىل ااقرم  ادرل ميث و راو,ر)

 1963 1962 1961 1960 اادراة

 %2,3 %2,4 %2,5 %2,6 يةي وي 

 %4,0 %3,9 %3,8 %3,7 تشيةراةر   ي 

 %3,9 %3,1 %2,9 %3,0  مل وي  اادييق اطية

 %2,3 %2,1 %2,2 %2,6 هظي وي 

 %2,1 %1,9 %2,0 %2,1 ورم وي 

 %3,6 %3,5 %3,5 %3,4 يراظدا

ن رومانيدددددددددا اقدددددددددل دو  امليثددددددددداق لنفاقدددددددددا مددددددددن دخلهدددددددددا الءدددددددددومي, فدددددددددي حدددددددددين وفددددددددق ُمع يدددددددددات ال,ددددددددددو  اعدددددددددالو, نالحددددددددو ا

تشيكوسلوفا يا اا ثر انفاقا, وُرعيا ذل  للى مخاوف الحكومدة ال,شيكوسدلوفا ية وقلءهدا امليدرر بسد   موقعهدا ال,غرافدي 

ضدددال عدددن األسدددلحة املتددداخم لألملانيتين لدددذل  سدددعت للدددى ت دددور الادددناعات العسدددكرية, اسددديما صدددناعة ال دددا رات املءاتلدددة, ف

 ع ى الوضد  ااقتادادي للدبالد, األمدر الدذي  اندت لده تدداعيات خ يدرة ع دى الوضدعين 
 
الثءيلة واملتوس ة, مما اىعكم سلبا

ددْن  السياسد ي واافتمدداعي. فدي السددياق نفسده  فددأن ال,ددو  يواددز ان أملانيدا الديمءراطيددة تدأتي باملرتبددة الثالثدة  ع ددى الدرتم م 

تعرضا لخ ر اافتياح لذا ما اندلعت الحرب  اسيما في ظل الخ   العسكرية ألملانيدا ااتحاديدة مدن  وث ا الدولة األ ثر 

. ولعددل تفسدددير (3)افددل لعددادة توحيددد أملانيدددا  التددي  انددت مكشددوفة مدددن فاندد  ااسددتخبارات السددوفي,ية وأملانيدددا الديمءراطيددة

عددّو   ثيددرا ع ددى الضدددبا  و 
ل
ال,نددود األملددان الشددرقيين فحسددد ؛ بددل  انددت ا تثددق   دددم  ذلدد  ان الءيددادة السددوفي,ية لددم تكدددن ت

وأث م ربما ينظمون الى حلفا  م األملان الغربيين  اذ ا ,شفت ااستخبارات السوفي,ية وفود اتااات وثيءة بين الضبا  

فيشدها الدى الحدد األملان الشرقيين م  اقرأث م الغربيين, واكذا لم يكن يسم  السدوفيت ألملانيدا الديمءراطيدة بييدادة ح,دم 

 الذي قد ينءل  عل  م.

                                                           

ابددد مدددن اثشدددارة, ان تلددد  ىسدددبة م ويدددة مسدددتخرفة مدددن النددداتج الك دددي, للددددخل الءدددومي.  للمييدددد عدددن مشدددار ة األعبددداء الدفاعيدددة لددددو  ميثددداق  (1)

 وارشو انظر :

Condoleezza  Rice ,Op. Cit  ,PP. 59-65. 

(2) Michael Edward Duffy,The Polish Armed Forces:Warsaw Pact Reliability in Question,THESIS,B.A., College 

of the Holy Cross,Monterey, (California,December 19 8 3),PP. 145-151. 

(3(John Byrd and Gwen Bird, Op. Cit, P. 60.  
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وع ى نحو عاه  فان معظم دو  ميثداق وارشدو, لدم تدتمكن مدن  يدادة لنفاقهدا العسدكري, بفعدل ضدعف اقتاداداا, 

فضدال عدن تواضد  صدناعل م العسددكرية, وعليده اضد رت معظدم دو  امليثداق ااعتمدداد ع دى ااتحداد السدوفيتي الدذي ألدديمهم 

 وباألسعار التي يحدداا. بشراء املعدات العسكرية,

في ضوء ذلد    يوادز ال,ددو  ا تدي ح,دم النفءدات املءدررة فدي دو  ميثداق وارشدو لشدراء التكنولوفيدا العسدكرية  

 .(1)276-565من ااتحاد السوفيتي بموف  قرار 

: ااديرد املسوحقة ا  ح ة ااسر ي ي ما ا رض اا سةيح
 
 . رال

: اال وي ج ل املطةربة اويط
 
 .1965-1961ية ااظقص ي د د م  ا وي 

:ااوةظرارجي  ااتسة ية اا ي طة ده  اادرل.
 
 ا اث 

: األمرال املقدمة ما اادرل اوة ية اال وي ج ل
 
 .وا ت 

:امل يرل ي د د م  
 
 ادوي ةا دلى االوف و اانه ئ . 1964-1961ى مس 

 (20فدو  رقم)

 (2)ارجي  ااتسة ية ما اال ح ة ااسر ي يح م ااظفق ل املق وو  ع ةرل ميث و راو,ر اش ا  ااوةظر 

  اادراة
 
   رال

 
  ا وي 

 
  ا اث 

 
  وا ت 

 
 اا سةيم 64 63 62 1961 ى مس 

 1960د م 

 43,5 91,2 89,9 84,8 50 407,5 164 245 472 109.8 بلغاريا

 26,6 64,9 46,5 24,2 66,4 256,1 224 241 353 21,6 انغاريا

 81,2 66,3 56,7 55,3 72,1 320,1 191 221 424 183,1 املانيا

 53,8 123,6 85,1 88,1 61,8 488,8 432 601 1314 135,2 بولندا

 8,8 29 18,2 18,7 21,9 124,3 393 281 600 159,0 رومانيا

 72,5 365,7 990 1082 1192 4,5 تشي 

(63,7) 

49,9 

(60) 

74,7 

(168,3) 

81,8 

(173,2) 

74,9 

 288,8 456,8 371,4 321 344,7 1971,5 2458 2758 4455 621,4 اافمالي

                                                           

ااعتمدداد ع ددى نظدداه خدداص  لتوريددد , الدديه بدده دو  امليثدداق ب1959ووفءددا لءددرار صددادر عددن الءيددادة السددوفي,ية فددي عدداه 1959فددي بدايددة عدداه   (1) 

ين األسلحة والتكنولوفيا العسدكرية مدن ااتحداد السدوفيتي الدى دو  امليثداق , لذ يدتم دفد  ثلدث ثمن دا عدن طريدق التادارة, بينمدا يدتم دفد  الثلثد

فا ددة سدنوية قددراا  من قر   يءدمه السوفيت بف رة سداد مدت ا عشرة أعواه, و,قسا  م,سداوية ابتدداء مدن عداه بعدد التوريدد وبمعدد 

 % للمييد انظر:2

P. H. P,  Deutsche Militärabteilungen, Bundesarchiv von Deutschland, Militärzweig, Dokument Nr. 54355   

,Verfügung des Ministerrats der UdSSR Nr. 565-276 vom 28. Mai 1958, Bedingungen für die Verrechung 

der, Lieferung von Spezialtechnik in sozialistische Länder fest, PP. 1-4. 

(2) P. H. P,  Deutsche Militärabteilungen,op.cit. 
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 العابدي
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فا يا  مددددا موادددز فددددي بمءابدددل ذلددد  أسددددتورد ااتحددداد السددددوفيتي ماموعدددة مددددن املعددددات العسددددكرية مدددن بولندددددا وتشيكوسدددلو 

 ال,دو  ا تي.

 (21جدرل وام )

مةيرد  /(1) (1964-1960راوةال اال ح ة ااسر ي ي ما املتدال ااتسة ية ما يراظدا رتشيةراةر   ي  اادرام )

 وربل

 اادراة
مليرل راوةال 

 اال ح ةااسر ي ي
1960 61 62 63 64 

 86,0 80,5 69,2 58,6 43,0 337,3 بولندا

 31,6 24,1 18,3 28,7 24,4 127,1 تشيكوسلوفا يا

دان انالدد  تبدداد  للألددحنات مدددابين دو  امليثدداق نفسددها والتددي يمكددن لفمالهددا بال,دددو  أدندداو سدددتاناء با -فددي السددياق نفسدده   د

 -ااتحاد السوفيتي 

 (22فدو  رقم )

 (2)مةيرد وربل /1961ص ةوال رراوةل ةرل ميث و را,ر د م 

 ااراوةال ااة ةوال اادراة

 50,1 18,2 بلغاريا

 48,4 39,9 انغاريا

 ا تتوفر معلومات 62,8 أملانيا الديمءراطية

 82,8 142,9 بولندا

 7,0 13,3 رومانيا

 14,1 18,9 تشيكوسلوفا يا

                                                           

,و At-s, ومددداف  ذاتيددة الحر ددة طددرا  Mi-1, وايلكددوب ر مددن طددرا  An-2 انددت املعدددات املسددتوردة مددن بولندددا تشددمل ع ددى طددا رة مددن طددرا    (1)

( سددفينة ر دداب ألعددالي البحددار, وق دد  تيددار لتكنولوفيددا ال ددا رات واملددداف  20(سددفن لءيدداس األعمدداق, و) 9و)( سددفينة لندديا  دبابددات, 12)

, L-13, وطددددا رات شددددراعية طددددرا  Z-326( طددددا رة طددددرا 250, و)jak-30ايحمولددددة, امددددا تشيكوسددددلوفا يا: تضددددم طددددا رة تدددددري  نفاثددددة نددددو  ,

واد العسددكرية مددن دو  اوروبددا الشددرقية األخددرا وفءددا للخ دد  السددنوية واحتيافددات وسدديتم اسددتيراد املدد -ومحر ددات ال ددا رات وق دد  الغيددار

  با ن ااتحاد السوفيتي. للمييد انظر.

P.H.P,Deutsche Militärabteilungen, Bundesarchiv von Deutschland, Militärzweig, Dokument Nr. 54355   

,Verfügung des Ministerrats der UdSSR Nr. 565-276 vom 28. Mai 1958,Op. Cit,PP.9-10. 

يمكدددن مرافعدددة  1961-1-1امدددا مدددا يخددد  ال اامدددات دو  ميثددداق وارشدددو بتوريدددد األسدددلحة مدددن ااتحددداد السدددوفيتي ومددددة سدددداداا مدددن تدددأريخ    (2)

 ( . 3-2املالحق) 

Condoleezza  Rice, Op. Cit ,PP. 60-63. 
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 عدا أملانيا 202,4 296,6 اي,مو 

دددددرت نفءددددات دو  ميثدددداق وارشددددو ع ددددى وسددددا ل الدددددفا  مددددابين )
ُ
%(, مددددن الندددداتج الءددددومي اثفمددددالي, باسددددتاناء  5 -3ق

, فددي حددين خادد  ااتحدداد 1963-1960تشيكوسددلوفا يا وبولندددا التددي عملددت ع ددى  يددادة نفءات مددا العسددكرية فددي األعددواه 

من مياانيته لغر  اثنفداق العسدكري وت دوير املؤسسدة العسدكرية, لذ  اد السدوفيت فدي اثنفداق مدن         السوفيتي فيءا  بيرا

( مليدددون 55, اي مدددا يعددداد ) 1963( مليدددار روبدددل فدددي عددداه  17(,للدددى مدددا يءدددارب ) 1960-1959(, مليدددار روبدددل عددداه )15, 4)

 1,36دوار, بييددددادة تءددددددر بحدددددولي )
 
دددان اتلددددد  اثنفددددداق مخاادددددا ي,ددددالي البحدددددث والت دددددوير, الددددذي تفدددددوق بددددده ااتحددددداد  %(, و د

 فدددي مسدددتويات 
 
 واادددحا

 
السدددوفيتي وقل دددا ع دددى حسددداب الوايدددات املتحددددة األمير يدددة, مددد  ذلددد  فءدددد احددددي ذلددد  اثنفددداق شدددرخا

 .(1)التنمية ااقتاادي

ا أمددددا , ناددددداا  انددددت قليلدددده, األمددددر الددددذي وضددددعن(2)عنددددد مءارنددددة تلدددد  النفءددددات, مدددد  دو  حلددددف شددددما  األطل دددد ي

حءيءددددة مفادادددددا, قيددددداه دو  امليثددددداق, ذات اثمكانددددات ااقتادددددادية ايحددددددودة بتخفددددديض نفءات ددددا العسدددددكرية وااعتمددددداد ع دددددى 

التاهيدددددا وال,سدددددلي  السدددددوفيتي. مددددد  ذلدددددد   فءدددددد ندددددتج عدددددن مسدددددا ل اثنفدددددداق العسدددددكري, وشدددددراء األسدددددلحة السدددددوفي,ية أعبدددددداء 

ن مددن الحكمددة الضددغ  ع ددى دو  امليثدداق بضددرورة املشددار ة فددي تلدد  اقتاددادية  ددان ع ددى دو  ميثدداق وارشددو تحملهددا, ولددم يكدد

النفءددات, اذ ولددد ذلدد  الضددغ  الكثيددر مددن التحددديات ااقتاددادية والسياسددية داخددل امليثدداق,  ددان ع ددى ااتحدداد السددوفيتي 

 شرقية" .موافهل ا. واذا ما سن,ناوله بالفال الءاده تحت عنوان "موقف ميثاق وارشو من األ مات داخل الكتلة ال

فددددي ضددددوء مددددا تءددددده  فعنددددد تءيدددديم املنظومددددة العسددددكرية فددددي ميثدددداق وارشددددو, يتضددددز لنددددا أث ددددا  انددددت مددددن الناحيددددة 

النظرية, قد عملت ع ى تنسيق منظم بين أعضدا ه فدي املسدا ل السياسدية والعسدكرية, لكدن مدن الناحيدة الفعليدة والعمليدة, 

دبلوماسدددددية بيدددددد الءيدددددادة السدددددوفي,ية, اذ احظندددددا لن الءدددددادة   اندددددت فميددددد  اثفدددددراءات والءدددددرارات سدددددواء  اندددددت عسدددددكرية اه

السوفيت قد شغلوا فمي  املناص  والهي ات العسكرية في امليثاق, لدذا لدم يكدن انالد  دور مدؤثر لددو  األعضداء باسدتاناء 

ّيرْت   ا الدو  عن وفهات نظراا  ومواقفها ل اء بعض اافتماعات الرسمية والروتينية لل,نة ااس,شارية السياسية التي عل

املواقددف الدوليدددة, لدددذا فددان الءيدددادة السدددوفي,ية فددي مدددن تءدددوه بتو ردد  املهددداه, وُرعددديا ذلدد  الدددى املسددداامة الكبيددرة التدددي يءددددمها 

 ااتحاد السوفيتي من حيث النفءات وال,سلي  والتدري  و,عداد الءوات. 

  

                                                           

(1) P.H.P,Общие положения Совместного командования Вооруженных сил Варшавского Договора, часть 

I, Op. Cit, P. 1-3 

 .  127.ص1988سفيلتو فالكسيف  روتسيخ, الروح العسكرية األمير ية, ترفمة , محمود شفيق شعبان, دار دمشق, دمشق,  (2)

CIA Documents' , Eastern Europe and the Warsaw Pact, Op. Cit, PP. 6-7. 
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 امل ح  ااث ا 

  هيية ميث و ر و,ر ا ا" ا يلية

 : األه
 
 يية ا ا" ا يلية ي احس ة ا  ح ة ااسر ي ي:  رال

أسهم ظهور معسكرين متضادين عء  الحرب العامليدة الثانيدة  وامدا املعسدكر الغربدي بيعامدة الوايدات املتحددة 

األمير يدددة  واملعسدددكر الشدددرري بيعامدددة ااتحددداد السدددوفيتي فدددي اتبدددا  ق ةدددي العدددالم سياسدددات اسدددتء اب واسدددتء اب مضددداد  

 ملاددددالز  ددددل من مددددا فددددي تنظدددديم سددددبل الدددددفا  األمددددر الددددذي أ
 
دا للددددى ميددددل  و بددددة مددددن دو  العددددالم نحددددو أحددددد املعسددددكرين طبءددددا

والتعاضد لدرء األخ ار  عالوة ع ى الظهور بمظهر التحالف األقوا واو ما نتج عنه انءساه دو  العالم ودوراث ا في فل  

  املعسكرين والء بين أثناء الحرب الباردة.

بين الباحثين ايختاين في الشأن الدولي بخاوص أسباب توقيت تأسيم ميثاق وارشو في )الراب  عشدر مدن تباينت ا راء 

( أستاذ العلوه السياسية Andrzej Koerbonski( و ان من أبر  من حلل تل  ااسباب )اندرييمل  وربنسكي1955أيار 

فّنددد مسددألة انضددماه أملانيددا ااتحاديددة لحلددف  (  لذ The Warsaw Pactفددي فامعددة  اليفورنيددا فددي  تابدده ميثدداق وارشددو)

 
 
  ال ييةـا  ةـرو اد يةـرد اوضـي م  مل ويـ  ااي بيـة إلـى ااظـ  ر شما  األطل  ي  وث دا السد   املباشدر اىعءداد امليثداق, قدا ال

اد  اــد ة ــ  ي ال حــ ة ااســر ي ي الــى ااــ  دال ويــ م مت هدا ــه ااث فيــة مــ  ةرل ,ــ و  روربــ  اهــ ا اححةــف اح يــ ععا إذا

هــــ ا ااوحـــــرل مــــا ويـــــ م اظــــ ئ  الـــــى جيــــ عع اـــــم يةــــا ايـــــتا  دلــــى ام وحـــــر هــــ م  ـــــع اار ــــ  االاـــــ" ا يجع ااتــــ م اةةوةـــــة 

 .(1) "ااسر ي ية

وقد ا نتفق م  وفهة النظر اذو  لا انده ا يمند  مدن ان ىسد,ل اح رامندا ملدا توصدل لليده مدن اسدتنتامل, لذ أسد,ند 

رشدددو فدددي ذلدد  التوقيدددت ع دددى سددديناريواين. األو : ارتبددا  التوقيددد  ع دددى معااددددة  وربنسددكي فدددي تحليدددل أسدددباب ىشددأة ميثددداق وا

امليثدداق فدددي التغييددر الدددذي طدددرأ فددي نظدددم وأدوات السددي رة السدددوفي,ية ع دددى شددرق أوروبدددا فددي مرحلدددة مدددا بعددد سدددتالين, فالءبضدددة 

وفضددال عددن األفهددية األمنيددة, السددتالينية  انددت محكمددة  التددي اسدد,ندت ع ددى العناصددر املواليددة لدده داخددل األحددياب الشدديوعية 

وب,سدنم خروشدوف ملنادد  السدكرتير العدداه للحديب الشدديوعي, بددا التخ ددي التددري ي عددن تلد  الوسددا ل, لتحدل محلهددا أدوات 

. وعليددده تم لىشددداء نظددداه امدددن فمددداعي اختلدددف فدددي مضدددمونه عدددن فكدددرة بديلدددة للحكدددم, وبدددذل  أخدددذت تلددد  الءبضدددة بدددال را ي

   ا ااتحاد السوفيتي م  شر ا ه في شرق أوروبا منذ انل اء الحرب العاملية الثانية؛  املواثيق الثنا ية التي ارتب 

رتبة ااتحاد السوفيتي في ليااد منظمة عسكرية ع ى تدرار منظمدة حلدف شدما   اما السيناريو الثاىي: فتمثل في

لدم يكدن اثعدالن عدن تشدكيل امليثداق  األطل  ي  من افل تاييراا  في دعم موقفه أثنداء مفاوضداته مد  الددو  الغربيدة  لدذل 

                                                           

 .146-145اندرييمل  وربنسكي, املادر السابق ,صال عن: نء (1)
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ددل عداه    وبدذل  أضداى ااتحداد السدوفيتي 1955من فراغ؛ بل فاء  ضرورة من افدل املشدار ة فدي مدؤتمر فنيدف الدذي ُعء 

 . (1) عيما للكتلة الشرقية ومن حءه مفاوضة الوايات املتحدة  عيمة العالم الغربي

 12ضد ي عن دا  فدي لن فدي, أملانيدا ااتحاديدة الدذي ا يييدد عدن)ع ى الرتم من ذل   انا  حءيءة ا يمكن التغا

 ع ى موافهة ااتحاد السوفيتي  بكل ما يمتلكه من لمكانيات عسدكرية فبدارة  وأن تسدليحه 
 
فرقة عسكرية(  لم يكن قادرا

أثدار حفيظدة ااتحداد لم يكن ي دد مكانة ااتحاد السوفيتي؛ لا ان انضماه أملانيدا ااتحاديدة للدى حلدف شدما  األطل د ي قدد 

ده 
ْ
خ سدددتل

ُ
 للعدددالم الغربدددي املتءدددده  وربمدددا ت

 
السدددوفيتي  لذ تددددْت أملانيدددا التدددي  اندددت معيولدددة مدددن لددددن ال,ميددد  مدعومدددة وحليفدددا

  أداة من قبل الناتو ملوافهة ااتحاد السوفيتي وطردام من شرقية املانيا ومن ثم توحيداا.

شدددددددرعية ع دددددددى وفدددددددودو العسدددددددكري فدددددددي دو  شدددددددرق أوروبدددددددا, خالفدددددددا  ن,يادددددددة ذلددددددد   أراد ااتحددددددداد السدددددددوفيتي لضدددددددفاء ال

ذلد , فءدد اشد رطت املدادة الثانيدة عشدرة  فضدال عدنلالن باعات التي تر ل ا سياسات الحكم السابءة بشكلها تير املباشر, 

مدددددن معااددددددة منظمدددددة وارشدددددو الخاصدددددة بعضدددددوية الددددددو  فدددددي امليثددددداق بحدددددق أي دولدددددة الخدددددرومل بشدددددر  موافءدددددة فميددددد  الددددددو  

نضوية  وبخالفه يءابل بد "الءوة اي,تمعة" لدو  امليثاق, وبذل  اصبحت فمي  دو  ااعضاء تحت الهيمنة السوفي,ية امل

, ومدن ثدم 1956بعد ان دخلت بمحض لرادت ا؛لا اث ا تنا لت عن تل  اارادة, واذا ما دلت عليه أحدداي انغاريدا وبولنددا 

., التي سن,ناولها اح1961رومانيا وألبانيا 
 
 ءا

وبندددداء  ع ددددى ذلدددد  يمكددددن صددددياتة بعددددض ال,سدددداؤات فيمددددا يخدددد  األاميددددة اثسدددد راتياية مليثدددداق وارشددددو بالنسددددبة لالتحدددداد      

السدوفيتي من ددا: مددا الدددور الددذي قدمدده امليثدداق فددي تددعيم عالقددات ااتحدداد السددوفيتي مدد  دو  أوروبددا الشددرقية؟ ومدددا قدرتدده 

أوروبدددا ضددددد ت ديددددات أملانيددددا ااتحاديدددة وحلدددف شددددما  ااطل ددد ي؟ وأاميددددة  ع دددى تددددعيم دفاعددددات ااتحددداد السددددوفيتي وشدددرق 

 الفعاليات الدبلوماسية مليثاق وارشو  عامل توا ن مضاد لحلف شما  ااطل  ي.

 قانونيدا لالتحداد السدوفيتي لالحتفدداظ 
 
وبالإلفابدة ع دى تلد  ال,سداؤات يمكدن الديعم  لن ميثدداق وارشدو أع دى ميدررا

لذصرحل ر يم الدو راء ووفءا لسياسات امليثاق حيا  الدو  ااش را ية,    اسيما في انغاريا ورومانيا,بءواته في شرق أوروبا

: إد قا ال1955( في الثاىي عشر من أب Gheorghe Gheorghiu-Dej 1901-1965ديجفورفيو الروماىي )فوريي 

والحددددق ان انضددددماه دو  اوروبددددا  ا(2)يــــ  ااقــــرال ااســــر ي ية اــــ  قا  ــــع ورم ويــــ  ر قــــ  مليثــــ و راو,ــــر اضــــي د امــــا ورم و

ددان متوقعدددا اسددديما رومانيدددا وانغاريدددا, بفعدددل طبيعدددة النظددداه الحدددا م ف  مدددا  الشدددرقية لدددم يكدددن مفافدددأة للددددو  الغربيدددة ؛ بدددل  د

ددددات املعارضدددددة  اللتددددان  انتدددددا مؤيدددددتين وبشدددددكل  بيدددددر للسددددوفيت فدددددي الشدددددرق األوربددددي, مدددددن افدددددل حمايددددة نظددددداه الحكدددددم مددددن حر د

 واانءالبات.

 :
 
يررات بشان تشكيل ميثاق وارشدو قدا ال

ُ
  اـا يةـرد هظ اـك ةاِل في السياق نفسه  أع ى فورفيو ديج بعض امل

ملثـــل هـــ   ا جـــ ا ال اـــر  ـــم بـــحب ااقـــرال األجظايـــة ااو  تـــة اةـــدرل ااي بيـــة مـــا ااـــدرل األروبيـــة ر ةـــفية املظييـــ ل 

                                                           
(1) Andrzej  Koerbonski, The Warsaw Pact –International conciliation ,(1969), P. 59;  Malcolm Mackintosh, 

The Warsaw Treaty Organization: A History- The Origins Of  The Warsaw pact, in " The Warsaw Pact 

Alliance In, Transition" ,(Edited) By, David Holloway and Jane M. 0. Sharp, Op. Cit, PP.  41-42. 

(2)CIA ,Intelligence Report No. 12-65,Eastern Europe and Warsaw Pact ,Op. Cit ,PP.11-13;The Warsaw Pact –

International conciliation ,1969,PP. 54-57. 
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 ان ديددج قددد حّمددل الدددا(1)ااي بيــة ااتســة ية 
 
و  الغربيددة مسددوؤلية تددأّ ه الوضدد   وان امليثدداق فدداء  ددرد وعليدده  يتضددز فليددا

فعدددل تاددداو الادددعيد الغربدددي ورفضدددهم سدددح  فيوشدددهم مدددن األراضددد ي األملانيدددة. لدددذا  فدددان الغايدددة مدددن تشدددكيل امليثددداق فددداءت 

مثددل فددي لتحءيدق ادددفين  ااو : تءدويض التحالفددات الغربيددة و, الدة التوافددد األمير ددي مدن تددرب أوروبدا؛ امددا الهدددف الثداىي فت

 .(2)أظهار دو  املعسكر ااش را ي  محبة للساله وفءا لسياسات امليثاق ومباد ه

مهما يكن من امر, فءد شكل التوافد العسكري السدوفيتي فدي اوروبدا الشدرقية مشدكلة شدا كة وحساسدة, لدذل  شدهدت      

دة املر ييدددددة للحددددديب الشددددديوعي الدددددى اتبدددددا  , األمدددددر الدددددذي دفددددد  الءيدددددا(3)تلددددد  الددددددو  العديدددددد مدددددن اانتفاضدددددات امل البدددددة بإث ا ددددده

فدي الثالثدين مددن   ادـ د مراـةر  اسد راتياية فديددة مدن افدل الحفداظ ع دى نفدوذام فدي اندا , واسديما عءد  مدا يعدرف بدد

ْدء السوفيت بإعادة تنظديم قواتده العسدكرية فدي أوروبدا الشدرقية, عدن ا, ن,ياة اانتفاضة الهنغارية1956تشرين األو   لذ بل

دت ااتفاقددددددات خاصددددددة, وع ددددددى أثددددددر اىعءدددددداد اافتمددددددا  الثدددددداىي لل,نددددددة ااس,شددددددارية السياسددددددية مليثدددددداق وارشددددددو فددددددي طريددددددق عءدددددد

, ناقشت الل,نة ماموعة مسدا ل من دا: تحديدد موعددا اىسدحاب الءدوات السدوفي,ية مدن رومانيدا, وتح,يمهدا فدي 1958آيار

م نفدددوذو فدددي دو  أوروبدددا الشدددرقية عدددن طريدددق اسددد,بدا  يظهدددر أن ااتحددداد السدددوفيتي قدددد عمدددل ع دددى تددددعي .(4)بولنددددا وانغاريدددا

أسددلوب السددي رة السددتالينية الءديمددة, بأسددلوب أخددر أشددبه بددد)الكومنولث ااشدد را ي(, واددذا مددا فدداء فددي لعددالن موسددكو: بددان 

 .لدذا  أصدب  ميثداق وارشدو(5)  يخدم كأا س ات ا ل مو   ئة يـ د اال حـ ة ااسـر ي ي رةرل ,ـ و  روربـ  ميثاق وارشو:

وع ددى الددرتم مددن بددرو  النشددا  الدبلوماسدد ي مليثدداق وارشددو فددي األ مددات  بمثابددة الدعامددة التددي ارتكددي عل  ددا فددي أوروبددا الشددرقية.

, لا ان ذلددد  لدددم يمنددد  مدددن  (6) (1964-1961(, وقضدددايا ال,سدددلي  الندددووي )1961-1958الدوليدددة, واسددديما أ مدددة بدددرلين) 

, أعددت 1958ه األولدى لتأسديم ميثداق وارشدو, ففدي الرابد  والعشدرين مدن أيدار ىشاطه الفاعل م  الكتلة الغربيدة فدي األعدوا

الل,ندددة ااس,شددددارية مليثددداق وارشددددو وبددداق راح مددددن خروشددددوف, الدددذي أسدددد,ثمر افتماعدددات الل,نددددة  منادددة ثطددددالق مبادراتدددده, 

  وفهددة نظددرو, فددان مسدودة ملعاادددة عددده اعتددداء مدد  حلددف شددما  األطل دد ي,  خ ددوو أوليدده ثث دداء التددوترات الدوليددة, وحسدد

ذل  ا يتم, لا عن طريق لث اء دور املنظمتين وأسباب وفوداما, و ان خروشوف يأمل بان يءبل الغرب لفراء املفاوضدات 

فددي ذلدد  الشددأن, وع ددى مددا يبدددو, اندده  ددان يسدد ى لتبددا  السياسددة السددلمية فددي العالقددات الدوليددة, وفءددا ملددا فدداء بدده ميثدداق األمددم 

:    هظ اـك و  ـة  ـع ر ـ  ر ط يـق مق صـد رم ـ ةي ميثـ و األمـم املوحـدو ين في ن  مسدودة املعااددة املتحدة, واذا ما تب
                                                           

 (1) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Romania and the Warsaw Pact: 1955-1989, Translations by Viorel 

Buda, Cornel Ban, and Mircea Muntean April 2004), PP. 11-13.. 

(2) Melanie Ilic, Jeremy Smith, Soviet State and Society Under Nikita Khrushchev (BASEES Routledge Series 

on Russian and East European Studies),Routledge,2009),PP. 127-29. 

 .37املادر السابق ,صر اسة األر ان العامة للءوات املسلحة, مديرية ااستخبارات العسكرية العامة فيو  دو  حلف وارشو, (3)

 للمييد عن افتما  الل,نة ااس,شارية انظر:  (4) 

P. H. P, An Extract from the Communiqué of Warsaw Treaty Political Consultative Committee Meeting May 

1958 In conformity with Article 3 of the Warsaw Treaty, Doc. No,  153, May 1958, PP. 292-95; 

 .148اندرييمل  وربن  ي, املادر السابق, ص  

(5)  Mary Ann Heiss and S. Victor Papacosma , NATO and the Warsaw Pact, Op. Cit, PP.40-41. 

 .سن,ناو  ذل  احءا(6)
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 ع اات ا ل اادراية را  ـ ل ااراـ فل ااسـةيية   ـع  ـل ااقضـ ي  اادرايـة را اةيييـة. رىةـق جـر مـا ااثقـة ااشـ مةة  ـع 

أدضـــ   هـــ   ااوح افـــ ل ربــدروو  ووتهـــد ك ,وا اات اــ ل يـــ د ااـــدرله رإوهـــ   اـــ  و اا ســةع رإزااـــة اادهديـــد يحـــ ن جديـــد

ي الا"زامـــ ل املو  ةاـــة ردـــدم ااة ـــر  الـــى ااـــوخدام ااقـــرو  ـــع اات اـــ ل اادرايـــةا اـــ اك  قـــد ا ووـــ   يـــ ام ميثـــ و دـــدم 

 (1)االدودا  ه ا  

  م   هم م  ج    ع يظرة  املت هدو  هي :

سدديما ميثدداق األمددم املتحدددة, لددذل  ع ددى الدددو  ان اسددتخداه الءددوة والل ديددد محظددور بموفدد  الءددانون الدددولي  وا  -1

اثطراف في معاادة وارشدو ومنظمدة حلدف شدما  األطل د ي ابدد ان تتعهدد رسدميا بداال ااه الاداره بدذل  الحظدر 

 وعده الل,وء الى استخداه الءوة او الل ديد ضد بعضها  البعض. 

ق وارشو من ناحيدة, وطدرف واحدد او أ ثدر مدن ان فمي  الةااعات التي قد تنشأ بين طرف او أ ثر من لطراف ميثا -2

دل لا بدال رق السدلمية, وضدمن أطدار التفداام املتبداد  مدن خدال  املفاوضدات  حل
ُ
أطراف حلدف شدما  األطل د ي ا ت

بدددين اثطدددراف املعنيدددة, او باسدددتخداه وسدددا ل أخدددرا لل,سدددوية السدددلمية ع دددى النحدددو الدددذي نددد  عليددده ميثددداق األمدددم 

 املتحدة.

ٍة مدن شداث ا ان ت ددد الحفداظ ع دى األمدن والسدلم فدي أوروبدا, يتعدين ع دى الددو  اثطدراف فدي ادذا في حدا  ىشدوء حالد  -3

 .(2)ااتفاق ان ت,شاور بشان اتخاذ وتنفيذ تدابير مش ر ة وفءا ملءررات األمم املتحدة

ه املعاادددددة ملددددة )  -4 ْيدددرل
ُ
مددددن دو  ميثدددداق  ( عدددداه, ويبدددددأ سدددرياث ا فددددي يددددوه توقيعهدددا مددددن قبدددل املمثلددددين املفوضددددين  دددل25ت

.
 
 وارشو وحلف شما  األطل  ي, وفي حاله لث اء وفود  ل من التحالفين ُيعد اذا ااتفاق باطال

يود  امليثاق الحالي الذي تكون فيه الناوص الروسية واانكلياية والفرىسية أصلية, وُيحفو لدا األمين العاه   -5

 ماددددددقة الدددددى حكومدددددات الددددد
 
دو  اثطددددددراف, وفدددددي التادددددديق يوقددددد  املندددددددوبون لألمدددددم املتحددددددة, واألخيدددددر يءدددددده ىسددددددخا

 أختامهم
 .(3)ويرفءونل

األمير يدة, ع دى اثدر انددا  أ مدة بدرلين فدي –م  ذل   لم تدخل املعاادة حيا التنفيذ, ن,يادة تدوتر العالقدات السدوفي,ية 

 , األمر الذي ادخل الحرب الباردة منع فا فديدا. 1958التاس  عشر من تشرين الثاىي 

حددددا   فءددددد أدا تشددددكيل ميثددداق وارشددددو ع ددددى ااتحدددداد السددددوفيتي بعددددة نتددددا ج من ددددا: تعييددددي فيددددو  دو  أوروبددددا ع دددى أيددددة 

الشددددرقية وتسددددليحها بوصددددفها خدددد  دفدددداعي أمددددامي مهددددم لحدددددود ااتحدددداد السددددوفيتي؛ وفددددود تنظدددديم عسددددكري خدددداص بالدددددو  

                                                           

(1)  Jagdish P. Jain, Documentary Study of the Warsaw Pact , Draft Pact of Non-Aggression between States 

Parties to the Warsaw Treaty and States Parties to the North Atlantic Pact ,24may 1958, Doc, No, 155, 

(London: Asia Publishing House, 1973,) PP. 309-11 . 

(2) P. H. P, Draft Pact of Non-Aggression between States Parties to the Warsaw Treaty and States Parties to the 

North Atlantic Pact, Dco .No, 155, p.309. 

(3)  Jagdish P. Jain, Op. Cit, P.11 ; Mary Ann Heiss and S. Victor Papacosma , NATO and the Warsaw Pact, Op. 

Cit, PP. 40-41;  

 . 47ن, رودينوف واخرون, املادر السابق   ص-ن
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د  ال ريءة العءالنية الوحيدة ي,ا  ة الةاعة اانتءامية  ادا  فضدال عدن مدا مارسده الشيوعية, ُيعل
ُ
ألملانيا الغربية امليم  لحياؤ

للسياسدددة السدددوفي,ية  و,ظهدددار ااتحددداد السدددوفيتي  اسدددديما   ااطـــ    ااــــد  عع رااســـة ي امليثددداق مدددن دوٍر دعدددادي فدددي لبدددرا  

 الحيب الشيوعي في صورة حامي ماالز دو  أوروبا الشرقية.

 س ة ادرل  رورب  ااش اية.ا وي  :األهيية ا ا" ا يلية مليث و راو,ر ي اح

س ى ااتحاد السوفيتي للى اااتماه بالنوايي العسكرية للدو  األعضاء في ميثاق وارشو, اسيما الدو  التي  انت أ ثدر      

  أملانيدا الشدرقية  وبولنددا  وتشيكوسدلوفا يا وذل  ألاميل دا اثسد راتياية فدي -الحياه الشدمالي- لس راتياية في امليثاق دو  

,لذ عدددْت بمثابددة ممدرا للحمددالت السددوفي,ية فددي فهددات اوروبددا الوسدد ى, فضددال (1)ا  ىشددوب ندديا  أوروبددي وموقعهددا ال,غرافدديحد

عدددددددددن, مهامهدددددددددا  من ءدددددددددة دفاعيدددددددددة عا لدددددددددة ضدددددددددد أي محاولدددددددددة افتيددددددددداح محتملددددددددده  تءدددددددددوه   دددددددددا الءدددددددددوا الغربيدددددددددة ع دددددددددى األراضددددددددد ي 

وفيتي, ع دى الدرتم مدن انده امدر مسد,بعد فدي ظدل العادر السوفي,ية ويبدو لن ذل  الهافم ظل يراود الفكر العسكري السد

   دددان اااتمدداه منحاددرا ع ددى لىشددداء  قواعددد الدددفا  ال,ددوي يتدددولى لدارت ددا السددوفيت, مددن أفدددل 1961النددووي, وقبددل عدداه 

 .(2)تيويدام باملعلومات التءنية الال مة ثنتامل األسلحة, ووض  تعريفات خاصة باملهاه اثس راتياية

فددد مددا يث ددت أن ااتحدداد السددوفيتي قددد اقبددل ع ددى اسددتخداه قددوات امليثدداق, للءيدداه بأعمددا  عسددكرية, أو دعددم مدد  ذلدد ,ا يو 

مثددل تلدد  األعمددا  خددارمل السدداحة األوربيددة, والددرا ز فددي ذلدد  ان الءيددادة السددوفي,ية قددد عملددت ع ددى الحفدداظ ع ددى سياسددل ا 

قدددد يخرفهدددا عدددن تعهددددات وشدددرو  املعااددددة وأتراضدددها الداعيدددة للسددداله مدددن فهدددة, واابتعددداد عدددن الءيددداه بعمدددل اسدددتفيا ي 

 السلمية من فهة اخرا.

 في اذاان الكثير مدن األوروبيدين الشدرقيين,  
 
 حءيءيا

 
بينما مثلت مسألة ضمان الحماية من أملانيا ااتحادية خ را

يدددل ذلدد  تاددري  الءيدددادة وقددد سدداد ذلدد  ااعتءددداد بشددكل  بيددر لددددا  ددٍل مددن بولندددا وتشيكوسدددلوفا يا واملانيددا الشددرقية, ودل

 إد جيهرويـة  مل ويـ  اال ح ةيــة لـع اادراـة اار يــدو  ـع  روربـ  اا ـي   يــد  ةرمدهـ   د  حـ ط ووــ فن العسدكرية البولنديدة :

 يأوايـــ ي يراظـــدا  رتشيةراـــةر   ي  رتســـ ى  حـــل مســـ   
 
يضـــم -ااور يـــد–اححـــ ن اات مليـــة ااث ويـــة  ر ط اـــب واـــيي 

.إد  م محـ رالل اوقـري  اار ـ  ااسي  ـ ي  ر ا اةي ـي ااـ اها  ـع  روربـ  يهـدة ي وـدالل جيهروية  مل وي  اادييق اطية..

 .(3)و ال مسةع راا م ما ,أوه  د يوحرل  ع ه   اا قتة ما اات ام إلى اوفل و د مل  

الح الندووي حلدف شدما  األطل د ي ألملانيدا ااتحاديدة بالسدتسدلي  ومما  اد مخاوف شعوب وأنظمة تلد  الددو , لمكانيدة        

 من احتمالية لعادة لحياء الةاعة العسكرية األملانيدة
 
 في تاية الخ ورة, توفسا

 
. ولتاند  أاددافها العدوانيدة (4)مما ُعد  أمرا

, وربمددا الوسدديلة الوحيدددة 
 
املسددتءبلية؛ وفدددت دو  اوروبددا الشددرقية فددي تحالفهددا مدد  ااتحدداد السددوفيتي أ ثددر الوسددا ل عمليددة

م مددددن الخ ددددر األملدددداىي فددددي املن ءددددة, اندددده يددددوفر لهددددم تدددددابير أمنيددددة ودفاعيددددة ا ثددددر بكثيددددر ممددددا يمكددددن أن   دددددف حمايددددة أنفسدددده

                                                           

(1)   Conolnel- General Hristo Dobrev, The warsaw Treaty mainstay of peace,(Sofia press1985),PP. 40-41   

 (2) Conolnel- General Hristo Dobrev,Op.Cit., 

(3)   CIA Documents, Warsaw Pact Its  role In Soviet Bloc affairs From Its  Origin to the present day, Op. Cit, 

PP. 18-20. 

(4)  Ibid,P.21. 
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يحالوا عليه باستخداه مواردام الخاصة. لدذا  فءدد حظيدت دو  ميثداق وارشدو اسديما بولنددا وتشيكوسدلوفا يا وأملانيدا 

مك,سدددبات التدددي حادددلت عل  دددا تلددد  الددددو  مدددن أملانيدددا برعايدددة ااتحددداد السدددوفيتي, فضدددال عدددن ذلددد , انددده  دددان بمثابدددة ضدددمانا لل

 .  (1)عء  ث اية الحرب العاملية الثانية, وفي مك,سبات  انْت تنءاها الافة الشرعية

من فان  آخر  ان ادف ميثاق وارشو ااض ال  بدور الحامي لألنظمة الشيوعية وتعييياا في أوروبا الشرقية  

 
 
 ع ى قادة تل  الدو , وفعلهدم يعتءددون أن ماديرام مدرتب   ما لن تشكيل امليثاق قد تر  أثرا

 
بمادير  الدى حدٍد مدا نفسيا

ااتحاد السوفيتي. م  ذل , لم تستمر فكرة تءبل الشيوعية لدا اتل  دو  امليثاق طويال, لذ سرعان ما طرأت الخالفات 

ددان , اذ اىعكدددم ذلددد  ب(2)1960الاددديري  -داخدددل ميثددداق وارشدددو ع دددى اثدددر الةددداا  السدددوفيتي شدددكل سدددلةي ع دددى دو  امليثددداق, و د

أ ثراا حدة بين ااتحاد السوفيتي وألبانيا, اسيما بعد ان أيدت وناصرت األخيرة الاين في موقفها ضد ااتحاد السوفيتي 

 .(3)وطالبت بالخرومل من امليثاق

سدتءال  مدن السدي رة أما رومانيا فءد رفضدت بشددة اانحيدا  للدى أي  طرفدي الةداا , اسديما و,ث دا  اندت ت الد  باا 

دة  وسديلة مدن افدل الخدرومل مدن الهيمندة 1958السوفي,ية منذ عاه  , اما بولندا وتشيكوسلوفا يا, فءد  انتدا تْبحثدان عدن أي 

 للسياسدة السدوفي,ية, بفعدل 
 
 وتابعدا

 
 وفيدا

 
السوفي,ية  في حين لم يكدن أمداه أملانيدا الديمءراطيدة, خيدار سدوا أن تكدون حليفدا

دددادارطبيعددددة النظدددداه ا -rJános Kádár1912لحددددا م آنددددذا ,  ددددذل  الحددددا  بالنسددددبة لهنغاريددددا, فءددددد صددددرح) يددددانو   د

1989 :
 
 وحا وددم تت ي   ت اية املظيي ل اادراية اا ي  ة سب (  األمين العاه لحيب العما  الشيوعي الهنغاري قا ال

 . (4) هيية ي اية ي احس ة إلى ااشيردية رااس م

عنددددد ذلددد  الحددددد, اذ بدددددأت دو  امليثددداق ت الدددد  بددددإفراء تعدددديالت والءيدددداه بماموعددددة مددد  ذلدددد   لددددم يءتادددر اامددددر 

لصدددالحات داخدددل امليثددداق, الهددددف من دددا تءليدددل ح,دددم النفدددوذ السدددوفيتي فيددده, فءدددد طالبدددْت الخارفيدددة ال,شيكوسدددلوفا ية للدددى 

اق وارشو من أام م ال  وعليه  فءد أاحت مسألة لعادة ايكلية وتنظيم ميث .(5) إد ةو  ظييم مظيية ميث و راو,ر 

قل من حدة الخالفات داخل امليثاق  .الدو  األعضاء, األمر الذي عّم 

وفي محاولة لتعييي النفوذ السوفيتي داخل امليثاق, اشار بريانيف لثناء اىعءاد املؤتمر الثاىي والعشرين للحديب 

م مت ي   اات ا ل ي د األط ا   يي  يينه ه   إلى   روو  دَّ تت ي  اار دو يوطةب  قيي  1964الشيوعي السوفيتي عاه 

                                                           

 .47ن, رودينوف واخرون, املادر السابق, ص-ن(1)

-1960( مرحلدددة الادددداقة والتحدددالف. والثانيدددة)1959-1949عدددة مراحدددل  األولدددى) السدددوفيتي ع دددى أرب -(   دددذا الاددددد قسدددم الةددداا  الاددديري2)

( مرحلدددددة ااسددددددتفيا  1969-1966( مرحلددددددة الحدددددرب البددددداردة. والرابعدددددة)1966-1963( مرحلدددددة الحدددددوار األيدددددديولويي. والثالثدددددة)1963

 للتفاصيل .أنظر: وااحتكا .

 .162-149  ص                  1969  تمو  17الدولية  العدد الت ور التأري ي للةاا  الايري السوفيتي  مالة السياسة 

(3) Jagdish P. Jain, Op. Cit, P.11.  

(4)  CIA Documents, Warsaw Pact Its  role In Soviet Bloc affairs From Its  Origin to the present day, Op. Cit, 

PP.20-21. 

 .87ن رودينوف , املادر السابق, ص-( ن5)
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رمســـ راو رااــــوق ل ـكـــ مة د ردــــدم ااوــــدىل  ــــع ااشــــترد ااداىةيــــة ا ــــل طــــ   رهــــ ا مــــ  يوطة ــــه ااتيــــل مــــ  اا ةــــداد 

اال,ـــ" ا ية األىـــ   اوـــر    اايـــ ر  اادرايـــة املظ اـــ ة ا شـــيد اال,ـــ" ا ية رااشـــيردية رةدـــم    ـــة ااوح يـــ  ااـــرط ي  

 .(1)"ش مل م  اادرل ااظ مية  رااد  ل دا م د  ااوت يت ااسة ير حقيق ااوت رد اا

ىستنتج من الوالة األولى في حديث بريانيف, ان ااتحاد السوفيتي لم يع در  ع دى لعدادة تنظديم ايكليدة ميثداق  

 ع دددى  يددداد اسدددتءال  شدددر ا ه فدددي امليثددداق, لكدددن حءيءدددة األمدددر توادددز عكدددم ذلددد , 
 
اذ  اندددت وارشدددو, ممدددا يعردددي موافءتدددُه ضدددمنا

 .(2)موسكو تحارب  ل فكرة تدعو الى ااستءال  او الخرومل من امليثاق, واذا ما أثب,ته أحداي ألبانيا ورومانيا

صراعات وأ مات  يرا  دان ع دى ميثداق وارشدو بشدكل  وعليه أدْت تل  ااختالفات والاراعات داخل امليثاق, للى

الحلددو  لهددا. واددذا مددا سددن,ناوله بالفاددل الءدداده مددن البحددث تحددت  عدداه, وااتحدداد السددوفيتي بشددكل خدداص موافهل ددا و,يادداد

 عنوان موقف ميثاق وارشو من األ مات داخل الكتلة الشرقية.

 

 

  

                                                           

( (1 Matthew J. Ouimet-The Rise and Fall of the Brezhnev Doctrine in Soviet Foreign Policy (The New Cold 

War History)(The University of North Carolina Press,200)P.19; 

 .18-17, بيروت .د.ت, ص؛ ليونيد برفنيف , سياسة ااتحاد السوفيتي الخارفية والوض  الدولي تءديم نءوا شاوي, دار الفرابي 

(2)  Mary Ann Heiss and S. Victor Papacosma , NATO and the Warsaw Pact, Op. Cit, PP.40-41;CIA Documents, 

Warsaw Pact Its  role In Soviet Bloc affairs From Its  Origin to the present day, Op. Cit, PP.23-24. 
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 الفال الراب 
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 امل ح  األرل 

  ع ميث و راو,ر راملراف ااسر ي ي منهي : 1956 دادي ل االووف  و د اا راظدية رااهظي وية ى يف 

:  صدا  ىط 
 
 دلى ةرل ميث و راو,ر: 1956ن ى ر,ر  ااس م ,     رال

س ى ااتحاد السوفيتي للى توفير مندا  مال دم للت دور والتنميدة الداخليدة  وُمعال,دة التدداعيات ااقتادادية التدي أفر ت دا      

ل دا اليعامدات التدي   وسدعيه للدى محاربدة عيدوب البيروقراطيدة التدي ورث(1) الخ   ااقتاادية الخمسية املءرة في عهد ستالين

 ع ى  ستالين أتْت بعد 
 
ي ع ى الحرب الباردة  وما اق رن   ا من سياسات  انْت تؤ د دا ما

ّ
الذي أامل  ل تل  املشكالت ور 

خ ددر الحاددار الرأسددمالي واملددؤامرات اثميرياليددة التددي تحددا  ضددد النظدداه ااشدد را ي السددوفيتي. لددذا  فءددد طددرأْت تغييددرات فددي 

ة بددين السياسددتين الداخليددة والخارفيددة فددي ااتحدداد السددوفيتي  لذ أخددذْت املشددكالت الداخليددة تحظددى بااميددة العالقددة الءا مدد

 فدددي البحدددث عدددن تدددوفير فددددو مدددن التءدددارب مددد  الدددددو  
 
واادددحة فدددي ترتيددد  األولويدددات  وعليدددده  لدددم يدددأُ  ااتحددداد السدددوفيتي فهدددددا

فدددداا العسددددكري فددددي أوروبددددا الشدددرقية عءدددد  عءددددد ميثدددداق الغربيدددة   مددددا عملددددْت الءيددددادة السدددوفي,ية عءدددد  تددددأمين شددددرعية توا

للددى ترسدديخ سياسددات ا ع ددى الاددعيد الخدداريي, عددن طريددق تنظدديم عالقات ددا مدد  الاددين, ومحاولددة تحءيددق اانفددرامل مدد   وارشددو؛

 .(2)الغرب

لدددث عشدددر مدددن أب وقددددر تعلدددق األمدددر بتوافدددد الءدددوات السدددوفي,ية فدددي أراضددد ي حلفا  دددا, أعلندددت الءيدددادة السدددوفي,ية فدددي الثا       

, مدددن (3)( فنددددي  مدددن مامدددو  قوات دددا العامدددة640,000, عدددن خفدددض أعدددداد قوات دددا املسدددلحة فدددي أوروبدددا لتادددل الدددى )1955

مختلدددف الادددنوف والوحددددات, معللدددة ذلددد  بل د دددة التدددوترات الدوليدددة  ثدددم سدددارت مدددن بعدددداا دو  أوروبدددا الشدددرقية باسدددتاناء 

 . (4)(, عن تخفيض أعداد قوات ا املسلحة 1955أيلو   20-أب  24أملانيا الديمءراطية, لتعلن في املدة ) 

                                                           

 لسوفيتي ااقتاادية في عهد ستالين. انظر : للمييد عن أوضا  ااتحاد ا (1)

André Mommen,Stalin's Economist: The Economic Contributions of Jenö Varga Routledge Studies in the 

History of  Economics (,Routledge,2011),PP.,31-40; Alec Nove , Was Stalin Really Necessary- Some 

Problems of Soviet Political Economy,( Routledge New York ,2011   

(2)  Robert C. Tucker, United States-Soviet Co-operation , incentives and obstacles, "The Annals of the 

American of academy political and social science", July 1967, P. 5. 

درْت املاادر الغربية  الءدوات   (3)
ُ
( فنددي, مءسدمة  5000000العسدكرية للكتلدة الشديوعية  عندد تشدكيل ميثداق وارشدو مدا يءدارب      الدد )  ق

.( 600000-400000فرقددة اثفمددالي)  20-16(. بولندددا  3500000فرقدددددددددددة بإفمددالي بلددغ حددوالي             )  175بددين ااتحدداد السددوفيتي 

(, انغاريدددا 300000-250000فرقدده أفمدددالي ) 20-15.( رومانيدددا 250000-200000)  فرقدددة اثفمددالي       15-12تشيكوسددلوفا يا 

فرقددة لفمددالي  9-6,( أملانيددا الشددرقية 195000-165000فرقدة )  16-11(, بلغاريددا 165000 -180000فرقدة مامددو  الءددوات ) 12

 .( للمييد. انظر.ر15000الءوات) 

=Hugh Collins Impre , Warsaw Pact, 1955-1968, Master's thesis sent to the Graduate School of Public Affairs, 

Washington University, in part for marine studies, Knox International Library, Naval Graduate School,( 

Washington, 1969), PP.21-22. ؛   The New York Times ,4 September ,1955, P.,10. 

 18000بلغاريددا -فندددي 20000انغاريددا -فندددي 9000البانيددا -47000بولندددا  -فندددي 34000سددلوفا يا قوات ددا للددى خفضددت تشيكو  (4)

 فندي.   للمييد انظر 

Hugh Collins Impre, Op. Cit., P .22 ;  The New York Times ,9 October ,1955, P.12. 
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و  ددذا الادددد اختلددف تفسددير السدد   مددن وراء عمليددات التخفدديض, والددرا ز ان خروشددوف  ددان يسدد ى للددى الددتخل  

ظمدة من النظم العسكرية التءليدية, واااتماه أ ثر بالءوة التكتيكية اثس راتياية, عن طريق ت وير األسلحة النوويدة وأن

ال,سدددددلي  اثسددددد راتي ي  واسددددديما الادددددواريخ الحاملدددددة للدددددرؤوس النوويدددددة. ومدددددن فانبددددده فءدددددد أشدددددار و يدددددر الخارفيدددددة السدددددوفيتي 

 عن ,1955مولوتوف أثناء افتما  ال,معية العامة لألمم املتحدة في الثالث والعشرين من أيلو  
 
 أاميدة ندي  السدالح, قدا ال

 ـع  ظةظـداا  (1) م ل  رايـة وحـر  ةـك احوطـرو   يـ  اد اال وـح ن مـا يروكـ ال:  اد ااوخفيض ل ااسـر ي ية إويـ  لـع إاـه

بيدددددد انددددده أتفدددددل توافدددددد الءدددددوات  .(2)يت ـــــي اد اال حـــــ ة ااســـــر ي ي اـــــد  ىلـــــى ارادـــــد  ااتســـــة ية مـــــا األوايـــــ ي األجظايـــــة 

 اق وارشو.السوفي,ية بأوروبا الشرقية  اسيما في بولندا وأملانيا الديمءراطية  التي وضعت تحت خيمة ميث

فددددي السددددياق نفسدددده, عيددددر خروشددددوف عددددن لسدددد راتيايته العسددددكرية ال,ديدددددة أثندددداء افتمددددا  الل,نددددة املر ييددددة للحدددديب  

:(3)1955البولندي أواخر تشرين األو  
 
 , قا ال

ـ ض وفرذوـ  اةوطـ"        ت   ا دةيظ   د ووح ك ي ك   وحر و ل ااس   راةا يح غع  د ال وول رز احوط ااـ م مـا ,ـ وه اد ي 

دةيظ   د وفتل كل ش ي  اوت ي  ادوا ظ  ااتةييةا   درد  ةك األ,ي   ال ا د اسوحدث متظ    د] األدـدا  اايـ بي د[ا ال 

رد اححقيقة ي د اديهم ااقظ ةة ااهيدورجيحية راألاةحة ااظررية ر ةظرارجي  ااـد   ااظف اـةا رهـم يت  ـرد اد كـ د 
 
يخ ئ

 .(4)اي دظ   اديظ  كل  ةك األ,ي  ه ي او لع دةيهم 

يظهر ان مسألة ني  السالح  لدم تكدن الشدغل الشداتل بالنسدبة لخروشدوف, بءددر مدا  دان األمدر متعلءدا بت دوير ال,واند           

 في ذل  املسار, 
 
  بيرا

 
التكنولوفية وألاتماه أ ثر بالسالح النووي, واسيما بعد ان ق عت الوايات املتحدة األمير ية شوطا

د السوفيتي السير قددما ملوا بدة الت دورات التدي تشدهداا املؤسسدات العسدكرية األمير يدة آندذا . أمدا مسدألة وان ع ى ااتحا

ني  السالح وخفض أعداد الءوات التءليدية, سياسة ربما أراد عن طريءهدا خروشدوف أن ُيظهدرل للددو  الغربيدة مددا فّديدة 

بت بيدق سياسددة التعداي, السددل ي   ددل مدا يدؤدي لنشددوب الحدرب, ااتحداد السدوفيتي فددي تحءيدق السداله الدددولي, واابتعداد عدن

؛ وفددددي  وسددديلة ثقندددا  الغدددرب  واسدددديما الوايدددات املتحددددة األمير يدددة فددددي تح,ددديم توافدددد قوات دددا العسددددكرية فدددي الءدددارة األوربيدددة

                                                           

ية فاءت بعد انضماه النمسا الى ايحافل الدولية  واسيما األمم املتحددة عداه يبدو قرار ااىسحاب من بور اا  ان بمثابة خ وة دبلوماس (1)

, واي,لدددددم األوربدددددي ,   ددددددف تحسدددددين صدددددورة ااتحددددداد السدددددوفيتي فدددددي اوروبدددددا ع دددددى انددددده داعدددددم  للحيددددداد  وا يحبدددددذ انضدددددمامها لألحدددددالف 1955

 العسكرية.  للمييد انظر:

Quoted In : Juluis Raab , Austria Draws The Balance, in: Journal Foreign Affairs an American, Vol.37, No.2,( 

New York , Jan 1959), P.273-74. 

(2)  Nogee, Joseph L. and Robert H. Bonaldson , Soviet foreign Policy Since World War II, Ed,3th, (Britain, 

1988),P.119. 

 (3) Lawrence. S .Kaplan, NATO and the Warsaw Pact: The Past, In the Warsaw pact :political purpose military 

means, Op .Cit , PP.76-79.  

 (4) Khrushchev at closed session of the Polish party central committee, October 1956, Quoted In, An Inside  

History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991 , Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, (Editorial), Assistant 

Magdalena KLOTZBACH Washington, and the Center for Security Studies at ETH Zurich ( Central 

European University Press, 2005),PP. 7-8. 
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لسوفي,ية في أوروبا الوقت نفسه  وسيلة يمكن عن طريءها تخفيف األعباء ااقتاادية امل رتبة ع ى اال اامات العسكرية ا

 الشرقية.

  دعدددت فيددده للدددى 1955مدددن فانددد  آخدددر, قددددمْت الددددو  الغربيدددة أثنددداء افتماعدددات فنيدددف فدددي تشدددرين الثددداىي عددداه        
 
, مء رحدددا

توحيدددد شددد ري أملانيدددا, بددددا مدددن ندددي  السدددالح,  خ دددوة لتحءيدددق التوافدددق الددددولي, بيدددد ان ااتحددداد السدددوفيتي رفدددض ذلددد ؛ بدددل 

ة امدن فماعيدة تحدل محدل منظمتدي حلدف شدما  األطل د ي وميثداق وارشدو, تأخدذ ع دى عاتءهدا لث داء التدوتر اق رح لىشاء منظمد

تشددددرين الثددددداىي  Harold Macmillan  10 اارولددددد مددددا ميالن, لذ علدددددق )(1)الدددددولي, لا لن  الدددددو  الغربيدددددة رفضددددت ذلدددد 

:1986 ددانون األو   1894-29
 
ِتــد  ةــف ااشــي ل األطةســ ي  ( , و يددر الخارفيددة اليري دداىي ع ددى ذلدد  قددا ال   اد اايــ ن ال ي 

 .(2)رميث و راو,ر مو   ئ د ري  ضرد مق يضة ا دهي  ي ألى   اظ   املف ر  ل  

وفدددق مدددا تءدددده, يتضدددز ان الءيدددادة السدددوفي,ية أظهدددرت رتبدددة حءيءيدددة لتحءيدددق اانفدددرامل الددددولي, لكن دددا قوبلدددت بالتااادددل        

مددر الددذي دفدد  بالءيددادة السددوفي,ية ااعتمدداد ع ددى سياسددية فديدددة فددي عالقات ددا والددرفض مددن قبددل حلددف شددما  األطل دد ي, األ 

 الخارفية, اسيما م  دو  شرق أوروبا بشكل خاص, وتر  ا بشكل عاه.

, سددددار ااتحدددداد السددددوفيتي وفءددددا للسياسددددية التددددي رسددددمها خروشددددوف, والتددددي حدددددد معاملهددددا أثندددداء اىعءدددداد فددددي ضددددوء ذلدددد 

, لذ افتدددددت  (3)1956عي السدددددوفيتي فدددددي موسدددددكو فدددددي الخدددددامم والعشدددددرين مدددددن شدددددبا  عددددداه املدددددؤتمر العشدددددرين للحددددديب الشددددديو 

–خروشددوف املددؤتمر الددذي اشددل ر بخ ابدده املنددااض لسددتالين, وبيدداوغ حءبددة فديدددة مددن املتغيددرات فددي العالقددات السددوفي,ية 

ىشاء فهة موحدة و,بداء ال,سام  األوربية اسيما الشرقية, عن طريق التعديالت التي أفريت ع ى من امل الحيب, داعيا للى ل

 ع ددددددددى ذلدددددددد  حددددددددل  خروشددددددددوف مكتدددددددد  اثعدددددددداله الشدددددددديوعي )
 
الكومنفددددددددوره مدددددددد  اليددددددددرامج ااشدددددددد را ية تيددددددددر السددددددددوفي,ية, وتأ يدددددددددا

COMINFORM و,ثناء (4),  خ وة أولية في تحءيق التعاون م  األحياب ااش را ية في العالم تير الشيوعي1956(عاه .

                                                           

  للمييد عن محاور افتما  فنيف انظر :  (1)

F. R. U. S, Declassified US government Documents on the Berlin Crisis (1953-1965), A Secret, Assistant 

District Administration Secretary   To: G-m. Deputy Minister of State Murphy, by: Burke Break, From: 

Eur-Jacob D. Beam, Topic: Four Reports on the Unification of Germany and its Relation to European 

Security, Doc. No. 1178, November 1955,PP. 2-9. 

 (2)  Quoted in: Hugh Collins Embry, Op .Cit, PP. 12-13.  

 مددن ما ددة صددفحة أل ثددر مددن ثمددان سدداعات, اسددتم  لدده أ ثددر مددن  (3)
 
 م ددوا

 
عءددد املددؤتمر فددي مدينددة موسددكو بر اسددة خروشددوف,الذي ألءددى خ ابددا

 من خمم وخمسين دولة , وقد قسم املؤتمر ع ى فلستين, تناولت األولى أوضا  ااتحاد السوفيتي الداخليدة ألف وأربعما ة عشر 
 
مندوبا

 ومشا ل الحيب , في حين  انت الثانية مغلءة وسرية ناقشت فضا   ستالين وفرا مه. للمييد عن خ اب خروشوف. انظر:

Nikita Khrushchev, Speech to 20th Congress of the CPSU, Sub Archive of Soviet Government Documents, 

Cited in www. Modern History Source Book;    George Daniel Embree, The Soviet Union between the 19th 

And 20th Party Congresses 1952-1956('S-GRA VENHAGE  MARTINUS NIJHOFF 1959), PP 

 لل,نة املر يية الشيوعية في املؤتمر العشرين. د. ه, د. ت. ؛ نيكيتا خروشوف , بيان ا 

(4)  John Byrd and Joan Byrd, Op .Cit ,P. 14.  
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, مسددد,ندا ع دددى مدددا فددداء بوصدددية ليندددين التدددي  تم دددا فدددي الخدددامم (1) ) ج افيـــه (عدددن سدددتالين, بدددل دانللءددداء خ ابددده؛ ندددأا بنفسددده 

, لتحءيق ا ير قدر من الءبو  للسياسة السوفي,ية ال,ديدة, ثم طرح خروشوف (2)1922 والعشرين من  انون األو  عاه

 للددددى نبددددذ وسددددا ل(3)مبدددددأ )التعدددداي, السددددل ي(
 
  اححــــ ن اــــم  ةــــا الحددددرب, والتأ يددددد ع ددددى ان  , فددددي السياسددددية الخارفيددددة, داعيددددا

 :" (4)اللينينية -" خالفا ملا فاءت به املار سية  ويية
 
ا ط ل ةراوظ  الى  ليي  اراته  رمراوةه  ما  جل  راي  , مواحا

 اوحقيــق االاــوق او  ــع اروربــ  رلــع د زمــة كــل ااتــ م دلــى  ــر    ااســةيية اشــترا
 
تــد دــ م  مهيــ  ه  ميثــ و راو,ــر  ااــ م ي 

 , وفي السياق نفسه  حدد خروشوف معالم السياسة الخارفية  ل,شمل: (5)"رمظ  اودالل   ن  ى    ع  روب 

 ت بيق مبدأ التعاي, السل ي في السياسة الدولية .   -1

 تعميق العالقات داخل الكتلة الشيوعية وم  يوتوسالفيا.   -2

-سددوريا–ماددر –افغاىسددتان -بورمددا-عامليددة مثددل الهندددتعييددي الاددداقة مدد  الدددو  التددي رفضددت اانضددماه الددى الكتددل ال  -3

 النمسا وتيراا من دو  الحياد.–فلندا 

 العمل ع ى تحسين العالقات م  الغرب وحلفا ه. -4

 . (6)املتابعة بحرص للمؤامرات التي تعيق سياسة ااتحاد السوفيتي في مسالة تخفيف التوتر الدولي -5

                                                           

دان خروشدوف  سددتالين بعدددة فددرا م من ددا التاددفية للعشددرات مددن  بدار قددادة الحدديب, ونفيدده  اف  السددكان لغيددر مندداطق سددكناام, وفرضدده   (1)

لسدد   املباشددر فددي خسددا ر ااتحدداد السددوفيتي فددي الحددرب العامليددة الثانية,اسدديما بعددد ان تاااددل برقيددة للضددرا   البااظددة, وخارفيددا عدددو  ا

التددي نم تده مددن ال ,دوه األملداىي املؤ ددد الدذي راح اددحيته اثاف مدن املدددنيين.  1941حييدران  18السدفارة السدوفي,ية فددي لنددن املؤرخددة فدي 

, رسددالة مافسددتير تيددر منشددورة,  ليددة 1969ر ر -1956, الخددالف السددوفيتي الادديري  فاطمددة فاسددم خرياددان الع سدداوية  للمييددد انظددر:

؛  روفيه فارودي, موفي تاريخ ااتحاد السوفيتي, ترفمدة ,ندورا امدين, الهي دة العامدة, الءسدم  28, ص2012ال ربية بنات , فامعة البارة, 

 ص  200 واألعداله  للنشدر الرایدة مر دي  2     شدرةةال  ھديت سةاسدةة  خادةة 24 حسدين  ؛ یاسدر89,ص1998الثءدافي, بداررم, 

 ؛20

Rachael Calkin , Cracking the Stalinist Crust the Impact of 1956 on the Communist Party,(Victoria University, 

2006), P. 23-26. 

ب الشيوعي, وع ى ضو  ا طالد  ليندين بنءدل سدتالين مدن  ت  لينين وصيه سياسية اثناء مرضه انتءد ف  ا ستالين وتيرو من  بار قادة الحي  (2)

. للمييددد انظددر: مسددعود 1956مناددبة وتاريدددو مددن صددالحياته  افددة؛ مدد  ذلدد  لددم تنشددر اددذو الوصددية لا بعددد وفدداو سددتالين وتحديدددا عدداه 

 . 28؛ فاطمة فاسم الع ساوية , املادر السابق ,ص 69الخوند, املادر السابق, ص

الحدرب عدن طريدق حدل املشدا ل الدوليدة بدال رق     السدلمية  وتحءيدق تعداون ا يدر بدين  يددعو الدى تدر  سةاسد ي ماد لز ااوتـ يت ااسـة ي: (3)

التعداي, السدل ي فدي العادر الذري,املادرية  شدفيق,   فؤاد فه دي فمي  الدو , وفعل املنفعة األساس في العالقات الدولية, للمييد انظر,

 .71-70,ص1960 , الءاارة  للعلوه السياسية)مالة(,العدد السادس

الينينيدددة  ع دددى ان الحدددرب حتميدددة قدريدددة طاملدددا الرأسدددمالية باقيدددة. للمييدددد انظدددر:  ا. ب سدددي تولين,  الفلسدددفة املار سدددية  –أ ددددت  املار سدددية    (4)

 .159, ص 1981اللينينية, دار الثءافة ال,ديدة, 

(5)   Quoted in: Hugh Collins Embry, Op. Cit, P. 19. 

نيكيتدا خروشدوف ,   ؛406,ص1970موسدكو التءدده  السدوفةتي دار ااتحداد فدي الشدةوعي الحديب تدارةخ واخدرون  مدوفي بونومدارةوف (6)

 . 179بيان الل,نة املر يية الشيوعية في املؤتمر العشرين, ص
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 لن ال,لسددة العشددرين للحدديب الشدديوع
 
دْت املرونددة والتاديددد فددي السياسددة الخارفيددة يتضددز فليددا

ل
ي السددوفيتي اسددتعا

السدددوفي,ية, لذ سددد ى خروشدددوف مدددن وراء خ ابددده الدددى تحءيدددق بعدددض النااحدددات ع دددى صدددعيد السياسدددة الخارفيدددة. ويبددددو ان 

ي, لنمددا التادميم ع دى ت د دة التدوتر بددين الشدرق والغدرب والخ دوات املبد يددة نحدو اانفدرامل عدن ت بيددق مبددأ التعداي, السدل 

يشددير الددى توفهددات تكتيكيددة سدددوفي,ية فديدددة, مدد  ذلدد  فدددان خ دداب الل د ددة امللددحوب بتاددريم سدددتالين, نددتج عندده أثددار تيدددر 

مرتوب   ا بالنسبة ملوسكو, اذ سرعان ما بددأت الددو  التدي تددور فدي فلد  ااتحداد السدوفيتي تتحدر  للدتخل  مدن األنظمدة 

ثين بأن الءرارات التي توصل لل  ا املؤتمر العشدرين  قدد بعثدت األمدل فدي لمكدان الشيوعية  واذا ما استنتاه عدد من الباح

 . (1)لث اء ارتبا  دو  أوروبا الشرقية بااتحاد السوفيتي

ن,ياددة ذلدد   ادخددل خروشددوف نفسدده بء يعددة حددادة واسدديما بعددد لدانددة سددتالين, فءددد فددذب لنفسدده العددداء مددن  

ء لستالين, ومن م اليعيم الايري ماوت  ي توىغ, الذي عير عن وفهة نظرو حو  بعض الءادة الشيوعيين ممن يدينون بالوا

 1956, في التاس  عشر من اذار (2)سياسة ستالين, أثناء نءاشات الحيب الشيوعي الايري
 
:  إد او ا د ك د ص ف   , ُمبينا

    دددا سدددتالين اثنددداء الحدددرب األاليدددة , والدددرا ز انددده قادددد األخ ددداء التدددي وقددد(3) ـــع متيـــم اي اـــوها ر ىطـــ     ـــع ااقةيـــل منهـــ  

ددا(4)( 1949-1945الادددينية ) د  م و ســـي  ارويـــ  رب راو ويـــ  ديييـــ   يـــل وايـــة ااثـــروو     مدددا وصدددف مددداو سدددتالين بأنددده  د

 .       (5)اات ملية راه مظل ال     و رااة د ااشت ية ا ده   

املر ييددة للحدديب الشدديوعي السددوفيتي, )أىسددتاس فددي السددياق نفسدده  انتءددد مدداو خ دداب خروشددوف, بحضددور عضددو الل,نددة      

(, لذ رأا مددداو بدددأن خروشدددوف قدددد 1978تشدددرين ااو   21-1895تشدددرين الثددداىي  Anastas Mikoyan 25 ميكويدددان

تاااله ولم يس,شرو بشأن خ ابه  واسيما في النء ة املتعلءة فدي انتءدادو لسياسدة سدتالين, ألنده  دان يعدد نفسده الشديوعي 

ين فضدددال عدددن ذلدد ,  دددان يدددرا ان مثدددل تلددد  الءددرارات  دددان مدددن الوافددد  مناقشددل ا مددد  األحدددياب األخدددرا,  وث دددا األو  بعددد سدددتال

تمدددم صدددميم الشددديوعية العامليدددة وفوارادددا. ومدددن الواادددز أن خروشدددوف اخفدددق فدددي عدددده ال,شددداور مددد  مددداو وتيدددرو مدددن قدددادة 

                                                           

  . 128لورم دوللو , املادر السابق, ص   (1)

 1958 2ي الايري , دار دمشق لل باعة والنشر ,   يامو او, ثالثون عاما من حياة الحيب الشيوع (2)

(3)   Stefan T. Possony , Peking and Moscow, The Permanence of Conflict, 1972, P.133. 

 .19 ص   1974 موسكو  التءده  الضامن  دار خيري  الةوه  ترفمة الشةوعةة مشفةنيراد و   معاداة فالدیمير  ;

 1  عددن انتاددار الحدديب الشدديوعي وتأسدديم فمهوريددة الاددين الشددعبية بر اسددة )مدداو( فددي 1949-1945لاددينية أسددفرت الحددرب األاليددة ا  (4)

 دانون  8بدعم من ااتحاد السوفيتي  وأبعاد الحيب الدوطري للدى تدايوان  لذ تدم تأسديم فمهوريدة الادين الوطنيدة فدي  1949تشرين األو  

 ير ية. أنظر:وذل  بإسناد من الوايات املتحدة األم 1949األو  

  رسدددالة مافسددددتير تيدددر منشددددورة   ليدددة ال ربيددددة  فامعددددة 1956-1949الاددددينية  -مدددراد ناصددددر عبدددد الحسددددن امليدددايي  العالقددددات السدددوفي,ية    

 .175-169؛ فس ر باولي  املادر السابق  45-39  ص 2009البارة  

(5) Chen Jian, Mao's China and the Cold War, (North California ,U.S.A. 2001),  PP. 146-147; 

 . 33نءال عن : فاطمة  فاسم الع ساوية , املادر السابق , ص 
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نا د  ر ديم   (1) ( Deng Xiaoping غ شدياو بيندغدى) الشيوعيين الاينيين قبل للءاء خ ابه, واو ما أثار تضم م, لذ ات م

اادراـــة  , خروشدددوف بدددد "الشددوفينية" وبأنددده ي ددددف للددى لىشددداء "العشددرين مالددم الدولدددة واملندددوب الاددديري فدددي افتمددا  املدددؤتمر

 .(2)"ااشر يحية ااةب   

نافسدددديه ضدددددو خروشددددوف أدا للددددى شددددر   بيددددر داخددددل األحددددياب الشدددديوعية لذ وحددددد صددددفوف م مددددن الوااددددز لن خ دددداب       

 بدان الخ دوة الءدادة 
 
 صدريحا

 
بأل,به لستالين, وتنديدو بشكل تير مباشدر بيعمداء الشديوعية وقادت دا, وبدذل  أع دى ان باعدا

تتمثددددل فددددي تاددددفية رمددددو  السددددتالينية, لكددددل ذلدددد  لددددم يحدددددي الخ دددداب فددددي أروقددددة وماددددالم السياسدددديين لدددددو  اوربددددا الشددددرقية 

ا, التدددي  اندددت تحكدددم بءبضدددة حديديدددة فدددي عهدددد , وبولنددددا وانغاريددد(3) سددديما بلغاريدددافحسددد , بدددل فدددي الدددرأي العددداه لتلددد  الددددو , ا 

, األمدر الددذي دفد  تلدد  الددو  فددي (4)سدتالين, التدي سددرعان مدا تراخددت بم ديء خروشددوف, ممدا أصدداب العدالم ااشد را ي التاددد 

 .لعادة تنظيم حسابات ا والتفكير بااىشءاق عن الكتلة السوفي,ية

 بفكدددرة الشدددديوعية يبددددو لن الءيدددادة 
 
السياسددددية لالتحددداد السدددوفيتي بءيددددادة خرشدددوف  رتددددم لث دددا مل امدددة أيددددديولوفيا

(  وا يعردي انحيدا  ااتحداد Status queالعاملية؛ لا لن السلو  العاه  ان يد  ع ى لث ا أقدرب للدى سياسدة )الوضد  الدراان 

 
 
 متخاذا

 
من قضية الثورة الشيوعية؛ ولكن املءاود بذل  او  السوفيتي للى الدفا  عن الوض  حينذا   لنه يءف موقفا

لن تحءيق تل  الثورة لم يعد الءوة ايحر ة األولى لسياسات ا الخارفية   ما  دان الحدا  فدي املاضد ي   دون الثدورة ليسدْت مدن 

ذاتي لكدل ماتمد  بين األمور الءابلة للتادير ولكن ا تأتي  ن,ياة لعدد من العوامل املوضوعية املتعلءدة بظدروف الت دور الد

 ع ى حدة. 

 للتفددداوت فدددي 
 
مدددن فانددد  آخدددر  فددددأن تبددداين لمكانيدددات العمدددل الدبلوماسددد ي السدددوفيتي فدددي منددداطق العدددالم ايختلفدددة تبعدددا

 أ يدر مدن املروندة التكتيكيدة مدن 
 
املرا ي اثس راتياية لتل  املنداطق ومدا يدرتب    دا مدن أولويدات املادالز  وادو مدا ت لد  قددرا

                                                           

  درس فدددي 1904آب  22  فددي  Sichuan)فددي لقلدديم )سي,شددوان   ( Guang'an ولددد مددن عا لددة الفالحدددين فددي قريددة )تددواىغن:ة ــغ ,ــي ر يسظــغ (1)

وبعد تأسيم فمهوريدة الادين   الاين  فانضم للى الحيب الشيوعي الايري  وتأثر باألفكار الشيوعية عند عودته للى 1920فرىسا عاه 

 دان أحدد الدداعمين و  واملنداطق ال,نوبيدة الغربيدة األخدرا لتعييدي السدي رة الشديوعية  الت دت لقلديم   رعمدل )دىدغ( فدي1949الشعبية عاه 

شدددبا   19ولوفيدددة ااشددد را ية للحددديب الشددديوعي تدددوفى فدددي ُعدددد  "مهنددددس" التفكيدددر ااشددد را ي ال,ديدددد  عدددن طريدددق ال,مددد  بدددين األيدي )ملددداو( 

1997. 

(" دراسدددة تأريخيدددة"  " مالدددة  ليدددة ال ربيدددة  ال,امعدددة املس,نادددرية  1992-1978وسددداه ادددادي عكدددار عظددديم  السياسدددة ااقتادددادية الادددينية)

 .225  ص 2015  2مج  /6العدد 

(2)   Lauren Crumb, Op. Cit ,P .89. 

 Todor  ,بدد تدودور  يفيكدوفChervinko ع دى اسد,بدا  ر ديم الدو راء البلغداري السدتاليري تشديرفينكو 1956سدان فدي ني خروشدوف وافدق (3)

Zhivkov  الذي تظاار بوا ه لخروشوف, من افل تعييي مكانته داخل بلغاريا, فبينمدا  دان يتظداار بالسدير ع دى خ دى خروشدوف املنداو ,

 =.  1953ياه أي اض رابات  تل  التي فرت في بلدة بلوفديف في ايارلستالين, بيد انه اتب  سياسة صارمة, ومن  ق

=Lauren Crumb, Op. Cit ,PP .89-90; Mosely Philip, The Kremlin  and Word        

  Politics Studies in Soviet and Policy and Action ,( Ney York 1960), P. 161. 

(4) Edward Crankshaw , The New Cold War, Moscow-V. Pekin( London, 1963), P. 53. 
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ت  يست يعوا أن يخلءوا استاابات موالية أ ثر ملاالحهم مما لو اتبعوا دبلوماسية فامدة تغفل تل  فان  السوفيت  ح

ااختالفدددددات  فمن ءدددددة تدددددرب أوروبدددددا ا تع دددددي أي لمكاندددددات فدددددي املنددددداورة والعمدددددل الدبلوماسددددد ي السدددددوفيتي   مدددددا لن املغدددددامرات 

 ع دددى أسددداس لن األثدددر املب
 
 للوايدددات املتحددددة األمير يدددة للدددى العسدددكرية السدددوفي,ية أمدددر مسددد,بعد تمامدددا

 
اشدددر لهدددا سددديكون دافعدددا

 الدخو  في حرب نووية ضداا.

: املط اب اا راظدية  ص   ميث و راو,ر تش يا ااث    
 
 .                                 1956ا وي 

 للءيدداه بعمددل أدا خ دداب خروشددوف نوعددا مددن اانفتدداح السياسدد ي لدددا دو  أوروبددا الشددرقية, اامددر الدد        
 
ذي شددكل حددافيا

 تاددعيديه عءدد  وفدداة الدديعيم )بوليسددالو (1)مباشددر مددن شددأنه الددتخل  مددن الهيمنددة السددوفي,ية
 
, فءددد شددهدت بولندددا أحددداثا

, وبعد ثمانية اياه من وفاته, وافق خروشوف 1956(  في الثاىي عشر من آذار Boleslaw Bierut 1956-1982 بيروت

ليحددل محلدده, مدد  ذلدد  فءددد ترتدد  ع ددى وفدداة ( Alexander Zavadzky 1899-1964  ي)أليكسددندر  افدداد   ع ددى قبددو  

بوليسددالو, انءسددداه السياسدديين البولندددديين بدددين التءدددميين واثصدددالحيين, اسدديما بعدددد  يدددادة امل الدد  التدددي دعددت الدددى تحءيدددق 

ن الضددبا  البولنددديين مددن توافددد السدديادة الوطنيددة والحريددة ورفدد  املسددتوا املعيشدد ي املتددداور, فضددال عددن لسدد,ياء الكثيددر مدد

تدددرب وسددد   –(Poznańالءدددادة السدددوفيت وشدددغلهم للمناصددد  العسدددكرية الكيدددرا, ون,يادددة لدددذل , شدددهدت مديندددة بو ندددان )

, تظدداارات معاديددة للسددوفيت حملددت شددعار) الخيددا للعمددا (, فءددد بدددأت 1956, فددي الثددامن والعشددرين مددن حييددران -بولندددا

( ألددف عامددل, م ددالبين بييددادة أفددورام وتحسددين أحددوالهم املعيشددة, 15  ددا مددا يءددارب الددد )األحددداي بمظدداارة سددلمية اشدد ر  ف

, لكددن سددرعان مددا  أخددذت اثحددداي بال,سددار , تحولددت التظدداارة السددلمية  رو وسوفسددكي  وىسددتانتينو,بعدداد و يددر الدددفا  

شرطة ثطالق الندار ع دى املتظداارين, للعما  للى انتفاضة شعبية, ع ى اثر التعليمات التي أصدراا رو وسوفسكي لءوات ال

 . (2)وفر  الحاار ع ى املدينة ومن  حر ة التاو  ف  ا, وتع يل وسا   النءل واملواصالت, مما أصاب املدينة شلل تاه

فدددددي تضدددددون ذلددددد   ت دددددورت ااشددددد,با ات وأخدددددذت منادددددى اخدددددر, لذ ادددددافم العمدددددا  مءدددددر الحددددديب الشددددديوعي ومكتددددد  الءا دددددد        

  اسيما (3)ثذاعة في مدين بو نانالعسكري ومح ة ا
 
]رإوه  اووف  ـة اـ م اهـ  ااتيـ ل . مما أع ى اانتفاضة صدا  واسعا

 بان انال  رتبة شديدة بالتخل  من الهيمنة السوفي,ية, و,بعاد فمي  (4)  د اححةم ااشيرعع[
 
د ان باعا

ّ
, األمر الذي ول

                                                           

, تشددرين ااو  13سددمية أمددين ياسددين, موقددف خروشددوف تادداو انتفاضددتي بولندددا وانغاريددا, فامعددة األنبددار للعلددوه اثىسددانية  )مالددة(, العدددد (1)

 .201؛ بشرا طايم عبد املؤمن, املادر السابق,ص140,ص2008

مدددوفي للثدددورة الدمويدددة التدددي أعلن دددا عمدددا  بو ندددان ضدددد السدددل ات الشددديوعية, عنيدددت بنشدددرو وطبعدددة دار ثدددورة العمدددا  فدددي بولنددددا, اسدددتعرا   (2)

 . 5, ص1956اثخبار , بغداد, تمو  

محمددددددددد حبيدددددددد  صددددددددالز  ومحمددددددددد يوقددددددددا , قضددددددددايا عامليددددددددة معاصددددددددرة, دراسددددددددة فددددددددي العالقددددددددات الدوليددددددددة املعاصددددددددرة م بعددددددددة الددددددددداودي, دمشددددددددق  (3)

, دراسدات تاريخية)مالدة( , العددد الحدادي 1956, التددخل السدوفيتي فدي الثدورة الهنغاريدة عداه  ؛حيدر عبد الرضدا حسدن247,ص1990

 .108,  ص2011عشر , ايلو  

انتءدددددد البولندددددديون السياسدددددة السدددددوفي,ية املتبعدددددة حيدددددا  بلددددددام, التدددددي تمثلدددددت بااسدددددتغال  الواادددددز لالقتاددددداد البولنددددددي  اسددددديما الفحدددددم  (4)

س يح ات ال اقة السوفي,ية ملااى  الفواذ في  را وف, األمر الذي وصفه البولنديون بأنده ن ,دا براتماتيدا. الح,ري  لكونه املادة األسا
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سوفي,ية للى التفكيدر فدي لعدادة النظدر فدي حسدابات ا, اسديما ان صددا , مما دف  الءيادة ال(1)الوحدات العسكرية عن أراض  ا

مدددن املنددداطق الخاضدددعة للنفدددوذ السدددوفيتي,  اانتفاضدددة قدددد وصدددل الدددى منددداطق مختلفدددة مدددن سدددييريا وفورفيدددا وانغاريدددا وتيرادددا

  األمير يدة ع دى ذلد : . فءدد علءدت الخارفيدة(2)وتدْت محد  ااتمداه الددو  الكيدرا وفدي مءددمل ا الوايدات املتحددة األمير يدة

 ,  (3)اد ااشترن ال  ح م      ع ةراة ذال وي م يراسس ي   راظدا دا ااوت    دا اا ظ  وه  اةطيي د 

ثددم أوعدديت الددى فمعيددة الاددلي  األحمددر األمير يددة للددى ضددرورة تءددديم املعونددة الغذا يددة الددى سددكان بولندددا بشددكل عدداه وبو نددان 

اْت اسدددتء اب بولنددددا عدددن طريدددق عءدددد اتفاقيدددة تبددداد  اقتادددادي . مدددن املدددر ز لن الخارفيددد(4)بشدددكل خددداص دددعل ة األمير يدددة سل

بين ما  ثبعاداا عن الكتلة ااش را ية وفعل الدو  األخرا تحذو حذواا حت  وان  ان ذلد  ا يعدود بالفا ددة ااقتادادية 

 للوايات املتحدة األمير ية.

, (5)وضد  انتءداد, بفعدل سياسدة الءمد  التدي انت ,ل دا فدي لخمداد اانتفاضدةوضعت أحداي بو نان ااتحداد السدوفيتي فدي م        

, اثفدراءات السدوفي,ية الءمعيدة, اسديما بعدد Palmiro Toglitti((6)يعيم الشديوعي ااي دالي )بدامليرو توتليداتي الد لذ انتءدد

, فدددي الوقدددت نفسددده  سددداند (7)شدددوان وصددلت تءدددارير تفيدددد بدددان الءدددوات السدددوفي,ية فدددي الدددبالد أخدددذت تتوفددده نحدددو العاصدددمة وار 

ماوت  ي توىغ بولندا في مذ رة بعث ا في العاشر من تشرين األو  من العاه نفسه, أثناء افتما  املكت  السياس ي الايري, الى  

                                                                                                                                                                                     

؛ خروشوف,الوصددددية األخيددددرة , نءلددددة عددددن الروسددددية سددددتورب تدددداليبوت, 202للمييدددد انظددددر بشددددرا طددددايم عبددددد املددددؤمن, املادددددر السددددابق, ص

 .126,  ص1975ترفمة ,  ادي فار هللا, بيروت ,

ألدف فندي.للمييددد  250فرقدة بولنديددة مكونده مددن  18ألددف فنددي, مدد   35بلدغ مامددو   الءدوات السددوفي,ية فدي بولندددا فدرقتين  مكوندده مدن  (1)

 .202انظر, بشرا  طايم عبد املؤمن, املادر السابق ص

(2) F. R. U .S, 1958-1960,Eastern Europe Region, Soviet Union, Cyprus vol x, part I, Edited Landa Ronald, D. 

And Others ,(Washington ,1993),P. 116. 

(3)  Ibid., 

ن دو  ااتم الر يم األمير ي  اييث اور بأحداي بولندا وأشار بأث ا " دو  صديءة التي تتمت  باسدتءال ...", وبدذل  اراد اييث داور دق اسدفين بدي (4) 

يد  اتفاقيدة تبداد  اقتادادي, وبدذل  يدتم شدغل دو  ميثداق وارشدو بمشدا لهم ميثاق وارشو,  من خال  اسدتء اب البولندديين مدن افدل توق

 الداخلية. وللمييد  من التفاصيل عن التدخل األمير ي في بولندا انظر:

Howard  Jones, Crucible of power (A History of U.S.A. Foreign Relations since 1897,(U.S.A.,2001), P .203 ; 

Letter From the Secretary of States to the Agriculture Benson in 3 Oct.1956,  Quoted in: Foreign Relations 

of The United States (1955-1957), (Easter Europe), Vol. XXV, PP.522-28;   

 .13؛ ثورة العما  في بولندا, املادر السابق,ص206-205بشرا طايم عبد املؤمن, املادر السابق ,ص 

 عن اعتءا ) 300ما يءرب الد)  غ عدد ال,ريى( في حين بل53بلغ عدد الءت ى حوالي ) (5)
 
 ( . انظر :320( فضال

Nogee Joseph L. and Robert H. Bonaldson ,Op. Cit, P.226.  

الحديب الشديوعي ااي دالي ملددة أربعدة   ورعد احد ابر  قادة الحر ة الشيوعية العاملية , لذ  تولى سكرتارية 1892ولد عاه  ي مل  ر  ر ةي ت : (6)

  خدارمل ااتحداد السدوفيتي, . للمييدد انظدر:  عبدد الواداب الكيدالي و امدل  ايدري ,املاددر 
 
وثالثين سنة متتالية  وصف مدن ا ثدر الرفدا  خ درا

 .139-138؛ مل.أ.س, ترنفيل, املادر السابق,ص 168السابق, ص

 .  35-فاطمة فاسم الع ساوية, املادر السابق ,ص (7)
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 ع   ل إوا ل اال حـ ة  السفير السوفيتي في بكين, مفادادا " (اPavel Fedorovich Yudinبافل فيودوروفي,, يودين )

 , ودعا للى ليااد حل سل ي لال مة.(1) را ه ا راظدا  إوظ  اظقف الى ج وب يراظدا ااسر ي ي ا

ل اء تلدد  املواقددف  أضدداى ااتحدداد السددوفيتي أمددا ااختيددار بددين العددودة للددى سياسددة سددتالين الءمعيددة..!! او أتبددا  أسددالي         

لفا دده داخدددل امليثددداق؛ فءدددررت الءيدددادة السدددوفي,ية أخددرا  يمكدددن مدددن شدددأث ا لعدددادة النفددوذ السدددوفيتي للمن ءدددة, ومنددد  أثدددارة ح

 .(2)سح  الءوات املتوفهة نحو وارشو, واامتنا  عن التدخل العسكري والس ي ثيااد حل وس 

دي فددي شددؤون بولندددا, قددد افيددر خروشددوف بالعدددو  عددن فكددرة التدددخل       مددن الوااددز ان الضددغ  الادديري, واااتمدداه األمير د

ءيادة السوفي,ية لتبا  سياسة من شأث ا الحفاظ ع ى بولنددا وموقعهدا فدي ميثداق وارشدو, فدأوعيت العسكري, لذل  ارتأْت ال

للى الحكومة البولندية الءياه بماموعة لفراءات لعل من أامها, أطالق سراح بعض الوطنيين؛ والسدماح بعدودة املنفيدين  

 عام  فومو ا وادسالوومن أبر ام 
 
 لحيب العما  البولندي في الثدامن عشدر مدن تشدرين , الذي سرعان ما انتخ  سكرتيرا

 
ا

 . (3), أثناء اىعءاد ال,لسة الثامنة لل,نة املر يية لحيب العما  البولندي 1956األو  

كاندددة فناحدددده التءددددمي ع ددددى فومو دددداتحفظدددت موسدددكو مددددن فانم دددا ع ددددى انتخددداب       , الدددذي اسدددتغل أحددددداي بو ندددان لتعييددددي مل

التحرريددددة قددددد تمهددددد ال ريددددق لرحيددددل  فومو دددداكو, لذ وفدددددت الءيددددادة السددددوفي,ية فددددي توفهددددات حسدددداب األحددددياب املواليددددة ملوسدددد

بولندا عن املعسكر الشيوعي بشدكل عداه, وميثداق وارشدو بشدكل خداص, األمدر الدذي دفد  خروشدوف التوفده بنفسده بر اسدة 

, للددى وارشددو فددي الحددادي Lazar Kaganovich(  (4)وفددد ضددم  ددل مددن اىسددتاس ميكويددان, ومولوتددوف, و)ا ار  اتددانوفي,,

, وفدي اليدوه الثداىي فدرت مفاوضدات فدي وارشدو,  تمكدن ف  دا (5)والعشرين من تشرين األو  ملناقشة مسالة توليه  عامة الحديب

مدن منادبه  رو وسوفسدكيمن ت د ة حددة التدوتر بدين ال درفين  عدن طريدق قيامدة بدبعض اثفدراءات من دا, اسد,بعاد  فومو ا

 للحديب. ممدا دفد    و يٍر للدفا ؛ لع اء
 
وعٍد للوفد السوفيتي ببءاء بالدة في ميثاق وارشدو, مءابدل ااحتفداظ بمنادبه  عيمدا

مدن اقندا  الوفدد السدوفيتي  فومو دا اسيما بعدد ان تمكدنالوفد السوفيتي في لعادة النظر في مسالة بءاءو في قيادة الحيب, 

الاينية, اسيما بعد تأييد ماو  -من  تداور العالقات السوفي,ية من ان بءاءو في قيادة الحيب, يحءق أمرين مهمين, األو :

ددددان خروشددددددوف يسددددد ى الددددددى ضدددددم الادددددين مليثدددددداق وارشدددددو بشددددددت  السدددددبل؛ الثددددداىي: اسددددددتمرار واء بولنددددددا للءيددددددادة  لبولنددددددا, اذا  د

                                                           

 (1) P'eter V'amos ,Evolution and Revolution : Sino- Hungarian Relations and the 1956 Revolution, No 54,2006, 

P .11-12, Quoted in , Cold War International History Project, Bulletin ,Woodrow Wilson International 

Center For Scholars.                    C . W. I. H. P     

  (2)   Mark Kramer ,New Evidence on Soviet Decision- Making and the 1956 Polish and Hungarian Crises. P 

.361. Quoted in C . W. I. H. P      

(3)  Sarah Streicker, Soviet International in the Hungarian Revolution of 1956,  Quoted in: www.umich. edu.    

, فددي  ييددف , شددار  فددي الثددورة البلشددفية , وتددولى سددكرتارية الحدديب 1892سياسدد ي سددوفيتي مددن أصددو  أو رانيددة ولددد عدداه  الزاو ـكـ  يظر ي ت: (4)

عي السددددوفيتي فددددي موسددددكو وو يددددرا (,  ثددددم تددددولى عدددددة مناصدددد  من ددددا سددددكرتيرا للحدددديب الشدددديو 28-1925الشدددديوعي األو راىددددي لددددثالي سددددنوات )

 . للمييد انظر : 1991للاناعة في  من ستالين. توفى عاه 

Martin McCauley ,Mao's Who in Russia Since 1900,(London, 1997), PP. 106-1-8. 

(5) Lauren Crumb, Op. Cit , PP.33-34.  

http://www.umich/
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رالسوفي,ية وميثاق وارشو, و  ذا الادد  :  فومو دا عي 
 
يراظـدا يح جـة إلـى  اد عدن ذلد  لخروشدوف فدي افتمدا  وارشدو قدا ال

, (1)ااةــدااة اا راــية ا  ــ  ميــ   حو جــه وراــي  اةةــدااة اا راظديــةا ألوظــ  يــدروك اــا وةــا اــ ةويا دلــى إا ــ ل رجرةوــ  

 .(2)السوفي,ية ابد ان تءوه ع ى أساس الثءة املتبادلة  - ما اشار بان العالقات البولندية

 ع دددى  فددي ضدددوء مدددا تءدددده  يبددددو لن انتفاضدددة بولنددددا وضدددعت     
 
ااتحددداد السدددوفيتي فدددي موقدددف صدددع , فءدددد وفددددوا ف  دددا خ دددرا

 ع ى دو  ميثداق وارشدو؛ ان اىشدءاق بولنددا سدتكون املسدمار األو  فدي ىعد, 
 
"العالم الشيوعي" األمر الذي قد ينعكم سلبا

أسددمالية, واسدديما بعددد ميثداق وارشددو, ممددا يمهددد ال ريددق لبءيددة دو  أوروبددا الشدرقية لحددذو حددذواا وااناددرار وراء األفكددار الر 

 حيددا  انتفاضددة بولندددا, لددذل  وفدددت الءيددادة السددوفي,ية فددي واء 
 
داان أظهددرت الخارفيددة األمير يددة تعاطفهددا صددريحا  فومو د

فرصدددة للحفددداظ ع دددى بولنددددا وعدددده مغادرت دددا الكتلدددة السدددوفي,ية, باملءابدددل حادددل األخيدددر ع دددى فرصدددة  بيدددرة ل,سدددنم اليعامدددة, 

 في سياسات ميثاق وارشو.وياب  لبولندا شان  بير 

, مددا ُعدددرف بدددد) 1956و  دددف تلدددحي  املسددار السدددوفيتي حيدددا  دو  امليثدداق, أعلندددت موسددكو فدددي الثالثدددين مددن تشدددرين األو      

, وعليه  ان لإلعالن آثار مهمدة ع دى  (3)لعالن موسكو( عن استعداداا ملعاملة أتباعها بتعاون أ ثر مما  انت عليه في املاض ي

 ارشو من ا :دو  ميثاق و 

 . (4)عيه موسكو ع ى سح  مس,شاري ا العسكريين تير املرتوب ف  م من أوروبا الشرقية -1

البددددء فدددي مناقشدددات بشدددأن لث ددداء توافدددد الءدددوات العسدددكرية السدددوفي,ية مدددن تيدددر املرتدددوب فددد  م فدددي  دددل مدددن )بولنددددا    -2

 اتفاق دو  امليثاق.انغاريا ورومانيا( وان أي ىشر قوات في أي دولة من قبل دولة أخرا ابد 
 
 أن يكون وفءا

شكالت واأل مات بال رق السلمية وعده الل,وء للى الخيار العسكري   -3
ُ
 . (5)حل امل

في ضوء ذل , طالبت الءيدادة البولنديدة بدإفراء تعدديالت ع دى النظداه األساسد ي مليثداق وارشدو, لذ وفددت فدي ااتفاقيدات   

 بر اسدة  فومو دا. ومدن فانبده,  لدف (6)لة ع ى حساب دو  امليثداق األخدرا بأث ا أع ت ااتحاد السوفيتي امتيا ات مذا
 
وفددا

(, فدي التاسد  مدن تشدرين Marian Spejalski 1906-1980 )ماريدان س يخالسدكياملارشدا   نا د  و يدر الددفا  البولنددي

النظدداه األساسدد ي للميثدداق, , للددذااب الددى موسددكو والتعبيددر عددن اانتءددادات البولنديددة حددو  الءيددادة املوحدددة, و 1956الثدداىي 

                                                           

 .94نءال عن: فالدمير تيسمانيانو , املادر السابق, ص   (1)

(2)  William Tompson , Khrushchev .A Political Life, (New York,1986),P.167. 

(3) Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991 , PP. 7-8. 

(4) Lauren Crumb, Op .Cit ,PP.36-37. 

, لرسدا  قدوات عسدكرية الدى بودابسدت 1956حينمدا قدرر فدي الثداىي مدن تشدرين الثداىي ما يخ  النء ة األخيرة فءد ناقض الكرملين نفسده   (5)

 ع ى اثر تاري  انغاريا بااىسحاب من ميثاق وارشو, واذا ما سن,ناوله في الافحات الءادمة.

 

 (6) P. H. P, Memorandum w sprawie Układu Warszawskiego i Rozwoju Sił Zbrojnych RP Polska Ludowa, dok 

nr 00180 / Kier. nr 4, 1957. PP. 1-8 ;   Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The 

Warsaw Pact, 1955–1991, P. 9 . 
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, أي قبدددل يدددوه واحدددد مدددن التددددخل 1956وفددداء اانتءددداد بعدددد مدددذ رة بولنديدددة داخليدددة صددديغت فدددي الثالدددث مدددن تشدددرين الثددداىي 

  اد اارايقـــة  ـــع ,ـــ ةه  اححـــ لع  يـــظح ااق فـــد األدلـــى اةقـــرال املســـةحة املشـــ"  ة , فددداء ف  دددا:(1)السدددوفيتي الثددداىي فدددي انغاريدددا

,  مددا وافهددت (2)دةوا   ظــ ا  مــ   ةــ و االاــوق ل راــي ةو ااــدرل األدضــ    ــع مت هــدو راو,ــر  قراــ  راا"زامــ ل محــ

  بااس,ناد (3)الءيادة البولندية مشا ل بخاوص بنود النظاه العسكري, وعليه قدمت ماموعة مء رحات ثصالح امليثاق 

 ي للءيددادة املشدد ر ة مدد  تءلددي  الءددوة ع ددى دراسددة مفاددلية لهيكليددة حلددف شددما  األطل دد ي, عددن طريددق وضدد  الهيكددل الددداخ

 بمعارضددة شددديدة مددن قبددل الءيددادة السددوفي,ية, واسدديما الءا ددد األع ددى لءددوات ميثدداق وارشددو 
ددهل السددوفي,ية, بيددد ان ذلدد  فوب 

 
 
:  اد ميثـــ و راو,ـــر اـــم يةـــا يتيـــل يرمـــ  مثـــل ااظ  راالاـــيي   ييـــ  يوتةـــق املارشدددا  )ايفدددان. س  ونيدددف الدددذي صدددرح قدددا ال

 (4)"اق فـد األدلـىييظةـب ا
 
 ,, واأل ثدر مدن ذلدد  مــ ذا  وخيةـرد. اوظـ  اظضـ  وردــ  مـا  ةـف ,ـي ل األطةســ ي هظـ   , مضديفا

دعى الدى تنشدي  خددمات مكافحدة التاسدم   ددف السدي رة ع دى ال,يدو  وع دى قندوات األحدياب, لدذل  اشدتكى خروشدوف 

وع ددى نحددو عدداه  ا يعرددي ذلدد  ان  .  (5) ي ي  يــ د متيــم  ــ    اح ــست اا راظــدم ـكـ ورا متــ ةيا ا  حــ ة ااســر  ل,ومو ددا

الءيادة البولندية قدد شدككت او أنكدرت وفدود التحدالف الدذي خدده األمدن البولنددي, لكن دا فدي الوقدت نفسده شدعرت بدالحرمل 

أمدداه الددرأي العدداه مددن الاددالحيات التددي  تمتدد    ددا الءا ددد األع ددى وموظفددوُو ع ددى حسدداب الءددادة والضددبا  البولنددديين, وبددذل  

مددن اخددذ املددذ رة  فومو ددامثلددت مددذ رة فومو ددا أو  دعددوة صددريحة ثصددالح وتعددديل بنددود ميثدداق وارشددو  لكددن ذلدد  لددم يمندد  

, لغدر  مناقشدل ا مد  الءيدادة السدوفي,ية, وع دى الدرتم مدن 1956عند ذاابده للمدرة األولدى الدى موسدكو أواخدر تشدرين الثداىي 

 بءبدوٍ  مدن عامدة البولندديي
ل
دْت دون مناقشدة صدريحة لن فكرة سفرو لدم تحدو

ل
ر  

ُ
دْت وت

ل
ل ام 

ُ
ن؛ لا انده أوصدل املدذ رة, بيدد اث دا أ

ملدددة طويلددة, وفددّل مددا تددم تناولدده بعددض املهدداه الشددكلية الخاصددة بعمددل الءددوات املسددلحة البولنديددة, من ددا لىشدداء ل,نددة فددي و ارة 

ين السددددوفيت, و يددددادة بعددددض الدددددفا  لهددددا صددددفة اس,شددددارية تعمددددل ع ددددى تحءيددددق التعدددداون السياسدددد ي, وخفددددض عدددددد املس,شددددار 

 ألاميدددة بولنددددا عسدددكريا بالنسدددبة لالتحددداد السدددوفيتي,  وث دددا تضدددم    . (6)الادددالحيات ملمث دددي الددددو  األعضددداء فدددي امليثددداق
 
ونظدددرا

قواته العسكرية املكلفة بالحفاظ ع ى خ و  اتاا  موسكو م  الءدوات املتوافددة فدي أملانيدا الديمءراطيدة, ارتدأت الءيدادة 

دددانون األو  السددددوفي,ية  أعددددادة تنظدددديم قوات ددددا فددددي بولندددددا, عددددن طريددددق التوقيدددد  مدددد  الحكومددددة البولنديددددة فددددي السدددداب  عشددددر مددددن  د

                                                           

 سن,ناو  ذل  احءا   (1)

 (2) P. H. P, Memorandum w sprawie Układu Warszawskiego i rozwoju Sił Zbrojnych RP Polska Ludowa , P. 3. 

(3) P. H. P, Memorandum w sprawie., PP. 3-8. 

 انددت انالدد  ماموعددة مء رحددات حملل ددا املددذ رة فيمددا خدد  بمهدداه الءا ددد األع ددى من ددا ان يءددده تءددارير بعملدده, وان يادددر تعليماتدده مددا بعددد  (4)

ة دوليددة ع ددى الضددبا  املعينددين. للمييدددد التفتددي,,  ددذل  يادد  ان يددتم تعيددين الضددبا  مددن مختلددف الددددو  األعضدداء ويادد  ان توافددق ايددأ

 انظر:

Ibid, P, 6. 

 (5) P. H. P, Memorandum w sprawie Układu Warszawskiego i rozwoju Sił Zbrojnych RP Polska Ludowa,, PP. 

6-8 ; Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, P.83 ; 

Lauren Crumb, Op. Cit , PP 54-55. 

 (6) Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 84. 
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, التدددي منحددْت بولنددددا حددق اثشدددراف ع دددى الءددوات السدددوفي,ية املتوافدددة فدددي أراضددد  ا؛ (1), ع ددى اتفاقيدددة )مر ددي الءدددوات(1956

 عن تحديد الدعم املالي و,ع اء لشعارات مسبءة للحكومة البولندية عن اي تحر  سو 
 
فيتي ع ى األراض ي البولندية؛ فضال

 . (2)السوفيتي لءواته في بولندا

دفعدْت اتفاقيدة مر دي الءدوات فددي ان تواصدل الءيدادة البولنديدة مبادرات دا الدبلوماسددية داخدل امليثداق لتعييدي موقفهددا, اذ         

 باملعارضدة السدوفي,ية منفادلة داخدل ميثداق وارشدو تحدت ا  جبهـة اق رحْت , لقامة 
دهل لءيدادة البولنديدة, بيدد ان املء درح فوب 

, بمشددددددرو  ُعددددددرف  1957. وقدددددددر تعلددددددق األمددددددر بددددددالءوات والءدددددددرات العسدددددكرية, عددددددادت بولندددددددا فددددددي تشددددددرين األو  (3) الشدددددديدة

تضدددمن  (  لذAdam Rabaki   1909-1970, ىسدددبة الددى و يدددر الخارفيدددة البولندددي )آده رابدددا ي (4)بددد)مشرو  رابدددا ي( 

املشدرو  لىشداء من ءدة خاليدة مددن األسدلحة النوويدة فدي وسدد  أوروبدا, مد  اع دراف رسدد ي مدن  دال األملدانيتين وتشيكوسددلوفا يا 

وبولندا ع ى عده تخيين أي سالح نووي , وقد فاء ذل  املشرو  ليد  ع ى رتبدة البولندديين فدي ت دوير املبدادرات التدي تاد  

نددديم,  مدددا ان اع دددرا  أملانيدددا ااتحاديدددة ع دددى مسدددالة  -تدددؤّمن منددداطق حددددود خددد  اودر فدددي مادددلحل م الخاصدددة  واسددديما التدددي

تخيين األسلحة النووية سيضمن في ث اية امل داف امدن أملانيدا الشدرقية وتشيكوسدلوفا يا وبولنددا, وان تاعدل مدن األخيدرة فدي 

                                                           

 آده. رابدا ي  و يدر الخارفيدة -وعن بولنددا مثل اثتحاد السوفيتي  د. ت. شيفلوف  و ير الشؤون الخارفية  وو ير الدفا ,  مل.  . فو وف  (1)

, , وو يرة الدفا   ماريان. س ي,شالسكي  وقد تألفت ااتفاقية من لحددا وعشدرين مدادة من دا, عدده التددخل فدي الشدؤون الداخليدة لبولنددا

 فددي حددين أ دددت املددادة الثالثددة ع ددى اح ددراه اثحكدداه والءددوانين البولنديددة,  مددا أفيددرت املددادة الرابعددة الءددوات السددوفي,ية حمددل األسددلحة وفءددا

واملبددداىي  ات املعمدددو    دددا فدددي ال,دددي, السدددوفيتي, فدددي حدددين اشدددارت املدددادة الخامسدددة فدددي ان  دددل مدددا يخددد  اسدددتخداه الءدددوات للثكندددات لإلفدددراء

داات ايختادددة  ووسددا ل النءددل واملواصددالت  ال اقددة الكهربا يددة  املرافددق العامددة والخدددمات التااريددة  سددوف تحدددد باتفاقيددة خاصددة  للو د

,وبموفد   لإلطراف املتعاقدة.
ل
وافدق اثتحداد السدوفيتي ع دي تعدويض بولنددا عدن اثضدرار املاديدة التدي يمكدن أن تحددي  املدادة الثانيدة عشدرة

لدولددددة بولندددددا مددددن  أفعددددا  أو لامددددا  مددددن الوحدددددات العسددددكرية السددددوفي,ية او األ ددددخاص الددددذين يءومددددوا بالخدمددددة معهددددم  وسددددوف تحدددددد 

 ألحكددا
 
 للمددادة الءيمددة  ع ددى اسدداس امل الدد  التددي تءددده و وفءددا

 
مددن املعاادددة  19ه الءددانون البولندددي مددن قبددل ل,نددة مختل ددة تشددكل وفءددا

الحاليدددة. وسدددوف يدددتم عدددر  املنا عدددات التدددي يمكدددن أن تنشدددأ مدددن ال اامدددات الوحددددات العسدددكرية السدددوفي,ية ليدددتم دراسدددل ا مدددن قبدددل الل,ندددة 

ق و تفعدل مددن يددوه تبدداد  صدكو  التاددديق التددي يادد  تتعددر  املعااددة الحاليددة للتادددي 20ايختل دة ع ددي نفددم األسداس. وناددت املددادة 

أن تتم في موسكو. وتظل اذو املعاادة سارية املفعو  طوا  مدة لقامة الءوات السوفي,ية في أراض ي فمهورية بولندا الشعبية ويمكن أن 

مددن ىسددختين  ب باللغددة الروسددية   1956 ددانون األو   17. وقددد أبرمددت  فددي وارشددو فددي 21تتغيددر بموافءددة األطددراف املتفءددة بموفدد  املددادة 

 والبولندية  وصدقت  لتا النسختين. للمييد انظر: 

Hugh Collins Embry, Op. Cit, P.47; The New York Times,18 Dec 1956 , P. 18; Vojtech Mastny and Malcolm 

Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 85. 

(2) Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, Op Cit, P.9.  

(3) Vojtech Mastny and Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, Op Cit. P.10.  

(4)  P. H . P , Центральный Военный Архив, Меморандум «Варшавский договор и развитие вооруженных 

сил»Народной Республики Польша ", Документ № 96/6398,1957.PP.1-13 ; Vojtech Mastny and 

Malcolm Byrne, An Inside  History Of  The Warsaw Pact, 1955–1991, P.10, 
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, (1) تي   دا؛ بدل أيضدا مدن قبدل الءدوا الغربيدةتءارب دولي عن طريق عءد ااتفاقيات الدوليدة التدي ا يكتفدي ااع دراف السدوفي

 .  (2)   جرمرك  دقيدو وفءا ملا رسمته 

ء رحدددات التدددي قددددمت فدددي عدددالم مدددا بعدددد الحدددرب لفددد  ااشددد,با  فدددي 
ُ
بدددالرتم مدددن ذلددد   ُيعدددد مشدددرو  رابدددا ي مدددن أادددم امل

 بددين الكتلتدددين الغرب
 
يددة والشددرقية فدددي أخ ددر فم دددات أوروبددا  عددن طريدددق لقامددة من ءددة محددددودة مةاوعددة السددالح تءدددف فاصددال

  املوافهة بين ما.  

 دقيءدددا فدددي سياسدددته تمثدددل فددي اس رضددداء الشدددع  البولنددددي مدددن فهدددة,  فومو دددامددن فانبددده  اتبددد          
 
فدددي األعدددواه التاليددة مسدددارا

لشري  والءيادة السوفي,ية وأعضاء ميثاق وارشو من فهة اخرا  فءد  ان مدر ا مدا حافته للضمان األمري السوفيتي ل

الحدددودي خارفيددا,  مددا حددافو ع ددى  عامددة الحدديب الشدديوعي بعددد ان ن ددز فددي ت هيددر معظددم ااعضدداء املؤيدددين ملوسددكو, ممددا 

فسدددز  لنفسددده بمهدددارة ماددداا للمنددداورة بددددين امل الددد  الشدددعبية والسدددوفي,ية معدددا. فضدددال عددددن ذلددد , فءدددد عدددي  اىعءددداد املددددؤتمر 

  لذ تمكدددن مدددن فدددر  ايمنتددده ع دددى الحكومدددة (3)(, مدددن مكانتددده 1959ذار ا 19-10الثالدددث لحددديب العمدددا  املتحدددد البولنددددي)

, ممدا فسددز اي,ددا  للءيدادة البولنديددة امل البددة بدإفراء العديددد مددن اثصدالحات داخددل ميثدداق وارشدو, والتددي بينددت 
 
والحديب معددا

 .(4)عن طريءها مدا امتعاضها من السي رة السوفي,ية

 :ا دلى ميث و راو,ر (5) 1956ةا اث  ــــ  االووف  ة األزمة ااهظي وي

                                                           

(1) Adam Rapacki and the Search for European Security," in The Diplomats, 1939-1979 Princeton: Princeton 

University Press, 1994), pp. 289-317; 

  .1956ع ي الدين اال  : مشرو  رابا ي, مالة السياسة الدولية ,اي,لد الثاىي ,العدد الثالث ,

 ددددددف التدددددأثير ع دددددى سياسدددددة الكتلدددددة صددددداغ املدددددور  البولنددددددي واندددددد فار ابيددددد  عءيددددددة تومولكدددددا , لسددددد راتياية وظفدددددت  للسياسدددددة الخارفيدددددة ت (2)

نديم و دان تومولكدا يسد ى الدى تحءيدق ذلد  تحدت اطدار -السوفي,ية بشدان املسدالة األملانيدة مدن افدل تدامين ااع دراف بالحدد الحددودي اودر 

 ميثاق وارشو من خال  الرب  بين ماالز بولندا الخارفية واعضاء ميثاق وراشو . للمييد انظر:  

Lauren Crumb, Op .Cit ,P. 56.  

(3) Lauren Crumb, Op .Cit ,P. 57.  

(4) Andrzej Paczkowski , Malcolm Byrne and others, From Solidarity to Martial Law: The Polish Crisis of 1980-

1981: a Documentary History -National Security Archive Cold War Readers- (National Security Archive 

Cold War Readers),( Central European University Press,2007).  

.للمييد عدددن التددي عيدددرت عددن الددرفض املعلدددن للشدديوعية (1983تادددر اثشددارة للدددى لن بولندددا اسددتمرت ع دددى اددذو الشدددا لة حتدد  قيدداه انتفاضدددة ) 

 . انظر: 1981احداي بولندا عاه 

ي املوحد) وثا ق معارضة مار سية(, اعدداد, اددا حدوا وسدل   الحدامل, دار ال ليعدة لل باعدة رسالة مفتوحة للى أعضاء  الحيب العمالي البولند

 . 1981والنشر , بيروت, 

 وموقف ااتحاد السوفيتي من ا انظر:  1956للمييد عن اانتفاضة الهنغارية عاه   (5)

روحددددة د تددددوراو تيددددر منشددددورة ,  ليددددة ا داب, فامعددددة وموقددددف الدددددو  الكيددددرا من ددددا, أط 1956عبدددداس اددددادي موسدددد  , اانتفاضددددة الهنغاريددددة عدددداه  

 . 2012البارة, 

J.nos M .Rainer and Katalin Somlai  (ed), The 1956 Hungarian Revolution and the Bloc Countries Reactions 

and Repercussions , The History of the 1956 Hungarian Revolution, 2007), P. 31.  
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 وااددحا

 
مختلددف ال,واند  السياسددية ع دى خلفدْت السياسددة الادارمة التددي اتبعهدا سددتالين فدي معظددم دو  أوربدا الشددرقية اثدرا

وااقتاددادية واافتماعيددة لتلدد  الدددو , واسدديما فددي انغاريددا, لذ قاسددْت مددن تددداعيات اقتاددادية, بفعددل ااسددتغال  الوااددز 

داا ال بيعية من معادن األملنيوه وتيراا, فضال عما شهدته من تءلبات مستمرة فدي حكومات دا املواليدة ملوسدكو, ملعظم موار 

 ع ددى أوضدداعها اافتماعيدددة
 
, اامددر الدددذي  اد مددن حدددة األسددد,ياء الشددعةي ضددد السدددوفيت, والددذي تكلدددل (1)والددذي اىعكددم سدددلبا

 . (2)1953 ارية, مثلما حدي في أملانيا الديمءراطية عاه بامل البة برحيل الءوات السوفي,ية عن األراض ي الهنغ

فدددي ضدددوء ذلددد   حاولدددْت الءيدددادة السدددوفي,ية ت د دددة ااوضدددا  فدددي انغاريدددا عدددن طريدددق الءيددداه بماموعدددة تعدددديالت ع دددى 

نظددداه الحكدددم ف  دددا, من دددا اسددد,بدا  الألخاددديات ذات التوفددده السدددتاليري, بدددأخرا ذات توفهدددات لصدددالحية مءبولدددة مدددن عامدددة 

لددف 1953غدداريين, ففددي السددادس عشددر مددن حييددران الهن
ُ
تمدددو   16-1896حييددران  Nagy Imre   7  ) ايمددري نددامل,   

لذ  ( 1971شبا   5-1892آذار Mátyás Rákosi  9 )ماتيا  را وا ي(  بر اسة الحكومة, بدا من الستاليري 1958

وتر الددددددداخ ي, باملءابددددددل ا تفددددددت بتوليددددددة اثصددددددالحية يمكددددددن أن تءلددددددل مددددددن حدددددددة التدددددد ايمددددددري ندددددداملرأا السددددددوفيت لن توفهددددددات 

 . (3)منا  سكرتارية حيب العما  ااش را ي الهنغاري   را وا ي

فددي مناددبه طددويال, ن,ياددة  ايمددري ندداملبددالرتم مددن ذلدد   لددم ي ددرأ تحسددن ع ددى الوضدد  العدداه فددي انغاريددا, لذ لددم يسددتمر 

ا  اانتفاضدددة فيمدددا بعدددد مدددن فهدددة,  مدددا وفددددت التدددي عدددداا الدددبعض سددد با فدددي اندددد را واددد يالخالفدددات األيدلوفيدددة بينددده وبدددين 

التددي قددد تبعددد انغاريددا عددن ميثدداق وارشددو مددن فهددة اخددرا, لددذل   –اللييراليددة  -فددي دعواتدده ندداملالءيددادة السددوفي,ية ان تمددادي 

أ احددت الءيددادة السددوفي,ية بعددد مفاوضددات أفرت ددا مدد  ممث ددي الحدديب الشدديوعي الادديري والددر يم اليوتوسددالفي تيتددو وبعددض 

 András Hegedüs   31 ايغددوس )أنددراس, وفداءت بالسددتاليري 1955مدن منادبة فدي نيسدان  نداملميثداق وارشدو,  قدادة

  ( 1999 األو   تشرين 23-1922 األو   تشرين
 
 .(4)بدا عنه مما أدا الى  يادة الوض  سوءا

  مشدرو  معااددة 1955أيدار  فدي الخدامم مدن  ناقشت الل,نة السياسية لحيب العما  الهنغاري  في تضون ذل  

بددد  اع راضددها ع ددى أي مددن فءراتدده , لكن ددا تخوفددت 
ُ
الءددوات  مددن اىسددحابالتحددالف العسددكري الددذي تلءتدده مددن موسددكو, ولددم ت

طمأندت  توقي  ع ى معاادة م  النمسدا السدالفة الدذ ر, بيدد ان الءيدادة السدوفي,يةالعء   ورومانيا انغارياالسوفي,ية من 

                                                           

اثشدددارة للدددى لن ااتحددداد السدددوفيتي اتبددد  سياسدددية صدددارمة حيدددا  دو  اوروبدددا الشدددرقية  افدددة  لكدددن  اندددت أشدددداا فدددي انغاريدددا , لذ  اندددت تاددددر   (1)

األخيدرة  تتحمدل نفءدات ال,ددي, السدوفيتي ع دى  اراضد  ا فضددال عدن مادادرة ااخيددر لكميدات  بيدرة مدن اليورانيددوه  والغدا  ال بي دي والفحددم 

ع دددى الهنغددداريين وااسددد,يالء ع دددى املدددواد الغذا يدددة مدددن حبدددوب وخضدددروات وتيرادددا: للمييدددد انظدددر: صدددالز واخدددرون, وفدددر  العمدددل بالسدددخرة 

 .175-174,ص 1975, فان النشتين, تاريخ الظاارة الستالينية , ترفمة , فو يف سماحة, بيروت, 244املادر السابق ,ص

(2)    laszio Borhi , Hungary in the Cold War: Between the United States and the Soviet Union ,Central European 

University (Budapest, 2004), P, 223. 

   (3) Csaba Békés, And Others(, edit) , The 1956 Hungarian Revolution. A history in Documents (Budapest and 

New York: Central European University Press, 2002),P.38. 

  (4) Lauren Crumb, Op. Cit ,P 47.. 



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  181  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

لت انغاريا في الثالث عشدر مدن ايدار ميثداق وارشدو بعدد التوقيد  ع دى بندود املعااددة مد  الددو  الءيادات الهنغارية, وعلية دخ

  .(1)األعضاء 

, ليحدي تغييدرات  بيدرة ع دى شدعوب وحكومدات دو  أوروبدا الشدرقية 1956فاء خ اب خروشوف في موسكو في شبا       

, واابتعدددداد عددددن  ددددل مددددا يددددؤدي للددددى تمايددددد (2)والثءددددافي عامددددة, وذلدددد  ملددددا طددددرح بدددده مددددن أفكددددار ودعددددوات نحددددو اانفددددرامل السياسدددد ي

, األمدر الدذي وفددت بده دو  اوروبدا الشدرقية واسديما انغاريدا, خيدر وسديلة يمكدن عدن طريءهدا التعبيدر عدن (3) د  ةو ااف ة و

الحكددددم  سددددخ ها مددددن اثفددددراءات التددددي   ددددا الحكومددددات املواليددددة ملوسددددكو, وع ددددى الددددرتم مددددن قيدددداه األخيددددرة بتعددددديالت ع ددددى نظدددداه

 لحدديب العمددا  الهنغدداري فددي 1980آذار  12-1898تمددو   Ernö Gerö  8 )ليرنددو فيددرو الهنغداري, تمثلددت بتعيددين
 
(  عيمددا

  بيددددد ان ذلدددد  لددددم يمندددد  ا ديدددداد مظدددداار السددددخ   لدددددا عامددددة الهنغدددداريين, بفعددددل اثفددددراءات 1956الثالددددث عشددددر مددددن تمددددو  

نغددداري عدددن سدددخ ه عدددن طريدددق الءيددداه بسلسدددلة تظددداارات  دددان لددددا رة , لدددذل  فءدددد عيدددر الشدددع  اله(4)السددوفي,ية املتناقضدددة

لذ وصلت في الحادي والعشرين من تشرين األو , اثخبار عن محا مات املل مدين  , دوار  بار   في لعداداا (5)(Petofi )بيتوفي

العمددددا  والفالحددددين  مددددن العمددددا  بإحددددداي بو نددددان  ممددددا أدا للددددى تفايددددر األوضددددا  فددددي انغاريددددا, فءددددد نظمددددت أعددددداد  بيددددرة مددددن

وال ددالب, تظدداارات نددددت بدداثفراءات السددوفي,ية املتخددذة بحددق العمددا  البولنددديين, وفددي اليددوه التددالي, بدددأ طلبددة ال,امعددات 

 . (6)بتظاارات م البين بمنحهم الحرية الألخاية والوطنية

                                                           

  (1) P. H. P, Magyar Nemzeti Levéltár, (Munkaügyi Minisztérium), 276. Dok . F. 53/229. 1-4. 

ء من  خ اب خروشوف الف ات املثءفة في انغاريدا  فرصدة للتعبيدر عدن آرا  دا وطدرح أفكارادا, وقدد انل دي الهنغداريون الفرصدة عدن طريدق لىشدا  (2)

النددددوادي والحلءددددات الثءافيددددة , من ددددا  راب ددددة طددددالب ال,امعددددات التددددي  عيددددروا  ف  ددددا عددددن سددددخ هم ع ددددى األوضددددا  العامددددة فددددي الددددبالد وامل البددددة  

 بإصالحها , و,يااد  قيادة لدارية فديدة و,عادة النظر في اثحكاه التي صدرت بحق املعارضين السياسيين.   للمييد: انظر. 

Csaba Bekes and others, Op .Cit, P. XXXI. 

 . 50عباس اادي موس  , املادر السابق , ص ,   (3)

 ؛  2006, تشرين الثاىي ,1717انغاريا الثورة املشواة , فريدة املناضل العربي, العدد (4)

George Mikes ,The  Hungarian Revolution ( London, 1957) P. 72. 

, لذ 1848ري  الهنغاري ساندرا بيتوفي, الذي ناضل من افل استءال  انغاريا عن الدولدة النمسداوية :  ىسبة للى الشاعر الوطةاف و يسور ع  (5)

سسددت عددداه 
ُ
دان لهدددا دور   بيدددر  فددي قيدددادة حر ددة اثصدددالح فدددي انغاريددا  تحدددت قيددادة فوليدددا رافددد   التددي سدددعت عددن طريدددق الحلءدددات 1955أ , و د

ءيددادة الهنغاريددة الددى ات دداه الدددا رة بأث ددا تعمددل ضددد النظدداه . للمييددد انظددر  حيدددر عبددد النءاشددية  للددى ت بيددق النظدداه ااشدد را ي ممددا دفدد   بال

 .51؛ عباس اادي موس  , املادر السابق ,ص 108الرضا, املادر السابق, ص 

؛180حيدر عبد الرضا , املادر السابق, ص (6)  

Michael Korda , Journey to a Revolution: A Personal Memoir and History of the Hungarian Revolution of 

1956,2007. 
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 لتد  األحدداي فدي بولنددا  خدرمل آاف العمدا  الهنغداريين للدى حديءدة بيدرن 
 
(, لذ يوفدد تمثدا  Bern Garden) وتأييددا

, وع ددى الددرتم مددن مسدداندة الهنغدداريين لتظدداارات العمددا  البولنددديين؛ لا أن باطن ددا (1)1848ال,ندددي البولندددي يعددود لعدداه 

 ان يعير عن السخ  املوفه ضد الحيب الهنغداري وقيادتده املواليدة ملوسدكو, لدذل  حمدل املتظداارون شدعارات طدالبوا ف  دا 

 واثفدرامل عدن املعتءلدين السياسديين  و,خدرامل الءدوات السدوفي,ية مدن انغاريدا ات سياسية لقتاادية شداملة بإفراء لصالح

 .(2)ثم عممت م ال  مماثلة بين مختلف سكان بودابست

لدددم يحدددو املتظدددداارون بأيدددة  لفابددددة حدددو  م ددددالم م, لدددذا  تادددداعدت حددددة التددددوتر وتحولدددت التظدددداارات الدددى انتفاضددددة 

, ومءدددرات الحدديب الحدددا م, بعددد أن اقتحموادددا بواسدد ة األسدددلحة (3)تفضددون مدددن حددرق مح دددة اثذاعددةصدداخبة, اذ تمكدددن املن

 لسدتالين, األمدر الدذي دفد  بالءيدادة 
 
التي حالوا عل  ا من بعض ق عات ال,ي, املتعاطفة معهم,  ما اسء وا تمثداا  بيدرا

  أعدداد  بيدرة مدابين قتيدل وفدري , وقدد تناقلدت مح دات الهنغارية لع اء األوامر الى الشرطة بإطالق النار, مما أدا الى وقو 

 Free Europe Radio( (4)اثذاعة اسيما )لذاعة اوربا الحرة 
 
 . (5), اانتفاضة, األمر الذي منحها صدا  واسعا

, وعندد سدما  تاداعد (6)فدي  يدارة للدى يوتوسدالفيا مدن افدل ت بيد  العالقدات ليرندو فيدروفي خضم تل  اثحداي  ان 

: اث 
 
",  اد األمـ  صـتب ريوطةـب مت ح ـة اـ  تةحداي ال,ارية في بودابست اض ر للعدودة, لذ عّيدرل عدن تلد  األوضدا  قدا ال

وبندددداء  ع ددددى ذلدددد , طلدددد  فيددددرو فددددي تمدددداه السدددداعة السادسددددة مددددن مسدددداء يددددوه الثالددددث والعشددددرين مددددن تشددددرين األو  مددددن )يددددوري 

املفددو  فددي بودابسددت السددماح للحاميددة السددوفي,ية  (, السددفير السددوفيتيYuri Andropov 1914-1984 اندددروبوف 

 .(7)املتوافدة خارمل بودابست بالدخو  الى املدينة من أفل قم  اانتفاضة

دان         مددن فاندد  آخددر, انءسددم الددرأي داخددل موسددكو حددو  اثفددراءات الوافدد  اتخاذاددا حيددا  األ مددة فددي انغاريددا, مددن م مددن  د

دان آخددرون يددأملون ب,سددوية -لرسددا  املييددد مددن الءددوات الددى بودابسددت أي -   مســ ددال  ىريــة يددرا ضددرورة لرسددا  , بينمددا  د

                                                           

ْت اوروبدددددا عدددداه  (1) دل دددده 
ل
سلسدددددلة مدددددن الثددددورات الءوميدددددة ,ففدددددي انغاريددددا انددددددلعت الثدددددورة ضددددد  اسدددددرة ا  ا سدددددبورغ فددددي محاولدددددة لتحءيدددددق   1848ش

اسددديما   ت البولنديدددةااسددتءال  عدددن السدددي رة النمسددداوية, وقدددد شدددار  فدددي الثدددورة عددددة  خاددديات من دددا سددداندرا بيتدددوفي وبعدددض الألخاددديا

 اةري بيرن الذي خلد ذ را في تمثا  له في انغاريا للمييد انظر: 

Andras Gero, Modern Hungary society in the making, translated by James Patterson and eniko koncz,( 

Budapest, 1993),PP .92-93 

(2)   Csaba Bekes and Others, Op .Cit, P, 23.. 

 اندددت قيدددادة الحددديب الهنغددداري قدددد سدددمحت لدددبعض قدددادة التظددداارات بالددددخو  للدددى مءدددر اثذاعدددة مدددن افدددل التفددداو  وااتفددداق ع دددى بعدددض   (3)

الادديغ, بيدددد ان تددأخر  الوفدددد بدددالخرومل اقلددق املتظددداارين الددذين خشدددوا مدددن عمليددة اعتءدددالهم ممددا دفددد     دددم مهافمددة مءدددر اثذاعددة ومدددن ثدددم 

 لحراقها . 

George Mikes, Op .Cit, P.73 

ملنااضدة  شدرق أوروبدا ووفهدت بث دا للدى   1950ي عداه بتأسديم لذاعدة أوروبدا الحدرة فد الوايات املتحددة األمير يدةامت : قإذادة  روب  احح و  (4)

  بار العالم. ايحاوات التي تءوه   ا الحكومات ااش را ية لعي  مواطن  ا عن أخ

(5)   Csaba Bekes and Others, Op .Cit, P, 23.. 

 (6) Erwin Schmidl And Others, The Hungarian Revolution 1956,( Osprey Publishing,2006), P,124. 

(7) Hugh Collins Embry, Op. Cit,  P. 80. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
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. فءددد طالدد  اندددروبوف, ضددرورة لرسددا  قدوات لضددافية الددى بودابسددت مددن افددل قمدد  اانتفاضددة, بعددد األ مدة بددال رق السددلمية

لن التددخل تيدر  ي عدن  ثد ان  ,يت الءيادة الهنغارية من الءضاء عل  ا, باملءابل وفد خروشوف الذي  ان يتداب  اثحددا

الرسد ي قددد يعّءدد األمددور انالد , لددذل  دعدى الددى عءدد افتمددا  مد  قددادة ميثداق وارشددو ملناقشدة أحددداي انغاريدا واثطددال  ع ددى 

تشددرين  Mikhail A. Suslov 21, )ميخا يددل سوسددلو تددداعيات األ مددة وسددبل معال,ل ددا, واق ددرح ارسددا  وفددد بر اسددة 

لالفتمدا  مد  أعضداء  ملكت  السياسد ي للحديب الشديوعي السدوفييتي ( أحد أق اب ا1982ي  انون الثاى 25-1902الثاىي 

 :(1) الحيب الهنغاري وتءييم الحالة انا 
 
 اد , اذ خش ي خروشوف من تددار  املوقدف فدي انغاريدا, وقدد صدرح عدن ذلد  قدا ال

 .(2) اار    ع هظي وي  ي ةاة ار  

كو عسدددكريا قدددد يفدددت  فم تدددين ضدددداا, األولدددى فدددي بولنددددا والثانيدددة فدددي يظهدددر أن الءيدددادة السدددوفي,ية رأت بتددددخل موسددد

انغاريددا, وذلدد  قدددد يفسددز اي,ددا  لددددو  امليثدداق األخددرا السدددير ع ددى خ اامددا وامل البدددة بااسددتءال  عددن ميثددداق وارشددو. وقدددد 

ت فددي توظيددف ميثدداق ي,بدادر الددى الددذان عدددة تسدداؤات من ددا ,  يددف تعاملددت موسددكو مد  األ مددة فددي انغاريددا؟ واددل ن ددز السددوفي

 وارشو لهذا الغر , وما او رد حكومات دو  امليثاق ع ى ذل ؟

فددي الرابدد  والعشددرين مددن  األرلــىفدي ضددوء ذلدد   يمكددن تءسدديم التعامدل السددوفيتي مدد  األ مددة الهنغاريددة ع ددى مدرحلتين, بدددأت     

السوفي,ية طال  ف  ا لرسا  الءوات الى عندما بعث السفير السوفيتي اندروبوف, مذ رة الى الءيادة , 1956تشرين األو  

دان يسدد ى بددان تكددون عمليددة  بودابسددت مددن افددل قمدد  األنتفاضددة, بندداء  ع ددى طلدد  مددن حكومددة فيددرو, والددرا ز أن خرشددوف  د

( ر ديم Ivan Serov 1954-1958  التددخل العسدكري عمليدة رسدمية وشدرعية, ولدذل   لفدت موسدكو )ايفدان سديروف

ددان الءدددوات املسدددلحة, باثشدددراف ع دددى )Ivan Malyeninو)ايفدددان مددداليينين, K.G.B (3)فهدددا  ايخدددابرات  , نا ددد  ر ددديم أر د

 . (4)عسكرة خارمل  بودابست بالدخو  الى املدينة وقم  اانتفاضةالعمليات العسكرية , لذ أوعيْت للى الءوات السوفي,ية امل

دّدرل عددداا ببضدعة آاف لتكد
ُ
ون بمثابدة عدر  ذي طداب  نف د ي يبدين يظهر لن الغر  من دخو  تل  الءدوات التدي ق

الءوة الداعمة ل,هود فيرو في قم  ااض رابات, ولتحمل الوطنيين للى ال راف , لذل  تحر ت الءوات لحماية مءر الحيب 

, وفدي يدوه واليرملان والسفارة السوفي,ية, وال رق وال,سور الحيوية, واش,بكت مد  املنتفضدين وأوقعدت العديدد مدن الضدحايا

                                                           

(1) Hugh Collins Embry, Op. Cit,  PP. 80-81. 

 ؛114ضا , املادر السابق, صحيدر عبد الر   (2)

Erwin Schmidl, And others, Op.Cit,P.144; Neal V. Buhler, The Hungarian Revolution ,( New York 1957), P 

.358. 
 

(3)КГБ : الروسد ي اختاددارا لالسدم)сности́абезоп рственной́агосуд т́еКомит   تعرددي ل,ندة أمدن الدولدة  ادو فهدا  ايخددابرات ( و

سم في 
ُ
 .1991تشرين األو   11  وتفك  في 1917 انون األو   20السوفيتي  أ

(4)   David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, P .116. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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,  ادت حدددددة اانتفاضددددة بعددددد ان اسددددتخده الوطنيددددون األسددددلحة التددددي خلفهددددا ال,ددددي, مددددن تشددددرين األو   والعشددددرينالخددددامم 

 . (1)الهنغاري 

وع ددى أثددر وصددو  أخبددار اانتفاضددة للددى مندداطق الريددف اشددتد الءتددا  بددين الددوطنيين والءددوات السددوفي,ية,  مددا ندددد الددر يم     

  د شرين األو , اثفراءات السدوفي,ية الءمعيدة املتبعدة بحدق الهنغداريين قدا ال:األمير ي لييث اور في السادس والعشرين من ت

ا جــــ ا ال ااســــر ي ية  ــــدل دلــــى اد اال حــــ ة ااســــر ي ي ظــــل  ــــع هظي ويــــ  ا اــــوي او  ــــع ا و اهــــ   راــــس  ححي يدهــــ  مــــا 

سددوفيتي فدي دو  أوربددا الشدرقية تحددت . ومددن فانم دا انتءدددْت الخارفيدة األمير يددة فدي بيددان لهدا اسددتمرار التددخل ال (2)ااتـدراد 

 " 
 
درد اححــق  ــع  د يةروــرا  ــع هظي ويــ  ييرجــب ميثــ و راو,ــر إال  د ذاــك ال مضددلة امليثدداق مواددحة  د ـكـ د ااســر يل يــد 

يتطـــ  ,ـــ دية إىيـــ ة ا ـــط ان ةاىلـــع  ريح غـــع ااوأ يـــد دلـــى ااـــ  م مـــا ذاـــك   وـــه  ـــع راـــل ااـــوخدام اـــرال اال حـــ ة 

          .(3)"    دلى طةب ما اححةرمة ااهظي ويةااسر ي ي يلب اد يوم يظ 

  اد من تعءيد مهمدة موسدكو فدي لدارة      
 
يتضز مما سبق ان دخو  الءوات السوفي,ية في تل  املرحلة  ان خ أ لس راتيايا

يدة الدى األ مة, فءد أندماْت تل  الءوات مباشدرة مد  حكومدة فيدرو املرفوضدة مدن عامدة الشدع , وحولدت ااحتاافدات ايحل

انتفاضدة شدعبية مضدادة للسدوفيت, فضدال عدن ذلد , فءدد  دان عدددد تلد  الءدوات صدغيرا فددا لءمد  تلد  اانتفاضدة, لدذا لددم 

يعدددددد بإمكدددددان السدددددوفيت سدددددحم م بسدددددهولة دون ان يفءددددددوا ايبدددددل م, فضدددددال عمدددددا أحدثتددددده اانتفاضدددددة مدددددن صددددددا واسددددد  دفددددد  

تبعددة فددي انغاريددا, واسدديما وان الخارفيددة األمير يددة سددبق وان دانددت بالخارفيددة األمير يددة بالتنديددد بالسياسددية السددوفي,ية امل

السوفيت وسياسل م في بولندا, لذا خش ي السدوفيت مدن تدأ ه العالقدات مدن فهدة, وفسدز اي,دا  للوايدات املتحددة بالتددخل 

 في شؤون أوربا الشرقية من فهة اخرا, مما ي دد النفوذ السوفيتي ف  ا.

لسوفي,ية ضرورة تءليل حدة التوتر في انغاريا, لكي ا تاب  في موض  ياعلهدا وفهدا لوفده مد  الوايدات ارتأت الءيادة ا       

املتحدددة األمير يددة, عددن طددرق الءيدداه بماموعددة لفددراءات, من ددا تعددديل نظدداه الحكددم ف  ددا, وسددح  الءددوات السددوفي,ية خددارمل 

لدى بودابسدت لت بيدق السياسدة السدوفي,ية ال,ديدددة, ل سوسدلو بودابسدت, وفدي الثدامن والعشدرين مدن تشدرين األو , توفده 

وقد توصل األخير الى ن,ياة مفادادا, ان فيدرو تيدر مؤادل لءيدادة الدبالد ن,يادة سياسدته املتخب دة وخالفاتده اايدلوفيدة مد  

دددان يعدددداىي مندددده الحدددديب الهنغدددداري  ايمددددري نددددامل ءيددددادة لددددذل  ارتددددأت ال. التددددي أاملتدددده لدارة الددددبالد,  فضددددال عددددن, التفكدددد  الددددذي  د

فدددددي يدددددوه التاسددددد  ر اسدددددة الحكومدددددة  ايمدددددري ندددددامللبعددددداد فيدددددرو مدددددن منادددددبة و,عدددددادة تدددددولي تحدددددت ضدددددغ  اانتفاضدددددة السدددددوفي,ية 

                                                           

(1)  Bulgarian Military Intelligence information on the Situation in Hungary and Poland, I Novmber, 1956, P. 

5,Quoted in C . W. I. H. P     . 

(2)  The New York Times, 26 October 1956, P.1.  

 ؛110حيدر عبد الرضا , املادر السابق, ص (3)

  Hugh Collins Embry, Op .Cit,  PP. 82-83; The New York Times, 27 October 1956, P.1. 
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 يسـ ى إلـى بـحب ااقـرال وأنده سدوف  ,لذ أعرب األخير عن أملده فدي الشدع  الهنغداري  ,1955من تشرين األو   والعشرين

 .(2)  والشرطة ال,ديدة  ودعى للى لفراء اانتخابات حرة    ما ساند عمل قوات ال,ي, (1)ااسر ي ية ما هظي وي  

ددق ماموعددة أاددداف من ددا,  ايمددري نددامليبدددو ان الءيددادة السددوفي,ية قددد اعتءدددت ان لعددادة تددولي       حّء 
ُ
لر اسددة الحكومددة قددد ت

ءو لهدددا ومليثددداق تءليدددل الضدددغ  الشدددعةي واسددديما ان عودتددده تحّءدددق ابدددر  م الددد  املنتفضدددين,  مدددا تأملدددت ان يعلدددن األخيدددر وا

في بولنددا ممدا يضدمن اسدتمرار ايمنل دا ع دى النظداه ال,ديدد, فضدال عدن, أث دا قدد أوصددت   فومو اوارشو ع ى ترار ما فعله 

 األبواب بوفه التدخالت األمير ية في شؤون دو  أوربا الشرقية.

 من ا, بأن وفود وحدات ال,ي, السوفيتي في انغاريا يمكن أن لذل  و      
 
يكون س با لتداور الوض  بشدكل أ يدر ومدن ادرا ا

وعليددده  أعلدددن املكتددد  ثدددم قدددد يددددخلها ذلددد  فدددي موافهدددة مددد  الوايدددات املتحددددة األمير يدددة, وادددذا مدددا لدددم يكدددن يحبدددذو السدددوفيت. 

السياسدددد ي للحدددديب الشدددديوعي السددددوفيتي فددددي الثالثددددين مددددن تشددددرين األو  عددددن اثفددددراءات التددددي سددددت,بعها الءيددددادة السددددوفي,ية فددددي 

 . (3)وباري دو  امليثاق فيما يخ  طبيعة العالقات الءا مة وما يخ  السيادة الوطنية انغاريا

أصدرت تعليمات للءيادة العسكرية بسح  وحدات ال,ي, السوفيتي من بودابست  والددخو  وفي اذا الادد  

ّيدرْت الءيدفي مفاوضات م  فمهوريدة انغاريدا لغدر   :  ادة السدوفي,ية عدن ذلد  ااىسدحاب السدوفيتي من دا بشدكل تداه, وقدد عل

اد ااقيــ ةو ااســر ي ية مســـوتدو اةــدىرل  ــع مف ر ـــ ل مظ اــ ة مــ  جيهرويـــة هظي ويــ  ر   هــ  مـــا ةرل ميثــ و راو,ـــر 

,  مدا ت درق اثعدالن ع دى اخ داء املاضد ي  ووعدد ب نداء عالقدات تسد,ند  (4) يي  يخص  راجد ااقرال ااتسة ية  ع هظي وي  

املتعلءدددة فدددي املسددداواة فدددي الحءدددوق,  مدددا تنددداو  مسدددألة لعدددادة النظدددر مددد  الددددو  ااشددد را ية األخدددرا   -اللينينيدددة  -ع ددى املبددداد   

 .(5) بخاوص املس,شارين السوفيت املتمر يين في دو  أوروبا الشرقية ومرافعة ميثاق وارشو م  الدو  األعضاء

األولدى, بأنده قدد تميدا بدال ردد والتنداقض والوقدو   وع ى نحو عداه  يمكدن ان نادف التعامدل السدوفيتي لال مدة أثنداء املرحلدة     

 
 
فددي بعددض الهفددوات أبر اددا, دخددو  الوحدددات العسددكرية الددى بودابسددت, ممددا فعددل مددن السددوفيت فددي موضدد  املعتدددي وعرضددة

لالنتءددداد واسدددديما مددددن قبددددل الوايددددات املتحدددددة, ومددددن بددددين التنددداقض فددددي السياسددددية السددددوفي,ية, فددددي تلدددد  الاددددورة ذات املغدددديا 

االاي التي فاء   ا لعالن الثالثين من تشرين األو , لذ من تير ايحتمل ان يكون السوفيت قدد اخدذوا فكدرة ااىسدحاب الت

ددان بمثابدددة منددداورة تكتيكيدددة لتخفيدددف التدددوتر و سددد   مدددن انغاريدددا ع دددى محمدددل ال,دددد, والدددرا ز ان الغدددر  مدددن ذلددد  الءدددرار  د

 الوقت لتاب  موسكو في موض  أفضل للمساومة .

                                                           

(1)   Raymond L. Graatow, Soviet Military Politics: Historical Analysis (New York: Frederick A. Breger , 1966), 

P. 165. 

(2) Howard Jones ,Op. Cit, P, 30 ; Erwin Schmidl And Others, Op. Cit , P .  125.   

(3) John Michael Montias, Communist Rule in Eastern Europe , in:  Foreign Affairs American Quarterly 

Review, Vol.43, No.2, (New York, Jan 1965),P.331. 

(4) Csaba  Bekes, And Others , Op. Cit ,. P.345. 

(5) David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op .Cit,PP.116-17. 
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ْر        الى لتبا  خٍ  منفرٍد للوصو  للى حل سياس ي لال مة, فمن ناحيدة حداو  اسدتعادة الهددوء  ايمري ناملومن فانبه لم ُيش 

 ليدداام بت بيددق  ددل النءددا  األسدداس التددي ذ راددا فددي برنددامج حكومتدده 
 
عددن طريددق ال لدد  مددن الددوطنيين للءدداء أسددلحل م, واعدددا

حداو    -مدن ناحيدة أخدرا  -ية, و,عادة ايكلدة العالقدات السدوفي,ية الهنغاريدة ال,ديدة, والءياه ببعض اثصالحات اافتماع

لقنا  السوفيت بإفراء تغييرات ضرورية ثعادة تأسيم نظاه الحكم, بيد ان ذل  لم يمن  من تأ ه العالقات بين ال رفين 

لقدددرار نظددداه مدددن تشددرين األو , أعلدددن للدددوطنيين, ففدددي الحددادي والثالثدددين  نددداملمددن فديدددد, بفعدددل التنددا ات الكبيدددرة التدددي قدددمها 

تعدد األحياب, الءا م ع ى أساس تحالف األحياب التي ظهرت في ث اية الحرب العامليدة الثانيدة, مد  أىشداء حديب فديدد)حيب 

العمددا  ااشدد را ي(,   مددا أعلددن فددي الوقددت نفسدده تشددكيل مالددم و راء فديددد يتددولى فيدده الشدديوعيون ثالثددة مءاعددد مددن أصددل 

املتضدددمن سدددح  فميددد  الءدددوات  اثعدددالن الدددذي أدلدددت بددده الءيدددادة السدددوفي,ية فدددي الثالثدددين مدددن تشدددرين األو ,, ورفدددض سدددبعة

السددوفي,ية مددن انغاريددا, باسددتاناء تلدد  املتمر ددية بموفدد  اتفاقيددات ميثدداق وارشددو, لكوندده خددالف مددا ذ ددرو السددوفيت مسددبءا 

ة ذلدد  األفددراء   وطالبددْت بااىسددحاب الفددوري ل,ميدد  عددن ااىسددحاب الكامددل مددن انغاريددا, وقددد انتءدددت الخارفيددة الهنغاريدد

 . (1)الوحدات السوفي,ية من انغاريا

در موسدكو عدن قرارادا  -السدوفي,يةالعالقدات  أسهمْت تل  السياسة للى حدوي شر  في مسدار 
ّ
الهنغاريدة, ن,يادة تنك

خدددرا, وادددذا مدددا لدددم تءبدددل بددده الءيدددادة مدددن فهدددة ا نددداملمدددن فهدددة, واملكاندددة التدددي حظدددي   دددا بسدددح  قوات دددا مدددن األراضددد ي الهنغاريدددة 

ان النظاه السياس ي في انغاريا في حالة اث يار والحيب يعاىي من الضعف والتفك , لذل  ابدد مدن السوفي,ية, التي وفدْت 

لعددادة ترسدديخ النفددوذ السددوفيتي عددن طريددق قمدد  اانتفاضددة عسددكريا, واددذا مددا عيددر عندده الءا ددد العدداه لءددوات ميثدداق وارشددو 

" :
 
 .(2)يلب ااوح ك  ربس دة  ع هظي وي  ا ل  رال األراد قا ال

ددد األو  مددن تشددرين الثدداىي          بدايددة للمرحلددة الثانيددة التددي أدارت ف  ددا موسددكو اا مددة فددي 1956فددي ضددوء ذلدد   يمكددن أن ُيعل

ددان لإلعدددالن الدددذي صدددرح بددده  عدديدددة الحيبيدددة, عدددن ت بيدددق نظددداه الت نددداملانغاريدددا والتدددي تمثلدددت بالتددددخل العسدددكري املباشدددر, و د

دْن تددأثير  وايحداوات ااسدتءاللية عددن ميثداق وارشددو, قدد أسدهم بشددكل  بيدر فددي البددء بالعمليددات العسدكرية, وذلد  ملددا  دان لدده م 

 للماالز السدوفي,ية فدي انغاريدا وأوربدا 
 
فاعل في تغيير طبيعة و,بعاد العالقة بين ال رفين  واسيما أنه شكل ت ديدا مباشرا

ددمل مددن أاميددة الحدديب الشدديوعي فددي السياسددة الهنغاريددة, وحددره موسددكو مددن أدات ددا الر يسددة فددي الشددرقية بشددكل   , عدداه, فءددد حل

 فدي فميدد  لنحداء املن ءددة, 
 
الحفداظ ع ددى مكانل دا فددي انغاريدا, فضددال عدن تخددوف السدوفيت ان يأخددذ ذلد  اثعددالن صددا واسددعا

 .  (3)خرا, وامل البة بالخرومل عن ميثاق وارشو مما يؤدي للي قياه ضغوطات مشا  ة في دو  اوروبا الشرقية األ 

                                                           

(1)  David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op .Cit,P.117. 

   (2)  David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, PP. 117-18;  Hugh Collins    Embry, Op. Cit,  P.83; Csaba  

Bekes, And Others , P.345. 

اد السددوفيتي اثسددرا  فددي افتيدداح انغاريددا من ددا الخشددية التددي الددى فاندد  تلدد  اثحددداي,  انددت انالدد  ماموعددة عوامددل خارفيددة دفعددت بااتحدد  (3)

انتابددددت خروشددددوف فددددي ان عددددده تدددددار  الوضدددد  فددددي انغاريددددا قددددد يفسددددز اي,ددددا  لدددددخو  الءددددوا ااميرياليددددة ف  ددددا  واسدددديما الوايددددات املتحدددددة 

لحفدداظ ع ددى الدددنظم الشدديوعية انددا , مددد  األمير يددة,  والدددعوات مددن بعدددض  عمدداء الشدديوعية  واسددديما ماوت دد ي توىددغ وتوتليدداتي ااي دددالي ل
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وفددق مددا تءددده  وعءدد  أن  ادت يوتوسددالفيا مددن مخدداوف السددوفيت فددي ان انفاددا  الهنغددار قددد يددودي الددى اث يددار النظدداه       

يل مددددن مناددددبة, وتشددددك نددددامل  قددددررت الءيددددادة السددددوفي,ية تعييددددي قوات ددددا األمنيددددة فددددي بودابسددددت, والتدددددخل و, احددددة (1)ااشدددد را ي

و يددر الدددفا  الهنغدداري فددي األو  مددن تشددرين  (Pal Maltie 1917-1958 حكومددة مواليددة ملوسددكو  لذ ذ ددر )بددا  مدداليتير

الثددداىي, بدددأن السدددوفيت قددداموا بتعييدددي قدددوات م العسدددكرية فدددي بودابسدددت, وطّوقدددت فميددد  املنشدددات الر يسدددية ف  دددا بمدددا فدددي ذلدددد  

, انددددربوف السدددفير السدددوفيتي وطلددد  منددده توضددديحا بشدددان ندددامليدددة فاسدددتدعى . اامدددر الدددذي أثدددار الحكومدددة الهنغار .(2)امل دددارات

:  التعييدديات العسددكرية ال,اريددة, وحدداو  الددذااب بنفسدده الددى موسددكو للءدداء خروشددوف, بيددد اندده تلءددى لفابددات متناقضددة من ددا 

فدي الثداىي مدن  ندامل. وبعد ان  ,دي مدن الحادو  عدن سد   مءند , صدرح ي د ااوح ك ل األى  و  ام  ةا ار   لي   سيط 

 Dag داغ امرشددددولد تشدددرين الثدددداىي, ع ددددى ضددددرورة سددددح  فميدددد  الءددددوات السددددوفي,ية مددددن انغاريددددا, ثددددم بعددددث مددددذ رة للددددى )

Hammarskjöld 29   ددددانون األو   18-1905تمددددو (  األمددددين العددددداه لألمددددم املتحددددددة  أبلغدددده أن انغاريدددددا رفضدددددت 1961 د

  لذ فدداء فدي ندد  املدذ رة التددي (3)والددو  الكيددرا الددفا  عددن حيادادا معااددة وارشدو  وأعلنددت الحيداد وت الدد  األمدم املتحدددة

 : ايمري ناملبعث ا 

ــل  ةرمــة هظي ويــة ااشــت ية  قــ وي  مت ــدو   شــ د ةىــرل ر ــدال دســة ية اــر ي ية جديــدو إلــى هظي ويــ ا راــد     
 
  ةق

وي  راد" ض  شدو دلى ةىرل ااودعى ااسيد وفس  ملة  اارزوا  ااسيد اودوبر  ااسف   ااسر ي ي املفرض  ع هظي 

اار دال ااتسة ية رط اـب ي ال وـح ن اافـروم رااسـ    اوةـك اار ـدالا ر دةـا اد  ةرمـة هظي ويـ  اوحوـحب مـا 

 .(4)ميث و راو,ر رتتةا  ع وف  اارال  ي ةه  رإوه   طةب ما األمم املوحدو رما اادرل ااةب    ي ية  ي ةه  

ذلدد  الشدديوعي الددذي عددا  فددي ااتحدداد السددوفيتي وع ددى علددم باثمكانددات  ايمددري ندداملون مددن تيددر ال بي ددي ان يكددىعتءددد لندده      

 للغاية, عندما اعتءدد بدان السدوفيت سديءبلون الحيداد الهنغداري, لدذل  يمكدن ان ىعدد تادريحه 
 
السوفي,ية ان يكون ساذفا

نددده لددرد  مددا وفدددد بدده مددن اسدددتعدادات بمثابددة محاولددة يادسددة اددددفت ع ددى األر ددز للدددى تعب ددة الددرأي العددداه الدددولي فددي محاولددة م

ددان سدددابءا تيدددر  سدددوفي,ية للءيددداه بافتيددداح انغاريدددا,  مدددا انددده قدددّدهل األسددداس الءدددانوىي للمسددداعدات او التددددخل الغربدددي الدددذي  د

ُصددده الءددادة السددوفيت بإصددرار الحكومددة الهنغاريددة ع ددى تددر   باملءابددل . متوافددق مدد  انغاريددا  وث ددا عضددوا فددي ميثدداق وأرشددو

حدوي مثل اكذا اىشءاقات في الددفا  عدن  انشو  ووفدوا بأن األمر لم يتعلق   نغاريا وحداا؛ بل تااو  ذل , ميثاق وار 

                                                                                                                                                                                     

ذل  فان أ مة السورم التدي أصدابت الغدرب بالشدلل قدد اع دت فرصدة للسدوفيت بالتددخل والءضداء ع دى اانتفاضدة تحدت ت داء الءضداء 

 انظر.  ع ى اافكار للييرالية واو ما سّر  عملية الغيو  الى فان   قرار انغاريا بااىسحاب من ميثاق و,عالن حياداا. للمييد:

Erwin Schmidl , And Others, Op. Cit, P.180; David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op .Cit, PP. 118-19. 

 .31,ص 1982اتا حسين واخرون, ااتحاد السوفياتي وحلف وارسو, املؤسسة العربية للدراسات والنشر, بيروت,  (1)

 (2)  David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, P.118. 

(3) Csaba Békés, The Neutrality of Hungary in 1956, in Neutrality -  "Neutrality - Illusions and Reality",( Center 

for Security and Defense Budapest, Research, 1997) P .111; The New York Times, Novmber,1956.P. 15.  

(4)  P. H . P, Imre Nagy's Telegram to Diplomatic Missions in Budapest Declaring Hungary's Neutrality, Doc. 

No,3,Nov, 1956. P. 3. 
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تشيكوسددلوفا يا  وأملانيددا  -بالنسددبة لالتحدداد السددوفيتي, مثددل بولندددا  -لسدد راتياية-املن ءددة العا لددة, قددد تن,شددر للددى دو  أ ثددر 

 ذل  ابد من الءياه بمعال,ة سررعة  للحفاظ ع ى النظم الشيوعية انال .الديمءراطية مما ي دد نفوذ السوفيت ف  ا, ل

في محاولة أخيرة من افل ت د ة املوقف, افتم  في الثالث من تشرين الثاىي  وفد انغاري, ضم و يدر الددفا  مدالتير ور ديم   

ددان ال,دددي,, مددد  ممث دددي ااتحددداد السدددوفيتي فدددي مءدددر ال,دددي, السدددوفيتي فدددي بودابسدددت, للتفددد او  مدددن افدددل سدددح  الءدددوات أر د

, ايمدددري نددداملالسدددوفي,ية مدددن انغاريدددا, ع دددى ان تعدددد  األخيدددرة عدددن قدددرار حيادادددا, لا أن الءيدددادة السدددوفي,ية أصدددرت ع دددى لبعددداد 

وتشددكيل حكومدددة مؤقتددة ف  دددا  ممددا دفددد  بددداألخير ال لدد  مدددن الوفددد لث ددداء املفاوضدددات والعددودة الدددى بودابسددت, بيدددد ان الءيدددادة 

لدددى قدددوات األمدددن الءدددبض ع دددى الوفدددد الهنغددداري, وأصددددرت األوامدددر الدددى قوات دددا فدددي الرابددد  مدددن تشدددرين الثددداىي السدددوفي,ية أوعددديت ل

 . (1) والعودة بالهيمنة الشيوعية ال  ا ايمري ناملبالتدخل وافتياح انغاريا و, احة 

يوبعددة(, وبإشدددراف وفددي صددباح يددوه الرابددد  مددن تشددرين الثدداىي, بددددأ اافتيدداح السددوفيتي لهنغاريددا تحدددت اسددم )عمليددة ال

فو ددوف وايفدددان  ونيددف الءا دددد العدداه مليثددداق وارشددو, وع دددى الدددرتم مددن اسدددتمرار بعددض وحددددات ال,ددي, الهنغددداري باملءاومدددة 

لعددددة ايددداه, لكن دددا اىسدددحبت بعدددد ذلددد  فميعدددا نحدددو النمسدددا, وتمكدددن السدددوفيت فدددي تضدددون اقدددل مدددن أسدددبو  مدددن الءضددداء ع دددى 

  وبندداء  ع ددى ذلدد  اوعدديت الءيددادة السددوفي,ية الددى (2)ارة الهنغاريددة فددي يوتوسددالفياالددى السددف ايمددري ندداملاانتفاضددة, بعددد اددروب 

, املوالي ملوسكو, في تشكيل الحكومة في الثالدث عشدر مدن (1989تمو   6 -1912آيار  János Kádár  26 يانو   ادار)

 .(3)حكم للى الشيوعيينتشرين الثاىي, والتي عرفت بد) حكومة العما  والفالحين( وأعلن بشكل رس ي لعادة ال

مدن الواادز ان الءيدادة السدوفي,ية قدد وفددت ان التفكد  الشديوعي فدي انغاريدا قدد بداْت وشديكا, ممدا منحهدا ذررعدة واايدة      

  اد اال ط اي ل  ع هظي وي  ارجـدل اةقـ  امظيـ   ـع املظطقـة بيكيم بيرن: املؤر  للتدخل العسكري الثاىي, واذا ما ذ رو 

 ايــ   يأوــه اات زاــة  ــع ارو 
 
ربــ  ااشــ ايةا اــ اك  ــ د ااقيــ ةو ااســر ي ية اــم تســ  تد ديةيــ ل ااوــدىل ااتســة م راصــفة

 .(4) راجب مقدس ردلى اح يي   ي ية املظل ال ااشيردية  

وعليه  فأن قرار التدخل السوفيتي الثاىي في انغاريدا, لدم يكدن أحاديدا فءد  مدن فاند  السدوفيت, وانمدا فداء بعدد      

فرت دددا موسدددكو مددد  بعدددض اثطددراف الشددديوعية اسددديما الادددين الشدددعبية, فبعددد ان اخيدددر املنددددوبون الادددينيون فدددي مشدداورات أ

موسكو ماو ت  ي توىغ, عن الءدرار السدوفيتي الءاضد ي بسدح  الءدوات السدوفي,ية مدن انغاريدا فدي الثالثدين مدن تشدرين األو , 

لين, والوقدددوف ضدددد قدددرار سدددح  الءدددوات, ونلدددز الادددينيون دفددد  ذلددد  الءيدددادة الادددينية بالتددددخل وأبددددوا املشدددورة الدددى الكدددرم

                                                           

 

(1)   The 1956 Hungarian Revolution and World Politics," Cold War International History Project Working 

Paper 16 (Washington, DC: , 1996) Quoted in C . W. I. H. P ;    Hugh Collins Embry, Op Cit,  PP. 88-89.      

 (2)  Csaba Bekes, The Neutrality of Hungary in 1956, P. 421. 

د  ااتحداد السدوفيتي مد  انغاريدا فدي ايدار  (3) 
ّ
اتفاقيدة "حالدة الءدوة" التدي  شدرعت التوافدد   1957بعد ان  تشكلت حكومة مواليدة للسدوفيت, وق

 ر للءوات السوفي,ية في انغاريا , للمييد انظر:املستم

 David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, P.119; Hugh Collins Embry,    Op .Cit,  P.83 . 

(4) Quoted In  :Lauren Crumb, Op .Cit, P.36. 
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قيدددادات الكدددرملين فدددي" منددد  ال ,مدددة ااميرياليدددة ع دددى األسدددرة ااشددد را ية الكبيدددرة", وأشددداروا بدددان انءدددالب "الثدددورة املضدددادة " فدددي 

 مدددا ات دددم ر ددديم انغاريدددا  لدددم يكدددن شدددأنا داخليدددا مثلمدددا حددددي فدددي بولنددددا, لكونددده اددددد ببءددداء ااشددد را ية ووضدددعها ع دددى ايحددد , 

تشدددرين الثددداىي  12-1898تشدددرين الثددداىي  chi-Liu Shao 24)ليدددو شاوتشددد ي الل,ندددة الدا مدددة ي,لدددم الشدددع  الاددديري 

" اذا لم يدافعوا عن ااش را ية في انغاريدا  لدذا  شدر   مل م د   ويخي د, الءادة السوفيت في اث م سيابحون "  (1969

الشرقية ابتداء من يوه الثاىي من تشرين الثاىي من افل فعل عمليات التدخل با و خروشوف في لفراء فولة سررعة في اور 

 . (1)في انغاريا ضمن اطار الشرعية بعد الحاو  ع ى موافءات الدو  األعضاء في ميثاق وارشو 

 في لن الغيو السوفيتي لهنغاريا  ان بموافءة دو  ميثاق وارشو,م  ذل   
 
اذ لدم  فأن تل  اثفراءات لم تع نا ميررا

يكدن مدن املعءدو  ان توافدق دو  امليثداق ع ددى مدن  السدوفيت ميدررا سدواء  دان سياسدديا او عسدكريا لدذل  الغديو,  دون امليثدداق 

 ــل احو  ــ ل اا ــي  قـ  يــ د ااــدرل األدضــ   يــ اط و قدد أواددز فدي ماموعددة بنددود لحدل الةااعددات الدوليدة  ددان مددن  بين دا: " 

وربما اراد خروشوف من فولته توفير املساعدات املتبادلة في حالة وقدو   ا(2)ة ية ااسةيية رددم ااة ر  الى ااقرو ااتس

, مسد,ندا ع دى بعدض الظدروف التدي أدت للدى عءدد معااددة وارشدو من دا اال دااه باتخداذ تددابير متظدافرة ضدرورية ا,وه مسدلز

 . (3)لضمان املعاادة وحرمة حدوداا واقاليمها

ين خيددددارين, تمثددددل األو   بضددددرورة تددددوفير األمددددان للميثدددداق عددددن طريددددق السددددماح وباددددورة عامددددة  وقعددددت دو  امليثدددداق بدددد

ملوسكو بءم  اانتفاضة في انغاريا, والثاىي او امن  الدو  األعضاء نفسها, ففي حالة السماح بالغيو السوفيتي في انغاريا 

لسددوفيتي فددي فميدد  الدددو  األخدددرا, واددذا يعرددي تأييددد السياسددات السددوفي,ية املتبعددة, قددد يع ددى ذلددد  ميددررا شددرعيا للتدددخل ا

 فيمدا بعدد فدي رومانيدا وألبانيدا وأخرادا فدي  تشيكوسدلوفا يا. مد  ذلد   أيددت اليعامدات الشديوعية املواليدة 
 
واذا ما حدي فعال

 . (4)في املانيا الديمءراطية وتشيكوسلوفا يا وبلغاريا, قرار الغيو  ما أيدت يوتوسالفيا ذل  وبشدة

, ولددم يددتم فدي اسددتنتافنا للوضد  
 
فددي انغاريدا, ىعتءددد ان الغديو الثدداىي فددي الرابد  مددن تشدرين الثدداىي  دان سددوفي,يا خالادا

في ت بيق نظاه تعدد األحياب وااستءال  من ميثاق وارشدو فدي  ايمري ناملاستخداه قوات دو  امليثاق فيه    ما ان لعالن 

 
 
للءيددداه بعمليدددة الغددديو؛ بددل  دددان ميدددررا شدددرعيا, سدددّر  مدددن تلددد  األو  مددن تشدددرين الثددداىي, و,عدددالن الحيددداد, لدددم يكددن سددد با مباشدددرا

العملية, فءد سبق وان قررت الءيادة السوفي,ية في الحادي والثالثين من تشرين األو , بءاء وحدات ا العسكرية في انغاريا, 

                                                           

(1) Ibid, P .50. 

)2( Jagdish P. Jain ,Op. Cit ,P.143; William Julian Lewis, The Warsaw Pact: arms, doctrine, and strategy 

(McGraw-Hill, 1982) ,P, 122. 

(3) Lauren Crumb, Op .Cit, P.36. 

ددان تيتدددو قدددد  اقنددد  خروشدددوف بالتددددخل فدددي انغاريدددا ثبعددداد  (4) وامل ددديء بكدددادار محلددده,  ونددده سددديعمل ع دددى تحءيدددق بعدددض املاددددالز  ايمددددري ندددامل د

 مييد انظر:اليوتوسالفية في انغاريا. لل

Hugh Collins Embry, Op Cit,  PP. 88-89.                                                       
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األو , التددي أشددغلت   فددي الحددادي والثالثددين مددن تشددرين (1)ن,ياددة لإلحددداي الدوليددة املتادداعدة وأبر اددا ىشددوب حددرب السددورم

الدو  الكيرا   اسيما الوايات املتحدة األمير ية وبري انيدا وفرىسدا, اذ قسدمت أحدداي السدورم الغدرب وحرفدت ان,بااده  

مما دف  بموسكو اثعالن ع ى ضرورة الحفاظ ع ى النظم الشيوعية في اوروبا ضد التوفهات ااميريالية, اامر الذي سدهل 

 .(2)في انغاريا الءضاء ع ى اانتفاضة

أدر ددْت الءيددادة السددوفي,ية لن عددده احتددواء األ مددة الهنغاريددة  قددد تددؤدي الددى مييددد مددن ااضدد رابات فددي معظددم دو   

ددل عليدة خروشدوف فدي مذ راتده قدا ال: امليثاق, مما يُ 
ّ
  اذا وححـل سهم في تءويض الهيمنة السوفي,ية في املن ءدة. وادذا مدا أ 

ر  ع راطظ    د ذاك اسش ل ىطـ ا يهـدة تشيةراـةر   ي  رير راـ  ي  رورم ويـ  و هيـك ااثروو املض ةو ر  بخ ااظ  

  لذل  أقددمت الءيدادة السدوفي,ية ع دى ماا فدة مدن افدل الحفداظ ع دى انغاريدا و,رفاعهدا (3)دا اال ح ة ااسر ي ي وفسه 

لسددد راتي ي مثدددل انغاريدددا, لدددذل   الدددى حظيدددرة ميثددداق وارشدددو, لذ  دددان مدددن الادددع  ع دددى الءيدددادة السدددوفي,ية التخ دددي عدددن حليدددف

سددعت فاادددة للددى الحفدداظ عل  ددا وع ددى الدددو  السددب  التددي تدددور فددي فلكهددا  بيددد ان سياسددل ا املتبعددة فددي ذلدد  خلءددت لهددا عددّدة 

مشكالت  واسيما في البانيا ورومانيا وبءية الدو  األعضاء في ميثاق وارشو وادذا مدا سدنحاو  بيانده فدي الادفحات الءادمدة 

 .من الفال

 

 

                                         

                                                           

, فدي الحدرب التدي شدنل ا  لسددرا يل 56وتعدرف عندد ااسدرا يلين بعمليددة قداد , وعندد العدرب بعددة تسدميات وأشددهراا حدرب    ـ ن ااسـر  : (1)

بعددد سددح   تمويددل  مشددرو  السددد   ١٩٥٦تمددو   ٢٦الن فمددا  عبددد الناصددر تددأميم قندداة السددورم فددي وبري انيددا وفرىسددا ع ددى ماددر بعددد لعدد

شنت اسرا يل ا,وما ع ى الءوات املارية في سيناء للوصدو  للءنداة   فدي اليدوه التدالي قددمت فرىسدا   1956تشرين ااو   ٢٩العالي  ففي 

 بايءاف الءتا  واىسحاب قوات ال رفين
 
أميا  عن الءناة  و,عالن الحكومدة املادرية قبولهدا لالحدتال  املؤقدت  ١٠مسافة  وبري انيا  لنذارا

 مددن بري انيددا وفرىسددا  ٩٩٧تشددرين الثدداىي  اصدددرت  ال,معيددة العامددة قددرار  ٢مددن قبددل الءددوات الفرىسددية واليري انيددة وفددي 
 
والددذي يدددعو  ددال

   لكددن رفددض بري انيددا وفرىسددا  ١٩٤٩الهدنددة املتفددق عل  ددا عدداه  ايءدداف لطددالق النددار ودعددوة اسددرا يل الددى ااىسددحاب مددن سدديناء للددى خ ددو 

دددي والل ديددددد  ٥الءدددرار دفدددد  بااتحدددداد ااتحدددداد السددددوفيتي فدددي  تشددددرين الثدددداىي الل ديددددد باددددورة تيددددر مباشدددرة بالتدددددخل, ون,ياددددة للضددددغ  األمير د

أمر املعتدددددين بسددددح  قددددوات م الددددى خلددددف يدددد ١٠٠٢تشددددرين األو  رقددددم  ٧فددددي   1002السددددوفيتي, وافءددددت الدددددو  ع ددددى قددددرار ال,معيددددة العامددددة 

الخ دددددو  التدددددي بددددددأوا من دددددا عددددددواث م . للمييدددددد انظدددددر: سدددددعد ع دددددي ىعددددديم ااسددددددي  موقدددددف بري انيدددددا مدددددن الادددددرا  العربدددددي _ر راثسدددددرا ي ي 

 .٣٥-٣٠  ص  ٢٠١٥(  رسالة مافستير تير منشورة  فامعة البارة    لية ال ربية للعلوه اثىسانية ١٩٧٠_١٩٦٧)

 .70للو , املادر السابق, صلورم د (2)

Hugh Collins Embry, Op Cit ,P.  85.                                                               

 (3) Quoted in : David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op .Cit, P.120; 

 .340خروشوف, الوصية األخيرة ,ص 
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 امل ح  ااث   

 .1961-1956األا     راحو ر  ما ميث و راو,ر  -ااة ال ااسر ي ي

مثدل فمهوريددة ألبانيدا الشددعبية
ُ
, اذ لددم تتاداو  مسدداحل ا الددد)  ,(1)ت

 
 وأصددغراا مسداحة

 
واحددة مددن أ ثدر دو  امليثدداق فءدرا

,  دددددون معظدددددم سدددددكاث ا مدددددن (2)لدددددة فغرافيدددددا ومختلفدددددة ثءافيدددددا عدددددن الكتلدددددة السدددددوفي,ية(  دددددم  فضدددددال عدددددن لث دددددا معيو 28,748

املسددلمين, ولدديم مددن السددالف, مدد  ذلدد  فأث ددا ا ,سدد ت أاميددة خاصددة لدددا الءيددادة السددوفي,ية التددي  انددت ت مدد  الددى ضددمها 

يدددة األمدددر حدددو  انضدددمامها مليثددداق وارشدددو, ع دددى الدددرتم مدددن التحفظدددات التدددي أبددددااا مولتدددوف و يدددر الخارفيدددة السدددوفيتي فدددي بدا

 
 
حا   ن وي ية دا اا  وي  ُمبينا

 
 . (3):  مل ذا يلب اد  ش

, دور   بيدر  فدي تحديدد تحر دات السدوفيت وامليثداق (4)ع ى الدرتم مدن ذلد   فءدد  دان لالنضدماه أالبداىي مليثداق وارشدو

اامددر الددذي وضددعنا امدداه عدددة ,  (5)يريالادد -فددي م لدد  السددتينيات مددن الءددرن العشددرين, واسدديما بعددد وقددو  الخددالف السددوفيتي

تسدددداؤات من ددددا؟ مددددا فددددي املكانددددة التددددي مثلل ددددا البانيددددا والتددددي فعلددددت من ددددا ضددددرورة لالشدددد را  فددددي ميثدددداق وارشددددو؟ ومددددا فددددي ميررات ددددا  

لالنضدددماه؟ ومدددداذا حادددددْت مددددن انضددددمامها ذلدددد , ثددددم  يددددف ت ددددورت عالقل مددددا مدددد  دو  امليثدددداق األخددددرا  وبالتحديددددد ااتحدددداد 

 ي؟السوفيت

, لذ تاخمدت حددوداا اي اليدا, فضدال (6)سياسد ي متميدا-تتا ى أامية ألبانيا بالنسبة مليثاق وارشو, ملا تملكه من موقد  فيدو    

عن موقعها املءابل ل ر يا واليونان, ااتين الدولتين العضوين في حلف شما  األطل  ي, اامر الذي فعل من دا دولدة موافهدة 

 ع ددى البحددر املتوسدد  والبحددر اادريدداتيكي, ممددا فعلهددا املنفددذ البحددري الوحيددد مدد  الحلددف,  مددا أن أللبانيددا من
 
  بيددرا

 
 بحريددا

 
فددذا

للكتلدددة ااشددد را ية ع دددى البحدددر املتوسددد , وأن ااسدددتحواذ ع دددى ذلددد  املنفدددذ, يمدددن  الدولدددة املسدددي رة حدددق اثشدددراف والهيمندددة 

السوفي,ية, عن طريق لدارمل ألبانيا في ميثاق وارشو؛ ومن عليه, ومراقبة فمي  التحر ات, واذا ما  انت تس ى اليه الءيادة 

فانم ا  انت ألبانيا مستعدة لالنضماه الى امليثاق, بفعل ما  انت تتلءاو من ت ديدات مستمرة من قبدل يوتوسدالفيا, اذ  دان 

                                                           

, ع ددى يددد لسددماعيل  مددا  بدد  فلددورا .للمييددد 1912دولددة العثمانيددة  فددي الثددامن والعشددرين مددن تشددرين ااو   انددت ألبانيددا قددد اسددتءلت عددن ال (1)

 عن ىشأة  وتأسيم واستءال   ألبانيا انظر:  

Perspectives On Albania, Tom Winnifrith (eds.), (Warwick Studies in the European Humanities, Palgrave 

Macmillan UK, 1992),PP. 106-14. 

بادلة في نيسان عاه  (2)
ُ
 . للمييد انظر :  1949بدأت البانيا تؤمن باملباد  الشيوعية بعد انضمامها للى مالم املساعدة اثقتاصدية امل

N. I. Ivanov,  Ekonomicheskoe sotrudnichestvo i vzaiimopomoshch stran sotsialisma (Moscow, Izdatelstvo 

Sotsialno-Ekonomicheskoi Literatury, 1962), pp. 215-220. 

(3) Lauren Crumb, Op .Cit,P.52. 

بعدددد اىعءددداد الددددورة ااسدددتانا ية  لل,معيدددة الوطنيدددة ل,مهوريدددة ألبانيدددا 1955انضدددمت ألبانيدددا بشدددكل رسددد ي فدددي الثدددامن والعشدددرين مدددن ايدددار  (4)

منظمددة ميثدداق وارشددو . للمييددد انظددر. صددالز مهدددي العبيدددي, املادددر  لددم يشددار  ممثلددو ألبانيددا فددي اعمددا  1962الشددعبية, ومنددذ حييددران 

 . 13السابق, ص

 ستنناو  ذل  احءا (5)

 ( . 2انظر خارطة رقم)  (6)
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ن ع دى ألبانيدا التفكيدر , وعليه   دا(1)تيتو يخ   الى توسي  حدود دولته اثقليمية وذل  عن طريق ضم العاصمة تيرانا اليه

خ  دددات اليوتوسدددالفية, فوفددددت فدددي انضدددمامها مليثددداق وارشدددو مدددا يحءدددق لهدددا ذلددد  الهددددف, 
ُ
بضدددرورة وفدددود حدددامي لهدددا مدددن اي

فضددال عددن, اصددرار خروشددوف بضددمها الددى امليثدداق واحتوا  ددا, مددن أفددل لبعاداددا عددن ايخ  ددات اليوتوسددالفية, لذ صددرح   ددذا 

 
 
 .(2)ا  وي  ي ا  مل  اذا ام يوم  ضيينه    اسوم ايو ل  الادد قا ال

ومل في تشدرين الثداىي عداه -في ضوء ذل   أسهمْت الل ديدات اليوتوسالفية للى حدوي تءارب سوفيتي         
ُ
, 1956الباىي, ت

   عددديم حددديب العمدددا  ااشددد را ي األلبددداىي, ع دددى خروشدددوف ضدددرورة بنددداء قاعددددة Enver Hoxha(  (3)بددداق راح )انفراو سدددها 

لدعم العسكري في فلورا ع ى فييرة سا ان بدالبحر املتوسد , لتكدون الءاعددة العسدكرية مليثداق وارشدو والكتلدة ااشد را ية ل

 لن تلددد  
 
ع دددى البحدددر املتوسددد , وبعدددد عددداه مدددن املء دددرح,  ار فو دددوف ألبانيدددا ونددداق, بالتفاددديل بنددداء الءاعددددة وتاهياادددا  علمدددا

 . (4) الءاعدة رفضها ستالين مسبءا

يبدو من ال بي ي لن يكون وض  قاعدة عسكرية مليثاق وارشو ع ى البحر املتوس  له أامية لس راتياية وعسدكرية فدي       

الدى فبدل طدارق  ومدن ثدم تمدن  آن واحد, ألث ا تعري بان الحدود البحرية للمعسكر ااش را ي سوف تنتءل من البحر األسود 

 ع دى البحدر املتوسد , واد
 
 حيويا

 
ن م وقتدذا , مدن مراقبدة فميد  السوفيت منفذا

ّ
و حلدم ل املدا راود السدوفيت, والدذي سديمك

  فضددال عددن ذلدد   أن وفددود تلدد  الءاعدددة (5) ( United States Sixth Fleet )األسدد و  السددادس األمريكددي تحر ددات

ولدددددت البحريدددددة سدددددوف يعرقدددددل فميددددد  الخ ددددد  العسدددددكرية لددددددو  حلدددددف شدددددما  األطل ددددد ي, اسددددديما تر يدددددا واليوندددددان, لذا مدددددا حا

أحددددددااما ان تءدددددوه ب ,دددددوه حيدددددا  فمهوريدددددة البانيدددددا الشدددددعبية, لدددددذل  يمكدددددن الءدددددو  ان مبدددددادرة األلبدددددان فدددددي لىشددددداء الءاعددددددة 

                                                           

 للمييد عن الارا  األلباىي اليوتوسالفي انظر :  (1)

Ethem Çeku - Kosovo and Diplomacy since World War II_ Yugoslavia, Albania and the Path to Kosovan 

Independence(I.B.Tauris ,2016) 

دان ميدداا نحددو ااتحدداد السددوفيتي منددذ ان ق دد    ددل تلدد  األمددور أثددارت (2) حمدداس او سددها  ودفعتدده لالنضددماه الددى ميثدداق وارشددو, اسدديما واندده  د

 ..للمييد انظر :1948ستالين عالقته م  تيتو في العاه 

Lauren Crumb, Op. Cit,P.53. 

فدددي فندددوب  1908او مدددا يعدددرف بدددد) اندددور خليدددل خوفددده ( , سياسددد ي وشددديوعي البددداىي, ولدددد فدددي السدددادس عشدددر مدددن تشدددرين ااو   هر ســـه : اوفـــ   (3)

بانيدا البانيا,  وفي الثالثينيات ذا  للدراسة في فرىسا,  وتاثر انال  باافكدار الشديوعية , عمدل بعدداا فدي السدل  الدبلوماسد ي, ثدم عداد الدى ال

, وو يدددرا 1945-1944الفرىسدددية, بيدددد انددده فادددل بسددد   ات امدددة بالشددديوعية, شدددغل عددددة مناصددد  من دددا ر ددديم للدددو راء  وعمدددل مدرسدددا للغدددة

 عامدددا للحددديب الشدديوعي االبددداىي, و دددان ي,بدد  املار سدددية 1953-1946للخارفيددة, 
 
ددد ل  عيمددا ّا 

ُ
. للمييدددد 1985اللينينيدددة تددوفى عددداه  –, ثدددم ن

 انظر:

Jacques Edwine , the Albanians : Enethnographic History from prehistoric times totne present, Vol, II, , North 

Carolina , 1995, P. 416.    

 (4) Kirstina Mihallari, Albania in the Warsaw Treaty  ,National University of Political and Administrative 

Science, Bucharest ,(no date), PP. 3-6. 

  وتتددو   قواعدددو ع ددى عدددة البحددر املتوسدد  الضدداربة فددي من ءددة األمير يددة  الوايددات املتحدددة (    وُرعددد قددوة1950شددبا    12أسددم فددي )  (5)

 .و,سبانيا لي اليا مناطق بدو  الحو  املتوس ي واسيما في

 .246لسماعيل صيري مءلد  اثس راتياية والسياسة الدولية  ص 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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و  دذو ال ريءدة تكدون الءيدادة األلبانيدة قدد قددمت وا  دا  فدي الحدرب البداردة    ةقـة مهيـة العسكري قد فعلدت مدن  ألبانيدا 

ماالحها األمنية, لكوث ا تء  بين يوتوسالفيا ذات التوفه التوس ي اثقلي ي,  لالتحاد السوفيتي وللميثاق, من افل حماية

 واليونان الدولة العضو في حلف شما  األطل  ي.

وفي السياق نفسه, فنت البانيا في بداية األمر, ثمار دخولها للدى ميثداق وارشدو, لذ  اندت منظمدة معااددة وارشدو أو  

ددددا مؤسسددددة دوليددددة تشدددد ر  ف  ددددا ألبانيددددا  مددددا لث ددددا حظيددددت بددددالكثير مددددن التحسددددينات, من ددددا  فل ا اسددددت,باب أمن ددددا وماددددالحها وض 

تحديث ال,ي, وتيويدو بالسالح امل ور؛ تأايل العديد من الكوادر األلبانية في موسدكو وتيويدداا بدالخيراء والفنيدين؛ قبدو  

األمددر الددذي اىعكددم بشددكل ا ذا يددة والتءنيددةال لبددة األلبددان للدراسددة فددي األ اديميددات السددوفي,ية, وتيراددا مددن املسدداعدات الغ

  اا  ويـ  محييـة االدا رال ع ى الوض  الداخ ي األلباىي, وع دى أثرادا ردد األلبدان العديدد مدن الشدعارات  دان فدي مءددمل ا   بير

 سددوفي,يا بشدددكل خدداص وللمعااددددة مددد  ذلدد   ُيمكدددن الدديعم .(1)شــ ي ييةــا اد يحـــدث اظــ  
 
 بددأن عضدددوية ألبانيددا,  اندددت م لبددا

العسدددكرية بشدددكل عددداه  لكدددن مدددا الدددذي حددددي فيمدددا بعدددد ودفددد  بألبانيدددا امل البدددة بدددالخرومل عدددن ميثددداق وارشدددو وااتاددداو صدددوب 

 الكتلة الاينية.

, والددذي دعددا فيدده الددى تعييددي التعدداون والتءددارب 1956أدر  اليعمدداء األلبددان بعددد خ دداب خروشددوف فددي شددبا  مددن العدداه       

مة في ميثاق وارشو, واسيما يوتوسالفيا, بأن الخ ر قدد عداد يحددق بألبانيدا مدن فديدد, ومدا م  الدو  ااش را ية تير املنظ

عدددي  ذلددد , سياسدددات خروشدددوف حيدددا  دو  أوروبدددا الشدددرقية, والسددددماح لتيتدددو بالتددددخل فدددي قدددرارات دو  امليثددداق, اسددديما مددددا 

تددو حددو  الغدديو العسددكري لهنغاريددا  , لذ عمددل خروشددوف ع ددى األخددذ بنادديحة تي1956حدددي فددي بولندددا وانغاريددا فددي خريددف 

متاااال بذل  ألبانيا بعده اس,شارت ا, اامر الدذي اتضد  الءيدادة األلبانيدة, ع دى اثرادا انتءدد او سدها سياسدة خروشدوف 

 :
 
  اقــد تت  ــل اا  ويــ  اةوــدال ر  ــ د اهــ  اححقيقــة  تــد  قــ ون ى ر,ــر  مــ   سوــر املحشــق  ــرل مــ  اذا ـكـ د يلــرز قدا ال

 .       (2) ع هظي وي ا  ي  اد ى ر,ر   ىفق  ع دقد مت ي  ادرل ميث و راو,ر  ااودىل  ر ال 

 
 
 فدي ميثدداق وارشددو ُمبينددا

 
 ـكـ د دةيظــ  اد وقــ و  ووفءدا لددرأي او سددها  ددان ع ددى خروشددوف اس,شددارة البانيددا  وث ددا عضددوا

  واكدذا  دان للتءدارب  (3)  مت ا يدرد ذاك   وه ال مت   اةحدي  دا ااوح اف ردا اا   و ر رل ااوت رد يـ د االطـ ا

األلبانية, والتي تكللْت بءياه  -اليوتوسالفي, وما نتج عن أا مة في انغاريا, دور   بير  في تأ ه العالقات السوفي,ية  -السوفيتي

  ر ديم الدو راء األلبداىي  بانتءداد الءيدادات السدوفي,ية التد  (1981 األو    انون  17-1913 الثاىي  انون  10 ش  و )محمد

                                                           

(1) Kirstina Mihallari, Op. Cit., P. 4.  

(2) Quoted in, O'Donnell James, “A coming of age: Albania under Enver Hosha”, East European 

Monographsm,( New York, 1999), P. 78; Lauren Crumb, Op .Cit,P.53. 

(3) Fevziu; Robert Elsie (ed.), Enver Hoxha. The Iron Fist of Albania, Blendi,( I.B.Tauris, 2016), P. 15 ; Lauren 

Crumb, Op .Cit,P.53. 
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 :
 
 اد او ا د اد او ةب ىطأيا: األرل اوه م ل  ع رال م ةـٍ ا رااثـ    إوـه  شـل  ـع تولت الحكم بعد وفاة ستالين مؤ دا

 .(1) ةفية ااقي ةو ااسر ي ية احح اية ي  مةه  

ذ ع ى أثر ذل   بدأت بوادر التفكير األلباىي بالخرومل من ميثاق وارشو, لكن دون اثعدالن عدن ذلد  بشدكل رسد ي, ل

لذل   عملت الءيادة األلبانية, والتي . (2)   روو ااس   دلى األوض  تظ ية ر  و  ع مراجهة مراةر   وفد الءادة األلبان

 رويددددا, للخدددرومل مدددن الهيمندددة السدددوفي,ية, 
 
لدددم تكدددن ع دددى اسدددتعداد للددددخو  فدددي صدددرا  مباشدددر مددد  السدددوفيت الدددى السدددير رويددددا

الادددينية بعددض التادددعات عءدد  خ ددداب  -د ان شددابت العالقددات السددوفي,يةوااتادداو صددوب النفددوذ الادديري, واسددديما بعدد

, م  ذل   فأنه ا ماو ت  ي توىغ وا او سدها, قدد قامدا بدانءالب واادز ع دى خروشدوف, بيدد 1956خروشوف في شبا  عاه 

ْين  ع ى سوء سياسته األخير, فيما يخ  ادارة ميثداق وارشدو  وع دى ادذا األسدا
ل
ء س اضداى ع دى ااتحداد ان األثنين  انوا متف 

السدددوفيتي ان يوافددده فدددي بدايدددة السدددتينيات طدددرفين متعا سدددين تمثدددل األو  بالرفددداق الادددينيين, الدددذين يعددددون أنفسدددهم ورثدددة 

األلبدداىي الددى تءددارب -ال,مددوح امل اايددد ألصددغر دو  امليثدداق واددم األلبددان, واكددذا فءددد ادا الخددالف السددوفيتي  -والثدداىي -لينددين, 

 وااحة ع ى ميثاق وارشو.  صيري, وذل -الباىي
 
         ما تر  آثارا

 في العالقدات السدوفي,ية  في ضوء ذل   شهد م ل  الستينيات
 
 وااحا

 
األلبانيدة, والتدي اىعكسدت فدي ماملهدا  –ترديا

, قامدددت الءيدددادة األلبانيدددة بتادددفية فميددد  العناصدددر املواليدددة ملوسدددكو فدددي حددديب العمدددا  1960ع دددى ميثددداق وارشدددو, ففدددي آذار 

, قابلهدددا تءدددارب واادددز مددد  اليعمددداء (3)البددداىي, أثنددداء اىعءددداد دورة الحددديب الثالثدددة فدددي تيراندددا, ومءاطعدددة فميددد  الءدددادة السدددوفيتا

الاينيين, عن طريق  ثدرة الييدارات والتبدادات الدبلوماسدية بدين تيراندا و بكدين, والددخو  فدي نءاشدات مد  اليعمداء الادينيين 

دددانون الثدددداىي  8-1898آذار  Zhōu Ēnlái  - 5تشددددوان اي  )واسدددديما  الادددديري, األمددددر الددددذي  (  و يددددر الخارفيددددة1976 د

 .(4)و   م جييل   اتض  الءيادة السوفي,ية ودفعها بالتنديد باليعماء األلبان بوصفهم    

 (, الدذي ضدم و  1960حييدران  22- 20وفي اذا السياق  وصلت العالقات ذروت ا أثنداء اىعءداد مدؤتمر بوخارسدت)       
 
فدودا

مدددن دو  اشدددد را ية  انددددت البانيددددا مددددن ضددددمن ا, واثندددداء النءاشددددات التددددي دارت بددددين الوفدددددين الادددديري والسددددوفيتي, حددددو  مسددددا ل 

ت بيق مبدأ التعاي, السل ي, وعده التدخل في الشؤون الداخلية للدو  األعضاء, وقف اليعمداء األلبدان الدى فاند  الءدادة 

ددان , ممدددا دفددد  بااتحددداد السدددوف(5) الادددينيين  فميددد  املسددداعدات التدددي  د
ل
دددف

ْ
ق يتي اثعدددالن فدددي أواخدددر حييدددران مدددن العددداه نفسددده, ول

يءدددددمها الددددى البانيددددا, وسددددح  فميدددد  املتخااددددين السددددوفيت مددددن األراضدددد ي األلبانيددددة, اامددددر الددددذي اىعكددددم سددددلبا ع ددددى ألبانيددددا, 

 ءدر الذي  ان يءدمه السوفيت. وفعلها تعتمد بشكل  بير ع ى ما يءدمه الرفاق الاينيون ال,دد, وان لم يكن بذل  ال

                                                           

(1)  Ana lalag, Ostermann Christian F., GAGE Ryan, “Albania is not Cuba. Sino- Albanian Sunnits and the 

Sino-Sovet Split, Cold War International Project Bulletin, issue 16, 2008, P184,Quoted in; C . W. I. H. P;  

Lauren Crumb, Op .Cit,P.53.     

  (2) Lauren Crumb, Op Cit ,PP.53-54; Kirstina Mihallari, Op .Cit, P.5. 

 (3) Kirstina Mihallari, Op .Cit, P.5. 

(4) Ana lalag, Op .Cit, P. 185. 

 (5) Elidor Meehilli , From Stalin to Mao_ Albania and the Socialist World(Cornell University Press 2017), P. 

123; Lauren Crumb, Op .Cit, P.54 
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, لذ  دان (1)1961ن,ياة ذل   عءدْت الءيادة األلبانية املؤتمر الراب  لحيب العما  األلباىي في الثالث عشدر مدن شدبا        

السوفي,ية, والذي اىعكم بدورو ع ى ميثاق وارشدو, وقدد مثدل الوفدد  -اذا املؤتمر بمثابة نء ة تحو  في العالقات األلبانية

ه اندددربوف ممددثال عددن الءيددادة العليددا مليثدداق وارشددو, ور دديم اار ددان دىددغ شددياو بنددغ, -السددوفيتي بوبددو سدد يليف, و ددان العءيددد أ

عددن الاددين, فضددال عددن ماموعددة مددراقبين مددن الدددو  األسدديوية ااشدد را ية من ددا  وريددا الشددمالية وفي,ندداه الشددمالي ومنغوليددا  

  اثطراف الشيوعية من افل الدفا  عن مساراا ال,ديد داخل الكتلة ااش را ية  فءد سعت ألبانيا أثناء املؤتمر للى فم

", وفي ايحادثات مد  الوفدد الاديري اشدار  طةيتة احح  ة ااشيردية اادرايةواسيما بعد ان وصف األلبان أنفسهم بأث م 

, األمددر (2)ة اا ـ  يـدا ى ر,ـر  يفـ   اهـ   ااقيـ ةو األا  ويـة د زمـة دلـى  ي يـة املحوريـ ل امل و ســية ااةيظسظـاالبدان بدأن 

الدددذي أدا للدددى تضددداؤ  مكاندددة خروشدددوف,أماه تاددداعد مكاندددة او سدددها الدددذي أخدددذت صدددورُو  تمدددأل وافهدددات اللدددحف بكونددده 

 
 
 ارمي 

 
  .(3)  يط 

قلدل  ",  ان بمثابة رٍد مباشدٍر للسياسدات السدوفي,ية, اذ  طةيتة ااشيرديةفي اعتءادنا لن استخداه األلبان لعبارة

مددن قيمددة ومكاندددة ااتحدداد السددوفيتي  دولدددة راعيددة للشدديوعية, فضدددال عددن لث ددم وضدددعوا انفسددهم فددي مكاندددة أررددى باملءارنددة مددد  

قل من حدة التدوتر داخدل امليثداق مدن فهدة, ومد  ااتحداد السدوفيتي مدن فهدة اخدرا,  حلفا  م في ميثاق وارشو, األمر الذي عم 

ْت ظهدر البعيدر بدين تومل ذل  في اثحداي التي شهدت ا قا دمل ال
ل
عدة فلورا البحرية, لذ عّدْت تل  اثحداي بمثابدة الءشدة التدي ق

 األلبانية للى نء ة الالعودة .   -ااتحاد السوفيتي وألبانيا, والتي أوصلت العالقات السوفي,ية

ر املتوسدد , ومددن ثددم فهددي مهمددة سددبق وأن ذ رنددا أن قاعدددة فلددورا فددي الءاعدددة البحريددة الوحيدددة مليثدداق وارشددو ع ددى البحدد      

 بالنسدددبة ملوسدددكو ولدددو  امليثددداق, أمدددا األحددداي التدددي فدددرت فدددي الءاعدددة وأّدْت للدددى تفددداقم الةدداا  السدددوفيتي
 
األلبددداىي, فلدددم  -فدددا

يكشدددددف عن دددددا, لكدددددن عدددددن طريدددددق املدددددذ رات املتبادلدددددة بدددددين الءيدددددادتين, يتضدددددز, بدددددأن اندددددا  خالفدددددات قدددددد وقعدددددت بدددددين املدددددوظفين 

 فددي التاسدد  عشدر مددن شددبا  عدداه السدوفيت واأللبدد
 
, لذ ذ ددرت الءيددادة السددوفي,ية, ان أفهددية 1961ان فددي الءاعدددة, وتحديدددا

مضدددديق الددددرادارات فددددي فييددددرة سددددا ان ا ,شددددفت ماموعددددة مكوندددده مددددن عشددددرين سددددفينة ماهولددددة الهويددددة, حاولددددت العبددددور مددددن 

لبانية باثخبار عن ا, وتكرر ذل  في اليوه الثاىي, األمر ولم تءْم الءيادة األ يرب  بين ألبانيا وأي اليا(    -Otrantosأوترانت )

 .(4)الذي ت ل  لعالن حالة ال وار  

 التءاطعات التي حدثْت بين ضبا  البحرية األلبان ونظرا  م من السوفيت, لذ اّدعى السوفيت  
 
وما  اد األمر سوءا

تادددددراا الءيددددادة السددددوفي,ية, من ددددا عددددده اامتثدددددا   بددددان الضددددبا   األلبددددان لددددم يعددددد يل امددددون او يسددددتايبون للتعليمدددددات التددددي

للتعليمات السوفي,ية الخاصة برف  العلم السوفيتي في الءاعدة, وقياه الضاب  املشدرف ع دى الغواصدة األلبانيدة بالسدماح 

                                                           

 ان املددؤتمر السدادس  دان بمثابدة  اثعدالن الن دادي أللبانيددا بدالخرومل مدن ميثداق وارشدو ,لذ عيدر او   (1)
ّ
 سددها ع دى الدرتم مدن أاميدة ادذا املدؤتمر, لا

 الل,نة ااس,شارية مليثاق وارشو ولم تحبذ املشار ة ف  ا. للمييد انظر:وبشكل علري ع ى ان الءيادة األلبانية لم تعد تك ري افتماعات 

Enver Hoxha , Summary Report to the 6th Congress of the Albanian Party of (Labor, Albania Report 1972) .  

(2) Elidor Meehilli, Op .Cit, P. 258. 

(3) Fevziu  Robert Elsie , Op. Cit, P. 89; Lauren Crumb, Op. Cit ,P. 55. 

 (4)   Lauren Crumb, Op. Cit , P .57.  
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 ل
 
ّدتددده مخالفدددا تعليمدددات للكثيدددر مدددن السدددفن بددداملرور فدددي البحدددر املتوسددد  دون التنسددديق مددد  الءيدددادة السدددوفي,ية, اامدددر الدددذي عل

الءاعدة العسكرية, عالوة ع ى التارفات تير املسؤولة التي  ان يءوه   ا الضبا  األلبان, والتدي أدت الدى تعدّر  الغواصدة 

,  ددذل  مددا قدداه بدده عدددد مددن الضددبا  األلبددان بإع دداء (1)(, الددى ااصدد داه برصدديف الءاعدددةS-270 (السددوفي,ية مددن طددرا 

(, مددن دون موافءددة الءيددادة البحريددة السددوفي,ية  التددي أبدددْت اسدد,ياءاا S-119) األوامددر لتحددر  بعددض الغواصددات مددن طددرا 

 ": 
 
لنة اامر الذي عمق حدة الخالف بين ال رفين, مما حددا بموسدكو الدى  (2)وحا األاي ة هظ ا مل ذا ام  ة" ارا اةظي م ُمع 

 .(3)م البة الءيادة األلبانية بإع اء تفسير وااز عن تل  التارفات

, حاو  ف  ا أن يفند اات امدات التدي وفهدت 1961, بمذ رة في الراب  والعشرين من شبا  عاه ش  و محمدفانبه رد من     

 للددى :
 
  اد ااوةــ   ل املســوف و اةضــ    ااســر يل لــع اا ــي  رصــةل األمــرو الــى   اهــ  الددى ضددبا  البحريددة األلبددان مشدديرا

او سها, حو  موضو  السفن ماهولة الهوية, والتي حاولت عبور , وفي الخامم والعشرين من الشهر نفسه, صرح (4)ه ا 

 أوترانت مضيق 
 
ي د اا  وي  ك ول اد تت  ل الى مح راة   ر ما ا ل ير را  ي  ييسـ ددو  تـ  ااهـ وب د مـا  :"قا ال

إال اد  ادض     ن ااتي ل االا    ا  ي  ,هدل تهديدال ما ا ل اايرو د ربيس ودو ما األاطرل األم  ك  ااسـ ةسا

 . (5)جيي   ةك اادهديدال ي  ل ي افشل اا و    

باددددورة عامددددة  لددددم نددددتمكن مددددن الوصددددو  الددددى حءددددا ق ثابتددددة تبددددين مدددددا نددددحة اادعدددداء األلبدددداىي, حددددو  مسددددالة الغدددديو 

د امليعوه, لكن يمكدن ان نؤيدد البانيدا فدي ادعا  دا, بسد   مدا يفرضده عل  دا موقعهدا ال,غرافدي مدن مخداطر محدقدة, واسديما, بعد

الءلدددددق الدددددذي انتددددداب البانيدددددا بفعدددددل الءدددددرارات التدددددي خدددددرمل   دددددا مدددددؤتمر بوخارسدددددت, وقيددددداه السدددددوفيت بء ددددد  فميددددد  املسددددداعدات 

اثقتادددادية والتءنيدددة عن دددا, والل ديدددد بسددددح  فميددد  الغواصدددات السدددوفي,ية مدددن الءاعدددددة البحريدددة, وادددذا يعردددي ان ااتحدددداد 

عتددددداء املباشددددر, مددددن دو  حلددددف شددددما  ااطل دددد ي, وفددددي مءدددددمل ا, السددددوفيتي قددددد وضدددد  ألبانيددددا ودو  ميثدددداق وارشددددو عرضددددة لال 

اليونان ومن ثم فان مسدالة الغديو, ربمدا  اندت وسديلة حاولدت عدن طريءهدا الءيدادة األلبانيدة التدأثير ع دى الءدرارات السدوفي,ية 

 فيما يخ  سح  الغواصات من الءاعدة البحرية .

سدددالة الغددديو امليعدددوه, ففدددي الثدددامن والعشدددرين مدددن شدددبا  مدددن العددداه فدددي تضدددون ذلددد   علءدددت الءيدددادة السدددوفي,ية ع دددى م     

الدذي تدولى  (1976نيسدان  26-1903تشدرين األو   Anderi Grechko 17  , بعدث املارشدا ) اندريده تري,شدكو1961

لءدادة األلبدان لءا د ااع ى لءوات ميثاق وارشو خلفا لكونيف, مذ رة الى الءيدادة العسدكرية األلبانيدة, ذ در ف  دا بدان ا.امهاه 

راد مثـــل هةـــ ا مـــتام و اـــر  ـــدال مـــا   ـــ  املتقـــرل اد  ةـــرد ااقيـــ ةو ااســـر ي ية  تيـــدو    يـــ ه د اححـــ نقدددد أصددديبوا 

                                                           

 (1) Vojtech Mastny An Inside History of The Warsaw Pact, 1955-1991, P. 107. 

(2) Ibid, P. 108. 

(3) Vojtech Mastny, An Inside History of The Warsaw Pact 1955-1991 , P.109. 

(4)  P. H. P, Советско-албанский спор: албанский меморандум об инцидентах на Влёской военно-

морской базе, Архив современных записей (AAN), Варшава, Doc № 13, февраль 1961 г., стр. 1-2.  

(5) P. H. P, Советско-албанский спор: секретная резолюция по Албании, Архив современных записей 

(AAN), Варшава, Doc № 14.1961. P. 10.  
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 للدددى لن الءيدددادة األلبانيدددة لدددم تكدددن ترتددد  ببءددداء الغواصدددات السدددوفي,ية فدددي الءاعددددة البحريدددة, فالبدددد ان تكدددون (1) دنهـــ 
 
, مشددديرا

والتءنيدددددة بيدددددد السدددددوفيت وحددددددام, وتيدددددر ذلددددد , فاث دددددا عا مدددددة ع دددددى سدددددح  تواصدددددات ا مدددددن فميددددد  الوسدددددا ل الفنيدددددة واثداريدددددة 

 .(2)الءاعدة

( و يددر الدددفا  االبدداىي, بمددذ رة 1975شددا   5-1917شددبا   Beqir Balluku 14 ن,ياددة ذلدد   رد  )بيكددر بددالو و       

 ع ى تاريحات تري,شكو وفي الراب  من اذار من العاه نفسه, فاء ف  ا:

ا ق  ي م  دلى  هيك   ـ  ااحـحيح دـا املـتام و اا ـي وضـيده  ير راـ  ي  راايروـ د ي اوتـ رد مـ     او ي ال ار

االاطرل االم  ك  ااس ةسا ر رة اد  ذ   ي د ال يحق أل د اد يشةك  ع االد د اا م  صدو ه ااة ظة امل   يـة حح بظـ  

ضـ روية اهـ ا اايـ ضا ردظـده   إوهـ  اـم  طةـب مسـ ددو  ش د ه   املس اة  راد اا  وي  ار   ة أ الى كـل اححقـ فق اا

 . (3)ااقي ةو املر دو ادرل امليث و  اةروه  اد ر تل يده  دلى احوةل  ع اارال املظ اب 

في نفم املذ رة انتءد بالو و تاري  تري,شكو في مسألة بءاء فمي  األمور اثدارية والفنية في الءاعدة بيد السدوفيت, لذ    

   ظـ ا  مــ  جييـ  اال ف ايـ ل اا ـي  ي مدهــ   ا  ويـ  مـ  اال حــ ة ااسـر ي ي  شـ د  ي  ــ  ااقـرال  ضـ  دــا  وصدفها بأث دا

 . (4) ذاك اوه  تهدة اي ةو اا  وي  رةرل امليث و األى  ا ا اك يفضل ددم ااس   ي اك ااط يق     املظ اب

صددات السددوفي,ية فددي الءاعدددة البحريددة فلددورا, لكددن الشددرو  يبدددو ممددا سددبق, لن الءيددادة األلبانيددة  انددت راتبددة ببءدداء الغوا     

التدي وضدعها السدوفيت  اندت م حفددة بحدق األلبدان, ممدا عّءددد طبيعدة العالقدة بدين ال درفين, اسددتمر ادذا الحدا  حتد  اىعءدداد 

( فدددي موسدددكو, مدددن افدددل مناقشدددة بعدددض 1961اذار  29-28ال,لسدددة الرابعدددة لل,ندددة ااس,شدددارية السياسدددية مليثددداق وارشدددو)

الءضدددايا الضدددرورية, و اندددت قضدددية الءاعددددة البحريدددة مدددن أولويات دددا. وع دددى مدددا يبددددو, ان محمدددد شددد  و, قدددد سددد ى الدددى عءدددد تلددد  

ال,لسدددة, لتوضدددي  أن الءيدددادة األلبانيدددة ليسدددت ع دددى تلددد  ؛ وفدددي الوقدددت نفسددده  أرادل أن يظهدددر مواقدددف الضدددبا  السدددوفيت 

 بددددبعض الكلمددددات الا (5)السددددي ة حيددددا  األلبددددان
 
دددان يرددواددددا بحددددق اقددددراث م األلبددددان من ددددامس,شددددهدا :  يلــــب ةو ومراــــةم تددددي  د

  (6)األا  وية ييط اةا اقد  دطيظ  م كل ش ي ما م    ااتيل الى اايراص ل رم  زاوم ال  طيترو   

                                                           

)1( Quoted In ,Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, PP. 108-110. 

 )2( Quoted In ,Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, P. 110. 

(3)  P. H. P , Меморандум министра обороны Албании Бейкер Палко Андрею Грицко, командующему 

Варшавским договором, министерство обороны Албании, последние статьи, Документ № 13, 28 

февраля 1961, стр. 2-4. 

  (4) Ibid, P.110. 

 (5) Laurin Crump, Op. Cit, P. 64.  

 (6) The Soviet-Albanian Dispute: Albanian Memorandum on Incidents at Vlorë Naval Base, 28 March 

1961,Quoted in Laurin Crump, Op. Cit,. P. 64.  
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 ل       
 
ياادا وع ى نحو عاه فءد اافم خروشوف, الذي افتت  ال,لسة في الثامن والعشرين من آذار, الءيادة األلبانية محمدال

. وع ى الرتم من أامية تل  (1)األلباىي -مسؤولية تداور األوضا  في الءاعدة البحرية, والتي أدت للى تفاقم الةاا  السوفيتي

اثحدداي, وافهدت البانيدا وحدداا تلد  املشدا ل, ولدم تعلدم دو  ميثداق وارشدو او الءيدادة املوحددة   دا, وبدذل  تكدون البانيدا قددد 

,  ما أوفدت وضعا تير طبي ي في الءاعدة, واذا امر ا يمكن قبوله (2)والخامسة من ميثاق وارشو خالفت املادتين الثالثة

مددن الدددو  األعضدداء فددي ميثدداق وارشددو,  وندده يءلددل بشددكل  بيددر مددن اسددتعدادات الءاعدددة للءتددا  ورعددر  دو  امليثدداق لخ ددر 

 ودور خررسددتوف  فيفكددوفي )تدد" , لذ علددق األمددين العدداه للحدديب الشدديوعي البلغددار االمب ي ايــةالدددو  "
 
:   ( اثندداء ال,لسددة قددا ال

وي ا اةح اة اا اهظة  ع اا  وي ا يدروو  وتيد امل و, ل   تشةر  ع اا" ا  وقل ااق ددو اا ح ية   د  ةرل امليث و اةرد 

ااةوــــ د   قــــداد ااســــيط و ااســــر ي ية دلــــى ااق دــــدو  رذاــــك الد يةي ويــــ  ك وــــل الــــى ج وــــب اا  ويــــ  ااــــدراو د اار يــــد  د

  ش وك د  درةي  م  اايرو د اادراة ااتضر  ع  ةف ااشي ل االطةس ي االم  اا م يت  ض االما اا ةي وم اةوط ه ر ع 

وأمـــل  د يةـــرد اـــد  ايـــ ةو  ـــ ن ااتيـــل األا ـــ    ااشـــ  دة اويي ـــ  هـــ ا املســـ و احوط ـــ   يـــ ل اال حـــ ة , ااراـــل وفســـه

 . (3)وه ايةرد  ع مةةحة ااشتب األا      ااسر ي ي راملتسة  اال," اك  رميث و راو,ر  ر 

, فيمدددا يخددد  1961فدددي ضدددوء ذلددد   قدددررت الل,ندددة ااس,شدددارية فدددي فلسدددل ا املنعءددددة فدددي التاسددد  والعشدددرين مدددن آذار عددداه     

 :قاعدة فلورا األتي

دوثه, او تءوه " ع ى فمهورية ألبانيا الشعبية ان تءده بالوثا ق, األسباب التي أدت الى وقو  ذل  ال ,وه و يفية ح -1

 . الل,نة ااس,شارية بإرسا  ل,نة من دو  امليثاق الى الءاعدة لالطال  ع ى واقعه

سدديتم سددح  فميدد  الءددوات البحريددة السددوفي,ية مددن ألبانيددا مددا لددم يءددم ضددبا  البحريددة األلبددان باامتثددا  لءددرارات   -2

 .(4)ا تبعات ذل الءيادة العليا لءوات ميثاق وارشو املسلحة, وخالف ذل  س,تحمل الباني

وبعدد ان خداب املهدا فددي الحادو  ع دى الدددعم مدن الل,ندة ااس,شدارية  ردت الءيددادة االبانيدة وع دى لسددان محمدد شد  و فددي     

:  اد  ةرمـة  ا  ويـ  تتـ ن دـا ااـوي ااه  الخامم من نيسدان مدن العداه نفسده  ع دى قدرارات الل,ندة فدي مدذ رة ت درق ف  دا

رل األدض   اوقييم ةاة اار    ع اا  وي ا اةرد ذاك اج ا  ام يس ق اه مثيل  ـع اطـ و  يي  يخص اوا ل ح ظة ما ااد

تــد  ــدى  م  ,ــ ا  ــع ,ــتروظ  ااداىةيــة. مــ  ذاــك   ةرمــ ل ميثــ و راو,ــر  راوــه يــدل دلــى ا تــدام ااثقــة يحةرموظــ ا ر  

يـــةا ر د ك وـــل تتـــ وض هةـــ ا   ــ د ك وـــل اححةرمـــة ااســـر ي ية إذ اـــ ول بـــحب اراتهـــ  مــا  ةـــروا  ـــ د اححةرمـــة األا  و

                                                           

 انت ال,لسة ع ى مستوا السكرتير األو  للحيب الشيوعي, لكن نالحو بان الاين أرسلت عضوا ألن الخالف السوفيتي الايري قد ق    (1)

, انظر:
 
  بيرا

 
  شوطنا

 Kirstina Mihallari, Op. Cit, P. 8. 

(2)  The Warsaw Pact 1955-1991- Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, PP. 41-42. 

(3)  P. H. P, Документи на Политическия консултативен комитет, 1955-1991, Изявление на първия 

български секретар (Тодор Живков) за Албания, Документ № 60 Централен държавен архив, София, 

29 март , 1961, Стр.1-6 

)4( Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, P.111; Kirstina Mihallari, Op .Cit, P. 10. 
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اــ اوا  إوهــ  اــوتيل دلــى  قــديم املســ ددال إايهــ ا رهةــ ا  وحيــل اححةرمــة ااســر ي ية مســتراية    ــ و  يــ ل ااشــتب 

 ا(1)األا     رااةوةة اال," ا يةا  روه   لتل منه  د  ة اااطرل ااس ةس األم  ك   ع اا ح  املراط 

ل الددددة فميددد  صددددور خروشدددوف واسدددد,بدالها  بعدددد األلبددداىي للسددددوفيت, ن,يادددة ذلددد  التاددددعيد,  ادت مظددداار التحدددددي 

بأخرا لستالين,  ما فر  األلبان مراقبة صارمة ع ى فمي  الدبلوماسيين السوفيت, اامر الذي  اد من اوة الةاا , و قدد 

 بدذل  التادر 
 
:    يـف ييةـا ف أثار ذل  حفيظة الدو  الشيوعية األخرا  واسيما الادين  لذ علدق دىدغ شدياو بندغ م ,بدا

وبواسدد ة املمثددل األو  لددر يم  لددذا  قددررت الءيددادة السددوفي,ية .(2)ألا  ويــ  ااةــي  و اد  وحــد  اال حــ ة ااســر ي ي ااة  ــ  

, 1961, فددي السددادس والعشددرين مددن نيسددان عدداه Aleksej Kosygin( (3)  ليك دد ي  وسدديغينمالددم الددو راء السددوفيتي )أ

  مما دف  بالءيادة االبانية تعييي موقفها في الءاعدة عن  (4) الءاعدة البحرية فلورا منباستدعاء فمي  تواصات ا وسفن ا 

طريددق وضدد  قوات ددا مددن اسدد و  بحددري ومدفعيددة سدداحلية فددي املن ءددة ايحي ددة بخلدديج فلددورا  فددي حالددة ااسددتعداد, مدد  وضدد  

لسدفن مغدادرة مراسد  ا العا مدة, للحدد مدن دورية بحرية ع ى مدار الساعة,  ما ُعلءت لدارة سرب الغواصات وحظرْت ع دى ا

تحر ات الءوات السوفي,ية ع ى الشاط,, وفي التاس  والعشرين من الشهر نفسه, وصلت تءارير تفيد بان الءيادة األلبانية 

 . (5)أ مة  بيرة, مما انذر بحدوي )S-360قد أعاقت خرومل الغواصة السوفي,ية )

الدددى الءاعددددة العا مدددة نيمشدددينوف بر اسدددة الضددداب   -فادددأة -(  خادددا 50كدددون مدددن)وفدددي تلددد  األثنددداء وصدددل فريدددق البددداىي م    

تشددا و, الددذي لددم يأبدده لضدداب  املراقبددة السددوفيتي تروفيميينكددو, متاددااال تحذيراتدده مددن دخددو  الءاعدددة, والددرا ز فددي سدد   

  ن,ياددة ذلدد  قدددا  1961يددار تلدد  الييددارة, اددو ثعاقددة عمليددة اىسددحاب الغواصددات السددوفي,ية املءددرر فددي األو  والثدداىي مددن آ

ولل د دة املوقدف اق رحدت الءيدادة  : اذا   رال ااسفا ااسر ي ية املي ةوو   د ااقي ةو ألا  ويـة ال تسـيح يـ اك اتشا و 

األلبانية عءد افتما  ع ى مستوا املمثلين املفوضين في العاصمة تيرانا, ملناقشة وض  الءاعدة, من فانم م  ان السوفيت 

للدخو  في مفاوضات حو  موضو  اىسحاب الءوات السوفي,ية لوا التادري  الدذي ادلدى  هداليم بدودا نا د  ع ى استعداد 

و يدر الخارفيددة االبداىي, فددي التاسد  مددن ايدار, والددذي ات ددم بده السددوفيت بااحتادا  املتعمددد لل لبدة االبددان الدذين يدرسددون فددي 

 ااوــــــــويف ادة السددددددددوفي,ية التددددددددي وصددددددددفت ذلدددددددد  اادعدددددددداء بددددددددداأل اديميددددددددة البحريددددددددة السددددددددوفي,ية, اامددددددددر الددددددددذي أتضدددددددد  الءيدددددددد

 .(6)راالاوف ازم 

                                                           

 (1) P. H. P, Премьер-министр Албании Мохамед Шиху ответил на вопрос Политическому 

консультативному комитету, Архив последних записей, Документ № 13, 5 апреля 1961 года, стр. 3; 

Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, P.111 

 )2( Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, P. 112.  

( ُعددد  مددن املاددلحين 1980-1964شددغل منادد  ر دديم الددو راء للمدددة )  1904شدبا   20سياسدد ي سددوفيتي ولددد فددي  :ايةسـ ي  راــيي د (3)

 لليعيم الشيوعي بريانيف  توفى في 
 
    .1980 انون األو   18السوفييت ومنافسا

(4) Kirstina Mihallari, Op .Cit, P.9. 

 (5) Laurin Crump, Op .Cit,. P. 64 

(6) Kirstina Mihallari, Op .Cit, P. 10.  
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وعليددة  أعلنددت الءيددادة السددوفي,ية فددي الرابدد  عشددر مددن ايددار, سددح  فميدد  سددفن ا وتواصددات ا مددن الءاعدددة البحريددة, 

ارب سدد حية (, قددو 10وأثندداء ااىسددحاب قدداه األلبددان باحتاددا  اربدد  مدددرعات سددوفي,ية فددي الءاعدددة العا مددة نيمشددينوف مدد )

مما أدا للى احتاامل الءيادة السوفي,ية ع ى اثعما    (, سفينة مساعدة و مية  بيرة من املعدات واألسلحة22صغيرة, و)

 الددى و ارة الدددفا  باسددتدعاء 
 
 بإعددادة فميدد  السددفن واملعدددات واألسددلحة, وأع ددت لشددعارا

 
بددة التددي وصددفل ا بغيددر الءانونيددة ُم ال 

, قامدددت ثمدددان تواصدددات يءودادددا 1961, وفدددي السدددادس والعشدددرين مدددن ايدددار(1)في,ية للدددى موسدددكوفميددد  لفدددراد البحريدددة السدددو 

طاقم من فنود وضبا  سوفيت, بالددخو  الدى الءاعددة البحريدة فلدورا وتمكندوا مدن اسد رفا  مدا احتاديو األلبدان مدن سدفن 

 .(2)وتواصات, ثم أتلءت الءيادة السوفي,ية الءاعدة وأوعيت بعودة قوات ا الى موسكو

عءد  ذلدد , أخددذْت الءيددادة األلبانيددة  ت,نادل فددي مشددار ل ا فددي افتماعددات الل,ندة ااس,شددارية مليثدداق وارشددو, واسدديما بعددد      

ان أخفءدددت فدددي  سددد  حليدددف لهدددا يمكدددن ان يسددداعد بدددالتخل  مدددن الهيمندددة السدددوفي,ية, لدددذل  لدددم يحظدددر او سدددها افتمدددا  

  Hysni, لذ أرسل سكرتيرو) ايسري  ابو(3)لغر  مناقشة قضية  برلين (,1961آب  5-3الل,نة ااس,شارية املنعءدة في) 

Kapo للحضور بدا عنه, وقد اشار األخير أن او سها ا يمكنه املشار ة ألسباب نحية  والرا ز من تارف او سها ,)

الحددددود الداخليدددة فدددي ذلددد , انددده اراد عرقلدددة الءدددرارات التدددي  اندددت تدددود الل,ندددة ااس,شدددارية الوصدددو  لل  دددا فيمدددا يخددد  لتدددالق 

بضرورة اس,بعاد ألبانيا من ميثداق وارشدو, بفعدل سياسدات ا األخيدرة املتبعدة تاداو وال ر أوليرخت برلين. وبناء  ع ى ذل  طال  

 .(4)ااتحاد السوفيتي وميثاق وارشو 

ؤتمر الثدددداىي والعشددددرين للحدددديب تالددددْت بددددوادر اثبتعدددداد األلبدددداىي عددددن ميثدددداق وارشددددو والكتلددددة ااشدددد را ية أثندددداء اىعءدددداد املدددد        

 7 -1924تشدرين األو   Ramiz Alia 18(, اذ لم يسم  لد) رامي عليا 1961تشرين ااو   31-17الشيوعي في موسكو )

, السدددددددكرتير الثددددددداىي للحددددددديب االبددددددداىي, مدددددددن املشدددددددار ة فدددددددي أعمدددددددا  املدددددددؤتمر, ع دددددددى أسددددددداس ان اافتمدددددددا  (2011تشدددددددرين األو  

 
ل
دددلل بالسدددكرتير األو  للحدددديب الشددديوعي, وأثنددداء افتتددداح املدددؤتمر, نددددد خروشدددوف باليعمدددداء لألخاددديات ع دددى مسدددتوا ارفددد , ت

 
مث

 باثطاحدة بالءيدادة األلبانيدة, بيدد لنده فوبده بدرد مدن قبدل الديعيم ماوت د ي توىدغ, الدذي ات دم  خروشدوف, فدي انده 
 
األلبان, م البدا

, املشدددددار ون فدددددي أعمدددددا  املدددددؤتمر, باسدددددتاناء الوفدددددد (5)عمدددددل ع دددددى شدددددر  املعسدددددكر ااشددددد را ي,  مدددددا رفدددددض اليعمددددداء ا سددددديويون 

, التنديد بألبانيا, مما أدا للى انءساه العالم الشيوعي ما بين الاين واملؤيدين من اليعماء األسيويين وألبانيا من (6)املنغولي

و عددددن سددددح  فددددي ضددددوء ذلدددد   أعلنددددت موسددددك . (7)فهددددة, وااتحدددداد السددددوفييتي ودو  ميثدددداق وارشددددو ومنغوليددددا مددددن فهددددة أخددددرا 

                                                           

)1( Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991, P. 112.  

 (2) Kirstina Mihallari, Op .Cit, P. 10.  

 سن,ناو  ا مة برلين احءا. (3)

 (4) Letter from Hysni Kapo to Walter Ulbricht, Tiran 1961,  Quoted In : Laurin Crump, Op. Cit,. P. 69. 

 اسيما  تش ي مين  عيم في,ناه الشمالي  فضال عن  وريا الشمالية.   (5)

 للمييد عن التءارب املنغولي م  دو  ميثاق وارشو انظر: (6)

P. H. P, Mongolia's application for admission to the Warsaw Pact, Doc.No, 24, 15 JUL, 1963, PP. 1-4. 

(7) Laurin Crump, Op. Cit,. P.71. 
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, وطالبددددت بمغددددادرة فميدددد  املددددوظفين مددددن السددددفارة األلبانيددددة فددددي 1962سددددفيراا مددددن تيرانددددا, فددددي الثالددددث مددددن  ددددانون الثدددداىي عدددداه 

موسدددكو, وبحلدددو  العاشدددر مدددن الشدددهر نفسددده, قامدددت دو  ميثددداق وارشدددو, بء ددد  فميددد  عالقات دددا الدبلوماسدددية مددد  البانيدددا مدددن 

االبانيا اي افتما  من افتماعات الل,نة ااس,شارية مليثداق وارشدو وبدذل  تكدون  تلءاء نفسها, ومنذ ذل  التاريخ لم تحظر

 . (1)ألبانيا قد خرفت ظااريا من ميثاق وارشو

ع ى الرتم من األامية التي  انت تمثلها البانيا مءارنة م  دو  ميثاق وارشو األخرا, لا أث دا أحددثت نوعدا مدن ااىشدءاق      

بعددد ان قددّدمت مسددوتات ا فيمددا يخدد  تعرضددها لعمليددات الغدديو السددالفة الددذ ر, اذ لددم تأخددذ الكثيددر داخددل امليثدداق  واسدديما 

من الدو  األعضاء بتل  املسوتات, واأل ثر من ذل  نددت  ل من رومانيا وأملانيا الديمءراطية باأللبان عن طريق وصفهم 

                                                           

, ومندددذ ذلددد  التددداريخ لدددم تشددد ر  البانيدددا فدددي افتماعدددات 1962 انددت دو  ميثددداق وارشدددو قدددد اقبلدددت ع دددى سدددح  ممثل  دددا مدددن تيراندددا م لدد  عددداه  (1)

(,  مد  1966حييدران  6-4وافتماعدات بوخارسدت)  , 1965الل,نة ااس,شارية, اسيما افتما  الل,نة في التاس  عشر مدن  دانون الثداىي 

ذلدددد  فددددان بءيددددت ألبانيددددا مددددن الناحيددددة  الشددددرعية ضددددمن امليثدددداق , لكددددن بحكددددم الواقدددد  فددددي خارفدددده, وبعددددد ان افتاحددددت دو  ميثدددداق وارشددددو 

ددانون الثددداىي  ر ييدددة لل,مهوريدددة , ندددددت الحكومدددة األلبانيدددة بموقدددف امليثددداق فدددي املدددوتمر الخدددامم لل,معيدددة امل1968ل,شيكوسدددلوفا يا فدددي  د

بددل الشددعبية األلبانيددة, وعليددة حدددد انفددر او سددها عضددوية البانيددا  فددي امليثدداق قددا ال:" لددم يكددن مليثدداق وارشددو دور  اياددابي  للدددفا  عددن بالدنددا 

 وسيظل  ذل  حت  بعد خروفنا منه, وعند الخرومل من امليثاق نكون قدد فوتندا ع دى الغدرب فرصدة ال ,دوه ع دى
 
بالدندا  بالعكم  ان  خ را

ع دددى اسددداس   سدددوف ث دددافم ألبانيدددا  ألث دددا دولدددة عضدددو فدددي ميثدددداق وارشدددو[ وميثددداق وارشدددو  بنددداء سياسددد ي لددده أدوارو, بوصدددفه فم دددة موافهدددده 

تدم للتحالف ااطل  ي , وباملثل او قا م بوافباتده وال ااماتده مد  الددو  املشدار ة فدي التحدالف,  بيدد ان ادذا الددور قدد ترافد  بشدكل عداه , لذ 

الددددورة  السادسدددة للمالدددم امه بددداألحرا , بوصدددفه أداة دخيلدددة عنددددما ا تنادددا  الحكومدددات للءيدددادة السدددوفي,ية ,  و,ثنددداء اىعءددداد  اسدددتخد

ددا مدد  قددرار ال,لسددة الخامسددة لل,نددة الحدديب املر ييددة التددي افتمعددت فددي الخددامم مددن يلددو  ؛ قددده  ال,شددرر ي
 
بندداء  ع ددى طلدد  الحكومددة واتفاق

للغاء معاادة وارشو وتحرير فمهورية ألبانيا الشعبية من أي ال ااه ين ثدق عدن املعااددة؛ عدن طريدق للغداء قدانون محمد ش  و  مء رح قرار 

  بشأن التاديق ع ى معاادة الاداقة والتعداون واملسداعدة املتبادلدة  1955الاادر بتاريخ الثامن والعشرين من يار عاه  2063رقم 

, وبندداء  ع ددى ذلدد , قددرر مالددم الددو راء تءددديمر رمء ددرح للغدداء معاادددة وارشددو للمالددم النيددابي 1955امليرمددة فددي الرابدد  عشددر مددن آيددار عدداه 

متةــرمأ  د ااقيــ ةو ااســر ي ية اا جتيــة رااقيــ ةال واىسددحاب فمهوريددة ألبانيددا مددن امليثدداق بعددد تدددقيق متددأىى ومسددؤو  وفدداء فددي الءددرار:" 

مــا االجوي دــ ل  راــد  ــدث = =  تدل  تةيــ  ملــدو طريةــة جيهرويــة  ا  ويــ  اا جتيــة اةــدرل األىــ   املشــ و ة  ــع ميثــ و راو,ــر اــد ااــ

ذاــك ألد جيهرويــة  ا  ويــ  اــم  ق ــل مطةقــ   شــ   ااقيــ ةو ااســر ي ية اا جتيــة املويثــل  ــع اودهــ ك م ــ ةي را,ــ" اط ل امليثــ و رو ــ ه  

ة دي ــ  دلــى ااــدرل رااشــترن املشــ و ة  ــع املت هــدوه ج و ــ   ر حريــل امليثــ و ألةاو  ــع  يــديه  ـكـا  يلــى إواةتهــ  اارطظيــة ااةــ  ة  دراــ

ر يــــ  روة يــــإد د ح ظــــة اححــــ ن امل   يــــة ر ــــى ييــــ د  ةرموظــــ   شــــأد ااتــــدراد ااســــر ي ي رااــــدرل اا ــــي  ــــدرو  ــــع  ةةــــه  ــــد  –راــــ اك 

ملت هـــدو   ـــإد مت هـــدو راو,ــر اـــد  حراــل  مـــا مت هــدو اـــ م –جيهرويــة تشيةراـــةر   ي  اال,ــ" ا ية رااشـــتب اا شيةراــةر  ك  

ا اـوت  ة راححــ ن  رمـا مت هــدو اةــد  ل  ـد ااتــدراد االاــوتي وم إلـى مت هــدو تسـدهد  ااتــدراد دلــى ااـدرل اال,ــ" ا ية وفســه . 

راــد  ــ د ااراــل املظ اــب ال وــح ن جيهرويــة  ا  ويــ  مــا مت هــدو راو,ــر يةــفة ا ورويــة  يضــ   رذاــك املســةك اــظقرم يــه يأوفســظ  

روحــــا دلــــى رعــــى  ــــ م  د ذاــــك ااوةــــ   ااثــــروم يحوــــ م ا وــــ  م    مــــ  مــــ  املةــــ حع ااتةيــــ  ارطظظــــ   وحــــا ميثلــــع ااشــــتب األا ــــ    

  ". للمييد انظر:اال," اك  رم  ااثروو يةفة د مة  ع ااي ر  احح اية

Mehmet Shehu ,On the stand of the People's Republic of Albania towards the Warsaw Treaty: Speech delivered 

at the VIth session of the Popular Assembly of the People's Republic of Albania on September 12, 1968, P. 

1-3; Kirstina Mihallari, Op . Cit, P. 10 .    
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 بامليثدداق " 
 
  محددددقا

 
دــة مـــا املح  ـــ د ااقــرمي د امليـــ م يا مـــا ااـــ يا اد امـــ م ميثـــ و راو,ـــر ملير اث ددم يشدددكلون خ ددرا

  
 
 .(1)وة  را اوفسهم دلى واس ميث و راو,ر رهم ال ييةةرد ,سئ  مش" ك 

دددلل بءيددداه ااتحددداد السدددوفيتي  
 
مث
ل
مدددن ال بي دددي أن تدددؤدي تلددد  األحدددداي للدددى شدددرٍ  واادددٍز ع دددى املسدددتوا الدبلوماسددد ي, ت

يين من تيرانا, وتل  سابءة خ يرة بين الدو  ااش را ية, ألن ذل  يعري بان ودو  امليثاق األخرا, بسح  ممثل  ا الدبلوماس

رأسمالي, الى صرا  اش را ي اش را ي, ساام في لضعاف ايمنة ااتحاد السوفيتي ع ى  -الارا  قد انتءل من صرا  اش را ي

ى تأ يدد اسدتءاللها داخددل حددود ميثدداق الكتلدة الشدرقية  لذ سددعت البانيدا مدن وراء سياسددل ا فدي موافهددة ااتحداد السدوفيتي للدد

وارشددو, بيددد اث ددا تدددْت اددحية يحاوات ددا, انل ددت باثقادداء مددن التحددالف ااشدد را ي. مدد  ذلدد  فءددد وضددعت التاربددة األلبانيددة, 

خري ددة فديدددة  ددان ع ددى موسددكو السددير وفءهددا فيمددا يخدد  عالقات ددا مدد  دو  ميثدداق وارشددو, من ددا ضددرورة ال,شدداور مدد  الدددو  

 -فدددي مدددا يخددد  قضدددايا امليثددداق وعدددده انفرادادددا بءراراتددده لوحدددداا   مدددا عمءدددت ألبانيدددا مدددن حددددة الخدددالف السدددوفيتياألعضددداء 

الايري, والتي نتج عن ا اىشءاق داخل الكتلة ااش را ية, وبذل  تكون البانيا قد رسمت بداية ال ريق لدو  امليثاق ااخرا 

ْن رتبل ا في التخل  من الهيمنة ا فلز عل
ُ
لسوفي,ية املفروضة عل  ا,  تحت مضلة ميثاق وارشو, واتضز ذل  بشكل في ان ت

ف ي عن طريق ايحاوات الرومانية بالضغ  ع دى موسدكو لسدح  الءدوات السدوفي,ية مدن أراضد  ا, وادذا مدا سدنحاو  بيانده 

 في الافحات الءادمة . 

 

  

                                                           

 (1) Kirstina Mihallari, Op .Cit, P. 10.  
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 امل ح  ااث ا 

 1964-1958راال وح ن ااسر ي ي منه   ةاىل امليث و  حدم ورم وي 

عءدد  انل ددداء الحدددرب العامليدددة الثانيدددة, سدددعْت الءيدددادة السددوفي,ية الدددى ترسددديخ وتددددأمين النفدددوذ الشددديوعي فدددي دو  اوروبدددا 

, عدددن طريدددق الءيددداه بماموعدددة مدددن (1)1944الشدددرقية, اسددديما فدددي رومانيدددا التدددي احتلل دددا الءدددوات السدددوفي,ية فدددي م لددد  العددداه 

ب املعارضة من اللييراليين والوطنيين, والدمج الءسري للحيب الديمءراطي اافتماعي اثفراءات  تمثلت األولى  بحل األحيا

, لذ ُمددرر قددرار اثدمددامل فددي افتمددا  الحدديب الددديمءراطي اافتمدداعي فددي الخددامم مددن تشددرين ااو  عدداه (2)مدد  الحدديب الشدديوعي

ددد   , ليظهددر ع ددى أثددرو حدديب فديددد ُعددرف باسددم )حدديب العمددا  الرومدداىي(1947
ُ
ّر أعضدداءو بناددف مليددون  ددخ , ثددم الددذي ق

أمينددددا عامددددا  ديددددجفورفيددددو فددددوريي (, وانتخدددد   1948شددددبا   23-21) للمدددددة  ُعءددددد مددددؤتمرو األو  فددددي العاصددددمة بوخارسددددت

-Teohari Georgescu  1908تيواددداري فيورفيسدددكو) ( وLuka Laszlo1898-1963للحدديب, و)فاسدددي ي لو دددا

بعمليددات تاددفية داخددل الحدديب وت هيددرو مددن األعضدداء  فددوريي ديددجذلدد   قدداه , أعضدداء فددي األمانددة العامددة   ع ددى أثددر (1976

 للى ت بيق النموذمل السوفيتي 
 
 ع ى مر يو ومكانته لينفرد بحكم البالد, ساعيا

 
 .(3)الستاليري  –الذين وفد   م خ را

, عءدد ااتحداد 1948 فدي رومانيدا, ففدي شدبا  عداه (4)في حين تمثل األفراء الثاىي بمحاولة فر  )النظاه الشمولي( 

  للادددداقة والتعددداون والتبددداد  املشددد ر  مددد  رومانيدددا, اسددد,ند أساسدددها ع دددى فكدددرة التعددداون املشددد ر  ضدددد  السدددوفيتي معااددددة

 . (5) مل وي  آر  ية ةراة  ى   م   طة اه   ش ل م  ,  ار     م  ,   

دددر ّ   الدسدددتور الرومددداىي الددذي ُعدددرف بدددد      
ُ
وادددو مسدددتويى مدددن الدسددداتير السدددوفي,ية,  ااشـــتب ا  ةاـــورو وفددي الوقدددت نفسددده, ش

بددق النظدداه الءضددادي ع ددى تددرار النظدداه الءضددادي السددوفيتي, وبددذل  يكددون ااتحدداد (6)1936اسدديما دسددتور عدداه 
ُ
, بعددداا ط

                                                           

وفددي عدداه  1944د ان الءددوات السددوفي,ية تمكنددت مددن احتاللهددا عدداه , بيدد1941 انددت رومانيددا قددد أعلنددت الحددرب الددى فاندد  دو  ايحددور عدداه  (1)

اسددء  النظدداه امللكددي ف  دددا. للمييددد عددن اوضدددا  رومانيددا خددال  ااحدددتال   1947شددكلت او  حكومددة شدديوعية فدددي رومانيددة وفددي عددداه  1945

 السوفيتي انظر.

 Csaba Békés  László Borhi And Others, Soviet Occupation of Romania, Hungary, and Austria 1944/45-

1948/49,( Central European University Press,2015), PP.  

(2) G. Ionescu, Communism in Romania, 1944-1962,(Oxford University Press, London: 1964), P.148. 

(3)  Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op. Cit P. 1-3.  

ع دددى اي,تمددد  وتعمدددل ع دددى   سددد وت ا التدددي تحددداو  فدددر  الدولدددة لوصدددف بعدددض السياسددديين ادددو مفهدددوه أسدددتخده مدددن :ااظيـــ م ااشـــيرلع (4)

 فددددددي األوسددددددا   السياسددددددية وااقتاددددددادية واافتماعيددددددة ااسددددددتحواذ ع ددددددى  افددددددة فواندددددد  الحيدددددداة
 
والءضددددددا ية  وأضدددددداى اددددددذا املفهددددددوه را اددددددا

 .62تعريف بعض املا لحات  املادر السابق  ص  املنااضة للشيوعية أثناء حءبة الحرب.  أنظر:   الغربية

(5)  Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 3. 

 .انظر: 1936للمييد عن فاو  وأبواب دستور عاه  (6) 

Olga Velikanova, Mass Political CultureUnder Stalinism-Popular Discussion of the Soviet Constitution of 

1936,( Palagrave Macmillan, London, 2018) ; Qian, Jingyua "A Brief Research on 1936 Soviet Constitution 

under Joseph Stalin," The Macalester College : Vol. 2: Iss. 1,2012  , PP. 1-16                    

http://digitalcommons.macalester.edu/macreview The link was accessed on 29/3/2019. 

http://digitalcommons.macalester.edu/macreview
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و فْت بماموعدة قدرارات اتخدذت ا الحكومدة الرومان
ُ
يدة السوفيتي قد وض  الح,ر األساس للنظاه الشمولي في رومانيا, والتي ت

تدددأميم الشدددر ات الادددناعية واملادددارف وسدددك  الحديدددد والنءدددل, وتدددأميم الء دددا  اليراعدددي, ففدددي , من دددا 1949فدددي م لددد  العددداه 

صودرت األراض ي التي تءدر الثاىي من آذار من العاه نفسه, الغي قانون ملكية األراض ي بالكامل من أيدي الء ا  الخاص, و 

, وبددذل  تكددون الحكومددة الرومانيددة قددد عملددت (, ألددف فددالح بسدد   معارضددل م 80(, اكتددار وسدد,ن أ ثددر مددن )50مسدداحل ا بددد )

  األر  "الكوا "
ّ
  . (1)ع ى تافية ال بءة الءديمة من ُمال

مددن ال,اندد  األخددر  شددهدت السدداحة السياسددية الرومانيددة العديددد مددن التءلبددات, والتددي أحدددثل ا طبيعددة التكوينددات 

ددانوا داخدددل والتوفهدددات الف ويدددة للحددديب الحدددا م, لذ ضددد م حددديب العمدددا  الرومددداىي فدددي ايأتددده ثدددالي ف دددات متبايندددة, مدددن م مدددن  د

رومانيدددددا أو فدددددي سددددد,وث ا أو خارفهدددددا واسددددديما فدددددي موسدددددكو, لذ ُعرفدددددت الف دددددة األولدددددى بدددددد )الحددددديب األصددددد ي( وتظدددددم أول ددددد  العمدددددا  

 حددددين ضددددّمت الف ددددة الثانيددددة , فددددي(2) فددددوريي ديددددجالناشدددد ين الددددذين سدددد,نوا فددددي الثالثينيددددات مددددن الءددددرن العشددددرين تحددددت قيددددادة 

 Remus Koflerريميددوس  ددوفلر(الشدديوعيين الءدددامى, الددذين بءددوا فددي رومانيددا وعملددوا بشددكل سددري, ومددن ابددر  قيددادات م, 

ددأمين عددداه للحددديب الشددديوعي الرومددداىي  بمسددداعدة )1902-1954 , وسددد,يفان فدددورر,, وادددو مادددري ال,نسدددية تدددم تناددديبه  د

امددا الف ددة الثالثددة, فءددد ضددّمْت بعددض الءددادة الشدديوعيين مددن الددذين ل,ددأوا الددى   Comintern( (3) الكددومن رن (مباشددرة مددن 

موسددكو اربددا مددن عمليددات ااعتءددا , وأطلددق علدد  م اسددم )مكتدد  موسددكو(, وتددرأس تلدد  الف ددة, انددا بددو ر, اليعيمددة السددوفي,ية 

الرومدددددداىي, وو يددددددرة الشددددددؤون عضددددددو الل,نددددددة التنفيذيددددددة للكددددددومن رن ور دددددديم املكتدددددد  الخدددددداريي للحدددددديب الشدددددديوعي , و املتمرسددددددة

 . (4)الخارفية

لن يفددددر  سدددد وته ع ددددى الحدددديب ع ددددى ن دددد) سددددتالين عددددن طريددددق الءيدددداه  ل,ددددوريي ديددددجفددددي تضددددون ذلدددد   سددددمحت الظددددروف      

, ان يادب  1951انتخابات آيدار عداه  , لذ تمكّن بعد(5) مكت  موسكو أعضاء بعمليات الت هير لألعضاء ا خرين  واسيما

 ي,لدددم الدددو راء الدددى فانددد  منادددبه   ددديعيم لحددديبالددديعيم األوحدددد ل
 
, وفدددي الثددداىي مدددن حييدددران مدددن العددداه نفسددده, انتخددد  ر يسدددا

                                                           

 لمدددة ذات اصددددو  او رانيدددة, وتعرددددي طبءدددة الفالحددددين ااتنيددداء املسدددتءلين عددددن اثميراطوريدددة الروسددددية الدددذين فمعددددوا ثدددروات م ع ددددى  ااةـــرالك : (1)

 راض ي السوفي,ية. للمييد عن طبءة الكوا  انظر: حساب ا خرين  وقد ت ور عمل تل  الف ة داخل األ 

 Robert Conquest, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine,( Oxford University 

Press,1987),PP. 150-159 . 

 نظر:وفورفيسكو. ا–وميرن  وىستان,ينسكو  -ونيكواي شاوشسكي -من م : تورغي ابستو   (2)

Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 3. 

, اطروحددددة 1943-1919للمييددددد عددددن ىشددددأة وتأسدددديم منظمددددة الكددددومن رن انظددددر:  رحدددداب قاسددددم حسددددين, الكددددومن رن بددددين الفكددددر والت بيددددق,  (3)

 . 2019د توراو تير منشورة, فامعة بغداد,  لية ااداب ,

Kevin McDermott, The Comintern_ A History of International Communism from Lenin to Stalin-(Macmillan 

Education UK 1996),PP.1-40. 

(4)  Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 4. 

ث دم فالحدون مسدتوطنون. وات دم فدي اث دا سد   فدي تدأخر الادناعة الثءيلدة, وحمايل دا  للكدوا  ع دى ا من بين الذين وفهت ال  م الل م  انا بو ر  (5)

 .72 ميلها فاسي ي لو ا بالتخري  ااقتاادي اثناء توليه  و ارة املالية . للمييد انظر: فالدمير تيسمانيانو , املادر السابق , ص
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,  تمكدددن مدددن تث يدددت سدددل ته داخدددل رومانيدددا بعدددد الءضددداء ع دددى  دددل مدددن وصدددفهم 1953للحددديب  وعءددد  وفددداة سدددتالين فدددي آذار 

 .(1)باملتإمرين وال,واسيم ع ى حكومته

ددان فددددوريي ديددددج      ؤيدددددين ثبددددراه ميثدددداق وارشدددو وللسياسددددة السددددوفي,ية برمل ددددا  لذ عّيدددرل عددددن ذلدددد  أثندددداء اىعءدددداد مددددن ا ثدددر امل  د

  1955ال,لسة الثالثة لحيب العما  الروماىي في  انون ااو  عاه 
 
وع ى ا (2):  اوه   روم  راليد مظه حِحي ية امظظ  قا ال

ليمكنده مدن  تث يدت ار دان حكومتده, ووسديلة ل,دوريي سدبة ما يبدو, ان تشكيل ميثاق وارشو,  قد فاء في الوقت املناس  بالن

للتخل  من املتإمرين عل  ا, في الوقت نفسه  فرصة يمكن ان يبّين ف  ا مدا واء رومانيا للءيادة السوفي,ية, لكن سرعان 

ر ع ددى أي ااتمدداٍه للخ دداب؛ بددل سددافددوريي , اذ لددم ُيعدد  1956مددا تغيددر املوقددف الرومدداىي بعددد خ دداب خروشددوف فددي شددبا  

 
 
ان خ دداب  الددن ) السددتاليري السددابق, وأتضددز ذلدد  فددي اافتمددا  الددذي دعددا اليدده فددي ث ايددة شددهر آذار مددن العدداه نفسدده, مؤ دددا

اللينينة   ما دعى الى تءوية عمدل الحديب فدي –خروشوف ليم له عالقة بالحيب الروماىي  وانه يفضل السياسة املار سية 

, و, احتددده عدددن فدددوريياملعارضدددين فرصدددة تخلدددي  الدولدددة والحددديب مدددن قبضدددة  ضدددوء انتءدددادات خروشدددوف  اامدددر الدددذي مدددن 

 . (3)السل ة

ن,ياة ذل   انا  عدة  تساؤات من ا: ما موقف الحكومة الرومانية من التداعيات التي شهداا امليثاق  واسيما 

خددددرا؟ و يددددف عيددددرت عددددن ؟ واددددل أّيدددددت رومانيددددا السياسددددات السددددوفي,ية حيددددا  دو  امليثدددداق األ 1956أحددددداي انغاريددددا عدددداه 

 ذل ؟.

ددددان لالنتفاضدددددة الهنغاريدددددة التدددددي انددددددلعت فدددددي تشدددددرين األو        , تدددددأثيرات  بيدددددرة ع دددددى الدددددداخل الرومددددداىي, ففدددددي السددددداب  1956 د

 لإلحددداي التددي شددهدت ا انغاريددا, خرفددت تظدداارات فددي عدددة مدددن رومانيددة وفددي مءدددمل ا 
 
والعشددرين مددن الشددهر نفسدده, وتأييدددا

اه   دددا العمدددا  وال دددالب, م دددالبين بتحسدددين األوضدددا  املعيشدددية؛ و,لغددداء التعلددديم باللغدددة الروسدددية فدددي العاصدددمة بوخارسدددت قددد

(, Giorgio Pop املددارس وال,امعدات الرومانيدة,  مدا عءدد طدالب  ليدة الفندون فدي مديندة نيميشدورا, بءيدادة )فورفيدو بدوب 

 فدي الثدامن Per Lobwaili( (4)و)بيرلوبدو واي دي 
 
 سدريا

 
والعشدرين مدن الشدهر نفسده, , حظدرو مدا يءدارب ألدف طالد , , افتماعدا

 . (5)قرروا فيه مءاطعة التعليم الروس ي في البالد, بيد ان الءوات الرومانية داامت الكلية وأتلءل ا

                                                           

داات اسددتخفددوريي قاددد  (1) باراتيه تربيددة ال,واسدديم   ددل مددن انددا بددو ر  وت  دداري فورفيسدديكيوو فءدددت ات مددت ااولددى لدددي ا  اتادداات مدد  و د

بواسدد ة شدددءيءها املءدديم فدددي اسدددرا يل, فددي حدددين ات دددم الثدداىي بإقامدددة عالقددات مددد  فهدددات برفوا يددة  فدددي بري انيدددا والوايددات املتحددددة اامير يدددة. 

 انظر:

Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 4. 

(2)   Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 5.  

(3) S. Verona, Military Occupation and Diplomacy. Soviet Troops in Romania 1944-1958, (Durham and 

London: Duke University Press, 1992), P.88. 

ين, وقد شكل :  طال  في  لية الفةن الت بيءية, قاد حر ة التظاارات ضد حكومة تورغي افبارااع ى تلبية م ال  املتظاار ي   اربر رايلع (4)

 واخرون . انظر:-ليدميو ناغي  -ومونر اورليان تيو -ماموعة ضمت الى فانبه  ل من  ايوس

G. Ionescu, Op. Cit , P. 259. 

(5)  Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 4. 
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فددي العاصددمة بوخارسددت, احتاافددات لعمددا   -تريفددت  –وفددي التاسدد  والعشددرين مددن الشددهر نفسدده, شددهدت سدداحة 

ا بتحسين ظروف العمل واملعيشة, واسيما وان بوخارست  انت تعاىي في ذل  الوقت, من قلدة فدي سك  الحديد, طالبوا ف  

التاهيددداات الغذا يدددة ن,يادددة  دددحة موسدددم الحاددداد, مددد  ذلددد  فءدددد اتخدددذت الحكومدددة الرومانيدددة ماموعدددة لفدددراءات صدددارمة 

ت, ووضدددعت مديندددة بوخارسدددت و لدددومل تمثلدددت باعتءدددا  آاف املتظددداارين مدددن العمدددا  وال دددالب, و,تدددالق الكثيدددر مدددن ال,امعدددا

 . (1)ونيميشورا تحت الحكم العسكري 

, فدددي الثالثدددين مدددن Komsomol(2) مددن فانبددده, أشدددار خروشدددوف الددى تلددد  اثحدددداي اثنددداء اافتمدددا  بالكومسددومو  

:  هظ اـــك  تـــ  اححـــ الل امل اجيـــة ااي ـــ   ـــحيحة يـــ د ااطـــ ن  ـــع ا ـــد  املتاســـ ل قدددا ال 1956تشدددرين األو  عددداه  

. ع دددى الدددرتم مدددن  دددل تلددد  (3) ةييـــة  ـــع ورم ويـــ ا اـــ اك وتيـــد  ـــ ن ااتيـــ ل اا رمـــ    دلـــى اـــ دة ااـــ ة رااوت مـــل متهـــ ااوت

اثفدراءات التددي اتبعهددا الحدديب الحددا م فددي رومانيدا, والتددي ان  انددت تددد  ع ددى ادد يء, لنمدا تددد  ع ددى التأييددد الرومدداىي للسياسددات 

دومل 
ُ
باملوافءدة الرومانيدة ع دى عبدور الءدوات السدوفي,ية الدى بودابسدت, والءضداء السوفي,ية حيا  دو  ميثداق وارشدو, والدذي ت

ع دى اانتفاضدة انالدد , لكدن مدد  ذلد  فءددد أوقعدت األحددداي السدابءة ال,فداء بددين أعضداء الحدديب الحدا م, ممددا أدا للدى شددبه 

؛ واو احد ابر  أعضداء ) Miron Konstatenikoاىشءاق داخ ي, واسيما بعد التأييد الذي أبداو )ميرون  وىستاتينيكو 

 .  (4)حيب العما  الروماىي مل ال  ال الب في مدينة  لومل بإلغاء الدروس اثليامية باللغة الروسية 

وع ددددى اثددددر تادددداعد حدددددة األ مددددة فددددي انغاريددددا؛ وت ديدددددات نددددامل بااىسددددحاب مددددن ميثدددداق وارشددددو و,عددددالن حياداددددا, قدددداه 

يارة الى سدرية سدررعة الدى بوخارسدت ملناقشدة األ مدة الهنغاريدة مد  قدادة , بي 1956خروشوف في الثاىي من تشرين الثاىي عاه 

ميثدداق وارشددو مددن الرومددانيين والبلغددار وال,شيكوسددلوفا يين, وبحسدد  بعددض التءددارير الغربيددة, طلدد  خروشددوف اسددتخداه 

سدد   فددوريي د بددررل الءددوات الرومانيددة فددي الءضدداء ع ددى اانتفاضددة فددي بودابسددت, بيددد أن الءيددادة الرومانيددة رفضددت ذلدد , وقدد

 . (5)ذل  الرفض, لوفود أقلية انغارية في رومانيا وفي ال,ي, الروماىي, مما يؤدي للى لثارة الهنغاريين املتوافدين في رومانيا

                                                           

(1) G. Ionescu, Op. Cit , P. 290; Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 12. 

سسدت فدي  28و  14وفي راب ة الشبيبة الشيوعية اللينينية لعموه ااتحاد   تظم الشباب الذين ت راوح أعمارام بدين   رمسرمرل: (2)
ُ
دا ,أ عام 

مدن أفددل ال,مد  بددين مختلدف املنظمدات الشددبابية التدي سددبق أن شدار ت فددي الثدورة الروسدية ؛ ومددن ثدم الحددرب ااالية.,وتعدد فددي  1918عداه 

دددان أعضدددداؤاا يفضددددلون أ ثددددر مددددن تيددددرام فددددي األ  ا لنشددددر التعدددداليم الشدددديوعية و,عددددداد أعضدددداء الحدددديب الشدددديوعي  لذ  د ا سياسددددي  سدددداس فهددددا  

ددر عددد ,التوظيف واملن  الدراسية. 
ُ
ا في الحادو  ع دى العضدوية واملناصد  الءياديدة فدي الحديب الشديوعي, ق  مهم 

 
واملشار ة ف  ا  تعد عامال

. 1991ن عضددو  حددد أق دد   فددي السددبعينيات وأوا ددل الثمانينيددات , وقددد ُحلددت مدد   اث يددار ااتحدداد السددوفيتي عدداه مليددو  40أعضددا  ا حددوالي 

 للمييد عن ىشأة وتاسيم  ومسمو  انظر: 

Ann Todd Baum , Komsomol Participation in the Soviet First Five-Year Plan,(Palgrave Macmillan UK 

,1987),PP.7-17. 

(3) Stephen Fischer-Galati, The New Rumania: From People's Democracy to Socialist Republic, (Cambridge-

Massachusetts, 1967), P.78. 

(4) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P.13. 

(5) CIA Document, the Warsaw pact Its Role In Soviet Bloc Affairs From Its Origin To The Present Day , Op . 

Cit , P. 78. 
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عددن ذلدد  فددي فددوريي ع ددى الددرتم مددن ذلدد   فددأن الءيددادة الرومانيددة أّيدددْت التدددخل السددوفيتي املباشددر ف  ددا, وقددد عّيددرل 

 
 
إذا وححل ااثروو  ع يرةا سل  د اححةم ااسر ي ي ما املحويل اد يظ ش  إلى مـ  يقـ ون ااــيةير    : خ اب له مؤ ددا

  (2) ا ميـــ  يــرةم إلـــى إاــ وو ,ــ اوو مت ةيـــة اةشــيردية  يهـــ (1)طــوص مــا اح  ايـــة ااهظي ويــة املوراجـــدو  ــع    ا ســةف وي  

نيا, املتمثلددددة بتخفدددديض التدددددررم باللغددددة الروسددددية  فددددي تراىسددددلفافددددوريي تدددديامن ذلدددد  الخ دددداب مدددد  اثفددددراءات التددددي قدددداه   ددددا 

 .  (3)واسيما ع ى املستوا ال,ام ي

سعت رومانيا في تءديم دعمها  لالتحاد السوفيتي عن طريق فدت  حددوداا والسدماح للءدوات السدوفي,ية بدالعبور و 

لتي دخلدت الحددود الدى انغاريدا, ولتحءيدق   لذ  انت الءوات السوفي,ية في رومانيا في طليعة الءوات ا (4)الى الحدود الهنغارية

 للنءددل وااتادداات أثندداء اانتفاضددة, Bodnăraș 1904-1976ذلدد  الغددر  عينددت الءيددادة الهنغاريددة )بددودنراس 
 
(, و يددرا

والدذي اشددرف ع دى عمليددة لدخدا  الءددوات السدوفي,ية الددى انغاريدا  وبددذل  يكدون خروشددوف قدد دحددض مدا ذ ددرو فدي مذ راتدده, 

. مهما يكن من أمر فان التاّرف الروماىي (5)ساعدة من ال,ي, الروماىي في الءضاء ع ى اانتفاضة الهنغاريةحو  تلّءيه  م

,  قددد ادا الددى رضددا سددوفيتي عن ددا والددذي تددومل بتاددري  خروشددوف فددي الثالددث عشددر مددن 1956فددي شددهري تشددرين األو  والثدداىي 

 .  (6)ومانيا بعد اقل من عامين تشرين الثاىي من العاه نفسه, بسح  الءوات السوفي,ية من ر 

وفددي اددذا الادددد فددأن فكددرة ااىسددحاب السددوفيتي مددن رومانيددا لددم تكددن وليدددة اللحظددة, لذ سددبق وان طددرح بددودنراس 

 للحددددددرب سددددددؤاا ع ددددددى خروشددددددوف أثندددددداء  يددددددارة األخيددددددر لرومانيددددددا فددددددي آب 
 
, حددددددو  لمكانيددددددة سددددددح  الءددددددوات 1955باددددددفته و يددددددرا

, اذ (7)  يـف ييةـا اد  فةـ    ـ ي مـا هـ ا ااق يـل ذي اتضد  خروشدوف, الدذي رد قدا ال: السدوفي,ية مدن رومانيدا, األمدر الد

 دددان األخيدددر  يخشددد   تسدددّرب مثدددل اكدددذا أفكدددار الدددى بءيدددة دو  ميثددداق وارشدددو, ممدددا يددددفعها السدددير ع دددى خ اادددا. ووفءدددا ملدددا ورد فدددي 

الرومداىي,  وان اختيدار بدودنراس دون مذ رات خروشوف, أنه  ان مءتنعا بان األمدر قدد ندوق, مدن قبدل قيدادة حديب العمدا  

تيدرو للبحدث فددي املوضدو  لدده أسدبابه, من دا مكانتدده الكبيدرة فددي ااتحداد السددوفيتي, والثءدة وااح دراه املتبدداد  التدي  ددان يتمتد    ددا 

 . وذ ددر خروشددوف ان بددودنراس قددد(8)لدددا خروشددوف, واملناصدد  الكبيددرة التددي شددغلها )واحددد مددن ثددالي نددواب لددر يم الددو راء(

برر موضو  اىسحاب الءوات السوفي,ية ع ى أساس ان املاالز األمنية السدوفي,ية فدي رومانيدا لدم تع رضدها مشدكالت  يدرا 

                                                           

 : او أحد أقاليم رومانيا ال,س  ويء  في وس ها ويضم عدة مدن. )Transilvania)  ا سةف وي   (1)

(2) Quoted in, Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P.13. 

(3) Ibid., 

(4)  Ibid, P.17. 

 .138خروشوف , الوصية ااخيرة , ص  (5)

(6) S. Verona, Op. Cit, P.103; Letter from Nikita Khrushchev to Giorgio Dej, the Romanian leadership is 

informed of the decision taken by the Soviet leadership to withdraw Soviet Red Army troops from the 

territory of Romania. Military and security services advisers will remain in place until= =1963. Doc. No, 9. 

1958, Quoted in : https://digitalarchive.wilsoncenter.org, Date of entry to link 30/3/2019. 

 . 93طارق العلواىي , املادر السابق , ص ؛ اياد147نءال عن: خروشوف الوصية األخيرة, ص  (7)

(8) S. Verona, Op. Cit, P.105. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/
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هددا األتدرا  مددن فهدة البحددر 
ّ
بفعدل موقد  رومانيددا ايحدا  مددن الددو  ااشد را ية, باسددتاناء بعدض الل ديدددات ايحددودة التدي مثل

 .(1)األسود 

ء دددددرح الرومددددداىي خ دددددو 
ُ
,ا فدددددة السياسدددددية, لكدددددن ظدددددروف عددددداه ُعدددددّد امل

ُ
لدددددم تسدددددم   1955ة بغايدددددة ال,دددددرأة وندددددو  مدددددن اي

, لكن فكرة ااىسحاب قد ُ رعت في ذان خروشدوف واسدتخدمها فدي الوقدت (2)لخروشوف التارف ع ى الفور حيا  رومانيا 

ُو أ ثددددر مال مددددة   ففددددي الثالددددث والعشددددرين مددددن أيددددار عدددداه  دددددل فل وفي,ية ع ددددى ااىسددددحاب , وافءددددت الخارفيددددة السدددد1958الددددذي ول

, وفدددي اليدددوه التدددالي عءددددت الل,ندددة السياسدددية ااس,شدددارية افتماعهدددا الثددداىي ملناقشدددة (3)ايحددددود لءوات دددا مدددن أوروبدددا الشدددرقية

  اوهـــ  ااــــويتل الــــى  ق يـــ  ادمــــه امل و,ــــ ل  رويـــف  شــــأد  خفــــي  جديــــد  مسدددألة ااىسددددحاب, لذ فددداء فددددي بيدددان الل,نددددة :

راو,ــرا رب  وــح ن اــرال اال حــ ة ااســر ي ي مــا ورم ويــ ا ر دةظــل يأوهــ  اــر   خفــ   اةقــرال املســةحة اــدرل ميثــ و

  ر خفي    اة را ـدو مـا  ـ و اال حـ ة 1958( جظدم  ع د م 419000ااقرال املسةحة اةدرل األدض   يحرالع )

  . (4)ااسر ي ي  ع هظي وي  

يل الادفة او دون حسابات مسدبءة, و,نمدا السوفيتي عن ااىسحاب من رومانيا لم يكن من قب يظهر لن اثعالن

فاء بمثابة مكاف ة سوفي,ية لرومانيا, ن,ياة ما قدمته مدن دعدم للءيدادة السدوفي,ية أثنداء األ مدة الهنغاريدة, واسديما بعدد ان 

بدددددت الءيدددادة الرومانيدددة  دددل ايخددداوف والشدددكو  حدددو  قيامهدددا بعمدددل مضددداد للسدددوفيت, عكدددم مدددا قامدددت بددده انغاريدددا, التدددي 

, اىسددح  اخددر ال,نددود 1959  وفددي الخددامم والعشددرين مددن حييددران عدداه رت الءيددادة السددوفي,ية ع ددى لبءدداء قوات ددا ف  دداأفيدد

 للءيادة الرومانية3500السوفيت والبالغ عددام )
 
 .  (5)(, من األراض ي الرومانية, مما س   قبوا

 ع دددى مددددا تءدددده  اندددا  ماموعددددة تسددداؤات من دددا: اددددل اسدددتمرت العالقدددا
 
ت السددددوفي,ية الرومانيدددة ع دددى اددددذو تأسيسدددا

الشا لة؟ و يف  ان وق  ااىسحاب السوفيتي ع ى ال بءدة السياسدية الرومانيدة؟ و يدف تددا وضد  رومانيدا داخدل ميثداق 

وارشدددو باملءارندددة مددد  الددددو  األعضددداء األخدددرا؟ واسددديما وان ااىسدددحاب السدددوفيتي لدددم يمنددد  مدددن ارتبدددا  رومانيدددا بءدددوة داخدددل 

, لذ سددم  للءددوات السددوفي,ية فددي فنددوب او رانيددا, وعيددر ث ددر بددروت فددي فمهوريددة مولدددافيا, العبددور فددي حالددة الكتلددة السددوفي,ية

قدد عدداا بمثابدة تندا   مدن السدوفيت, فوريي الضرورة الءاوا.م  ذل   ومهما  انت الدواف  السوفي,ية لالىسحاب فان 

فعدددُه للتعامدددل باملثدددل مددد  الءيدددادة السدددوفي,ي الرومانيدددة,  -ة  وادددذا مدددا أدا الدددى تعثدددر العالقدددات السدددوفي,يةممدددا ا سدددبه الثءدددة ودل

 شي ا فشي ا والذي انته  بامل البة الرومانية بالخرومل من مظلة السوفيت, واذا ما سنحاو  بيانه في الافحات الءادمة. 

وفددددي السدددددياق نفسدددده  و  ددددددف التعددددويض عدددددن ااىسدددددحاب السددددوفيتي مدددددن فهددددة, ولل د دددددة ايخدددداوف السدددددوفي,ية مدددددن 

, ماموعدددة لفدددراءات داخليدددة 1959فدددي حييدددران فدددوريي تماليدددة ت دددده النظددداه الشددديوعي الرومددداىي مدددن فهدددة أخدددرا, وضددد  اح

                                                           

(1) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 14. 

 (2) S. Verona, Op. Cit, P. 85 

(3) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 15. 

(4) Hugh Collins Embry, Op Cit ,P.82. 

(5) S. Verona, Op. Cit, P.219. 
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( املتضددمنة لصدددار عءوبدددة 381لتعييددي ايمنتدده فددي السددل ة من ددا: الءيدداه بتعددديالت ع دددى قددانون العءوبددات  واسدديما املددادة )

كدددن ان ي,سددد   فدددي تدددور  الدولدددة الرومانيدددة فدددي لعدددالن الحيددداد او اثعدددداه بحدددق أي رومددداىي يتادددل باألفانددد   للءيددداه بفعدددل يم

ت تل  املادة لرد  أول   الذين قد يغري م نموذمل امري نامل, الذي أعلن حياد انغاريا واىسحا  ا  (1)لعالن الحرب
ّ
, وقد ُعدل

ملعتءلددين فدي  ددانون الثدداىي مدن ميثدداق وارشدو, وع ددى اثرادا بدددأت الءيدادة الرومانيددة بحملددة اعتءداات واسددعة, فءدد وصددل عددد ا

  مما اثار تض  عامة الرومانيين 1961(, وقد وطبق قرار اثعداه في رومانيا في خريف 125,10الى ما يءارب الد ) 1960

الدددذين وصدددفوا تلددد  اثفددددراءات بأث دددا تيدددر شدددرعية, ممددددا  اد رتبدددة الألخاددديات السياسدددية املعارضددددة بدددالتخل  مدددن الهيمنددددة 

 .(2) السوفي,ية

الرومانيدة, وبدالرتم مدن مسداندة  -ذل   تظافرْت ماموعة عوامل أدت للدى تحدو  فدي العالقدات السدوفي,ية في ضوء

األخيددددرة للسددددوفيت, عددددن طريددددق  دددد,  فميدددد  املواقددددف األلبانيددددة فددددي افتماعددددات الل,نددددة ااس,شددددارية السياسددددية حتدددد  العدددداه 

ا  مالددم املسداعدة ااقتاددادي املتبادلددة فددي , بيدد ان العالقددات سددرعان مدا تحولددت وبددر ت بشددكل واادز أثندداء افتمدد1961

 ثىشاء سوق مش ر ة   دف تءسيم العمل دوليا, بيد انه فوبه 1961 انون األو  عاه
 
, لذ طرح ااتحاد السوفيتي مء رحا

 .(3)بمعارضة رومانية, ألنه فعل من رومانيا دولة ميودة فء  للمواد الخاه, مما سيؤثر سلبا ع ى اقتااداا

السدتالينة  فدي ال,اند  اثقتادادي   لكنده بددأ يفكدر بااسدتءال   -باملبداد  الليلنيدةفدوريي م مدن ال دااه وع دى الدرت 

دان مهتمددا فءدد  بالءضددايا ااقتاددادية, فدددأن  ااقتاددادي عددن السددوفيت , وبمددا لن مالددم املسدداعدة ااقتادددادي املتبادلددة  د

د لها الرتبة في  تحدي ميث
ّ
 رومانيا عنه, ربما سيول

 
 .  (4)اق وارشو والكرملين سياسيااىشءاقا

الاديري, لتعييدي مكانل دا داخدل ميثداق وارشدو, –الخالف السدوفيتي من فان  آخر  حاولت الءيادة الرومانية اثفادة من       

, 1964عددن طريددق الءيدداه بدددور  الوسددي [, بددين ال ددرفين ثث دداء الخالفددات العالءددة بيددن م, ففددي الرابدد  عشددر مددن شددبا  عدداه 

,  ت  الءادة الرومانيون رسالة الى (5)شهر واحد, من امل ال  األملانية لعءد افتما  الل,نة ااس,شارية السياسية  أي بعد

رفددداقهم السدددوفيت والادددينيين, طدددالبوا ف  دددا الءيدددادة السدددوفي,ية التوقددددف عدددن ىشدددر انتءادات دددا للادددين,  مدددا طدددالبوا الءيددددادة 

 الادددينية التوقدددف عددددن ال,دددد  فددددي املسدددا ل العءا 
 
ددددرة

ْ
ك , عددددن طريدددق عءددددد   الاـــوت ةو اار ــــدو ااشـــيردية  ديددددة, واق رحدددوا ف 

 . (6) ملظ اشة املس فل املوتةقة ير دو املتسة  اال," اك  راحح  ة ااشيردية اات ملية افتما  م  الءادة الاينيين 

                                                           

(1) G. Ionescu, Op. Cit , PP. 290-91. 

(2) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 16. 

 (3) . L. T¸a˘ranu, L., România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, 1949–1965, (Bucharest, 2007). 

 (4) M. Shafir, Romania Politics Economics and Society (Frances Pinter ,London, 1985),P. 48;  درو يدل , املاددر

110, ص2السابق, مل  

 سن,ناو  ذل  احءا تحت عنوان تسوية ميثاق وارشو للءضية األملانية   (5)

 (6) Letter from the Romanian Workers' Party (R W P) to the Communist Party of China, Bucharest, February 14, 

1964,. , A view on the participation of Romania 
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رسددددلت ىسدددد  الرسددددالة الددددى معظددددم قددددادة األحددددياب الشدددديوعية فددددي العددددالم ملعرفددددة وفهددددة نظددددرام, لذ ذ ددددر 
ُ
ت املؤرخددددة أ

سـويل يط يتـة (:" Mihai Retigan الرومانية )م  اي ري,يغان  اد  ةتيد ار  ااوف هم يـ د امل  ـ يا ااشـيردي د كـ د ي 

. وقددد حظيددْت الرسددالة بددردود اياابيددة مددن  (1)اححــ ل مــا ا ــل ااقــ ةو  ــع يرى واــل ح تــل صــرتهم مســيرل يــ د ااطــ   د  

 فدي السدداحة الدوليددة  وقدد عّيددرل عددن قبدل واحددد وثالثددين مدن قددادة األحددياب الشديوع
 
 حيويددا

 
ية, ممددا فعددل للءيدادة الرومانيددة دورا

 فددوريي ذلدد  
 
:  اوهــ  ديددج فددي افتمددا  لدده مدد  اعضدداء حدديب العمددا  الرومدداىي ملناقشددة مسددألة  يددارة وفددد رومدداىي الددى بكددين قددا ال

إال اوظـ   شـدة دلـى مسـ اة مي واـ ظ  اسسل مسـ اة اـهةةا روحـا رادـرد  ححقيقـة اوظـ  راـط   رهـم يقراـرد اودهـ زيرد ه 

اححي ةيــة راد ديةظــ  مهــم جــدا رايضــل مةوربــ   ــع  ــ ويد   بظــ  ألوظــ   ــدىةظ   ــع ححيــة  ظــ   يهــ   تــد ىطــرو را ــدو دــا 

 .  (2)  قسيم املتسة  اال," اك  

ي, ممددا مددن الوااددز لن الكددرملين  ددان فددي ذلدد  الوقددت يعدداىي مددن بعددض الضددغوطات الداخليددة وآثددار الخددالف الاددير

, Elgin)ايلددوفين)افيددرو ع ددى لتعامددل مدد  اثسدد راتاية الرومانيددة ال,ديدددة بتددأىي, وقددد عيددر عددن ذلدد  الدبلوماسدد ي السددوفيتي 

 
 
:  إد املح راـــة اا رم ويـــة  ـــع راـــف والدددذي اعتءدددد ان فدددرص ناددداح الرومدددانيين وأن  اندددْت ضددد يلة؛ لا أنددده أشدددادل   دددا موادددحا

 . (3) اةي ية  ااوطرو احوط   يلب اد  ةرد مح" مة

فدددي الوقدددت نفسددده, حادددلت الءيدددادة الرومانيدددة ع دددى الفرصدددة للتءدددارب مددد  ال,انددد  الاددديري, ع دددى الدددرتم مدددن اع دددراف 

 ك وـل    صـة ذال باعوبة األمر عندما صرح :  فوريي
ْ
 اوظ  ام وورهم  ع اوظ  اظحةـل دلـى تتـ رد ااةـسظي د    ـ  رإد

ففي ايحادثات التي فرت بين الوفدين الروماىي والايري . (4) ي  ااظض ل  س ة اةيةة  ىض ل ااةسظي د  ةرد ك  ية اوب  

(, اتفددق الوفدددان ع ددى ماموعددة خ ددوات, من ددا ان العالقددات بددين الدددو  ااشدد را ية 1964اذار  10-3فددي بكددين للمدددة بددين) 

ا الدوليدة التدي لهدا تدأثير ع دى قا مة ع ى اساس مباد  املساواة وعده التدخل في الشؤون الداخلية, وال,شاور في حل الءضاي

, التي عدّداا الادينيون بمثابدة (5) دو  امليثاق, وفاءت تل  النء ة بعد اانفراد السوفيتي في قرارات ا مة الاواريخ الكوبية

وٍر مدؤثر داخدل امليثداق. مد   خ ي ة فاءت بءرارات منفردة من قبل السوفيت؛ في حدين  ادت مدن املكاندة الرومانيدة للءيداه بددل

 لوقف الخالف ايحتده بين الاينيين والسوفيت, بيد لن املء رح قوبل بنو  من اليرود, 
 
ذل   فءد طرح الرومانيون مء رحا

. مددد  ذلددد  أحدددرمل  (6)" ى ر,ـــر  ال ييةـــا اد ييظتـــه شـــ ي افتـــل مـــ  ي يـــد واسددديما مدددن قبدددل الادددينيين الدددذين أشددداروا بدددان 

                                                                                                                                                                                     
     In the Sino-Soviet conflict (1960-1965), Arhivele Nationale Istorice Centrale ale României (ANIC), 5/1964, 

16. Cold War History Research Center, Budapest, www.coldwar.hu/html/en/publications/ 

Rom_Sino_Riv.pdf (May 2009), accessed on 30/3/2019 

(1) Quoted in: Laurin Crump, Op. Cit,. P.78. 

(2) Ibid, P. 79. 

(3) Ibid, PP. 79-80. 

(4) Quoted in: Laurin Crump, Op. Cit,. P.79. 

 سن,ناو  ذل  احءا. (5)

 .118فالدمير تسمانيانو, املادر السابق, ص (6)

http://www.coldwar.hu/html/en/publications/
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الرومددانيين  تادداو موسددكو  بعددد عدداه؟ ممددا اضدد ر الرومددانيين اثفابددة ع ددى الاددينيون الرومددان فددي سددؤالهم: مددا الددذي تيددر رأي 

 . (1)أث م  انوا مخ  ين بااص فاف الى فان  موسكو عء  وفاة ستالين

ع ى الرتم من لخفاق ايحاولة الرومانية للتوسد  بدين الادين والسدوفيت؛ لا ان الءيدادة الادينية أخدذت تسد ى 

ومانيين, لتوطيد العالقات وع ى ال,ان  األخر,  انت الءيادة السوفي,ية متحمسة ثظهار للى عمل اتااات منتظمة م  الر 

حسدن نواياادا عددن طريدق تلدحي  ااخددتالف مد  الاددين, عيدر التأ يدد ع ددى الحءدوق امل,سداوية لألحددياب الشديوعية, ولتحءيددق 

, مدد  قددادة (2)( gagra الاددين فددي )تدداتراذلدد  الغددر , تددم ااتفدداق ع ددى انضددماه الوفددد الرومدداىي الوسددي  لثندداء عودتدده  مددن 

, ومدد  أن افتمددا  تدداترا لددم يحءددق نتددا ج تددذ ر؛ بددل لندده  اد مددن 1964ااحددياب الشدديوعية  فددي الخددامم عشددر مددن اذار عدداه 

الخددالف السددوفيتي الرومدداىي, ن,ياددة تعّنددت خروشددوف بءراراتدده املنفددردة , واسدديما مددا يخدد  افتماعددات الل,نددة ااس,شددارية 

مليثددداق وارشدددو. بدددالرتم مدددن ذلددد   فدددأن اافتمدددا  أفدددر  املكاندددة التدددي وصدددل لل  دددا الرومدددانيون, وأوادددزل ال,ديدددة التدددي السياسدددية 

 .  (3)تعاملت   ا الءيادة السوفي,ية م  رومانيا بحضور وفد رفي  املستوا ضم الى فان  خروشوف ميكويان واندربوف

ا لتحءيددددق نددددوٍ  مددددن اانفدددرامل فددددي العالقددددات السددددوفي,ية فدددي السددددياق نفسدددده  اسدددتمرْت الءيددددادة الرومانيددددة فددددي مسدددعاا

دلـــى ااة ظــــة بواسددد ة رسدددالة بعث دددا الدددى خروشدددوف أشدددار ف  دددا:" فدددورييالادددينية, ففدددي الخدددامم والعشدددرين مدددن اذار, اق دددرح 

امل   يـــة  ـــع اححـــ ن ااشـــيرعع ااســـر ي ي اد  وقـــدم يطةـــب دـــ م مـــا اجـــل إوهـــ   اح ـــدل ااقـــ فم مـــ  األ ـــ ان ااشـــيردية 

", مدد  ذ ددر بعددض ااق راحددات, من ددا عددده التدددخل واح ددراه ااسددتءال  والسدديادة الوطنيددة, بيددد ان خروشددوف رفددض ةاات مليــ

 
 
ا قــل يةــ د دلــى اوهــ   اح ــدال ةرد ايــد ار ,ــ   رااوراــف دــا  قســيم احح  ــة ذلدد  مؤ دددا ا ــقه إال اذا ر :  اوــه ال ير

 . (4)ااشيردية 

الادددديري؛ لا ان عمليددددة التوسدددد   ادت مددددن مكانددددة  -السددددوفيتي ومدددد  فشددددل الءيددددادة الرومانيددددة فددددي تحءيددددق التءددددارب

 في الحر ة الشيوعية العاملية,اسديما داخدل ميثداق وارشدو, فدي الوقدت نفسده,  اندت فرصدة 
 
 مهما

 
الرومانيين, في  وث م عنارا

 ع دى الء
 
يدادة الرومانيدة, بفعدل مدا  بيرة خسراا السوفيت في تنظيم عالقات م داخل امليثاق, لا أث ا سدرعان مدا انءلبدت بدالءا

الرومانيدددددة مدددددن تءلبدددددات  ثيدددددرة  تكللدددددت بتادددددري  خروشدددددوف حدددددو  لعدددددادة النظدددددر فدددددي قضدددددية  -شدددددهدته العالقدددددات السدددددوفي,ية

 استعدادو ثفراء ااستفتاء فدي بسدارابيا
 
, ممدا اثدأر مخداوف الرومدانيين   مدا تعرضدت الءيدادة الرومانيدة (5)تراىسلفانيا, مبديا

(, الدذي Sushanov ت أبر ادا, اانتءداد الدذي وفهده الدبلوماسد ي السدوفيتي فدي بوخارسدت) سوشدانوفالدى ماموعدة انتءدادا

                                                           

 .119-118املادر نفسه, ص (1)

 لحدا مدن فمهورية ابخا يا ااش را ية السوفي,ية  املستءلة عن فورفيا وااتحاد السوفيتي     ا: (2)

(3) Laurin Crump, Op. Cit,. PP. 79-80. 

(4) Ibid., 

 رانيددا فددي اوربددا الشددرقية , ودخلددت فددي صددراعات  ثيددرة انل ددت بالسددي رة عل  ددا مددن قبددل روسدديا بعددد تءدد  بسددارابيا بددين فمهددوريتي مولدددافيا واو   (5)

,  1940, وبعد الحرب العاملية األولى خضعت تحدت السدي رة الرومانيدة بيدد ان ااتحداد السدوفيتي اسدتولى عل  دا عداه  1857حرب الءره 

حيث نالت الى فان  مولدافيا ااستءال . انظر  مسدعود  1991سوفيتي عاه واستمرت تحت السي رة السوفي,ية حت  اث يار ااتحاد ال

 الخوند, املادر السابق  ص.
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, ثم  ادت  تتةب ورم    الوساطة الرومانية ع ى اث ا  ,  ما عد   امل اهق ااتظيد رااسي  جدا وصف الءيادة الرومانية بد:

مل اقت دا  بعدض مدن أراضد ي فمهوريدة مولددافيا الضغوطات السوفي,ية ع دى رومانيدا عدن طريدق وضد  خ دة اقتادادية تشد

ساعدة اثقتاادية املتبادلة, 
ُ
ااش را ية وبعض من رومانيا, ل,علها ماّهيا للخضروات وموّردا ملواد الخاه داخل مالم امل

, ىسددبة للددى أسددتاذ ااقتادداد فددي فامعددة موسددكو لوندددرو فددالف, األمددر الددذي رفضددته " Valf وقددد عرفددت تلدد  بخ ددة "فددالف 

 .(1)ومانيار 

 مدا داندت رومانيدا السياسدات السدوفي,ية بشدكل علردي فدي وسدا ل اثعداله  ممدا دفعهدا السدير ع دى الدن ) األلبداىي فدي  

ديدددددددج مددددددد  السدددددددفير الاددددددديري فدددددددوريي محاولدددددددة الدددددددتخل  مدددددددن الهيمندددددددة السدددددددوفي,ية, اتضدددددددز ذلددددددد  فدددددددي النءدددددددا  الدددددددذي دار بدددددددين 

  أي (2)اسديما مسدا ل املسداواة وااسدتءال  وتيراداو نيدة ال,ديددة ,(, فدي بوخارسدت حدو  التوفهدات الروماLeuven )ليوفين

بمعردد  ان رومانيددا  انددت تسدد ى ل,عددل فكددرة ااسددتءال  داخددل الحر ددة الشدديوعية بشددكل عدداه, وميثدداق وارشددو بشددكل خدداص, 

 فكرة سهلة املنا .

(, 1964سدددددان ني 22-20ولتحءيدددددق ذلددددد  الغدددددر , عءدددددد حددددديب العمدددددا  الرومددددداىي فلسدددددة تيدددددر اعتياديدددددة للمددددددة )

:  للتباحث في مسا ل تتعلق باختالفات الرأي داخل الحر ة الشيوعية العاملية, وقد صدرح املكتد  السياسد ي لحديب العمدا 

اد ااظ يلة األ     هيية  ع ه ا ااتيل هر إوظ   ص حظ  جييت  األ    ذك     ع اانه يةا رإذا جـ ز ااوت  ـ ا وحـا  تـ   آالد 

. وأثنددداء اافتمدددا  تءددددمت الل,ندددة املر ييدددة للحددديب بعددددة م الددد  من دددا: تحءيدددق مبددداد  (3) هـــ  ا ـــل  مـــروا ا  ـــ  ميـــ   ظـــ   ت  

ااسدددتءال  والسدددديادة الوطنيددددة؛ واملسدددداواة وعدددده التدددددخل فددددي الشددددؤون الداخليددددة, واح دددراه الحدددددود اثقليميددددة وفددددق املبدددداد  

 . (4)األممية ااش را ية

ن املعاىي من ا: اث ا املرة األولى التي يتحدي   ا حيب صغير عن املشا ل يبدو لن امل ال  الرومانية حملت الكثير م

الشيوعية الكبيرة, وال,رأة التي طالبت باملساواة م  الءوا العظ   تحت ذررعة التوس  بين ا,  ما ان الددعوات فدي تحءيدق 

يوعي الرومداىي, التدي فعلدت منده بمثابددة املسداواة بدين فميد  األحدياب الشديوعية, تدد  ع دى املكاندة التددي وصدل ال  دا الحديب الشد

املتحددددي باسدددم األحدددياب ااخدددرا ,  مدددا يمكدددن وصدددفها بمثابدددة احتادددامل ضدددمري ع دددى ميثددداق وارشدددو, وممدددا يفّسدددر ذلددد , ال دددردد 

دت لخدمة املاالز السوفي,ية, وذل  ما  الروماىي في املشار ة في افتماعات الل,نة ااس,شارية السياسية للميثاق التي ُوف 

اا  ةاىل ميث و راو,ر  رت عنه الءيادة الرومانيةعيّ   .(5) :  اد ااسر يل راجهرو   ع األم  اار

وعليه  لم يعد حيب العما  الروماىي يتوافق م  اتل  الءرارات السوفي,ية داخل ميثاق وارشو, مكتفيا بمراقبة 

ي سدددلكته فرىسدددا فدددي عالقل دددا مددد  حلدددف النشددداطات التدددي تحددددي داخلددده  أو بمعرددد  اخدددر ان رومانيدددا سدددلكت نفدددم ال ريدددق الدددذ

                                                           

(1)  David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, P. 91. 

(2)  David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, PP. 91-92. 

(3)  Quoted in: Laurin Crump, Op. Cit,. PP.81-82: 

 (4) D. Deletant and M. Ionescu, Romania and the Warsaw Pact: 1955–1989, Working Paper No. 43 

(Washington, 2004), 72, Quoted in : C.W.I.H.P 

(5) Ibid, .P. 77. 
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بعددداا مظدداار التحدددي الرومدداىي لالتحدداد السددوفيتي فددي الءيدداه بماموعددة أمددور من ددا: اسدد,بدا  ثددم بدددأت , (1)شددما  األطل دد ي

 )أسددددماء الشددددوار  الرومانيددددة املسددددماة بأسددددماء روسددددية؛ للغدددداء التدددددررم باللغددددة الروسددددية, وتلددددق معهددددد )ما سدددديم تددددور ي

 Maksim Gorki(2)  عن اىعداه الثءة بين الدولتين  واسيما عء  قياه الءيادة السوفي,ية بالتاسم ع دى مةدا 
 
؛ فضال

لددذل  يمكدن ان ىعددد تلد  الخ ددوات . (3)املمثدل العسدكري الرومدداىي فدي ميثدداق وارشدو فدي موسددكو  تحدت ذررعددة الحفداظ عليده 

 لهيمنة السوفي,ية . ع ى لث ا البدايات األولى نحو تحءيق ااستءال  الوطري من قبضة ا

, ملناقشدددة وضدددد  1964وفدددي ادددذا الاددددد  ذاددد  وفدددد رومدددداىي رفيددد  املسدددتوا الدددى موسدددكو, فددددي األو  مدددن تمدددو  عددداه 

رومانيا داخل ميثاق وارشو, و ان عءد فلسة لل,نة ااس,شارية السياسية ع ى راس امل الد  الرومانيدة, فضدال عدن الءيداه 

شاء فهدا  دا دم للسياسدة الخارفيدة, وال,شداور مد  دو  امليثداق األخدرا فيمدا يخد  ببعض اثصالحات داخل امليثاق, مثل لى

قرارات امليثاق. والرا ز ان رومانيدا  اندت تسد ى الدى تح,ديم سياسدية ااتحداد السدوفيتي, عدن طريدق لشدرا  الددو  األعضداء 

خذ بشكل فردي من قبل الءيادة ا ت 
ُ
لسوفي,ية  ودون الرفدو  الدى دو  امليثداق في الءرارات التي تخ  امليثاق, بعد ان  انت ت

 . (4)"ً   اوظ  وق  يأوظ  دلى ىطأمثلما حدي في ا مة الاواريخ الكوبية, اامر الذي افير خروشوف ع ى ااع راف قا ال

السوفي,ية في صدالحها  ففدي –في تضون ذل   حاولت الاين أن تستغل الشر  الحاصل في العالقات الرومانية 

الشددددهر نفسدددده, اسددددتدعى تشددددوان اي السددددفير الرومدددداىي فددددي بكددددين  وأبدددددا فددددي بدايددددة األمددددر ل ,ابدددده بالءددددادة السدددداب  عشددددر مددددن 

 الوسدددا ل التدددي أتبعهدددا السدددوفيت مدددن أفدددل تعدددريض مادددالز الددددو  
 
الرومدددانيين ومءددداومل م للضدددغوطات السدددوفي,ية, موادددحا

 بان فمي  دو  ميثاق وارشو, سوف تنتف
 
ض ضد خروشوف وبعداا سيتم  ب  مغامرته  الشيوعية, األخرا للخ ر, مشيرا

. فدي حدين ذاد  )مدانو  ميفتدو  (5)بعداا اق درح تشدوان اي لرسدا  وفدد الدى بوخارسدت مدن افدل توثيدق الدرواب  بدين الددولتين

Manush Mefto وأثندداء  يارتدده الددى بوخارسددت,  1964(, املبعددوي األلبدداىي فددي بوخارسددت الددى ابعددد مددن ذلدد , ففددي آب عدداه

                                                           

 اروفد روماىي رفي   1964رات , وفي أب ااتمت رومانيا ب,نمية الرواب  م  الدو  الغربية,  من خال  تحويل املكات  الدبلوماسية الى سفا  (1)

املستوا بداررم  فدي  او  رحلدة يءدوه   دا ر ديم دولدة مدن الكتلدة الشدرقية بالدذااب الدى دولده تربيدة  تيدر نيكيتدا خروشدوف , ولدم يكدن اختيدار 

فدي النداتو و,ث دا سدا رة ع دى خ داو ,  فرىسا قد فاء من باب املاادفة,بل  ربمدا ارادت الءيدادة الرومانيدة ان  تعيدر عدن تأييدداا للعضدو املتمدرد

 من خال  معارضة  الهيمنة السوفي,ية ع ى سا ر دو  اوربا الشرقية. انظر:

 ؛108-107  ص  1968   انون الثاىي 11عفاف املغربل   فرىسا وأ مة حلف ااطلن ي " مالة السياسة الدولية" العدد

D. Deletant and M. Ionescu, Op . Cit, P .79. 

, فددي مدينددة نوفغددورود , حتدد  حدداو  اانتحددار لشدددة بددؤس الحيدداة  مددا وصددف, 1886: مددن اشددهر الددروا يين الددروس ولددد عدداه م  ســيم  ــروك   (2)

, 1936 تدد  عدددة مءدداات تدددعو للددى ليادداد مسددتءبل أفضددل , اشددل ر بعددداا بعدددة مؤلفددات من ددا )حيدداتي(, ) املشددردون(, )األلددم (, تددوفى عدداه 

, ص, 1996انظدر : موسدوعة الشدعراء واألدبداء األفاند  , لعدداد مدوررم حندا شدربل, م بعدة فدرس بدرس, بيدروت, وسميت مدينته باسدمة . 

290  . 

(3)  D. Deletant and M. Ionescu, Op .Cit, P. 79. 

(4) Quoted in: Laurin Crump, Op. Cit,. P.84 

(5) Ibid., 
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ومانيددا سددتوافه البانيددا املاددير نفسدده, مددا لددم تددرتب  مدد  الاددين و وريددا الشددمالية وفي,ندداه الشددمالي, لغددر  تحويددل توقدد  ان ر 

 .(1)ميثاق وارشو من سالح لالب اا  والتنديد وااستغال  والهيمنة بيد خروشوف, الى معاادة دفاعية عن الدو  ااش را ية 

خرومل مدن الهيمندة السدوفي,ية, و اندت أخرادا لقالدة خروشدوف فدي وع ى نحو عاه  اّيأت الظروف لرومانيا فرصة ال

ديدج ماداا فوريي ,  من منابة  يعيم للحيب الشيوعي السوفيتي, مما أع ى (2)1964الراب  عشر من تشرين األو  عاه 

لسددوفيتي واسدعا للءيدداه بمناوراتده داخددل الكتلدة السددوفي,ية, ففدي الخددامم عشدر مددن الشدهر نفسدده, قداه باسددتدعاء السدفير ا

 منه سح  مس,شاري فها  ايخابرات السوفيتي من رومانيا  وفي اليوه التالي, رد  )فالديمير سميشاستري 
 
 Vladimir طلبا

Semishastny 1961-1967 إد ورم ويـــ  د ,ـــل  حـــل مضـــةة (, ر دديم فهدددا  ايخدددابرات السدددوفيتي, برسدددالة ذ دددر ف  ددا  

". وفددي تشددرين الثدداىي مددن العدداه نفسدده, أرسددلت برقيددة مماثلددة  جــرو عـكـ ل اححي يــة ااســر ي ية راوهــ  اــر   ظــدم دلــى  ح  

(, ر ددددديم مالدددددم اثدارة األو  واملس,شدددددار  Sakharovsky Aleksandrبواسدددد ة ال,ةدددددرا  )اليكسدددددندر ساخاروفسدددددكي 

ن السدوفيت السابق ل,ها  ايخابرات السوفي,ية في بوخارست, اشاروا ف  ا للى ليءاف النءاشات بشدأن اىسدحاب املس,شداري

 . (3)واملءرر في اواخر تشرين الثاىي من العاه نفسهفوريي من بوخارست, حت  يتم اللءاء بين برفنيف 

أعلددن  1964مدد  ذلدد  لددم تمندد  تلدد  اثفددراءات مددن الءيدداه بعمليددة ااىسددحاب, ففددي الرابدد  عشددر مددن  ددانون األو  

ر ددديم الددو راء الرومدداىي عدددن  (2000ا  شددب 8  —1902أيلددو   Ion Gheorghe Maurer 23مددورير)ايددون فددوريي 

اىسحاب فمي  املس,شارين السوفيت من بوخارست, لتاب  أفهية األمن الرومانية من أولى الو اات األمنية من نوعهدا فدي 

 .(4)دو  ميثاق وارشو خالية من املس,شارين السوفيت

                                                           

(1) D. Deletant and M. Ionescu, Op . Cit, P. 81. 

 للمييد عن ظروف وأسباب استءالة خروشوف انظر:  (2)

The Soviet Union Since the Fall Of Khrushchev, (Edited by) Archie Brown And Michael Kaser,( SECOND 

EDITION  Palikir Macmillan, London, 1978) 

 (3) Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit, P. 22. 

ايخدددابرات )فانددددي فيدددا أي( وفدددي و الدددة ااسدددتخبارات األفن يدددة فدددي الكتلدددة الشدددرقية تتمتددد  بامتيدددا ات عملهدددا بالتعددداون مددد  فهدددا  ادارة بءيدددت  (4)

 ار و يددر الخارفيددة الفرى دد ي  ددوفي دي مورفيددل رومانيددا  وفددي الييددارة ااولددى مددن  1966. وفددي نيسددان  1989ايخددابرات الرومدداىي  حتدد  عدداه 

اء الحرب البداردة وحددثت فدي تضدون شدهر مدن اىسدحاب فرىسدا مدن حلدف النداتو, و دان شاوشسدكو ي دتم بشدكل خداص نوعها الى رومانيا أثن

بددداملوقف الفرى ددد ي داخدددل حلدددف شدددما  ااطل ددد ي وذ دددر ان السياسدددة الفرىسدددية تددددعم املوقدددف الرومددداىي داخدددل ميثددداق وارشدددو  . وفدددي آيدددار  

ية وتفكيدد  الءواعددد األفن يددة واىسددحاب الءددوات اافن يددة مددن اراضدد ي الدددو  , دعددا نيكددواي شاوشيسددكو الددى الغدداء الكتددل العسددكر 1966

ااخدرا ,  مدا قدددموا م دالم م فدي افتمددا  الل,ندة ااس,شدارية السياسددية فدي بوخارسدت حددو  اسدتخداه ااسدلحة النوويددة وتكداليف الحفدداظ 

عالقدات دبلوماسدية مد  أملانيدا الغربيدة فدي  ددانون ااو   ع دى الءدوات السدوفي,ية فدي اراضد ي الددو  ااعضداء, وقداه الرومدانيون ايضدا بتأسديم

,  ما احتفظت رومانيا  بسفارات ا في لسدرا يل بعدد حدرب األيداه السدتة بعدد ان ق د  ااتحداد السدوفيتي ودو  اوربدا الشدرقية ااخدرا 1967

, بيددد اث دددا 19 68دوب,شدد  اثصددداليي عدداه  عالقل ددا الدبلوماسددية مدد  تدددل ابيدد ,  وع ددى الددرتم مدددن ان  رومانيددا وشاوشسددكو لدددم تؤيددد برنددامج

 ايدت حق الحيب ال,شيكوسلوفا ي في تحديد مسارو الداخ ي. انظر:

David Holloway And Jane M. O. Sharp, Op. Cit, P 92. 
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ن ا من رسم مساراا املستءل, فضال
ّ
 عن املكانة املتمياة التدي حظيدت   دا يظهر لن مشار ة رومانيا  وسي , قد مك

داخدددددل امليثددددداق, لذ وضدددددعت الءدددددادة الرومدددددانيين فدددددي مسدددددتوا اع دددددى مدددددن قدددددادة الددددددو  ااخدددددرا,  مدددددا أدت للدددددى تح,ددددديم السدددددل ة 

السدوفي,ية ع ددى ميثدداق وارشددو, و اد مددن تعييدي السدديادة الرومانيددة. مدد  ذلدد   ىعتءدد ان ااىسددحاب السددوفيتي مددن رومانيددا لددم 

 بيرة في حسابات السوفيت, لكون األخير  ان قادرا ع ى العودة في أي وقت, ريثما يدتمكن مدن لث داء الخالفدات  يشكل خسارة

 داخل الكرملين الناتاة عن عي  خروشوف من فهة, والارا  م  الاين من فهة اخرا . 

 ع ددددى مددددا تءددددده  فددددي اددددذا الفاددددل يمكددددن الءددددو   لن الوضدددد  داخددددل ميثدددداق وارشددددو حتدددد  عدددداه 
 
دددان 1964تأسيسددددا ,  د

متداورا, واسيما عء  تااعد حدة اانءساه بين الاين وااتحاد السوفيتي, لذ بدأت التحر ات داخل امليثاق تخرمل عدن 

 بشددكل  بيددر  ألندده  شددف عددن عددده قدددرة الءيددادة 
 
دان التحدددي االبدداىي الاددغير محرفددا ن دداق السددي رة السددوفي,ية , فءددد  د

ف فنبدددا مددد  ا يدددر منافسددد  ا, بعدددد ان قددددمت الحمايدددة الادددينية للءيدددادة األلبانيدددة السدددوفي,ية ملنددد  اصدددغر حلفا  دددا مدددن الوقدددو 

دددأداة لتحءيددددق ماددددالحها الوطنيددددة وتءددددويض املاددددالز  طريددددق الهددددروب مددددن الءبضددددة السددددوفي,ية؛ بددددل وظفددددت ميثدددداق وارشددددو  د

وارشدو  ورفد  الدوعي السوفي,ية, بدا من العكم,  ما سهل التحرر االباىي مدن قبضدة موسدكو ع دى التعدديدة داخدل ميثداق 

للدو  ااعضاء ااخرا بالتحرر من السوفيت, مما افءد امليثاق, واسيما في أوا ل الستينيات ترضه األساس, واو التوحد 

", فيما بعد, فدي  يدادة مسداحة املنداورة داخدل امليثداق, لذ اسدتغل الءدادة ااهريةضد الوفود الغربي, فضال عن مساامة ا مة "

لتي وفراا اانءساه بين ااتحاد السوفيتي والاين, عن طريق تءديم انفسهم  وسي , بيد اث م اخ رقدوا الرومان الفرصة ا

بعض الحدود املؤسسة للميثاق, وبعد ان ن حوا في اعداد اويل م الخاصة مدن  دوث م بيددق سدوفيتي, الدى نظداٍه مسداوٍي لده, 

دان مدددن شدداث ا ان تدددؤثر ع ددى امليثددداق  مددن اانحيدددا  الدددى  اخددذوا يعددددون لعبددة فديددددة  د
 
فددي النادددف الثدداىي مدددن السددتينيات, وبددددا

, تمثلت بالتحرر من الءبضة السوفي,ية, والبءاء داخل التحالف.   الاين, تبّر  الءادة الرومان لس راتياية أ ثر دااء 

 فددددي عالقددددات م بشددددرق أوروبددددا  لذا
 
دددامال   د

 
مددددا  مدددد  ذلدددد   اسددددت ا  السددددوفيت أن يحءءددددوا أثندددداء مدددددة البحددددث انضددددباطا

 ليعامددة ااتحداد السددوفيتي مليثدداق 
 
 حءيءيددا

 
 وت ديددا

 
لت تلد  ااحددداي تحددديا

ّ
اسدتانينا مددا حددي فددي بولندددا وانغاريدا  فءددد شددك

 ع دى ا فومو د  وارشو  لذ أختلف ما حال في بولندا عن ما حال في انغاريا  ففي بولندا وافق اليعيم الشديوعي البولنددي

 تلددد  مدددن وتحريرادددا عل  دددا السدددوفيتي لل,سدددل  ث ايدددة بوضددد  طالبدددت التدددي التظددداارات نمددد بدددالرتم وارشدددو ميثددداق داخدددل البءددداء

ددان اندددا ومدددن املتكاف دددة  تيدددر العالقدددة   صدددرامة أقدددل السدددوفيتي الفعدددل ردّ   د
 
  ر ددديم أعلدددن الدددذي انغاريدددا فدددي حددددي ممدددا وت رفدددا

لن تيدددار ااحدددداي فددي انغاريدددا  دددان نددامل  انفادددالها عدددن ميثدداق وارشدددو وحيددداد انغاريددا  عندددداا أدر  السددوفيت  ايمدددري و را  ددا 

يوشدد  أن ياددرف  ددل ادد يء فددي طريءدده  فكددان الغدديو السددوفيتي بكددل وسددا ل الءهددر العسددكري اددو السدد يل الوحيددد فددي تءددديرو 

ثنءدداذ ذلدد  الوضدد  املتددأ ه فددي شددرق أوروبددا مددن خ ددر ااث يددار التدداه  وبماهددود اسددتانادي اسددت ا  ااتحدداد السددوفيتي ت ويددق 

 ا. األ مة واحتوا  
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 الفال الخامم
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 امل ح  األرل 

 .1962-1958تسرية ااة ظة االا ش وية اةقضية األمل وية 

أخددذت الءضددية األملانيددة عءدد  انل دداء الحددرب العامليددة الثانيددة تتفدداقم شددي يا فشددي ا   بسدد   موقعهددا الحيددوي الددذي 

 بوفددده املدددد الشددديو 
 
 مهمددا

 
عي  اسددديما بعدددد تيايددد النفدددوذ السدددوفيتي فدددي وسددد  أوروبدددا عّدتدده الوايدددات املتحددددة األمير يدددة حدددافيا

 عدددن قددددرت ا اثقتادددادية والادددناعية ال,يددددة. لدددذا  سدددعت الل,ندددة ااس,شدددارية فدددي ميثددداق وارشدددو للدددى لياددداد 
 
وشدددرقها  فضدددال

 تسوية لتل  الءضية املعءدة.  

ددددي فوفددددد  ماسدددددتري فدددددي  تابدددددة  مدددددن داخدددددل تددددداريخ م يثددددداق وارشدددددو[, ان الل,ندددددة و  دددددذا الاددددددد  ت دددددرق الباحدددددث األمير د

ااس,شدددارية السياسددددية, ع ددددى الددددرتم, مددددن مخالفل دددا احددددد أاددددم مددددواد امليثدددداق املتفدددق عل  ددددا بخاددددوص اافتماعددددات السددددنوية 

, بيددد (789)1958, حتدد  اىعءدداد اافتمددا  الثدداىي فددي آيددار(788)1956الدوريددة, لذ انءضدد   عامددان منددذ أو  افتمددا  لهددا فددي بددراغ 

وان لدددم تكددن بشددكلها الددددوري, لا لث ددا  انددت موا بدددة لإلحددداي الدوليددة, وسدددعت ملناقشددة تلدد  التدددي أث ددا واصددلت افتماعات ددا, 

 . ( 790)تخ  امليثاق وأمنه وماااته الحيوية

, وبددددددعوة مدددددن 1958فددددي تضدددددون ذلدددد   افتمعدددددت الل,نددددة ااس,شدددددارية فددددي موسدددددكو فددددي الرابددددد  والعشددددرين مدددددن آيددددار 

وأخددرا تخدد  امليثدداق من ددا : مسددألة خفددض  ,قشددة بعددض الءضددايا الدوليددةخروشددوف, وبحضددور وفددد ُمراقدد  مددن الاددين ملنا

 للتددوتر  الءددوات املسددلحة فددي الدددو  األعضدداء, وااىسددحاب السددوفيتي مددن رومانيددا وانغاريددا, وقضددية بددرلين
 
التددي تدددْت مادددرا

ء الددو  الغربيدة ثياداد بين الشرق والغرب, بالرتم من ال,هود التي بذلها خروشوف لحث الدر يم األمير دي لييث داور ورؤسدا

فضال عن, بعض الءضايا التنظيمية ااخرا,  ما أّيدت الل,نة, عءد معاادة عده اعتداء بدين حلدف شدما   حل للءضية,

 :. م  ذل , خرفت الل,نة في خ اب شمل بعض الءضايا املهمة فاء فيه(791)األطل  ي وميثاق وارشو

تــد املهيــة األاــ س مليثــ و راو,ــرا  قــد   اضــي د ااســ م  ــع اروربــ  رتت يــ  ااوتــ رد ااســة ي يــ د ااــدرل ااــ م ي 

ةدل ااقي ةو ااسر ي ية  ةرم ل اادرل األدض   ا جوي ل  ع مراةر  ع اا ا   رااتش يا ما اي و اةظي   ع املراف 

ـ  ا
 
ا  ـل اـ ث اادرلع رااتيل دلى ايل ة  داي   مشـ"  ة اةوقةيـل مـا  ـدو ااوـر  ال اادرايـةه راد ميثـ و راو,ـر ااـ م ر 

 درام ك د ييث يـة واةل اةحشـ ط ل ااتدراويـة اا ـي اـ م اهـ  اايـ ن  رالاـيي   ةـف ,ـي ل األطةسـ ي رااراليـ ل املوحـدو 

                                                           

  (788)  ., P. 13 1991-, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955Vojtech Mastny 

 مدددن   (789)
 
ددارلو حضدددر اافتمدددا   دددال : محمدددد شددد  و وانفدددر او سدددها وب  دددار شددد,يال مدددن فمهوريدددة البانيدددا ؛  وان دددوان يوفدددوف ؛ تدددودر  يفكدددوف  د

ددددانوف بي دددددر بينشدددددفيكي ددددادار و فيسدددددا ريفيسدددددي  عدددددن فمهوريدددددة انكاريدددددا_ أوتدددددو فروتيوادددددل   رابسدددددكيلو د مدددددن املانيدددددا  -عن بلغاريدددددا؛ يددددداوىم  د

يدددددل بيددددددناراس   أفدددددراه بينسددددديو  عدددددن رومانيدددددا   ومدددددن ااتحددددداد السدددددوفيتي, ن. س. تشددددديفا سدددددتوين  ؛ فدددددوريي ديدددددج.    ليم -الديمءراطيدددددة .

خروشددوف  أ. أ. فروميكددو  املارشددا  ريددا مالينفسددكي  ومددن فمهوريددة تشيكوسددلوفا يا  فيليدداه سدديرو ي  فددا الف ديفيددد  العءيددد. بددوامير 

 شان  بوصفهم مراقبين من الاين. انظر : -لومسكي  وتشين يان ولي فو

Hugh Collins Impre, Op .Cit, P. 315;  Quoted in, The Pravda, 25 may 1958. 

 (790).      P.14, Op .Cit,  Vojtech Mastny 

  (791)  ., P. 292Op .CitJagdish P. Jain,  
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األم   يـــة  يـــ ل ةرل اروبـــ ا  يـــ   د بـــل ااة ظـــة دـــا مخ ر هـــ  إزا  ااوله ـــزال ااتســـة ية املســـوي و ألمل ويـــ  ااي بيـــةا  ـــع 

ااودى ل ااي بية  ع ,ترد اادرل األايرية را   يقيةا  ع اارال وفسـه  اارال وفسه  دب ل دا اةقه  ما ااوي او 

ةاول  ةف ,ي ل األطةسـ ي  ـع دـدم االموثـ ل ملق"  ـ ل ااوخفيضـ ل ااتسـة ية يرصـفه  ةاـي  دلـى دـدم رجـرة و  ـة 

ا ـق ااـدرلعا راأل  ـ  مـا ذاـك اد ااوحـ اف األطة سـ ي اـد ديـل  قيقية  ع إيل ة وـرل مـا ااوتـ رد ااـداعع اوحقيـق ااور

دلـــى   ريـــد ةرل ااوحـــ اف ي ألاـــةحة ااظرريـــة  الاـــيي  ح يهرويـــة امل ويـــ  اال ح ةيـــة رهـــ ا مـــ  يشـــ ل ىطـــ ا دلـــى ااتـــ ام 

اجي ا  ي  اا"  ل ااة ظة إ ش   مظطقة ى اية ما األاـةحة ااظرريـة  ـع راـط اروربـ ا ر حديـدا  ـع األملـ وسو د ربراظـدا 

 م األمل ويــة دلــى و س جــدرل إديــ ل ااقيــة امل  قــب يــ د ااــدرل املتظيــة رتشيةراــةر   ي ا رر ــ  اضــية مت هــدو ااســ

 (792) . 

ومدد   ددل تلدد  الدددعوات التددي نددادت   ددا الل,نددة ااس,شددارية ل,سددوية بعددض الءضددايا املتعلءددة بددين الكتلتددين, لكن ددا لددم 

 صاتية, لذ سرعان ما تعثرت العالقات السوفي,ية 
 
بعدث بده خروشدوف فدي العاشدر  الغربية, عء  اثندذار الدذي –تاد آذانا

.  اذ اصدر خروشوف لنذارا ث ا يا اع ى فيه للدو  الغربية بضعة أشهر, لسح  قوات ا (793)1958من تشرين الثاىي عاه 

 
 
 : من برلين الغربية, وفعلها مدينة حرة ومةاوعة السالح ُمعلنا

ا قــة ااقــر  ااي بيــة دلــى املت هــدوه رااــوي اوه  يإ يــ    اا زدــة ااتســة ية راالمب ي ايــة  ــع    ــع  ــ ل دــدم مر

اا ــــة يظــــرة ر  ـ ـــ م  جيهرويـــة  مل ويــــ  اال ح ةيــــة  ــــأد ااقيــــ ةو ااســــر ي ية اـــو ةف جيهرويــــة  مل ويــــ  اادييق اطيــــة يي 

 .(794)ا ف اية يرتسدام  يي  يوتةق ي ملي ه  ااتسة ية ر ةفية اال و  وال 

                                                           

(792)  ;5-, Declaration of the States Parties to the Warsaw Treaty 24 May 1958, Doc. No. 154.1958. PP.1P. H. P 

., Op .Cit, P. 294Jagdish P. Jain 

 في العالقات األمير ية السوفي,ية, ن,ياة استمرار حلف شما  األطل  ي والوايات املتحدة األمير ية  (793)
 
أحدثت الءضية األملانية شرخا

 ب,سلي  أملانيا ااتحادية, فضال عن, ترومل تءارير افادت بامتال  األخيرة سالح نووي, في  ا
 
لوقت نفسه   انت أملانيا الديمءراطية  تحديدا

 لالقتااد األملاىي,
 
  تعاىي  من حر ة ا,رة واسعة نحو الغرب مما  اثار تض  اليعيم ااملاىي وال ر أوليرخت, الذي وفد في ذل ر رت ديدا

ع ى خروشوف تسليم  امل برلين  وفي الوقت نفسه تخ ي األملان الشرقيون عن املباد  ااش را ية, ولتان  تل  اثضرار اق رح أوليرخت

الى املانيا الشرقية  و,تبا  سياسة ا ثر شدة  حيا  املانيا الغربية, لكن م  ذل  لم يكن السوفيت في موض  يسم  لهم في اتبا   سياسة 

وشوف بتوفيه لنذار تاعيديه في برلين؛  وث ا قد تدخلهم في صرا  مباشر م  الوايات املتحدة  صاحبة النفوذ انال , لذل  ا تفى خر 

الى الدو  الغربية ن  ع ى ني  سالح برلين وفعلها مدينة حرة وعءد معاادة ساله. للمييد انظر نوفل  اظم مهوس ,املادر السابق, ص 

 ؛     106 -103

Vladislav M, Zubok. Khrushchev and the Berlin Crisis 1958-1962, in: C.W.I.H.P. No. 6,( Washington, May, 

1993), P. 12. 

P. H. P, The 1961 Berlin Crisis and Soviet Preparations for War in Europe, (edit) by Matthias Uhl, Christian 

Nuenlist, and Anna Locher,(4 dec ,2002). P.15. 

(794)  United States Department of State, Brief History of the Berlin Crisis of 1961 (ed.), Neil Carmichael, 

(National Records of the National Center for the Removal of Confidentiality, Archives, Washington, DC,) 

P. 2 .  
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ب,سددليم املانيددا الديمءراطيددة السددي رة الكاملددة  (1958تشددرين الثدداىي  21ادددد  خروشددوف فددي )فددي السددياق نفسدده  

ع ى  ل الخ و  وااتااات م  برلين الغربية؛ لتاب  الءوا الغربية في موقف عافي من الوصو  الى برلين الغربيدة, أا 

  , ومددددن فانم ددددا, فءددددد تعاملددددت الدددددو  الغربيددددة, اسدددديما بري انيددددا بحددددذر شددددديد مدددد(795)بددددإذن مددددن حكومددددة أملانيددددا الديمءراطيددددة

, في حدين حاولدت اثدارة (796)":  اليد ما ا   ل احح و  ع ااوت مل م  ى ر,ر   ع مسأاة ي ا داثنذار, لذ صرح ما ميالن

عدن ااتحداد السدوفيتي, فدي حدا  قيداه   ر ـي  ااألمير ية الدرد عليده, عدن طريدق التعامدل باملثدل مد  أملانيدا الديمءراطيدة  وث دا 

لغربيددة, بيددد أن تلدد  السياسددة فو  ددت بددااع را  مددن فاندد  سددفراء الدددو  الغربيددة,  وث ددا األخيددر بء دد  املمددرات عددن بددرلين ا

 . (797)قد تودي الى تاعيد خ ير بين املعسكرين الغربي والشرري 

ددر ز  أن خروشددوف سدد ى للددى تسددخير ميثدداق وارشددو لتنفيددذ مخ  اتدده فددي لخددرامل الءددوا الغربيددة مددن بددرلين؛ 
ُ
مددن امل

 امليثداق  وسديلة  ,لسداله مد  أملانيدا وفعلهدا حدرة ومةاوعدة السدالح وفءدا ملدا فداء فدي اثندذارتحت أطار توقي  اتفاقية ا
 
ُمسدتغال

دبلوماسية للتفاو  م  الغرب بشأن مسالة تسدلي  حلدف شدما  ااطل د ي ألملانيدا ااتحاديدة بالسدالح الندووي, الدذي وفدد 

 ع دددى مبددددأ بدده مدددا ي دددد امدددن ااتحدداد السدددوفيتي ودو  امليثددداق األخددرا,  باملء
 
ددي ملعاادددة السددداله, قا مددا دان الدددرفض األمير د ابدددل  د

 الحفاظ ع ى ايبة ومكانة الوايات املتحدة في الساحة الدولية عن طريق الحفاظ ع ى برلين الغربية.

وعءددد  صددددور اثندددذار دخلدددْت الل,ندددة ااس,شدددارية فدددي مفاوضدددات مددد  مالدددم حلدددف شدددما  األطل ددد ي فدددي فنيدددف فدددي 

الثدداىي مدن العداه نفسده, بشدان مندد  وقدو  ا,دوه مفدايأ وندي  سددالح أملانيدا, لكدن تيايدد التدوترات بددين الثداىي عشدر مدن تشدرين 

دددانون الثدددداىي (798)ااتحدددداد السددددوفيتي والوايددددات املتحدددددة أدا للددددى وأداددددا , عءددددد اافتمددددا  الحددددادي والعشددددرين 1959. وفددددي  د

مية لال مددددة فدددددي بددددرلين, وان ااتحددددداد للحدددديب الشدددديوعي السدددددوفيتي, وأثندددداء ايحادثدددددات أ ددددد خروشددددوف ع دددددى ليادددداد 
ْ
ددددل تسدددددوية س 

السوفيتي ع ى استعداد لسدح  قواتده لديم مدن أملانيدا فحسد ؛ بدل مدن بولنددا وانغاريدا  لذا سدحبْت دو  شدما  األطل د ي 

قوات ددا مدددن بدددرلين الغربيدددة وتفكدد  قواعدددداا انالددد , بيدددد ان تلدد  الددددعوات لدددم تحءدددق نتددا ج تدددذ ر, واسدددتمرت التدددوترات بدددين 

, فءد عءد مؤتمر لو راء خارفية الدو  الكيرا, لكنه لم يتوصدل للدى أي نتدا ج, بفعدل تمسد   دل 1959تين حت  آيار الكتل

 .(799)اثطراف بم البه وعده تءديمها ألي تنا ات مما أدا للى فشله

                                                           

  (795)Hugh Collins Impre, Op .Cit, P . 317. 

 للمييد حو  عالقات ما ميالن وخروشوف فيما يخ  أ مة برلين ,انظر :  (796)

Kitty Newman - Macmillan, Khrushchev and the Berlin Crisis, 1958-1960,( Routledge,  2007). 

(797)  F.R.U.S , Telegram From the Mission  at Berlin to the Department of State Berlin, Vol,  VIII, No39,  Nov 

15, 1958, P .72;= 

اشد اليراوي, العالقات السياسية الدولية واملشكالت الكيرا , مكتبة الن ضة ؛ ر  121-120رنوفل  اظم مهوس,  املادر السابق , ص   

 .271-269,ص1982. 2املارية,  

 (798).296, Op. Cit , P.Jagdish P. Jain ;14, P. 1991-1955, An Inside History of the Warsaw Pact, Vojtech Mastny 

(799)  Neil Carmichael, Op . Cit, P. 3. 
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 Markus فددددي ضددددوء ذلدددد   أشددددار ر دددديم لدارة ايخددددابرات العامددددة فددددي أملانيددددة الديمءراطيددددة )مددددار م وولددددوف 

Wolf1923-2006 فهدددا  مخابراتددده قدددد عثدددرل ع دددى وثيءدددة تبدددين النوايدددا العدوانيدددة ألملانيدددا  ( فدددي تمدددو  مدددن العددداه نفسددده, بدددان

 
 
, األمدر الدذي أثدار حفيظدة األخيدرة, ودفد  وال در أوليرخدت التأ يدد ااتحادية ومحاولل ا افتيداح نظيرت دا الديمءراطيدة عسدكريا

 لوقو  موافهة عسكرية, واسيما بعد ان أشارت الوثيءة بان األملان عا مون ع ى أبراه معاادة ساله بين األملانيتين
 
, تانبا

 : تتضمن والتي. (800)( Deco 2ع ى تنفيذ عملية )ديكو 

 نيم.  -اافتياح الشامل ألملانيا الديمءراطية وتوسي  حدود الناتو عير حدود  خ   اودر -1

نظددداه األوربدددي ال,ديدددد تحدددت ايمندددة املانيدددا ااتحاديدددة, التدددي تشدددكل فدددي توحيدددد أملانيدددا و,عدددادة الدددرايخ األملددداىي, و,حيددداء ال -2

 الوقت نفسه ت ديدا لالتحاد السوفيتي وميثاق وارشو

 .(801)1961دمج ال,يشين, وتسليحه بالسالح النووي ابتداء  من عاه   -3

فرايبدورغ  –سم ايحفوظات بدد وفهت العديد من اانتءادات للى تل  الوثيءة والتي عداا البعض  واسيما الخيراء من ق     

في أملانيا ااتحادية, بأث دا تلفيدق  أو ربمدا عبدارة عدن مسدودة أعددت ثتدرا  أخدرا ضدمن ااتمامدات و ارة الددفا  األملانيدة,  –

لكن ا في الوقت نفسه  أثارت خشية األملان الشرقيين, ألث ا قد تودي للى تدخل تربي في بالدام, عكم ما حددي فدي انغاريدا 

, باملءابل لم ترد عل  ا أملانيا ااتحادية ولدم تمنحهدا ذلد  اااتمداه ممدا قلدل مدن أاميل دا  اسديما فدي مادا  العالقدات 1956

نوعا من اانفرامل ن,يادة الييدارة التدي قداه   دا  ؛ بل ع ى العكم, سرعان ما شهدت تل  العالقات (802)السوفي,ية -األمير ية

, بناء  ع ى دعوة قدمت من اييث اور لحضور افتما   ام  ديفيد في السادس (803)يةخروشوف الى الوايات املتحدة األمير 

                                                           

أملانية قا مة ع ى وض  تدابير عسكرية ضد فمهورية املانيا الديمءراطية , و ان من املتو ى ان تءوه ع ى ثالثة محاور ااو   خ ة   (800)

حرب نفسية  ضد سكان املانيا الديمءراطية والثانية: استفيا  بعض ااعما  املضادة من افل اثارة الحرب ااالية في املانيا 

وان ع ى فمهورية املانيا الديمءراطية وفعل من ا قاعدة ضد الدو  ااش را ية , بمعر  ان عملية ديكو تس ى الديمءراطية والثالث: العد

ثقامة تنسيق سرر  بين الءوات اليرية وال,وية والبحرية ووحدات الدعاية والوحدات السرية  التي ست,سلل الى برلين الشرقية وتيراا 

 محاور خ ة ديكو انظر. من املواق  ااس راتياية . للمييد عن

P. H .P. East German Description of a West German Plan for the Occupation of the GDR, Doc .No. 11. July 29, 

1959. PP.1-4 ; Vojtech Mastny, An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991 , P.103. 

 (801) Markus Wolf, Spionagechef im geheimen Krieg: Erimerungen (Munich: Econ, 1997), P. 118. 

 (802)P. H. P. East German Description of a West German Plan for the Occupation of the GDR .P. 4 . 

قية ونءلها الى  الينينغراد  ان خروشوف قد  عمل قبل  يارته الى الوايات املتحدة  ع ى ا الة فمي  الاواريخ التي  انت في املانيا الشر  (803)

في عمق ااراض ي السوفي,ية تمهيدا لعءد الءمة املرتءبة و, الة مظاار التوتر . للمييد انظر نوفل  اظم مهوس ,املادر السابق 

 ؛329,ص

Hope M. Harrison,  Op.Cit. 186. 
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  وفدداءت تلدد  الدددعوة بعددد مددرور أربعددة أشددهر مددن انل دداء مهلددة خروشددوف) اثنددذار( ثبددراه (804)1959والعشددرين مددن أيلددو  

 . (805)معاادة الساله م  األملانيتين, وني  السالح عن برلين الغربية

.وأثنداء اافتمددا  (806)خروشددوف للدى ضدرورة الوصدو  الددى تفداام مد  لييث داور بشددأن تلد  املسدالةومدن فانبده  أشدار 

   مددا   اد ااراليــ ل املوحــدو األم   يــة ال   يــد االاــوي او  ــع اححفــ ظ دلــى اــرو ا ــو ل  ــع يــ ا د الــى االيــد  صدرحل األخيددر :

. واختددددتم ااثنددددان اافتمدددا  فددددي بيددددان (807)1960ايدددار وعدددد بالحضددددور الدددى مددددؤتمر الءددددوا األربعدددة امليمدددد  عءدددددو فدددي بدددداررم فددددي 

:  اد اضـــية وـــ ل ااســـ   لـــع اهـــم اضـــية ي اتـــ ام رتســـرية جييـــ  املســـ فل اادرايـــة املتةقـــة  الاـــيي  مشددد ر  فددداء فيددده

 . (808)" مس اة امل وي  ال يوم يوط يق ااقرو يقدو م  يةيا  ع ااوخدام اارا فل ااسةيية ربرااطة املف ر  ل

 اـ دة ة حديثه, أن خروشوف قد وفد في   يارته للوايدات املتحددة األمير يدة  بأث دا  اندت بمثابدة يتضز من طريء

 انفرافا في اتخاذ الءرار السل ي بشأن أ مة برلين, مما دفعه ذل  الى سح  لندذارو؛ بيدد ان ملد  
 بأنه قد أحر ل

 
  معتءدا

نالددد  تندددا ات تربيدددة  بيدددرة سدددوف تدددأتي قريبدددا, لذ مدددن تيدددر الحءيءيدددة ربمدددا تكمدددن فدددي أن لييث ددداور قدددد أوادددم خروشدددوف بدددان ا

املمكن ان تءده اثدارة اامير ية تنا ات عن مناطق نفوذاا في برلين  أو في أي فيء أخر لاالز ااتحاد السوفيتي, بفعل 

األنظمدة الشديوعية ااختالف األيدلويي من فهة,  ما أث ا يمكن ان تفءدد مادداقيل ا أمداه حلفا  دا فدي مسدالة حمدايل م مدن 

 من فهة اخرا.

ع دددى الدددرتم مدددن تلددد  السياسدددة التدددي أبددددااا خروشدددوف, والتدددي دعدددا ف  دددا للدددى لحيددداء التعددداي, السدددل ي فدددي السياسدددة 

اسد,ياء بعدض الددو  املنضدوية تحدت امليثداق مثدل أملانيدا الديمءراطيدة, التدي سدعت للدى عءدد افتمدا   الدولية؛ تير اث ا أثدارت

مددددن افددددل طددددرح مسددددالة ااع ددددراف الرسدددد ي   ددددا مددددن فاندددد  الغددددرب  دولددددة مسددددتءلة, وفددددي سددددياق متاددددل الل,نددددة ااس,شددددارية, 

انتءددددت الادددين سياسدددة خروشدددوف بشدددكل علردددي عدددن طريدددق وفدددد الادددين فدددي الل,ندددة السياسدددية مليثددداق وارشدددو  بعدددد تلءيددده 

, اذ انتءددددد الوفددددد 1959تعليمددددات خاصددددة مددددن مدددداو تس دددد ي توىددددغ عءدددد  افتمددددا  الحدددديب الشدددديوعي الادددديري فددددي  ددددانون ااو  

 للدددى ضدددرورة أتبدددا  لفدددراءات أ ثدددر  -الواميدددة -سياسدددة خروشدددوف واصدددفا اياادددا بدددد 
 
حيدددا  الددددو  ااميرياليدددة األمير يدددة, مشددديرا

                                                           

 27-15خروشوف الى الوايات املتحدة األمير ية س خروشوف,  يارة -حو   يارة خروشوف ملنتا   ام  ديفد في واشن ن: انظر: ن  (804)

يا  ان يكون  -؛ ن.س فروشوف, خ اب خروشوف في قار الرياضة في ملع  لينين املر يي بموسكو 8, د.ه ,د.ت ص 1959أيلو  

  9-5, م بعة الراب ة بغداد. د.ه, ص 1959ايلو   28عارنا عار ساله وتءده, 

 من خروشوف واملبعوي اامير ي  الى موسكو اوبرت امفري في الثالث من  انون الثاىي عاه سبق افتما   ام  ديفد لءاء فم   (805)
 
 ال

, وتباحث ااثنان حو  اانذار الذي وفه خروشوف, ما دعا امفري اتبا  ال رق السلمية و األسلوب الدبلوماس ي في التفاو  1959

 :ثث اء اا مة, واذا ما تمثل في افتما   ام  ديفد. :انظر 

F. R .U .S ,  Vol  X, Part 1, Section 11 of 19, No. 109; 

 .332نوفل  اظم مهوس , املادر السابق ,ص 

؛ تءرير ن.س خروشوف حو  الوض  4.-1,ص 1959أيلو   27-15س. خروشوف,  يارة خروشوف الى الوايات املتحدة األمير ية  -ن (806)

 .26-25, د.ه, ص 1959تشرين ااو   31لسة الثالثة ي,لم السوفيات ااع ى, ال, -الدولي وسياسة ااتحاد السوفيتي الخارفية

(807) William Taubman , Khrushchev_ The Man and His Era-(W.  ,2004), PP. 438-40 

(808)  Ibid, P. 440; Neil Carmichael, Op . Cit, P. 3. 
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. األمدددر الدددذي أدا الدددى تعميدددق الخدددالف (809)صددرامة فدددي ظدددل تندددامي الءدددوة املتادداعدة للعدددالم الشددديوعي بددددا مدددن التوافدددق معهددا

 .م اث يار  ل ال,هود التي قاه   ا خروشوف من افل ضم الاين بشكل مباشر للميثاقالايري, ومن ث–السوفيتي 

,   دددف 1960 عدداه مددن فاندد  آخددر  ُعءددد فددي موسددكو افتمددا  لددو راء خارفيددة دو  ميثدداق وارشددو فددي  ددانون األو  

  طالدد  أوليرخددت بدددان مناقشددة فدددو  اثعمددا  الدددذي أعدددو ااتحدداد السددوفيتي ملدددؤتمر قمددة بدداررم املرتءدد , وأثنددداء اافتمددا

يكددون ااع ددراف بامهوريددة أملانيددا الديمءراطيددة ع ددى أولويددات تلدد  اثعمددا , وان حكومتدده ع ددى اسددتعداد تدداه ثبددراه معاادددة 

السدددداله. ومدددددن أفدددددل ُمناقشدددددة تلددددد  املسدددددا ل بشدددددكل مفادددددل اق ددددرح عءدددددد افتمدددددا  لل,ندددددة ااس,شدددددارية؛ لدددددذا, عءددددددت الل,ندددددة 

, (810)(Tacc , وقدد أوردت و الدة اثنبداء السدوفي,ية الرسدمية )تداس1960رابد  مدن شدبا  افتماعها الثالث فدي موسدكو فدي ال

:  اوه  تشت  ي    إزا  ااوي  ال اا ي طـ  ل  ـع املراـف ااـدرلع  أعما  املؤتمر, واام ما فاء به لعالن الل,نة ااس,شدارية

اححـــ ن اا ــــ وةوا يـــد ل يــــراةو اات اــــ ل الاـــيي   تــــد ا تقـــ ة مــــت ي  ااة ظـــة األى ــــ ه رألرل مـــ و ربتــــد دــــدو  دـــرام مــــا 

 .(811)"ااسةيية  ر ض  ال ااور  ال  ش ل مةحرظ

في السياق نفسه  عّيرل املشار ون عن أمالهم في ان يءوه خروشوف وعند  يارتده الءادمدة الدى فرىسدا, او عندد  يدارة 

ألوروبيددددة السددددوفي,ية؛ امددددا , موسددددكو بتعييددددي العالقددددات اGiovanni Grunki((812)الددددر يم ااي ددددالي )فيوفدددداىي ترونكددددي

اد املت ي   ظـ رل   ومن فانم ا ذ رت تاس: (813)التءارب م  الوايات املتحدة, فأنه ا يتم لا بعءد معاادة الساله األملانية

املش كل اا فسسة  ع ااس  ة اادرايةا  ض  دـا املشـ روال اةوحضـ   الجويـ ل ايـة يـ و  ا  يـ  اد ا دـ د املراـ  مـا 

و ,ــدة  دلــى رجــرة ,ــ ر  مــا اجــل دقــد مح ةاــ ل مثيــ و يــ د ااــدرل ااشــ اية رااي بيــةه ر ــ  ااــدرل ج وــب امليثــ 

وقبدددل اختتددداه أعمدددا  الل,ندددة طرحدددت الءيدددادة السدددوفي,ية مسدددودة . (814)" ااةبـــ   دلـــى اوهـــ    لـــ ون كـــل األاـــةحة ااظرريـــة  

 املعاادة وع ى النحو ا تي:

 ولتين األملانيتين.من  استخداه الءوة ملدة عشرة أعواه بين الد .1

 وقف الدعاية الغربية املعادية. .2

                                                           

 (809)., P.14 1991-, 1955, An Inside History of the Warsaw PactVojtech Mastny 

سست عاه  و الة تاس: (810)
ُ
 لذ عمل ع ى فم  وتو ر  1991  واستمرت حت  تفك  ااتحاد السوفيتي عاه 1925مءراا في موسكو أ

  في فمي  أنحاء ااتحاد السوفييتي وع ى بلدان العالم  األنباء واملعلومات ع ى اللحف 
 
 .أيضا

(811)Quoted in: The New York Times ,Feb. 5,1960. 

,  أصب  أمين عاه اتحاد العما  1919اسم الحيب الشعةي ااي الي 1887: سياس ي ورفل دولة اي الي, ولد عاه جير       رو    (812)

, ثم عاد وشغل منا  و ير  1923, استءا  ع ى اثر اتتيا  ماثيوثي 1922املسيحيين, وو يل و ارة في او  حكومة شكلها موسليري 

. انظر:  فراس البي ار,  1978توفى عاه  1962-1955, ور يم ال,مهورية 1955-1948م مالم النواب ور ي 1944-1948

 .837دار أسامة للنشر عمان األردن  د.ت ص  3املوسوعة السياسية والعسكرية ,مل 

(813)Quoted in: The New York Times ,Feb. 5,1960. 

 (814)Jagdish P. The Los Angeles Times, feb 5, 1960;    ;P. 2 Quoted in: The New York Times ,Feb. 5,1960 ,

. , Op. Cit,  P .342Jain 
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 تاميد األسلحة عن طريق ليااد من ءة خالية من األسلحة النووية.  .3

   . (815)ااتفاق ع ى فعل برلين الغربية مدينة حرة ومةاوعة السالح  .4

ملتحدددة األمير يددة, تيددر وباددورة عامددة  وفددد اي,تمعددون ان الءددوا الغربيددة, اسدديما حلددف شددما  األطل دد ي والوايددات ا   

مك رثددة ملسددالة تعييددي السدداله, لذ لددم تعددْر الخارفيددة األمير يدددة أاميددة للمعاادددة  واسدديما موضددو  نددي  السددالح, واأل ثددر مدددن 

ذلدد  دعددت الددى  يددادة اثنتددامل الحربددي لغددر  تسددلي  حلفا  ددا فددي حلددف شددما  األطل دد ي  وفددي مءدددمل م أملانيددا ااتحاديددة, ممددا 

الددددى تسددددلي  أملانيددددا بالسددددالح النددددووي. لددددذل      ويــــ   املشددددار ة مددددن اسددددتمرار تلدددد  السياسددددية قددددد يددددؤدي اثددددأر مخدددداوف الدددددو 

:  اد اادرل األدض   اط مل  د ول ما جـ ا  ااتـدا  مـ   مل ويـ ا ردةيـه  1960صرحت الل,نة في مساء الراب  من شدبا  

ردقـد مت هـدو اـ م مـ   مل ويـ   روهـ   ةـ و  ةعه أد ميث و راو,ر د زم دلى  ط يق اي اوه اا امية  وه   ا  و اا س

  روية اوت ي  ااس م ي د األمل وسو دا ررايةة ييةـا يرااـطده  ازااـة ورااـب اححـ ن اات مليـة ااث ويـةا رذاـك ال يـوم إال 

ا ــق ا طــ ا ا اــ ا  هــي    ــب . ثددم خرفددت الل,نددة بعدددة  (816) 1960ي جويــ ل ااقيــة امل مــ  دقــد   ــع يــ و   ايــ و  يور

 صيات من ا:تو 

تعييي التعاي, السل ي عن طريق ايحادثات بين قادة دو  ميثاق وارشو ودو  أخرا مثل الهند  بورما   مبوديا   -1

 . (817)أفغاىستان  ال,مهورية العربية املتحدة  لثيوبيا  تينيا وتيراا من الدو  

 ات اه حلف شما  األطل  ي بالةاعة العسكرية, ن,ياة استمرارو بسباق ال,سلز.  -2

 . (818)التأ يد ع ى أبراه معاادة ساله م  األملانيتين وحظر التاارب النووية  -3

في تضون ذل   أحددثت مسدالة معااددة السداله تبداين فدي وفهدات النظدر داخدل ميثداق وارشدو, ففدي الوقدت الدذي 

مــــا  يــــ   اــــا وقــــدم ام  ــــل راــــط :  أعلنددددت بدددده أملانيددددا الديمءراطيددددة اسددددتعداداا ثبرامهددددا, علءددددت عل  ددددا بعددددض الدددددو  

السياسة التي اتبعها  البولندية الخارفية, ربما ثدرا هم استمرار نيعة الثأر لدا أملانيا ااتحادية,  ما انتءدت (819)امل د  

  في حين دعم البعض األخدر (820)   تا  دلى املة حع اارطظية اةتديد ما ادض   ميث و راو,ر خروشوف مشيرا في لث ا 

                                                           

 (815). 342, Op. Cit,  P .Jagdish P. Jain 

(816)  P .H. P, Доклад за срещата на ПКС от българския министър-председател (Антон Югов) на 

българската сесия на Политбюро, Централен държавен архив, IB,5,PP. 2-6; Quoted in: The New York 

Times ,Feb. 5,1960. P. 3 

(817).6. P. 5,1960; The New York Times ,Feb. 354, Op. Cit,  P .Jagdish P. Jain 

وفي,ية اىشغلت بعد ذل  ع ى الرتم من اثفما  التاه الذي فاءت به الل,نة ااس,شارية حو  املسالة األملانية, بيد ان الءيادة الس (818)

 بالخالف األيديولويي م  الاين, اذ وصلت العالقات بين ال رفين الى ذروت ا   . انظر :

Hugh Collins Impre, Op .Cit, P,420. 

(819)  P .H. P, Доклад за срещата на ПКС от българския министър-председател (Антон Югов) на 

българската сесия на Политбюро, Централен държавен архив, IB,5, PP. 2-6 

(820)  Quoted in : Laurien Crump, Op. Cit, P. 100. 
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وف والءاضددد ي بتوقيددد  معااددددة منفادددلة مددد  أملانيدددا الديمءراطيدددة فدددي حدددا  اسدددتمرار الءدددوا ااق دددراح الدددذي تءدددده بددده خروشددد

 .(821)الغربية املماطلة لتأفيل املفاوضات

 ي,لدددددم الندددددواب 
 
وبعددددد عشدددددرة ايددددداه مددددن انل ددددداء افتمدددددا  الل,ندددددة ااس,شددددارية, عءددددددت الءيدددددادة البولنديددددة افتماعدددددا

ور ر ددديم فدددي السياسدددة الخارفيدددة البولنديدددة, وأثنددداء اافتمدددا  أعددداد و يدددر البولنددددي, ملناقشدددة املسدددالة األملانيدددة, بوصدددفها محددد

. وع دى مددا (822)"  مظطقـة ى ايـة مــا األاـةحة ااظرريـة  ــع راـط اروربـ الخارفيدة اده رابدا ي طدرح اق راحده الءاضدد ي بإىشداء 

ق نفوذاددا فددي أملانيددا الديمءراطيددة,  يبدددو ان اددذا اااتمدداه البولندددي باملسددالة األملانيددة, عا ددد  الددى رتبددة بولندددا فددي تددامين مندداط

 ع ددى سياسددات الدددولتين  فضددال عددن تعييددي مكانل ددا  -خدد  اودر
 
ندديم[, اسدديما وان مسددالة الخدد  الحدددودي باتددت أ ثددر تددأثيرا

 .   (823)داخل امليثاق

امدددا خروشدددوف, فسدددرعان مدددا أخدددذت مسددداعيه للوصدددو  الدددى تفددداام بشدددان معااددددة السددداله األملانيدددة بدددالتعثر عءددد  

  طا رة التاسم األمير ية  في األو  من ايار اذ تمكنت الدفاعات ال,وية السوفي,ية من لسءا  طا رة التاسم لسءا

  Francis, واسر طياراا )فراىسيم تاري باور  (824) انت تحلق فوق األراض ي السوفي,ية U2األمير ية من طرا  لو هيد 

Powers Gary  1929-1977) (825), ييث ددداور ان يءدددده اعتدددذارو عدددن تلددد  الحادثدددة لثنددداء عندددداا طالددد  خروشدددوف مدددن ا

 . (826)اىعءاد مؤتمر قمة باررم, األمر الذي رفضه األخير, مما ادا الى فشل اىعءاد املؤتمر

وع ددى أثددر ذلدد , تعددر  خروشددوف الددى حملددة انتءددادات واسددعة  اسدديما مددن فاندد  الدديعيم األملدداىي وال ددر أوليرخددت, 

رح مسددألة ااع ددراف بالدولددة األملانيددة, فضددال عددن تخدداذ  بعددض  بددار الضددبا  السددوفيت  الددذي بردد  آمالدده ع ددى املددؤتمر, ل دد

ومدددن م ايفدددان  ونيدددف الءا دددد العددداه لءدددوات ميثددداق وارشدددو, الدددذي سدددبق وان اع دددر  ع دددى مسدددالة تخفددديض الءدددوات املسدددلحة 

                                                           

 (821) F. R. U. S, Berlin Crisis1961-1962, Washington, D. C.: Government Printing office, 1993, No. 2, PP. 3-4.  

(822)  Our foreign policy A policy of peace- speech by the Foreign Minister Adam Rapacki in the Sejm, 17 

February 1960, SAPMO-BArch, DY 30/IV/2/20/184,P.376, in : Laurien Crump, Op. Cit, P. 100. 

نيم اثناء اندا  أ مة برلين.  انظر: -األملانية الشرقية فيما يخ  خ  اودر–للمييد عن العالقات البولندية  (823)  

Sheldon Anderson , A Cold War in the Soviet Bloc- Polish-East German Relations, 1945-1962 (2000), PP. 45-

70.     

للمييد عن تداعيات لسءا  ال ا رة  (824) U2 ع ى العالقات األمير ية السوفي,ية,   انظر: 

Michael Beschloss, Mayday: Eisenhower, Khrushchev, and the U-2 Affair,( Open Road Media, Year: 

2016).P.23. 

 في العالقات السوفي,ية األمير ية, بيد اث ا أدت الى انفرامٍل في  بعض    (825)
 
في الوقت الذي أحدي به لسءا  ال ا رة األمير ية توترا شديدا

بل مة التاسم  1957اه املسا ل العالءة بين ال رفين اسيما مسألة العءيد) ال,اسوس ( رودولف ايفانوفي,, ايبل الذي اعتءل ع

لاالز ااتحاد السوفيتي بالكشف عن املشارر  النووية األمير ية لذل  ادين وحكم ملدة ثالثين عاه,  وتم التباد  معة بال يار فرىسيم 

اسيما  تاري باور  ع ى فسر يرب  بين برلين الغربية والشرقية. واضاى اذا الحدي من ابر  اثحداي التي تناقلل ا اللحف الرسمية

 نحيفة النيويور  تايمي للمييد عن عملية التباد  انظر :

James Donovan, Jason Matthews, Strangers on a Bridge: The Case of Colonel Abel and Francis Gary Powers,( 

Scribner,2015). 

 (826) Minutes of the failed preliminary Paris summit, 15–18 May 1960, DY 30/3507. in : Laurien Crump, Op. 

Cit, P. 101; Michael Beschloss, Op .Cit, P. 123. 
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اله احءدددا بح,ددة اعدددتال  ممددا أدا الدددى اسدد,بدلءددوات ميثددداق وارشددو, عدددن أداء بعددض املهددداه التددي تخددد  عمليددات التخفددديض, 

 . (827)نحته, باملارشا  اندريه تررشكو, الذي تولى مهاه الءا د العاه لءوات ميثاق وارشو

يظهددر لن تلدد  األحددداي أدت الددى تءددويض عمددل خروشددوف فددي لدارة أ مددة بددرلين, فددي الوقددت نفسدده  فسددحت اي,ددا  

يءهددا الءيددداه باملنددداورة لغددر  عءدددد املعااددددة, مدددن ألوليراخددت أن يادددد لنفسددده مسدداحة داخدددل ميثددداق وارشددو, ليدددتمكن عدددن طر 

أفددل تحءيددق ادفدده األسدداس, واددو ااع ددراف الرسدد ي بامهوريددة أملانيددا الديمءراطيددة بعءددد معاادددة تحظددى بددالءبو  الدددولي  

 األمر الذي أدا الى انتءا  الارا  داخل امليثاق بين ااتحاد السوفيتي وأملانيا. 

,نة ااس,شارية للنظر في املسالة األملانية, وع ى الرتم من ع ى أثر ذل , طال  اوليراخت بع
ّ
ءد فلسة افتما  لل

ايدددددار  28-27ارية, لا اث دددددا عءددددددت افتماعهدددددا الرابددددد  فدددددي) السدددددوفيتي افتماعدددددات الل,ندددددة ااس,شددددد -تسدددددّيد الخدددددالف االبددددداىي

(, فءدددد حظيدددْت معااددددة السددداله األملانيدددة, بحيدددٍا  بيدددٍر فدددي نءاشدددات الل,ندددة؛ وابدددد مدددن اثشدددارة ان ذلددد  اافتمدددا  قدددد 1961

 Johnون  ندي اختلف عما سبءه من افتماعات, لذ فاء بعد التغييرات التي شهدت ا اثدارة األمير ية واملتمثلة بتولي )ف

Kennedy) (828)  ددانون الثددداىي . لدددذا  وفددددت دو  امليثددداق اسددديما ااتحددداد السدددوفيتي أن 1961الر اسدددة فدددي العشدددرين مدددن  د

 حدو  املسدالة األملانيدة, بعدد لن أوصدلت لدارة لييث داور العالقدات األمير يدة
 
 -ذل  التغيير قد يال باثطراف للى حدٍل توافءيدا

 . (829)السوفي,ية الى حد التاعيد

وع دددى الدددرتم مدددن اانتءدددادات التدددي وفههدددا  نددددي للدددنظم الشددديوعية اثنددداء حملتددده اانتخابيدددة, بيدددد ان ذلددد  لدددم ُيدددثن  

اثدارة األمير يدددة ال,ديددددة مدددن لتبدددا  سياسدددة أ ثدددر مروندددة ل اء بعدددض الءضدددايا الدوليدددة  اسددديما مدددا يخددد  مسدددتءبل بدددرلين 

 الغربية, ومعاادة الساله املء رحة, ومن فانبده, 
 
:  د فءدد عيدر خروشدوف عدن سياسدته عندد افتتداح فلسدة اافتمدا  قدا ال

ةرل ميثــ و راو,ــر اــر   ةــرد مهويــة يــإي ام اال ف ايــ ل إذا  ا  ــل ااراليــ ل املوحــدو األم   يــة  ل راهــ ه رإذا اــم يةــا 

 وظ  ا ...ةظة ر  رويةاألم    اك   إوه  ال   ال    ب  ع مراصةة املف ر  ل ما  جل إاظ ل ااي ن يأد اال ف اي ل مي

                                                           

وفاء باملارشا  اندري تررشكو ليحل محله , و انت  1960اقده خروشوف ع ى اقالة قا د قوات ميثاق وارشو  ونيف, في تمو  (827)

ما يواز ان خروشوف  نهي سوف يبءى مخلاا له, واذااسباب خروشوف في ذل  التغيير تكمن في انه اعتءد بان تررشكو  ضاب  م

قد بر  املؤسسة العسكرية ع ى اساس الواء وليم ع ى أساس الكفاءة والخيرة,  واذا ما اوق  خروشوف في الخ أ , بس   انضماه 

عليه  داخل الكرملين بءيادة  تررشكو  فيما بعد الى فان  املعارضين لخروشوف, بعد اربعة أعواه, و ان واحدا من ابر  الذين  انءلبوا

 لوينيد برفنيف. للمييد انظر: 

S. Glebov, Интриги в Генералния щаб  Voennoistoricheski zhurnal 1993, no. 11: 37-43, in : Vojtech Mastny, 

An Inside History of the Warsaw Pact, 1955-1991 , P.16. 

. شغل عضوية مالم النواب في 1917مايم  29ي مدينة برو لين بواية مساشيوس,م في سياس ي ورفل دولة ديمءراطي, ولد ف   (828)

 في مالم الشيو  في عاه 1953و 1947املدة الواقعة بين عامي 
 
. واو الر يم الخامم والثالثون للوايات 1953. انتخ  عضوا

عواه. لذ اتتيل في واية تكساس في الثاىي والعشرين من املتحدة األمريكية  وأو   اثوليكي يشغل منا  الر يم. حكم أقل من أربعة أ

 . تنظر:  1963تشرين الثاىي من عاه 

 “The World Book Encyclopedia”, Vol.11, PP.212-214. 

 (829)  Michael Beschloss, Op .Cit, P. 123. 
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ــا  ــع اات اــ ل مــ  ااراليــ ل املوحــدو  اوــر    األاــ س اةوتــ يت ااســة ي يــ د ااةوةوــ د  ه  ــ   حقيــق  حس 
 
بشددأن و يــد  ق

:  اوظـــ   ت"ـــزم ااســـ ع اةورصـــل إلـــى ا فـــ و متاـــل  شـــأد يـــ ا د ااي بيـــة رمت ح ـــة اضـــية مت هـــدو املسدددألة األملانيدددة قدددا  

   ل ي د اادراو د األمل وسو دااس م  قط  تد إج ا  مف ر  
 
 .(830) م   د ااط يق وحر ه ا ااهد  اا يةرد اه 

بددددددان الغددددددرب  واسدددددديما الوايددددددات املتحدددددددة لددددددم توافددددددق ع ددددددى لبددددددراه مثددددددل تلدددددد  مددددددن الوااددددددز  أن خروشددددددوف مءتندددددد   

 لحلددف شددما  األطل دد ي فددي موافهددة 
 
ميثدداق وارشددو مددن املعاادددات, لكوث ددا تءددّو  مددن وضدد  أملانيددا ااتحاديددة بوصددفها محددورا

فءددد مدن مكاسدد  الغدرب ف  دا مددن فهدة اخددرا 
ُ
لدذا  ا دد خروشددوف فدي حددا  لخفداق املفاوضدات مدد  الغدرب, فددان . فهدة ,  مدا ت

سددديوق  معااددددة سددداله منفادددلة مددد  فمهوريدددة أملانيدددا الديمءراطيدددة  والتدددي أعدددّدت مسدددودت ا بالفعدددل مدددن ااتحددداد السدددوفيتي 

, في الوقت نفسه عمل ع ى طمأنة أعضاء ميثاق وارشو اسيما املانيا الديمءراطية, فان  الحكومتين السوفي,ية واألملانية

 
 
 . (831)بأنه لن يمض ي دون ال,شاور معهم أوا

 باثدارة األمير ية ال,ديدة للوصو  الى صيغة ث ا ية بشأن الءضية األملانية, و ثير ما 
 
 ان خروشوف يتأمل خيرا

ددددان يعّيدددددر عدددددن تلددددد  ا مدددددا  أثنددددداء تبددددداد السدددددفير السدددددوفيتي فدددددي  Manchikov )   املدددددذ رات مددددد  )ميخا يدددددل منشددددديكوف د

:  ام  تيل دلى تتقيد املسأاة م  اارالي ل , ثم أشار للى ذل  لثناء افتتاح  افتما  الل,ة ااس,شارية قا ال (832)واشن ن

ا ق ا ر ع   ل تتقد ذاك  إوظ  م  ـرد وحـر  ايـ ام مت هـدو مسـوقةة  املوحدو األم   يةه يل  س ى اةرصرل الى  ٍل  ر

 .(833)م   مل وي  اادييق اطية  

ىسددتخل  ممددا تءددده  ان خروشددوف  ددان يمهددد لعمليددة السدداله بددين األملددانيتين التددي لددم تكتمددل مددن وفدده نظددرو؛ لا 

 األمير ية. وفي ختاه لعما  ال,لسة الرابعة لل,نة ااس,شارية, رحبت موسكو بالددعوة التدي وفههدا –بال,سوية السوفي,ية 

, مدن افدل اللءداء وتبداد  1961السدفير األمير دي فدي موسدكو فدي آذار Thompson)  نيدي لخروشوف بواس ة )ثومسدون 

                                                           

  (830) Quoted in: Hope M. Harrison, Op.Cit, P. 167  .  

ء  افتما  الل,نة  في التاس  والعشرين من اذار ضرورة لعادة ايكلة وتحديث  قوات ميثاق وارشو دعت الءيادة السوفي,ية ع(831)

, فضال عن تحسين قدرات الدو  األعضاء املالية وتعييي انتافها العسكري, 1965-1961العسكرية  ع ى مدا الخمسة أعواه املءبلة

ثاق في حالة ااستعداد في حا   استمر ا مة برلين واحتما  ىشوب حرب, وع ى ما يبدو ان الغر  من ذل  التحديث او لوض  دو  املي

 يادة ح,م اانتامل والتباد  في املعدات العسكرية بين الدو   -1لذل  وضعت الل,نة ااس,شارية في براماها ماموعة نءا  مها: 

 -3الءيادة املوحدة في حا  اندا  الحرب  توفيه ل,ان التخ ي   وو ارت الدفا  في الدو  ااعضاء بمشار ة اعضاء -2األعضاء 

 اااتماه بإنتامل املواد النادرة واألفهية االك رونية والال  وتيراا. انظر: 

 P. H .P, Секретная резолюция о реструктуризации и модернизации вооруженных сил Варшавского 

договора в 1961-65 гг, Фонд Архив партий и массовых организаций, Code 30/3386 , Док № 14 , марш 

-29,1961,PP. 1-3. 

 (832) Hope M. Harrison, Op.Cit, P. 167.  

(833)  P. H. P, Speech Delivered by Comrade N.S. Khrushchev at the Meeting of the Political Consultative 

Committee of the Warsaw Treaty, Doc . NO .12 .27,May,1961. PP.1-6. 
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(, فددي مءددر السددفارة 1961حييددران  4-3, والتددي تكللددْت باىعءدداد مددؤتمر الءمددة خددال  املدددة )(834)ا راء بشددأن املسددالة األملانيددة

 .(835)السوفي,ية في فينا

  اللءاء من نءاشات م ولة, لا انه لم يحْد مدن اثصدرار السدوفيتي ع دى عءدد معااددة وع ى الرتم مما شهدو ذل

ساله بين األملانيتين, او املض ي  نحو عءد معاادة منفردة م  أملانيا الديمءراطية والتي حددد تأريخهدا فدي آواخدر  دانون األو  

 :" , 1961عاه 
 
املءادود اندا -ةا إذ  وةل احح ن  وةك مش ةوك إو ي  ويد ااس م راوقد عّير خروشوف عن ذل   قا ال

 بحيه :"  اد ا او املت هدو ال وجتة  يه -فون  نيدي
 
. (836)" اـيةرد ,ـو   ا اـي ", حيا  ذل   رد   نيدي ع ى ذل  قا ال

 ,
 
 : ممددا  اد األمددر تعءيدددا

 
  ة د اقــد ك وــ  يــرم د  ـــلذ عّءدد  األخيددر بعددد عودتددده الددى واشددن ن ع ددى لءا دده مدد  خروشدددوف مبينددا

:" ي ح دية  راد  ظ اضل رجه ل وي و   ش ل   ة 
 
اقد ,ت ل ",  باملءابل قّيم خروشوف, افتماعه م   نيدي مواحا

. (837)ي ألاف  ش ل        الجوي ل ام يلد ظ ر  مظ ا ة اوحس د د اوظ ه يل دلى ااتة  زاة ما ىطروو احح ن 

ب الدددذي ألءددداُو فدددي األ اديميدددة العسدددكرية م لددد  شدددهر تمدددو  عددداه ون,يادددة تبددداين وفهدددي نظرامدددا, دعدددا خروشدددوف أثنددداء الخ دددا

, الددددى تكثيددددف املندددداورات العسددددكرية املشدددد ر ة لءددددوات ميثدددداق وارشددددو املسددددلحة, و يددددادة فددددي مءدددددار املياانيددددة ايخااددددة 1961

 .  (838)للمعدات العسكرية 

, عدددددن 1961مدددددو  عددددداه وبنددددداء  ع دددددى ذلددددد , أعلندددددت ر اسدددددة الحددددديب ال,شيكوسدددددلوفا ي فدددددي الخدددددامم والعشدددددرين مدددددن ت

تحسين استعدادات ا العسكرية بناء ع ى توصيات الءيادة السوفي,ية, خشية من العواق  ايحتملة في حا  لخفاق توقي  

معااددددددة السددددداله, لذ عمددددددت الءيدددددادة ال,شيكوسدددددلوفا ية للدددددى  لفدددددراء تنسددددديق مددددد  الءيدددددادتين السدددددوفي,ية والبولنديدددددة داخدددددل 

 ة  في حا  اندا  الحرب,  ما اتّب  مالم الدفا  ال,شيكوسلوفا ي عدة تدابير من ا: امليثاق,   دف ااستعداد للتعب 

تددوفير أمدددا ن للءدددوات املشددد ر ة  ووضددد  مواقددد  الءيدددادة فددي اقسددداه الددددفا  ال,دددوي ومرا دددي اثرسدددا  وااسدددتءبا  فدددي  -1

 حالة ااستعداد التاه.

 م  أملانيا.لصالح مدارمل امل ارات وتعييي الحماية وتامين الخ  الحدودي  -2

                                                           

 ان  ندي قد اخير السفير اامير ي في موسكو ثومسون بأنه يود لءاء خروشوف في اي مكان يناسبه , ومن فانبه وافق خروشوف ع ى (834)

تل  الدعوة وحدد اللءاء اما في موسكو او ستو هولم , لكن اختيرت فينا  وث ا من ءة محايدة. للمييد انظر: نوفل  اظم مهوس,املادر 

 ؛485السابق,ص 

Hope M. Harrison, Op.Cit, P.167. 

 الى مماطلة الوايات املتحدة في عده ابراه مثل تل  املعاادة قد ا (835)
 
ا د خروشوف ع ى اامية عءد معاادة ساله بين األملانيتين, مشيرا

حين اتسم الرد األمير ي برفض مثل تل   يمن  ذل  ااتحاد السوفيتي من املض ي قدما نحو معاادة مستءلة م  املانيا الشرقية , في

 املعاادات  وث ا تفءد من  ماداقية الوايات املتحدة  حامي لدو  اوروبا الغربية وبرلين الغربية. انظر:

Norman Gelb, The Berlin Wall Kennedy, Khrushchev an Showdown in the heart Europe,( New York, 1988),P. 

90. 

(836)  Ibid, P. 91. 

 .40خروشوف يتذ ر , ص(837)

 . 15, ص1981,  الهي ة املارية العامة للكتاب, مار, 1976-1963السيد امين شلةي, الوفاق األمير ي السوفيتي  (838)



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  228  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

(  الءاضدد ي Rodion  Malinovsky  1898-1967  )روديددون مالينوفسددكي تنفيددذ طلدد  املارشددا  السددوفيتي  -3

(, مدن مخدا ن ال,دي, السدوفيتي؛  T-55ال,ي, بما تحتافه من ق   الغيدار  اسديما ملددرعات الدد ) وحدات  اويدب

 .(839)ر  األخرا وتوفير التاهياات األساسية والغذا ية وتيراا من تدابير ال وا

فدددي سدددياق متادددل   لدددوحو ثمدددة بعدددض التحر دددات داخدددل امليثددداق, قددداه   دددا اوليراخدددت لتحءيدددق بعدددض املسددداعي من دددا, 

الدددددعوة لعءددددد افتمددددا  ألمندددداء األحددددياب الشدددديوعية لل,شدددداور بشددددأن ا ثددددار امل رتبددددة فددددي حددددا  لخفدددداق توقيدددد  معاادددددة السدددداله؛ 

ر فددي مسددالة ال ,ددرة امل اايدددة الددى أملانيددا ااتحاديددة, والتددي  انددت واحدددة مددن واثسددرا  لعءددد افتمددا  لل,نددة ااس,شددارية, للنظدد

 . (840)األسباب الر يسة وراء التاعيد في العالقات بين الكتلتين

تادددر اثشددارة فددي اددذا الخاددوص أن أملانيددا الديمءراطيددة بدددأت تعدداىي منددذ م لدد  السددتينيات مددن ظدداارة ال ,ددرة 

والذي ات م ع ى أثراا اوليراخت الءيادة األملانية)ااتحادية(, بأث ا وراء تيايد تل  الظداارة, لذ  الواسعة الى أملانيا ااتحادية,

 اندددددت تسددددد ى الدددددى اسدددددتء اب العءدددددو  واأليددددددي العاملدددددة املددددداارة, اسددددديما بعدددددد ان رفضدددددت أملانيدددددا ااتحاديدددددة عءدددددد معااددددددة 

سددداعد بددددورو ع دددى  يدددادة أعدددداد املهدددافرين, حتددد  بلدددغ   اقتادددادية مددد  نظيرت دددا, ممدددا أدا للدددى تفددداقم الوضددد  ااقتادددادي والدددذي

 اواخر عاه 
 
 .(841)1961العدد نحو ثالثة ماليين مهافرا

ن,يادددة ذلددد   طالددد  اوليرخدددت بعءدددد افتمدددا  الل,ندددة ااس,شدددارية, اتخددداذ بعدددض التددددابير ااح را يدددة, من دددا لتدددالق 

ااــ م يــوم دــا ط يقــه ته يــب مةيــ و مــ وك مــا جيهروي ظــ  ااثقــب الحدددود الغربيددة ليددرلين الغربيددة التددي وصددفها ع ددى اث ددا : " 

, وتفعيددل قددوانين السددفر ومندد  الييددارات املتبادلددة بندداء  ع ددى توصدديات السددفير السددوفيتي فددي أملانيددا الديمءراطيددة, (842)اــظري  

ا مدن , والسد ي للحادو  ع دى الددعم ااقتادادي مدن دو  ميثداق وارشدو  اسديم(843) وسيلة مث دى للحدد مدن ظداارة ال ,درة

ءبددْت (844)بولندددا وتشيكوسددلوفا يا فددي حددا  لتددالق الحدددود وقيدداه أملانيددا ااتحاديددة بفددر  حاددار اقتاددادي معددا م . ثددم عل

:   يلب دلى  مل وي  ااش اية اد  وت رد  ش ل  راق م   ةف ئه  اهد  اححةرل دلى اثدارة البولندية ع ى تل  امل ال 

 .(845)املس ددال االاوة ةية  

                                                           

(839)  P. H. P , Usnesení Československého politbyra o připravenosti na mobilizaci s respektem k berlínské 

otázce, Ústřední vojenský ochranný kód C 8496, dok č. 17, 25 Jul 1961, PP. 1-15. 

(840)  Neil Carmichael, Op . Cit, P. 6. 

 (841) Neil Carmichael, Op . Cit, P.6. 

(842)  Letter from Ulbricht to Gomulka, draft of the political part of the letter by Winzer, June 1961, SAPMO-

BArch, DY 30/3655, 36. in : Laurien Crump, Op. Cit, P. 105. 

 (843) Neil Carmichael, Op . Cit, P. 7 ; Hope M. Harrison, Op.Cit, P.165. 

(844) Hope M. Harrison, Op.Cit, P. 164 ;   D. Selvage, The Warsaw Pact and the German Question, 1955–70, in: 

M .A. Heiss and S.V. Papacosma (eds), NATO and the Warsaw Pact: Intrabloc Conflicts (Ohio, 2008), P.  

178.  

(845)   Quoted in: : Laurien Crump, Op. Cit, P. 107.  
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ه  أن اوليرايخدددت  دددان يرمدددي الدددى تحءيدددق عددددة أادددداف مدددن بين دددا: دعدددم سدددوفيتي بشدددأن قدددرار لتدددالق يتضدددز ممدددا تءدددد

الحدددددددود  حددددددل أمثددددددل ثث دددددداء أ مددددددة املهددددددافرين, والحاددددددو  ع ددددددى دعددددددم اقتاددددددادي مددددددن دو  امليثدددددداق فددددددي حددددددا  تعددددددّر  املانيددددددا 

اخددت  ددان يءاددد مددن وراء ذلدد , ان الديمءراطيددة للددى ضددغوطات اقتاددادية مددن فاندد  نظيرت ددا ااتحاديددة, والددرا ز ان اولير 

ُينّبه الءيادة السوفي,ية والل,نة ااس,شارية, انه في حا  عده حاوله ع ى الددعم, قدد يبعدث بده ذلد  للتفداو  مد  الددو  

الغربيدددة ذات الشدددأن ثث ددداء األ مدددة, وادددذا مدددا لدددم تكدددن تحبدددذو الخارفيدددة السدددوفي,ية, او يمكدددن ان تكدددون تلددد  امل الددد  ورقددددة 

يادة السوفي,ية ثفباراا ع دى  التخ دي عدن فكدرة املعااددة املنفدردة,  وث دا لدم تكدن تاد  فدي مادلحة الءيدادة ضغ  ع ى الء

 الديمءراطية الراتبة بتحءيق ااع راف الرس ي   ا. 

 فشددي ا  لذ نالددت ااتمدداه الءيددادة السددوفي,ية  اسدديما 
 
بعددد مددن فاندد  آخددر  أخددذت مسددالة الحدددود تتفدداقم شددي ا

ال ,درة بشدأن األوضدا  فدي املانيدا الديمءراطيدة ومسدالة   (846)لى التءارير املءدمة من الخارفية السوفي,يةاطال  خروشوف ا

, فضددددددال عددددددن تشدددددداورو مدددددد  ابددددددر  قادتدددددده العسددددددكريين اسدددددديما يالبوفيسددددددكي قا ددددددد الءددددددوات السددددددوفي,ية فددددددي أملانيددددددا (847)امل اايدددددددة

دود بددرلين الغربيددة. باملءابددل  صددرح  نيدددي بعددد عودتدده  الديمءراطيددة, عنددداا توصددل خروشددوف للددى قناعددة تامددة فددي لتددالق حدد

 .(848)اد اادرل ااي بية اا  " ك ي ا د ااي بية  حل  م ظ   ما ااي ر  من افتما  الءمة قا ال:" 

, لل,شداور بشدأن مسدألة اتدالق الحدددود, لذ 1961فدي ضدوء ذلد   افتمعدت الل,ندة ااس,شدارية فدي الثالدث مدن أب 

ياب الشدديوعية فددي دو  ميثدداق وارشددو , وبعددض الدددو  ااشدد را ية فددي قددارة آسدديا, وأثندداء ايحادثددات ضددم اافتمددا  ممث ددي األحدد

تبداد  املشددار ون ا راء بشددكل موسدد , بشددأن ا ثددار امل رتبددة مددن حر دة ال ,ددرة, فددي الوقددت نفسدده دعددت الل,نددة الءيدداه بددبعض 

بدرلين الغربيدة مديندة حدرة مةاوعدة السدالح وذات اتاداات الحلو  من ا : لفدراء تسدوية سدلمية بدين األملدانيتين, ع دى ان تكدون 

تيددر مءيددددة مدد  العدددالم الخدداريي, وفدددي حددا  لبدددراه معاادددة سددداله, سدديتم تءدددديم ضددمانات معتمددددة وفعالددة لتحءيدددق ال,سدددوية 

روشددوف السددلمية, لكددن فددي حددا  قيدداه الءددوا الغربيددة املماطلددة فددي لبددراه معاادددة السدداله, فددان الدددو  املعنيددة تؤيددد لفددراء خ

  .(849)فيما يخ  لبراه معاادة منفالة م  فمهورية أملانيا الديمءراطية 

                                                           

حو  مسالة عءد اتفاقية الساله بين األملانيين او ابراه  1961تادر اثشارة للى أن الخارفية بعثْت برسالة للى خروشوف في ايار   (846)

"  صب    صدا فظ  األمل د ك ة يظفدمنفردة م  املانيا الشرقية, ذ رْت أن ع ى ااتحاد السوفيتي ااسرا  في ابراه  املعاادة ألن :"  معاادة

وابد من احتوا  م قبل التارف من فان  واحد من قبلهم والتوفه والتفاو  م  الغرب  بغية الحاو  ع ى ااع راف لذل  طالبت 

 ان  انت مؤقتة . للمييد انظر :بعءد معاادة حت  و 

 Quoted in: Laurien Crump, Op. Cit, Pp. 104-105 

 ان اوليراخت قد شكل ل,نة لتتولى  مهمة اثشراف ع ى عملية اتالق الحدود في تضون أسبوعين,  وقد تألفت من عدة  خايات (847)

اني اوفمان و ير الدفا . ار  اونكير امين حيب الوحدة ااش را ي أبر اا,  اريل مل : و ير امن الدولة.  ار  مارون: و ير الداخلية. ا

 ؛  561مشرفا. انظر:  نوفل  اظم مهوس, املادر السابق, ص 

Hope M. Harrison, Driving the Soviet Up the Wall , P. 187. 

(848)Quoted in: Hope M. Harrisorn , Op.Cit, P. 186. 

(849) Communique of Warsaw Pact: Cuoted in: The New York Times, Aug 6, 1961, PP.1-3.  
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رفضددددت الدددددو  الغربيددددة تلدددد  املء رحددددات  وع ددددى مددددا يبدددددو ان الءيددددادة السددددوفي,ية قددددد اتخددددذْت مددددن مسددددالة لتددددالق  

لدددددذل  صدددددرح  الحددددددود وسددددديلة ضدددددغ  لحدددددث الددددددو  الغربيدددددة ع دددددى الءبدددددو  بمعااددددددة السددددداله, بيدددددد ان األمدددددر لدددددم يادددددن  ثمدددددارو,

 . (850):  يلب تسرية ه   املش ةة يدروهم  خروشوف في الحادي عشر من آب قا ال

وفي يوه السد ت املوافدق الثداىي عشدر مدن آب مدن العداه نفسده , وافدق خروشدوف ع دى لفدراءات اوليراخدت لت بيدق 

فذ مارينفليد في بدرلين الغربيدة, , التي ت دف للى اتالق الحدود و,قامة ال,دار  اسيما حو  من(851)(Roseعملية) ما ُعرف ب

, وفددي ليلددة الثالددث والرابدد  عشددر (852)الددذي  ددان البوابددة األوسدد  لخددرومل املهددافرين, ومددن فانم  ددا أيدددت دو  امليثدداق ذلدد  الءددرار

أتلءت شرطة أملانيا الشرقية فمي  املمرات وال رق وسك  الء ارات, عن طريق لقامة الحوافي الخرسانية التي  ,من آب

األسدددال  الشدددا كة, والتدددي طوقدددت مسدددافة سدددبعة وتسدددعين مددديال حدددو  الء اعدددات الغربيدددة الدددثالي, مددد  وفدددود سدددبعة  تعلوادددا

وعشدرين مديال تء دد  قلد  املديندة, ثددم حدر  ال,دي, السددوفيتي ثدالي فدرق الددى بدرلين مدن افددل لحبدا  أي تددخل قددد تءدوه بدده 

ايدددة الثالدددث والعشدددرين منددده, قامدددت قيدددادة قدددوات ميثددداق الوايدددات املتحددددة او الددددو  األخدددرا, ومندددذ الرابددد  عشدددر مدددن آب ولغ

والسدوفي,ية, باسدتعرا   امدل قوات دا فدي بدرلين. وع دى الدرتم مدن اسدتدعا ه ملا دة –وارشو اسيما الءوات األملانية الشدرقية 

اسددد ي ؛ لا ان الدبلوم(853)وثمانيددة واربعدددين الدددف فنددددي مدددن الحدددرس الددوطري وضدددبا  ااحتيدددا  لالنضدددماه للخدمدددة الفعليدددة

  اد جحـيم (, قدد وّادزل ردة فعدل  نيددي فدي عبدارة  دان األخيدر يرددادا  قدا ال:WR Simiserاألمير دي فدي بدرلين) و.ر سميسدر

 .   (854)اح داو   ضل يةث   ما احح ن 

, ان افتماعددات الل,ندددة ااس,شددارية, أسدددهمت بشددكل  بيدددر فددي التوصدددل للددى قدددرار بشددأن مسدددالة بدددرلين  
 
يتضددز فليدددا

هار التأييد الوااز بشان تءديم املساعدات ااقتاادية ألملانيا الديمءراطية فدي حدا  لتدالق حددوداا, ممدا اسيما بعد لظ

عددد افتمددا  الل,نددة األخيددر بمثابددة الددداعم املعنددوي 
ُ
 ددان لدده تددأثير  وااددز  فددي قددرار خروشددوف الن ددادي فددي لتالقهددا, لذ يمكددن ان ى

ااد فم ة موحدة لدعم لتالق حدود بدرلين الغربيدة بشدكل تداه, والحادو  ل,مهورية أملانيا الديمءراطية,  ونه عمل ع ى اي

 ع ى دعم دو  ميثاق وارشو. 

وع دددددى الدددددرتم مددددددن الناددددداح الددددددذي حءءددددده اوليراخددددددت فدددددي مسدددددالة اتددددددالق الحددددددود؛ لا اندددددده تعدددددر  للددددددى سلسدددددلة مددددددن 

ممدا اىعكدم سدلبا   دى حسداب خروشدوف,اانتءادات بفعل املبالغة التي اتبعها في سياسته, والتدي عدّداا بمثابدة انتادار لده ع

, لذ أشدددارت الباحثدددة األمير يدددة )ادددوب ااررسدددون ع دددى العالقدددة بدددين ال دددرفين وادا الدددى انتءدددا  الادددرا  بين مدددا داخدددل امليثددداق

Hope Harrison اد طوةية اراب ايخل ااتظيفة راالوده زية لع اا ي ا دد ه دلى ة   األ داث  ـع ( الى ذل  قا لدة :

                                                           

(850)   Neil Carmichael, Op . Cit, P. 6. 

(851)  Laurien Crump, Op. Cit, PP .108. 

(852)  P. H .P. Gemeinsame Erklärung der Staaten des Warschauer Vertrags zur Berliner Mauer (Entwurf), 

Konstituentenarchiv der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR im Bundesarchiv 

(SAPMO), Berlin , DY 30/3386, Doc. Nr. 18, 13, Aug 1961. ( 1انظر خارطة رقم )   

(853)   Neil Carmichael, Op . Cit, PP. 6-7; William Taubman, Op. Cit, P .480. 

(854)  W. R. Smyser , Kennedy and the Berlin Wall- A Hell of a Lot Better than a War (2009). P. 
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ي يـــد  دـــا ط يقـــة مظـــ  إا مـــة اال ف ايـــة املفـــ ةوا رجتـــل مســـ اة اححـــدرة  طغـــع دلـــى مســـ اة االد"ـــ ا  اال لـــ   ااـــ م 

  .(855) اا ا ي 

, مددذ رة الددى خروشددوف, ذ ددر ف  ددا أن عمليددة اتددالق 1961مدد  ذلدد , بعددث اوليراخددت فددي الخددامم عشددر مددن أيلددو  

شرقيين املييد من السي رة ع ى الوض  داخل برلين, الحدود,فاء ن,ياة اتفاق دو  ميثاق وارشو وباثفما  بمن  األملان ال

لا ان ذلدددد  لددددم يءلددددل مددددن حدددددة التددددوتر بددددين ال ددددرفين, واتضددددز ذلدددد  عددددن طريددددق الرسددددالة التددددي رد    ددددا خروشددددوف فددددي الثددددامن 

اد ااوـــداي   املوخــ و اـــد  لتـــل اار ـــ  يوفــ ام اـــ ا اليـــد مـــا  لظبهـــ  والعشددرين مدددن الشددهر نفسددده ع دددى أوليراخددت قدددا ال:" 

 .(856)ايي   ع ي ا د ال 

ومنذ ذل  التاريخ أخذت العالقات السوفي,ية األملانية) الشرقية (, بالتعثر داخل ميثداق وارشدو, اسديما بعدد ان  

أدر  خروشددوف الاددعوبات التددي قدددد تنددتج عددن قددرار لتدددالق حدددود بددرلين, وتسددليم أملانيدددا الديمءراطيددة  مدداه األمددور انالددد , 

قض   ع ى العديد من الخ وات املتبعة من ا مسدالة املعااددة املنفادلة, فضدال عدن ذلد , فدان واسيما وان بناء ال,دار قد 

أي محدداوات لتحويددل بددرلين الددى مدينددة حددرة باتددت مسدد,بعدة بعددد ان تددم لتالقهددا بواسدد ة ال,دددار, وقددد عيددر خروشددوف عددن 

  Hans Kroll)ذلد  احءدا لدد)ااىم  درو  
 
:  اد ا ـ و اححـدرة ربظـ   اح ـداو كـ د سدفير أملانيدا ااتحاديدة فدي موسدكو قدا ال

 .(857)يأم  م ي ر حل  يط اراب اىل 

و ددرد فعددل ع ددى الت ددورات األخيددرة عمددل خروشددوف ع ددى لفددراء تغييددرات فددي سياسددته الخارفيددة, واتضددز ذلدد  أثندداء 

 دددددد ع دددددى (, لذ أ1961تشدددددرين ااو   31-17اىعءددددداد املدددددؤتمر الثددددداىي والعشدددددرين للحددددديب الشددددديوعي السدددددوفيتي فدددددي موسدددددكو )

   موعدددا ثبددراه 1961ضددرورة لتبددا  سياسددة التعدداي, السددل ي,  مددا أعلددن عددن ترافعدده عددن قددرارو, بكددون ث ايددة  ددانون األو  

 .(858)الاينية -املعاادة املنفالة, فضال عن ذل , فءد نوو للى ضرورة لعادة النظر في العالقات السوفي,ية

 ع دى العالقدات السددوفي,يةللدى اسد,ياء اوليراخددت  لدذا قدأدىدت تلد  اثفدراءات  
 
 -اه بدبعض التددابير التددي اثدرت سدلبا

 لحدراس نء تدي العبور)الفدا وبرافدو 1961األملانية الشرقية, ففي الثاىي والعشدرين مدن تشدرين األو  
 
 Alpha, اصددر أمدرا

and Bravo  ور, وفددددي الثالددددث ( الحدوديددددة , بعددددده السددددماح ثفدددراد الدددددو  الغربيددددة الددددثالي بدددداملرور دون لبدددرا  تادددداري  املددددر

, تاداعدت حددة اثفدراءات حتد  وصدلل الحدا  ان رفدض ر ديم البعثدة األمير يدة فدي أملانيدا 
 
والعشرين مدن الشدهر نفسده ايضدا

   (Charlie(, ان يظهددر وثددا ق سددفرو لحددراس نء ددة تفتددي, )تشددارليAlan Lightnerااتحاديددة الدبلوماسدد ي )اان ايتةددر

ى الددرتم مددن امتال دده لتلدد  التادداري , ومددن فانم ددا فءددد وصددفت الخارفيددة األمير يددة ذلدد  واددو فددي طريءددة الددى دار األوبددرا, ع دد

, و إفراء مءابل, أرسلت الءيادة األمير ية من مءر قيادت ا 1945التارف, بأنه انل ا  اتفاقيات بوتسداه امليرمة في عاه 

ءيادة األملانية الشرقية لصدار مرسوه في اليوه التدالي في أملانيا ااتحادية بض  فنود ملرافءة ايتةر الى مءادو, مما دف  ال

                                                           

 (855) Quoted in: Hope M.  Harrison, Op.Cit, P.  142. 

(856)   Laurien Crump, Op. Cit, P. 107 .  

(857)   Quoted in : Hope M. Harrison , Op. Cit, p. 186 . 

(858)    Laurien Crump, Op. Cit, P. 106.  
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يلدددديه فميدددد  األفاندددد  مددددن الدددددو  الددددثالي باسددددتاناء الددددذين يرتدددددون الدددديي العسددددكري, بعددددر  وثددددا ق سددددفرام لحددددراس نءددددا  

 .  (859)العبور 

يين, لرسدا  وملعرفة مدا لمكانية ت بيق الءيادة األملانية الشدرقية لءرارات دا بشدأن السدماح بدالعبور لغيدر العسدكر 

, الءا د األمير ي في املانيا ااتحادية, دبلوماسديا أمير يدا للعبدور دون حمايدة, بيدد ان الشدرطة األملانيدة منعتده لوسيوس  الي

مددددن ذلدددد , ممددددا افيددددر ذلدددد  التاددددرف الءددددوات األمير يددددة التددددي  انددددت متوافدددددة ع ددددى الحدددددود املءابلددددة, بددددان ت ددددر  اصدددد حاب 

ود بدددرلين الشدددرقية, واأل ثدددر مدددن ذلددد  ادددو تنادددي الءدددوات األملانيدددة الشدددرقية املو لدددة بحمايدددة الدبلوماسددد ي, متاددداو ة بدددذل  حدددد

الحدود من اماه  الءوات األمير ية بعد عودت ا الى مناطق حدوداا الغربية, وحت  الخامم والعشرين من تشرين ااو , تم 

بددإفراد تيددر عسددكريين يرافءددون املر بددات عيددر  ( مر بددة مددن فاندد  شددرطة أملانيددا الشددرقية,  وث ددا  انددت محملددة 26ليءدداف  )

الحدود ومن ثم يعدودون الدى الغدرب, اامدر الدذي أدا الدى تاداعد حددة املوقدف, لذ وصدل الحدا  ان قامدت  دل مدن الءيدادتين 

األمير يددة والسددوفي,ية بنشددر بعددض مددن قوات ددا حددو  ن دداق نء ددة تفتددي, تشددارلي, وفددي السدداب  والعشددرين ون,ياددة اسددتمرار 

ءات ااسدتفيا ية فلبدت الءيدادة األمير يددة عشدر دبابدات ملرافءدة املسدؤولين الددذين يدودون عبدور الحددود الشدرقية مددن اثفدرا

 . (860)نء ة التفتي, تل 

باملءابل  عمدْت الءيادة السوفي,ية للى اتخاذ لفراء مماثل وذل  بوض  عشر دبابات, بحيث تدْت املسدافة التدي 

يداردة( , ممدا فعدل ال درفين فدي موافهدة عسدكرية حتميدة, واسديما بعدد ان تسدّيدت  100د )تفال بين الدبابات ا تتااو  الد

ا مددددة تشددددارلي وافهددددات اللددددحف, عندددددما أشددددارت بددددأن الحددددرب البدددداردة تدددددْت مدددد  قيدددداه أ مددددة الدددددبابات تبدددددو و أث ددددا سدددداخنة, 

كرية, بعدددددداا اىسددددددحبت تشدددددرين األو (, لكددددددن دون موافهدددددة عسددددد 28-27واسدددددتمرت الحدددددا  ألربددددد  وعشددددددرين سددددداعة مدددددابين )

 .(861)الدبابات السوفي,ية ملسافات, قابلل ا الدبابات األمير ية حت  تم انفرامل األ مة

الددددرا ز , قاددددد اوليراخددددت مددددن افتعددددا  أ مددددة تشددددارلي, لتكددددون بمثابددددة وسدددديلة ضددددغ  ع ددددى خروشددددوف ليمددددن  أملانيددددا 

 مل
 
سددألة ااع ددراف الكامددل   ددا, مدد  ذلدد , فءددد أدت الديمءراطيددة عدددد مددن الاددالحيات التددي تخدد  السدديادة الوطنيددة, تمهيدددا

 تل  السياسة الى تعثر في العالقات م  السوفيت من فهة, وتءارب سوفيتي م  أملانيا) ااتحادية( من فهة أخرا.

 أثنددداء النءدددا  الدددذي دار بدددين خروشدددوف وايرمدددان  دددرو  السدددفير األملددداىي فدددي موسدددكو, لذ صدددرحْت 
 
ددان ذلددد  فليدددا و د

:  اد ااقيــــــ ةو ااســــــر ي ية رى ر,ــــــر  طوةــــــي  يتــــــداد اال ف ايــــــة اا ــــــي  ــــــم ااورصــــــل اايهــــــ   ــــــع ية الءيددددددادة السددددددوفي,

  رك وـــل ييث يـــة تتـــ رد ةيةرم  ـــ ي اوتيـــ د اححـــدرة اا راظديـــةا راد ى ر,ـــر  يســـ ى الـــى (862) وپـــ ار
 
هديـــ    ويخـــ     ـــ ا

 (863)إا مة تت رد دلى   اوه  

                                                           

(859)    Neil Carmichael, Op . Cit, PP. 7-8.  

(860)   Laurien Crump, Op. Cit, P. 107 .  

(861)  Hope M. Harrisorn, Op.Cit, P. 214; Laurien Crump, Op. Cit, P. 109; Neil Carmichael, Op . Cit. P. 8. 

تخ دي  السدوفيتي  تدم بموفهدا وااتحداد أملانيدا   بدين1922نيسدان  16  تدم أبدراه تلد  املعااددة فدي  Treaty of Rapalloمت هـدو وپـ ار (862)

 أنظر: .املالية تااو األخرا  ل  ال رفين عن م البات ما اثقليمية و 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
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 وسدددديلة ثقنددددا  الءيدددادة األملانيددددة ااتحاديددددة  واسدددديما  -الدبلوماسدددية–يبددددو ان خروشددددوف, قددددد مدددا  الددددى ال ددددرق 

املس,شددار اديندداور وبواسدد ة سددفيرو, بددان سددباق ال,سددلي  لددم يعددد لدده ضددرورة,  ابددد مددن ايادداد صدديغة للءضددية األملانيددة  لن 

روشدوف ثرضداء  انت بدون أوليراخت؛ فالبد ان تكون من فان  اديناور, حت  وان  ان بنداء ال,ددار الوسديلة التدي اتبعهدا خ

 اوليراخت؛ لا انه يس ى الى تءارب دبلوماس ي م  اديناور ثث اء الارا .  

اما فيما يخ  املعاادة املنفردة م  املانيا الديمءراطية, فءد طل  خروشدوف أثنداء افتمدا  الل,ندة ااس,شدارية 

ألم   ع ااث ا  دش  ما ان ا ا اليد ما :  اقد اووه  ا, ضرورة عءداا, وأشار للى ذل  قا ال1962في الساب  من حييران 

, ومدد  وفددود افمددا  مددن فاندد  دو  ميثدداق وارشددو ع ددى توقيدد  املعاادددة, لا اندده ظهددرت مشددكلة فديدددة (864)إ يــ م ااورايــ  

 .(865)اوظ  اد  ققظ  م   ت"زم  حقيقه    ةاعع اةيت هدو  تمثلْت برفض اوليراخت املعاادة عندما قا "

خروشددوف للدددى اتبددا  سياسدددة ت ددددف للددى عدددي  اوليراخددت مدددن امليثدداق, واسددديما بعددددما  ن,ياددة ذلددد  التاددري   سددد ى

 نتددونين نوفددوتريحاددل ع ددى تأييددد أتلدد  الدددو   و  ددذا الادددد صددرح  أل 
 
:  اد  بــ  ,  سددكرتير الحدديب ال,شيكوسددلوفا ي قددا ال

  وقدد (866)"ى  ةيـف ىـ  اراب اىل اد يد  ييه  ي افتل  رما ام يد ل دةيه مي ه  ااشـيخرىةا اـ اك  حـرل إلـ اا

توفددت تلددد  السياسدددة أثنددداء مباحثدددات الل,ندددة ااس,شدددارية لءضدددايا ال,سدددلي  والحدددد مدددن اان,شدددار الندددووي, فع دددى الدددرتم مدددن 

األامية التي  انت تمثلها أملانيا الديمءراطية في ذل  ال,ان , بيد ان خروشوف قدد أامدل دور اوليراخدت ف  دا؛ بدل سد ى للدى 

  لة املفاوضات. واذا ما سنحاو  توضيحه في الافحات الءادمة.لبعاد أملانيا من طاو 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
    Fink Carol, The Genoa Conference: European Diplomacy, 1921–1922( U of    North Carlina press, 1984) ,P. 

25. 

(863) Neil Carmichael, Op . Cit. P. 8. 

(864) Neil Carmichael, Op . Cit. P. 8.. ; Laurien Crump, Op. Cit, P.111. 

(865)  Ibid. ; Laurien Crump, Op. Cit,. PP.2-5. 

(866) P. H .P, Výpis z memoranda o konverzaci mezi prvním tajemníkem CC KSSS (Nikita S. Chruščov) a 

prvním tajemníkem KSČ (Antonín Novotný), Ústedední státní archiv (SÚA), PrahaAÚV KSČ, AN-Z, inv. 

C. 460, Sovětské dokumenty v českých archivech,8.JUN 1962. PP.1-5. 
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 امل ح  ااث   

 .1964-1962مراف ةرل ميث و راو,ر ما اض ي  االو ش و ااظررم  

, داشدددة األميددر يين, اذ لددم تتوقددد  واشددن ن ان يءددوه ااتحددداد (867)1949أثددار التفايددر النددووي السدددوفيتي فددي عدداه 

تحدت األر ,  1950ردا ع ى ذل , سدارعت الوايدات املتحددة الءيداه بعددة اختبدارات نوويدة عداه و السوفيتي بتل  التاربة, 

  1952بددأتا مضدمار سدباق ال,سدلز الندووي  وفدي عداه وبذل  تكون الءوتان قد  وأ ثر من عشرة اختبارات فوق س حها,

(  األسددد رالية فدددي  Monte Belloنتي بيلددوانضددمت بري انيدددا الدددى ذلددد  السددباق, بعدددد قيامهدددا بتاربل دددا النوويددة فدددي فييدددرة )مدددو 

  أصددي  ايخ  ددون األمريكيددون بادددمة, ع ددى 1953  أثندداء ىشددوب الحددرب الكوريددة عدداه 1952الثالددث مددن تشددرين األو  

اثددر قيدداه ااتحدداد السددوفيتي بإظهددار تءنيددة األسددلحة البيولوفيددة, عددن طريددق تفايددر فهددا  حددراري ع ددى الءنبلددة الهدروفينيددة 

  .(869), في فير مارشا (868)من قياه الوايات املتحدة األمير ية باختبار ما يعرف بعملية )أيفي ماي ( بعد عاه واحد

دي ع ددى املفاعددل ) قلعددة برافددو 1954فددي اذار و    تنبدده العددالم ع ددى ايخدداطر التددي احددد  ا ااختبددار النددووي األمير د

Castle Brav((870)  و  بيكيردي اتد)بعدد ان أ ا  اانفادار فديء مدن فييدرةBikini Atoll( ضدمن فدير مارشدا  املرفانيدة  

في ايحي  الهاد , فضال عن تلوي السكان في ال,ير اي,اورة؛ لذ س   اثشعا  أمرا  فلدية شديدة   ما أدا الى وفداة 

اىي  بعدددض البحدددارة اليابدددانيين الدددذي  دددانوا بدددالءرب مدددن موقددد  ااختبدددار, ممدددا أثدددار موفدددة احتاافدددات واسدددعة فدددي اليرملدددان اليابددد

 .(871)وامل البة بتعليق التاارب النووية

                                                           

 للمييد عن  ت ور السالح النووي السوفيتي انظر :                                                           (867)

Рочко В.Н,  Андрей Дмитриевич Сахаров . Фрагменты биографии (Панорама , 1991). 

ايحي   في في الوايات املتحدة من فان  1952ا واس  الن اق تم تفايرو في األو  من تشرين الثاىي أو  اختبار ل,ها  نووي حرار  (868)

 .251  ص 1959. أنظر:  فلي  نوبل بيكر  سباق ال,سلز  ترفمة حمدي حافو  د ن الهادي

م تتمكن اثدارة األمير ية من تحءيق ذل  النااح .للمييد انظر:أثار األمير يين, نااح السوفيت في تاربل م , في الوقت الذي ل(869)    

Рочко В. Н, Op . Cit, P. 122 ;   Arkadii Kruglov  ,The History Of The Soviet Atomic Industry( London and 

New York, 2002,) P. 31; David Holloway, Stalin and the Bomb: The Soviet Union and Atomic Energy, 

1939-1956,( Yale University Press, New Haven & London, 1994), P.294. 

 للمييد عن ااختبارات النووية األمير ية  في فير مارشا  انظر:  (870)

KiIth M. Parsons and Robert A. Zablla , Bombing the Marshall Islands A Cold War Tragedy,( Cambridge 

University Press, 2017). PP. 64-65.   

)871( United Nations, United Nation Institute For Disarmament Research : The Negotiation of the CTBT and the 

End of Nuclear Testing(ed), Rebecca Johnson (New York and Geneva.2009.) , PP. 10-11. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
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فدي مبدادرة تءدده   دا للدى ايدأة  (872)(Jawaharlal Nehruوبناء  ع ى ذل ,قده ر يم و راء الهند )فدواار ا  ث درو 

ومنددذ ذلدد   , تدددعو ثبددراه اتفاقيددة لحظددر التاددارب النوويددة,1954نددي  السددالح التابعددة لدداله املتحدددة, فددي الثدداىي مددن نيسددان

 ثابتا, ثث اء سباق ال,سلز النووي الحين
 
ا دوليا   . (873)أصبحت معاادة الحظر الشامل م لب 

الحرب الباردة, اذ قامت الوايات املتحدة  األمير يدة  وع ى الرتم من الءياه بالعديد من ااختبارات النووية أثناء

 نوويددا  ثددم أعءم ددا ااتحدداد السددوفيتي بددد197  بددد )1957فددي عدداه 
 
(اختبددار, لا ان ذلدد  لددم 21(, وبري انيددا بدددد)103) (  اختبددارا

يمندد  صددّنا  الءددرار فددي تلدد  الدددو  مددن الوصددو  الددى تفدداام, يمكددن بواسدد ته الحددد مددن اان,شددار النددووي  لددذا شددهدت اواخددر 

فدي  (,Sputnik Iسدبوتني  )الخمسينيات مبادرات لحد من التاارب النووية, اسيما بعد قياه ااتحاد السوفييتي بدإطالق 

   (874) 1957الراب  من تشرين ااو  

 

 

 

                                                           

 ع ى تتلمذ بري انيا  في  اميرمل فامعة في الءانون  درس الهندية  اباد هللا مدينة في 1889 ثاىيال تشرين 14 في ولد :وه ر  الل جراه    (872) 

 عء  اندي و راء ر يم أو   واو .1920 عاه الهندي الوطري الحيب للى أنضم الهند  استءال  لنيل معه النضا  وبدأ تاندي, يد

 فواار املشهداىي  نام عبد ع ي انتاار أنظر: للتفاصيل . 1964 بأ 15 في وفاته حت  مرات عدة املنا  اذا وشغل ااستءال  

 .2002 بغداد  فامعة رشد  ابن ال ربية  لية منشورة  تير مافستير رسالة العربية  الءضايا من ومواقفه ث رو  ا 

 )873(  Rebecca Johnson, Op. Cit,  P. 11. 

  1957 األو   تشرين من الراب  في أطلءوا السوفيت لن للى اثشارة تادر (874) 
 
 وبذل  األر , حو   للدوران الخاريي, الفضاء الى صواريخا

  أحر وا قد السوفيت العلماء يكون 
 
 ع ى األمير ية اثدارة دف  مما األمير يين, العلماء ع ى تفوقوا بل الفضا ية, الاواريخ حءل في تءدما

 تعرف والتي ,1958 تمو   من والعشرين التاس  في والفضاء ال,وية للمالحة الوطنية اثدارة  لىشاء طريق عن السباق في  الدخو  

 للى الوصو   ادفه و ان الفضاء للى الثاىي الاارو  السوفيت العلماء أطلق 1959 الثاىي  انون  من الراب  وفي . ناسا,[   بايختار

 والذي الثالث  الاارو  السوفيت أطلق 1959   أيلو  من عشر الراب  وفي حولها, بالدوران واخذ الشمم نحو اتاااه تّير لكنه الءمر

 من عشر الخامم في املتحدة للوايات  يارته عند اييث اور  للى  هدية للاارو   تمثاا  خروشوف قده وقد الءمر, للى بالوصو   ن ز

 ااتةي   ايحف   ل  ااظ ذاك اد  قا ال السوفيت العلماء النااح,وانأ بذل  اييث اور  رح  فانبه ومن  نفسه, العاه من أيلو  

 الثالث وفي ,  ونية مح ة يحمل واو الراب  صاروخهم السوفيت أطلق 1959 األو   تشرين من الراب  وفي   ااتةم ميداد  ع األم   ي د

  يحمل صارو  ثطالق  مءدمة فديدا صناعيا قمرا السوفيت أطلق 1961 شبا  من
 
 ان تاس و الة ذ رت وقد الءمر, للى لىسانا

 وصل من أو   واو تاتارين, يوري العالم واو رلىسان وعليهر العاه نفم من شبا  من عشر الثاىي في فديدا قمرا أطلءوا السوفيت

 م بعة طبعة, ع ى املعارف و ارة ساعدت ف و, فليل ترفمة السوفيتي, ااتحاد تاريخ موفي برايم, فيلي  : انظر للمييد . الءمر الى

 .252 ص  1976, نوفستي و الة ىشر دار السوفيتي  ااتحاد تاريخ من مؤلفين, ةماموع ؛147-145ص ,1961, الناوه
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وااختبددارات التددي أفريددت ع ددى الاددواريخ الباليسدد,ية العددابرة للءددارات   لهددا امددور أثددارت خشددية الوايددات املتحدددة 

السدددوفيت  , عءددد  الناددداح الدددذي حءءددده(875)( Edward  Tellerاألمريكيدددة, اسددديما, بعدددد التحدددذيرات التدددي قددددمها )ادورد تيلدددر

دي أييث دداور اثعددالن: بتاددربل م    إوظـــ  ع ددى الءنبلددة الهيدروفينيددة, عكددم الوايددات املتحدددة  األمدددر الددذي دفدد  بددالر يم األمير د

ـ   ايـ م اححيـ  دلـى ااولـ ون ااظرريـة . , ع دى ااتحداد 1958ثدم اق درح فدي الحدادي والثالثدين مدن تشدرين األو   وفضل  يض 

امل املدواد ااىشد ارية ألتدرا  ال,سدلي  ملددة عدامين, تمهيددا ثفدراء الحظدر السوفييتي, تعليق التاارب النووية؛ و,يءاف لنتد

 .(876)التاه ع ى التاارب النووية

وع ى الرتم من سلسلة ايحادثات التي دارت بين الءوا النووية في ذل  الشأن, بيد اث ا لم تسدتمر طدويال, بفعدل  

 U2 السددوفيتي ع ددى اثددر لسددءا  طددا رة ااسددت ال  األمريكيددةتددداور العالقددات بددين الوايددات املتحدددة األمير يددة وااتحدداد 

فضال عن ذل , لم تتوصل ل,نة األمم العشرة اي,تمعة في فنيدف الدى نتدا ج حءيءيدة, بسد   اىعدداه  .(877) السالفة الذ ر

كو موسددددددرحبدددددْت   واسدددددتمر ادددددذا الحددددددا  حتددددد  تدددددولي فدددددون  نيددددددي اثدارة األمير يدددددة  لذ (878)الثءدددددة بدددددين اثطدددددراف اي,تمعدددددة

:  اـر  ظـل  ـع م ـ د اي وهـ رو اقـدمل االدوـ او وماموعة دو  ميثاق وارشو بوايته, واسيما أنه صرح  في احددا خ اباتده 

 و ــــم مح رال ظــــ  يــــ ارار  دلــــى اححيــــ ة  ــــع ااةــــ ال , ومددددا أشددددار لليدددده خروشددددوف فددددي مذ راتدددده:(879) دــــا   ةاــــة ااطــــ ف و

  مدن فانبده .(880) رايـة  ظـدم  ةـب  ـع صـ ححظ     ـ  مـا ويةسـرد  اال إوظـ  ,ـت و  اد االووخ ب  م  ي د  ظدم رويةسرد 

                                                           

 الفياياء ماا  في عديدة اسهامات له  انت 1908 عاه ولد انغارية اصو   ومن امير ي النووية الفياياء علماء اشهر من :  ية  اةروة  (875) 

  واشن ن فامعة واسيما اامير ية  وال,امعات املعااد في وفينيةوالهدر  النووية التاارب من العديد ع ى اشرف وال,ي ية النظرية

 توفى الهدروفينية(, الءنبلة أبو بد) لء  1958 اىشتاين اليرت فا ية اثراا ع ى نا  التي املؤلفات من العديد له , التءري فلوردا ومعهد

 انظر: للمييد .2003 عاه

Goodchild  .P.,  Edward Teller: The real Dr. Strangelove, ( H U P, 2004). P. 77. 

 )876(  Rebecca Johnson, Op. Cit, P. 11. 

 . الراب  الفال انظر  (877) 

 ,1957 عاه منذ املعلءة السالح ني  محادثات است ناف الخارفية و راء قرر  1959 تمو   في برلين في الكبار األربعة مؤتمر انءاد اثناء  (878) 

 تظم  السالح بةا  املعنية العشر ل,نة تشكيل املتحدة لألمم التابعة السالح ني  ل,نة قررت لذل  يل,التمث في املساواة اساس ع ى

 الوايات  ) األطل  ي شما  حلف من ومثلها تشيكوسلوفا يا( بولندا رومانيا بلغاريا السوفيتي ااتحاد ) وارشو ميثاق من دو   خمم

 تءرير رف  ع ى عملت اث ا لا السالح؛ ني  في قرار الى الوصو   تست   لم الل,نة ان من لرتما اي اليا(,وع ى  ندا بري انيا فرىسا املتحدة

 : انظر للمييد . ممكن وقت اقرب في السالح لةا  حل ايااد في طالبت التي املتحدة اامم فمعية دف  مما السالح ني  ل,نة الى

Albert Legault, Michel Fortmann ,  A Diplomacy of Hope, Canada and Disarmament, 1945-1988, (McGill-

Queen's University Press Montreal & Kingston London.  Buffalo, 1992), P. 170.                                       

 .12 ص السابق, املادر ,شلةي امين السيد  (879) 

(880)  Memoirs of Nikita Khrushchev, Vol 3,  Stats man  1945–1964 ,(ed) by, Sergei Khrushchev  translated by, 

George Shriver and Stephen Shenfield (The Thomas J.Watson Jr. Institute for International Studies brown 

university , the pennsylvania state university press, 2007), P.247.  
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 نيدي بعد تسنمه  اثدارة األمير يدة لحيداء مبدادرة لييث داور فيمدا يخد  حظدر التادارب النوويدة  بيدد انده لدم يدن ز فدي  حاو  

م املتحددددة فدددي آذار ذلددد ؛ بدددل اسدددتأنفت ااختبدددارات النوويدددة, ممدددا أدا للدددى موفدددة مدددن ااحتاافدددات الواسدددعة, لدددذا, دعدددت األمددد

 Committee of Eighteenth Nations on  الدددى تشدددكيل ) ل,ندددة األمدددم الثمانيدددة عشدددر لةدددا  السدددالح  1962

Disarmamen (CEND ) (881) لتحدددل محدددل ل,ندددة العشدددرة, وتتدددولى مهددداه املفاوضدددات للحدددد مدددن التادددارب النوويدددة  لكددددن  

, والتدددخل السددوفيتي فددي  وبددا, (882)1962كوبيددة فددي تشدرين ااو  ع ددى اثدر تفدداقم األ مددة السدرعان تادداعدْت وتيددرة اثحددداي 

, مما  ان له تداعيات خ يرة, أوصلت الءوتين للى حالة التاعيد, وفعلت العالم ع ى شفا (883)وتأييد األخيرة مليثاق وارشو

 .حرب نووية

                                                           

 ,السويد ,اثيوبيا بورما اليرا يل, من  ل ومشار ة ااطل  ي شما  حلف من ومثلها وارشو ميثاق من و  د خمسة الل,نة اذو ضمت  (881) 

 قده ااولى ال,لسة افتتاح وعند ,1962 اذار من عشر الراب  وفي حياد,  دو   ,الهند, ,نيايريا املكسي  املتحدة, العربية وال,مهورية

  السوفيتي ااتحاد
 
 ااعضاء   ا تءده التي ااق راحات فمي  لكن  أعواه  اربعة ظل في  الدولية املراقبة وتحت هالعا السالح لةا  مشروعا

 السوفيتي ااتحاد سياسة السوفيت, املؤلفين من :ماموعة انظر للمييد ا خرين. ااعضاء من بالرفض فو  ت الحياد دو   من وحت 

 دار , حمادة خيري  ترفمة , السوفي,ية  الخارفية السياسة , واخرون  بوفو  واي ؛74-370ص ’د.ت , موسكو , التءده دار الخارفية,

 .260ص, , الءاارة , العربي الكات 

, أطروحة د توراو  1963-1953للمييد عن األ مة الكوبية انظر: ميسون فيا  ذرب العبادي , سياسة الوايات املتحدة تااو  وبا (882)

؛ ماار مبدر عبد الكريم العباس ي , سياسة 258-221,ص2011رشد للعلوه ااىسانية, تير منشورة , فامعة بغداد,  لية تربية ابن

, أطروحة  د توراو تير منشورة, فامعة بغداد,  لية ال ربية ابن رشد للعلوه ااىسانية 1977-1963الوايات املتحدة تااو  وبا

 ه153-142,ص2012

 Michelle Getchell, The Cuban Missile Crisis and the Cold War ,A Short History with Documents(Hackett 

Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge(United States of America, 2018), PP. 10-177. 

دانون الثدداىي عدداه   (883) لتدداريخ اع ددرف ااتحدداد السددوفيتي وماموعددة دو  وارشددو بحكومددة  وبددا الشددعبية, ومنددذ ذلدد  ا 1962فددي العاشددر مددن  د

 ار وفدد  1960الكوبية ع ى أساس اثخوة والاداقة, من افل ضم  وبا الدى امليثداق, ففدي شدبا  مدن عداه  -توطدت العالقات السوفي,ية 

 425حكدومي سددوفيتي  وبددا ووقدد  ال رفدان اتفاقيددة التبدداد  التادداري ااقتاددادي ملددة اربعددة أعددواه, ناددت ع دى شددراء السددوفيت قرابددة الددد )

, ومليددون طددن سددنويا فددي ااعددواه ااربعددة الءادمددة, بعددد ذلدد  قددده السددوفيت قرضددا بما ددة مليددون دوار 1960سددكر فددي عدداه الددف(طن مددن ال

لشدددراء املدددواد واملعددددات وبنددداء املاددداى : وفدددي حييدددران مدددن العددداه نفسددده توصدددل ال رفدددان  الدددى عءدددد اتفاقيدددة الدددنف , التدددي نادددت ع دددى تاددددير 

دي, وفددي نيسددان الددنف  الخدداه ومشددتءاته مددن ااتحدداد ال سددوفيتي الددى  وبا.واددذا مددا وسدد  النفددوذ السددوفيتي فددي  وبددا ع ددى حسدداب النفددوذ اامير د

, قده لها في أمير ا ال,نوبية, واذا مدا   1961 اعلن  اس رو قا ال:" لءد حءءنا الثورة ااش را ية",مما يعري ان الشيوعية قد وضعت موط 

., واددذا
 
  اد املشــ ةة  اسســل  يـ  يتوقــد ااســر يل هـر املراــف مــا ااوي ــ  مدا عيددر عندده  نددي قددا ال: لدم  تءبددل بدده الوايدات املتحدددة م لءددا

, 1961اسدديما بعددد تبرددي  اسدد رو فددي ايددار   االجويــ عع ااــ م ال تت و ــه ااراليــ ل املوحــدو  اةــا املشــ ةة  ــع تيي ــ  م ــزاد ااقــر  ااقــ فم  ا

دانون األو , أعلددنر رالدسددتور ااشدد را ي, وفددي .اويــ :  اللينينيددة, وتأييدددو الكامددل  مليثدداق وارشددو-عددن انتما دده الن ددادي للشدديوعية  الثدداىي مددن  د

ادونيم العكرو, من الدبلوماسية الى ااس راتياية, امثوات من الحرب الباردة م  ملحق وثدا ءي يضدم النادوص الكاملدة ملعااددتي شدما  

 ؛ 71-70, ص   1981ااطل  ي وصوفيا وناوص اخرا, دار ال ليعة, بيروت, 

Aleksander Fursenko And Timothy Naftali, One Hell Of  A. Gamble: Khrushchev ,Castro, and Kennedy ,1958-

1964,(Norton, New York,1997). PP. 331-34.  
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في  وبا, صرح فون  نيدي, في  وع ى اثر املعلومات التي قدمل ا و الة ايخابرات املر يية, بشأن التغلغل السوفيتي

:  اد اةســةة مــا ارادــد ااةــراويد يلــ م ا دــداة اهــ   ــع  ربــ ا رتشــ   , قددا ال 1962الثداىي والعشددرين مددن تشددرين األو  

ااوق وي  دلى اوه  صراويد   مةة اة مرس ااظرريـة اهـ  ااقـدوو دلـى  ـ ن را,ـظطا رمـدد  ـع اح ظـرن ااشـ  ع اةراليـ ل 

"(884)م  ـكـــــ  ااراــــــطا رمظطقــــــة ااـ ـــــ وي ي املوحــــــدو األم   يــــــة ر 
 
اد هــــــ ا اا ظــــــ   ااســــــ م رااســــــ    اةةــــــراويد  . مضدددددديفا

 .(885) ااسر ي ية ديل موتيد رمسوف  ال مب و اه  ع اار   اا اهاه ا اك  هر  م      مق رل 

 
 
يد  ــع :  اد هــ ا ااوةــ يح ال يــظم دــا ااــ ك   ه  ةيــ ذا وقــيم ااةــراو ومددن فانبدده  رد  خروشددوف ع ددى ذلدد  قددا ال

 ربــ  مــ  ةامــل اــديظ  إم  ويــة  رجيــه ااضــ بة مــا  و ــسظ  وفســه  ويــ ا ححي ز ظــ  دلــى ااةــراويد ااتــ ي و اةقــ والا اــ اك 

اس  اةرب   ةك اح  ي و ااةي  و اا تيدو  ية  هيية إا" ا يلية اةد  ل دا اال ح ة ااسر ي يا إوظ   ايظ  ااةـراويد 

 .(886)اس  مله جية اارالي ل املوحدو  ع  رب  اةد  ل دا اح يهروية ااةربيةا ر 

فددي تضددون ذلدد   تبددادر الددى ذاددن  ندددي عدددة تسدداؤات من ددا: الددى مدداذا  ددان ي دددف السددوفيت فددي بندداء تلدد  الءواعددد؟  

اددل ثرتدداه األميددر يين ع ددى الدددخو  فددي حددرب مباشددرة, وبددذل  تاعددل مددن م بمثابددة دولددة معتديددة فتثيددر الددرأي العدداه ضدددام, 

يتي ُمتخذ؟ او ثفراء مساومات تفر  ع ى األمير يين الءياه ببعض التنا ات سواء  انت فدي بدرلين او وتيرر أي أفراء سوف

سح  الاواريخ من تر يا, مءابل سح  السوفيت للاواريخ من  وبا؟ او ربما  انت بمثابة فم نبض األميدر يين ملعرفدة 

السدير بخ دوات حدذرو  اسديما بعدد لخفداق العمليدة التدي الءدرة العسكرية  في حا  اندا  املوافهة. لذل   ان ع دى  نددي 

 .(887) قاه   ا الكوبيون املنفيون واملدربّون من فان  و الة ايخابرات املر يية في خليج الخنا ير

                                                           

 (884) Robert, F.  Kennedy , Thirteen days  A memoir of the Cuban Missile Crisis(-W.W. Norton ,1969) , P. 40 ; 

Robin Edmond ,  Soviet Foreign Policy 1962 -1973, ( Oxford University Press, London, 1975) P. 11. 

 (885) Robert, F.  Kennedy, Op. Cit., P. 41; 

ة للكتاب, د.ه, ؛اشاه الءروي, التوا ن الدولي من الحرب الباردة الى اانفرامل, الدار العربي 18امين شلةي,  املادر السابق, ص, السيد 

 .47,ص 1985

 ع ى وفود قاعدة الاواريخ    (886)
 
قبل ذل   ان خروشوف قد ناق, و ير الدفا  ماليونوفسكي حو  اامية ىشر السالح في  وبا   ردا

لي الراان األمير ية  فوبتير في تر يا مما  ان يشكل خ را ع ى ااتحاد السوفيتي ودو  ميثاق وارشو. انظر: ن.س, خروشوف, الوض  الدو 

 .12والسياسة الخارفية السوفي,ية,  ص

 للمييد حو  عملية تيو خليج الخنا ير او ما يعرف بد عملية النمم انظر :  (887)

    John Fitzgerald And   Rasenberger Jim,  The brilliant disaster : JFK, Castro, and America's doomed invasion 

of Cuba's Bay of Pigs, ( Scribner ,2012). P. 161; 

, دراسدددات تاريخيددة )مالدددة(,  ليدددة ال ربيدددة للعلدددوه 1962-1961أيمددن  ددداظم حدددافم وعبدددادي احمددد عبدددادي, عمليدددة الدددنمم األمير يددة ضدددد  وبدددا 

 .169ميسون فيا  ذرب العبادي ,املادر السابق ,ص    ه2016, 20اثىسانية, ,  فامعة البارة, العدد 
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بشددأن مسددالة اسددتخداه  (888)أمددا فيمددا يتعلددق بال,اندد  السددوفيتي, فءددد انءسددم الخيددراُء ااسدد راتياّيون السددوفيت

فددريءين: األو  أيددد ال ريءددة التءليديددة التددي سددادت عهددد سددتالين, والءا مددة ع ددى البندداء التءليدددي للءددوات السددالح النددووي الددى 

العسكرية  اسيما اليرية من ا وأاملت أامية السالح النووية في اثس راتياية السوفي,ية. والثداىي  دان يدرا فدي ذلد  السدالح 

تخ ي  ااس راتي ي, واحتده ال,دد  بدين الفدريءين ع دى صدفحات )مالدة عامال ثوريا ا ينبغي التءليل من دورو في عملية ال

الفكدددر العسدددكري(, الخاصدددة بدددو ارة الددددفا  السدددوفي,ية؛ وانتهددد  بانتادددار دعددداة التاديدددد فدددي الفكدددر ااسددد راتي ي السدددوفيتي, 

ثدم ىشدرت اي,لدة,  املؤيدد لسياسدة خروشدوف ال,ديددة ,  (Vikolai Talinsky وع ى رأسهم املارشا  )فيكواي تالينيسدكي

مءدداا للمارشددا  روتميسدد روف تحددت عنددوان:) حددو  عناددر املفافددأة فددي الحددرب البدداردة (, والددذي ايددد عددن طريءدده ا راء التددي 

 : 
 
 اد اححــ الل اا ــي تســوخدم  يهــ  األاــةحة فدداء   ددا تالينيسددكي حددو  لمكانيددة توظيددف السددالح النددووي فددي الحددرب, مؤ دددا

 . (889)ذال  أا     ام دلى مسور  احح ن يرجه د م  ااظررية  ة ح  يه  املف جأو

يظهددددددر ان ذلدددددد  التحددددددو  فددددددي التفكيددددددر ااسدددددد راتي ي السددددددوفيتي, فدددددداء بعددددددد دعددددددوات خروشددددددوف, بددددددان ع ددددددى  ااتحدددددداد 

دددان يسدددد ى مددددن وراء ذلدددد   السددددوفيتي ان يكددددون فددددي حالددددة  مددددن التأادددد  وااسددددتعداد الدددددا م فددددي حالددددة ىشددددوب حددددرب نوويددددة, لذ  د

مياان الءوا اثس راتياية, وفعل ااتحاد السوفيتي, وميثاق وارشو في موضو  يسم  له بالتفاو  م   لحداي تغييرات في

 .(890) الوايات املتحدة األمير ية وحلف الناتو, فيما يخ  الءدرات النووية في مناطق مختلفة من العالم

 ددا ع ددى قددده املسدداواة فددي لمكانيات ددا  ددان الهدددف مددن ذلدد  اددو فلدد  ان,بدداو العددالم و,ظهددار الءدددرة السددوفي,ية ع ددى اث

 
 
:  مـــا املقـــ م و اد  ةـــرد ااقـــدوال ااتســـة ية  النوويدددة مءارندددة مددد  الوايدددات املتحددددة األمير يدددة, وقدددد عيدددرل عدددن ذلددد   قدددا ال

اا زمـة اــ ةل  م دــدراد          ] محويــل[ لــع وفسـه  ااقــدوال املطةربــة ملح وبــة دــدر ] قيقـ [  ــع ظــل ااوظــ م  ااظــررما 

حـــد األة ـــا املطةـــرن ملظـــ  ااراليـــ ل املوحـــدو مـــا  ـــ ن اال حـــ ة ااســـر ي ي  ي ألاـــةحة ااظرريـــةا هـــر امـــو ك  اـــةحة   ح

 
 
. واددذا يت لدد  حسدد  تءدددير خروشددوف الددى ت ددوير املنظومددة العسددكرية اثسدد راتياية  (891)ك  يــة  ححــ و ااضــ و اهــ   رال

 واااتماه بااستحكامات لاد ال ,مات النووية ايحتملة. 

 U فددي ظددل تلدد  التددوترات أفريددت سلسددة مددن املفاوضددات داخددل أروقددة األمددم املتحدددة وخارفهددا, داراددا )يددو ثانددت

Thant 1909-1975 ) األمين العاه لألمم املتحدة, م  الوايات املتحدة وااتحاد السوفيتي توصلت ااطراف, في الثامن

                                                           

كي  الذي ا د ع ى اامية السالح ااس رات ي وال,ةرا  نيكواي تالينسكي األستاذ في أ اديمية فورشيلوف من ابر ام سو ولوفس (888)

الحربية , و رايموند فارثوف احد املتخااين في دراسة اثس راتياية العسكرية السوفي,ية. انظر لسماعيل صيري مءلد , اثس راتياية 

 .35-33, ص 1967ة الدولية,  العدد الساب  السنة الثالثة,  انون الثاىي السوفي,ية في العار النووي , مالة السياس

 .37لسماعيل صيري مءلد , اثس راتياية السوفي,ية في العار النووي  املادر السابق  .ص  (889)

 .34- 33أمين شلةي, املادر السابق  ص   (890)

(891) Servando Gonzalez - The Nuclear Deception_ Nikita Khrushchev and the Cuban Missile Crisis-(Spooks 

Books .2002), PP. 1-29; 

 .                                  38لسماعيل صيري مءلد  اثس راتياية السوفي,ية في العار النووي , ص 
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اا مددة فددي  وبددا, عددن طريددق سددح  الاددواريخ السددوفي,ية من ددا, , الددى حددٍل تددوافءي ثث دداء 1962والعشددرين مددن تشددرين الثدداىي 

 .  (892)بمءابل تفكي  الوايات املتحدة  قاعدة صواريخها في تر يا 

مدن ال بي ددي أن يددؤدي ذلدد  التحدو  فددي  وبددا للددى فعلهدا قاعدددة لسدد راتياية مهمددة فدي الحددرب الدددا رة بددين الء بددين, 

يدددا للسدداله واألمددن العددامليين, وتنددافى مدد  الدددعوات حددو  ت بيددق سياسددة فضددال عددن ذلدد , فددان وفددود تلدد  األسددلحة شددكل ت د

بدددل وصدددلت بالددددولتين الدددى مرحلدددة التادددعيد واملوافهدددة الفعليدددة, شدددأث ا شدددان ا مدددة بدددرلين ملدددا شدددهدت مدددن التعددداي, السدددل ي؛ 

قات مدا الدبلوماسدية التبدادات الدبلوماسدية. لدذا  فدر  ذلد  التادعيد ع دى الءدوتين بنداء لطدار فديدد فدي عال تاعيد و ثرة

 والعسكرية للوصو  الى تفاامات اسيما في مسا ل الحد من اان,شار النووي. 

ددددانون األو   فددددي  وبددددا, عءدددد  انل دددداء األ مددددة صددددرح خروشددددوف أمددددداه مالددددم السددددوفيت األع ددددى فددددي الثدددداىي عشددددر مددددن  د

ســـــرية األزمـــــ ل رمظـــــ   ـــــداوك ااتقـــــل هـــــر ااـــــ م اووةـــــ  دظـــــدم  اظهـــــ  اح  و ـــــ د  اـــــةرب  م  ْ ـــــي   ا  :  ادقدددددا ال 1962

 :" (893)األ ـــــداث 
 
ااقيـــــ ةو ااســـــر ي ية و ل اد دلـــــى جييـــــ  اححةرمـــــ ل روجـــــ ل اادراـــــة رااسي اـــــي د ذرم   د, موادددددحا

ْب ااوـر    ـع  املستراي ل اد يسوخةةرا ااظو فن ما األزمـة ااةربيـةا رييهـ را اا   ـة  ـع إزا ـة جييـ  ااتق ـ ل اا ـي اـا 

 ندددي مبددادرات لياابيددة حدداو  ف  ددا  . ع ددى ال,اندد  األخددر, قددده  (894)ســ اة ااســ   ااظــررم اات اــ ل يــ د اادرل الاــيي  م

لظهار حسن نية الوايات املتحدة بشان الحّد من التاارب النووية من ا, للغاء ثالي اختبارات نووية, ثم صرح في خ اب له 

 :" ,ُعرف فيما بعد 1963 ألءاو في ال,امعة األمير ية في اولوي في حييران
 
 ـع ااتةـ  ااظـررم باسم "خ اب السداله" قدا ال

 . (895) ص ح ااس م هر ااي ية ااض روية ااتقةية اة ج ل ااتق   

ع ى ما يبدو, ان ذل  الخ اب  ان بمثابة تاري  علري حاولت فيه اثدارة األمير ية لتبا  ن ) فديدد فدي عالقات دا 

:   ددور النددووي. ومددا يدددلل ع ددى ذلدد , وصددف خروشددوف الخ دداب قددا الالخارفيددة  اسدديما مدد  ااتحدداد السددوفيتي فددي ظددل  الت

الخ دوة الفعالدة فدي طريدق التعداون بدين الء بدين لذ  دان بمثابدة . (896) اوه  ديم ىط ن اـ فس   م  كـ  مظـ  دهـد ورز ةـل 

وارشددو  انددت , وع ددى الددرتم مددن ان الءيددادة السددوفي,ية وماموعددة دو  ميثدداق (897)لةددا  السددالح و الحددد مددن اان,شددار النددووي

                                                           

(892) F. R. U. S, Message from chairman Khrushchev to President kennedy, Doc. No ,120, 28 Oct, 1962, PP.10-

15: Quoted in: http:// www.Yale.edu ; Memoirs of Nikita Khrushchev, Vol 3,  Stats man  1945–1964.  

 .40-39أمين شلةي, املادر السابق ,  ص  (893)

 . 20-16خروشوف الوض  الدولي  الراان والسياسة الخارفية السوفي,ية,  من ص (894)

(895) Robin Edmond, Op .Cit , P. 112.  

(896)  Merli frank Hilom,  (ed),  makers of American diplomacy( No datet ). P. 644.  

, وفي عاه 1953والءنبلة الهدروفينية  1949دعت اامم املتحدة الى ني  السالح بين الءوتين, واسيما بعد التفاير النووي السوفيتي (897)

  اييث اور من ااتحاد السوفيتي التوقف في انتامل الوقود املستخده في انتامل الءنابل الهدروفينية , بعد ذل  شكلت اامم طل 1956

. للمييد عن مؤتمرات ني  السالح انظر  : دونالد بريان : ني  السالح وحظر  1960املتحدة ما يعرف بل,نة  اامم العشر لةا  السالح عاه

؛ اامم املتحدة: ادارة اامم املتحدة لشؤون ني  السالح, 26ص 1962:  1رفمة راشد اليراوي , دار الن ضة العربية, التاارب الذرية : ت

http://www.yale.edu/
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تفّضددل لفددراء مفاوضددات بشددان الحظددر الك ددي للسددالح النددووي, بيددد ان ذلدد  لددم يان  ددا مددن التوصددل فددي الحددادي والثالثددين مددن 

, للى اتفاق مبددي بشأن لبراه معاادة يتم بموفم ا الحظر ال,يدي للسالح النووي, اذ  انت الءيادة السوفي,ية 1963أيار 

  ل لبراه تل  املعاادة من بين ا:قد وضعت ماموعة مء رحات من اف

 .عده نءل األسلحة النووية للى دو  أخرا   و ذل  من  توريد معلومات حو  لنتافها -1

 .النووية ترسانات ا  التوقف في بناء الدو  املعنيةع ى  -2

 حظر نءل األسلحة النووية عير التحالفات العسكرية للى الدو  املنضوية ف  ا.-3

-Averell Harriman  1891افريل ااريمان  من تمو  من العاه نفسه, افتم  في موسكو)وفي الخامم عشر 

ددي, مددد  تروميكدددو ر ددديم الوفدددد السدددوفيتي, وبحضدددور يدددو 1986 ( الحدددا م السدددابق لوايدددة نيويدددور  الدددذي تدددرأس الوفدددد األمير د

عدت األطدرف فدي الرابد  والعشدرين مدن تمدو , بداألحر 
ّ
. (898)ف األولدى ع دى معااددة موسدكوثانت, وبعد سلسلة من ايحادثدات وق

  وقد ضمت املعاادة ماموعة بنود, وفاء في ديبافل ا التالي:

 اد  ةرمـ ل ااراليـ ل املوحـدو األم   يـة  رب يط ويـ  ااتي ـ  راال حــ ة ااسـر ي ي  املشـ و إايهـ   ـع مـ  يلـع ي اــم 

مـ  ييةـا  حقيقـه اةورصـل إلـى ا فـ و   ا ط ا  األصـةية   يتةظـرد  د ااهـد  ااـ فس  مـا املت هـدو هـر  حقيـق  اـ ل

ـ  ألهـدا  األمـم املوحـدو  اا ـي مـا ,ـأوه  ر ـ   ـد 
 
 شأد و ل ااس   ااش مل راا  مل  ع ظـل وا يـة ةرايـة صـ ومة ر ق

ا ــ  إووــ   راىو ــ و جييــ   وــرال األاــةحة  ييــ   ــع ذاــك األاــةحة ااظرريــةه رلــع تســ ى  اســ  و اا ســةع رااقضــ   دلــى ةر

إلى راف جيي   لـ ون األاـةحة ااظرريـة ااسـ يقة ر ـع جييـ  األراـ ل  رلـع مةـيية دلـى مراصـةة دا ط يق املت هدو 

ا قـل ا طـ ا   املف ر  ل اوحقيق ه   ااي ية  رو  ة منه   ع ر ـ   ـد اوةـرث يسئـة ا  سـ د يـ ملراة املشـتة   قـد ر

 :اا ظد األرل : (899)دلى ااو لع

عددده تنفيددذ أي تفايدددر تاريةددي لألسددلحة النوويددة  فددي أي مكدددان يتعهددد  ددل طددرف مددن أطددراف املعااددددة, بحظددر ومندد  و  .1

 خاض  لوايل ا, أو تحت سي رت ا, وع ى ان يكون الحظر ع ى التاارب التي تاري فوق س   األر .

اامتندددا  عدددن الءيددداه بدددأي تسدددخين حدددراري قدددد ي,سددد   فدددي أي تفايدددر تاريةدددي لألسدددلحة النوويدددة, أو ال,ألددد,ي  عليددده أو  .2

 طريءة  انت. املشار ة فيه بأي

                                                                                                                                                                                     

.؛  وليم ر فراي وآخرون , ني  68-67-33-31-23, ص1985املؤتمر اثقلي ي للحملة الدولية لةا  السالح , اامم املتحدة : مار 

 .46فو ي قبالي , املؤسسة الشرقية لل رفمة والنشر, بيروت, د.ت , ص السالح : تحرير لورم انكن , ترفمة 

(898) James Mchermy, Khrushchev and Kennedy in Retrospect  the Oban door press (California, 1977) ,  P. 

166;  

 505-499,  ص2حسن شريف, الوايات املتحدة من ااستءال   والعيلة الى سيادة العالم,  مل   

 (899) Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes, Treaty Banning Nuclear Weapon 

Tests In The Atmosphere, 1963, PARTIAL TEST BAN TREATY ─ PTBT), P.1-2. 

https://www.tandfonline.com, Access to the site on 10/6/2019. 

https://www.tandfonline.com/
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لىشدداء الدددو  األطددراف )منظمددة( ملعاادددة الحظددر النددووي, لتددوفير منتدددا لل,شدداور والتعدداون بددين الدددو  األطددراف, وا  .3

 ياو  حرمان أي دولة طرف من عضويل ا في املنظمة. وع ى ان تكون فيينا املءر الر ي  ي للمنظمة.  

ا ؛ سب  دو  من أوروبا الشرقية) دو  ميثاق وارشو( ؛ تضم املعاادة ماموعة دو  مختلفة: عشر دو  من أفريءي  .4

تس  دو  من أمريكا الالتينية ومن ءة البحر الكاريةي؛ سب  دو  مدن الشدرق األوسد  وفندوب آسديا؛ عشدر دو  مدن 

؛ فدي حدين  (900)أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية؛ ثماىي دو  من فنوب شرق آسديا وايحدي  الهداد  والشدرق األق د  

 . (901)فرىسا ولم تنظم الاين لل  ا رفضل ا 

 اا ظد ااث   :

يحددق لكددل طددرف مددن أطددراف املعاادددة, اق ددراح تعددديالت عل  ددا, ع ددى ان يءددده ندد  أي تعددديل للددى الحكومددات التددي تددم  .1

 ليدا  املعاادة ف  ا.

يدا  املعاادة يا  املوافءة ع ى أي تعديل بأتلبية األصوات, ويبدأ سريان التعديل بالنسبة ل,مي  اثطراف عند ل .2

 املادقة من قبل أتلبية األطراف.

 اا ظد ااث ا :

تبءى املعاادة مفتوحة ل,مي  الددو  لتوقيعهدا  اذ يادو  أليدة دولدة تيدر موقعدة ع دى ادذو املعااددة قبدل بددء سدرياث ا  .1

 من اذا البند أن تنضم لل  ا في أي وقت. 3ووفءا للفءرة 

 حدة, ويتم ليدا  الوثا ق املادقة لدا حكومات األطراف األصلية.تخض   املعاادة للتاديق من قبل األمم املت .2

 تدخل اذو املعاادة حيا التنفيذ بعد قياه فمي  اثطراف األصلية املاادقة عل  ا  و,يدا  الوثا ق املادقة.  .3

ريخ ليددا  يا  ع ى الحكومات املودعة اثبالغ ع ى الفور  عن فمي  الدو  املوقعة واملنضمة وتاريخ  ل توقي   وتدا .4

 ل وثيءة مادقة لهذو املعاادة واانضماه لل  ا  وتاريخ دخولها حيا التنفيذ  وتداريخ اسدتاله أي طلبدات املدؤتمرات 

 أو اي لشعارات أخرا.

                                                           

 ااطال  ع ى ن  املعاادة  امال انظر :   (900)

Vereinte Nationen Office of Public Information, The Partial Test Ban Treaty : Ten Years Later( UN, 1973) ; 

Treaty on the Partial Ban of Nuclear Weapons, https://www.ctbto.org, ;  

 .68-67, ص 1985األمم املتحدة, املؤتمر اثقلي ي للحملة الدولية لةا  السالح , لدارة األمم املتحدة لشؤون ني  السالح مار ,

( تاربة 34قامت بد )( تاربة, و ذل  حا  فرىسا التي  14 انت الاين قد اع رضت ع ى توقي  املعاادة, واأل ثر من ذل  اث ا قامت بد ) (901)

. وان  انت املعاادة قد اث ت السباق بين الءوتين  في الغالف ال,وي بيد اث ا لم تفعل ذل  تحت باطن األر , اذ قامت   1973حت  عاه 

 ر : . للمييد انظ1978-1963(تاربة فوفية في املدة من  18( وبري انيا) 435( تاربة, والسوفيت بد)568الوايات املتحدة ر ر بد )

Barnaby Frank , Huisken Ronald.  Arms Uncontrolled )SIPRI  Harvard University Press U.S.A. 1975 ( PP. 199-

201;  

؛  اامم املتحدة , نحو حظر  284,  ص 2012ااردن,  4سعد حءي توفيق, مباد  العالقات الدولية, دار وا ل للنشر والتو ر ,   ,    

 . 5,ص1989, بغداد, 66وقاد  العددالتاارب النووية,  

https://www.ctbto.org/
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 .(902)من ميثاق األمم املتحدة ,102سيتم تس,يل اذو املعاادة من قبل الحكومات املودعة عمال باملادة  .5

 

 اا ظد اا ا  : 

دة مدة تير محدودة, ولكل طرف حق ممارسة سيادته الوطنية  وااىسحاب من املعاادة لذا قرر لن لهذو املعاا

عّر   ماالز الدبالد للخ در, لكدن مد  اع داء لشدعار ااىسدحاب  الدى فميد  األطدراف   قبدل ثالثدة 
ُ
األحداي تير اعتيادية  وت

 أشهر.

اثنالياية والروسية, وسيتم لحالدة ىسدٍ  ماددقة مدن ادذو  ان اذو املعاادة  التي ت,ساوا ف  ا الناوص اا ظد احو م :

 .(903)املعاادة حس  األصو   للى حكومات الدو  املوقعة واملنضمة

, و يدر الخارفيدة األمير دي الدى موسدكو, وفدي Dean Rusk( (904), وصدل) ديدن راسد 1963وفي الثالث مدن آب عداه 

 Alec Douglasاليري دددداىي  )أليدددد  دوتددددالس ايددددوه  الخددددامم مندددده, افتمدددد  مدددد    ددددل مددددن تروميكددددو, وو يددددر الخارفيددددة

Hume1903-1995والتدي ُعرفدت  ,( وتحت رعاية يو ثانت, تم التوقي  ع ى ثالي ىس  من معاادة موسكو بشدكل رسد ي

[, وفددي الرابدد  والعشددرين مددن أيلددو , صددادق عل  ددا Partial Test Ban Treaty] اححيــ  اح  ئــ  اةولــ ون ااظرريــة بددد

 1963وتم ليدا  النسد  املاددقة فدي  دل مدن واشدن ون ولنددن وموسدكو فدي العاشدر مدن تشدرين األو    ي,الكوىغرس األمير 

 . (906):  احوطرو اا ي  أمةل  يه  اااش ية وحر د ام آما رمسوق   , وقد وصف راس  لبراه تل  املعاادة ع ى اث ا(905)

ااس,شددددارية, لسياسددددة موسددددكو فددددي لبددددراه الل,نددددة امددددا دو  ميثدددداق وارشددددو, فع ددددى الددددرتم مددددن التأييددددد الددددذي أظهرتدددده 

اةيظــــ رو اا ا ــــب ي الووقــــ م يط يقــــة    ــــ  ر شــــية  تــــد امو  ــــه اةســــ    تت اــــل ي وــــ مناملعاادددددة, والتددددي وفدددددت ف  ددددا: " 

 داخدددل امليثددداق, اسددديما بعدددد تااادددل الءيدددادة السدددوفي,ية ال,شددداور مددد   ,(907)"ااظـــررم
 
لكن دددا فدددي الوقدددت نفسددده أحددددثت شدددرخا

يشأن لبرامها, فضال عن ذل , ان دو  امليثداق  اندت ترتد  بعءدد معااددة يدتم ف  دا الحظدر الشدامل للسدالح الدو  األعضاء 

                                                           

( من ميثاق األمم املتحدة . انظر: اامم املتحدة ,  ميثاق اامم املتحدة م   النظاه األساس ي يحكمة العد   102للمييد عن املادة )  (902)

 , الفال السادس عشر.1945الدولية, م بعة الحكومة بغداد ,

  (903) Inventory of International Nonproliferation Organizations and Regimes, Op. Cit, P. 2.   

, في واية فورفيا , ا مل دراسته ف  ا ثم حال ع ى منحة رودس  1909سياس ي وأ ادي ي أمير ي ولد في شبا  عاه  ةيا وااك:  (904)

- 1961فية ين عامي  ,  وشغل منا  و ارة الخار 1952ث ما  دراسته في فامعة او سفورد, أصب  ر يم مؤسسة رو فلر عاه 

 . للمييد انظر. 1994,  توفى عاه 1969

Dean Rusk .As l Saw It :A Secretary Of state's Memoirs ( Tauris,  1991 ), P . 10-18 

,  2008دار املرتض   , بغداد,  2, ,1991-1961موس    محمد ا  طوير , تاريخ العالقات الدولية  من  ندي حت  تورباتشوف:   (905)

 .   33ص 

(906)Thomas G. Paterson - Kennedy's Quest for Victory_ American Foreign Policy, 1961-1963 (1989), P, 140; 

 (.5. للمييد عن لءاء تروميكو ودين راس  . انظر ملحق )45امين  شلةي, املادر السابق , ص 

(907) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 20.  



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  244  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

النددووي, ليمندد  أملانيددا ااتحاديددة مددن امتال دده  لددذل  فو  ددت املعاادددة بددبعض ردود األفعددا  سددواء  انددت فددي داخددل موسددكو, 

 وع ى مستوا دو  امليثاق.

(, ابدددراه املعااددددة  Valentin Larionov  فيتي) فدددالينتين فددي اريوندددوفمددن فانددد  آخددر, انتءدددد املارشددا  السدددو 

. فدددي حدددين صدددرح املارشدددا  (908) :  ورم  ســـية ورريـــة يـــ د ااراليـــ ل املوحـــدو راال حـــ ة ااســـر ي ي واصدددفا تلددد  العمليدددة بأث دددا

 عن  حن الاواريخ الى  و Anatoly A. Ribkov 1911-1998)اناتولي ل ريبكوف 
 
با قبل ان يتولى ( الذي  ان مسؤوا

  ـع ااوخطـيط االاـ" ا يجع ااسـر ي ي مـا اححـ ن ر اسة أر ان فيو  ميثاق وارشدو , 
 
:    دال ااول بة ااةربية  حـرال

 مــ  اــ ظدا  راد ااوحــ اف  ...  املحويةــة اا ــي  ظهــ ل  يهــ  اي ة ظــ  ااوفــروا الــى ااو ــ ةل ااظــررم   ــ  ااــ" ا يجع
 
اد   بــ 

يقرم اهـــ  رمـــا اـــم اوةـــ ح  ويـــ    بـــ  ورريـــةا ربـــإي ام مت هـــدو اححيـــ  اح  ئـــ  اــــوفقد االمب ي لع]ااظـــ  ر[ هـــر مـــا اـــ

 . (909)ااقي ةو ااسر ي ية رةرل ميث و راو,ر امل  وة رااوفرو اا م ك ول دةيه 

 احح ن  ويية اللينينية, الءا لة بان  -من املر ز ان آراء ريبكوف  انت أيدلوفية مبنية ع ى العءيدة املار سية

, اذ  ان يرا بالتحالف الرأسمالي  تحالفا عدا يا في طبيعته, بغض النظر عن أي تادرف جرة ااظي م اا  اي لع  ع ظل ر 

 مدن نوايداام  (910) خ  ي من فان  قياداته
 
.لذا  فهو يشكل مادر خ ر دا م, ثم انتءدد سياسدات ميثداق وارشدو, محدذرا

) .Peter Iءددد ايددد ال,ةددرا  )بي ددر أي ايفاشددوتين فانبدده, فمددن , و (911)الدفاعيددة تيددر اث ددا عرضددة لل ,ددوه الغربددي الرأسددمالي

Ivashutin,بل ذا  أبعد من ذل  حينمدا رأا فدي الحدرب , ر يم ااستخبارات العسكرية السوفي,ية ما فاء به ريبكوف   :

 .  (912)   صة اليد ما اا"  يب اه  ا ل اد  ة ح وةسة متافة 

دان ماددرد طروحدددات أيدلوفيددة عّيددرت عدددن يظهددر ممددا تءددده, ان مدددا فدداء بدده ريبكدددوف وتيددرو مدد ن الءددادة السدددوفيت,  د

وفهة  نظر صاحم ا, لذ من تير املمكن ت بيءها ع ى ار  الواق , ولو  ان في نّية الءيادة السوفي,ية األخذ   دا, ألث دت األمدر 

تماعدات والخ ابدات مدن منذ أحداي األ مة الكوبية, ولم يكن انالد  ميدرر لتلد  التبدادات الدبلوماسدية واملفاوضدات وااف

 ال ال رفين من افل ت د ة األوضا  و,يااد حلوٍ  سدلمية. ومدا يددلل ع دى ذلد , ان املرحلدة التدي تلدت عءدد معااددة الحظدر 

لدذل   . (913)السوفيتي(, والتدي توفدت بالتءدارب بدين الءدوتين فدي مدؤتمر السدنكي  -ال,يدي قد ُعرفت )بمرحلة الوفاق األمير ي

                                                           

(908)  Quoted in: William E. Odom, The Collapse of the Soviet Military (New Haven: Yale University Press, 

2000), P.70 . 

(909) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 22. 

 اد   ا مبادرة  نيدي حو  عءد معاادة الحظر ال,يدي.(  يء910)

(911) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 21. 

(912 )  Material Concerning Contemporary Views of the Applicationof Military Art in the Conduct of Nuclear 

War, Ivashutin to Zakharov, August 28, 1964, PP.395–96, Quoted IN:    Central Archives of the Ministry of 

Defense ofRussia, in the Volkogonov Doc NO . 30, Manuscript Division, Library of Congress; also at 

http://www.isn. ethz. 

 لمييد حو  مؤتمر السنكي انظر:( ل913)

http://www.isn/
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كدوف فدي محلهددا, اسديما بعدد ان أوقفددت  دل مدن الوايددات املتحددة ودو  حلدف شددما  األطل د ي تاار  ددا لدم تكدن طروحددات ريب

 النووية فوق س   األر  وفءا ملا فاءت به املعاادة .

 بدين الددو  األعضداء, لذ انءسدمت مدا بدين مؤيدد 
 
 واادحا

 
اما ع ى مسدتوا دو  امليثداق, فءدد أحددثت املعااددة تبايندا

 ال
 
, مثدل أملانيدا الشدرقية وبولنددا,  اندت ترتد  بعءدد معااددة اتحاديةدو  التي ارتب ت فغرافيا م  أملانيا اومعار , فمثال

يدتم بموفم ددا الحظددر الك ددي للسدالح النددووي, لتمندد  أملانيددا الغربيدة مددن الحاددو  عليدده, وتءضد ي ع ددى ت ديدددات ا املسددتمرة,  امددا 

فدددده للحددددد مددددن اان,شددددار النددددووي, ففددددي تشيكوسددددلوفا يا, سدددداندْت الددددبعض األخددددر فءددددد أّيدددددت السياسددددة السددددوفي,ية فددددي التو 

الءيدددادة املر ييدددة للحددديب والحكومدددة ال,شددديكية اثفدددراء السدددوفيتي فدددي عءدددد املعااددددة,  وث دددا  اندددت تانم دددا الحدددرب. فبموفددد  

دان يتعددّين ع ددى ال,ددي, ال,شيكوسددلوفا ي   اد يةــرد الخ ددة التددي وضددعها ميثدداق وارشددو فددي حددا  اندددا  الحددرب مدد  الندداتو,  د

فرىسدا", بيدد ان ذلد  اثفدراء لدم يكدن بتلد  السدهولة, ويحّمدل ا ةوا دلى اجوي   جظرن  مل وي  راارصرل إلى ايـرد  ـع اةـب 

األرواح واملعدددات, لددذل  ايدددت الخ ددوات السددوفي,ية فددي ابددراه املعاادددة,  ال,ددي, ال,شيكوسددلوفا ي الكثيددر مددن الخسددا ر فددي

ا  األسددلحة بواسد ة التحالفدات, األمدر الددذي يعرقدل حادو  أملانيددا الغربيدة ع دي السددالح وأ ددت ع دى البندد الددذي يمند  انتءد

 .(914)النووي

أمددا انغاريددا وبلغاريددا, فءددد أيدددتا ابددراه املعاادددة,  وث ددا تييددل الل ديدددات التددي  انددت تتعددر  لهددا الدددولتان مددن فاندد  

:  اــــوةرد    ــــ  ةرل ميثــــ و ف حكومتدددده قدددا الدو  حلدددف شددددما  ااطل ددد ي, وقددددد بدددرر الدددديعيم الهنغدددداري يدددانو   ددددادار موقددد

أمدا بالنسدبة لبلغاريدا, فءدد  اندت    راو,ر د  ة اةه ـرما  روهـ  ال  يوةـك  م ر ـدال ة  ديـة اةـد ااه يـ ل املف جئـة 

تتلءدددى ت ديددددات مسدددتمرة مددددن فانددد  اليوندددان وتر يددددا, وممدددا  اد مخاوفهدددا اددددو وفدددود قاعددددة الاددددواريخ األمير يدددة فدددوبي ر فددددي 

دان (915)ال ر يددة  لددذل  وفدددت فددي املعاادددة فرصددة ث الددة تلدد  الاددواريخ التددي  انددت فددي ت ددددااااراضدد ي  . ومددن ال بي ددي لددو  د

اوهــ  اــر    انالدد  احتمددا  ىشددوب حددرب لتحملددت قددوات ميثدداق وارشددو العدد ء األ يددر, لذ اع رفددت الءيددادة العليددا للميثدداق:

ااــ م يســ ى اةرصــرل الــى اححــدرة ااســر ي ية ميــ   وتــ ض ارايــل ااقظ يــل ااظرريــة مــا ج وــب  ةــف ,ــي ل االطةســ ي 

دم و كةي   . (916) يلتل ما ةرل راو,ر ر روب  ااش اية م 

في حين عارضت  ل  من بولندا وأملانيا الديمءراطية املعاادة  ومما اثارل اس,ياء الدولتين, في صيغة التفاام التي 

ألملانيدة, لذ نادت ايحادثددات ع دى الءبدو  بالضددمانات توصدل لل  دا  دل مددن خروشدوف و نددي فيمددا يخد  األسدلحة النوويددة ا

                                                                                                                                                                                     
F.R.U.S., 1969-1976, Vol. XV, Soviet Union, June 1972- Augusts 1974,Memorandum of Conversation,No.43 , 

Moscow September 12, 1972, P. 140; John J. Maresca, To Helsinki-the Conference on Security and 

Cooperation in Europe. 1973-1975, (Duke University Press, 1985), PP.3-7;  

,ص  2016دراسة تاريخية, م بعة الناعور, بغداد, 1975وساام اادي عكار التمي ي, التءارب اامير ي السوفيتي في ضوء مؤتمر السنكي 

131-179. 

 (914)  P. H . P, Ćwiczenie Buriacji: Wspomnienia polskiego generała Tadeusza Biura, Armia z defektem: IN  

Wojsko Polskie 1945-1968 (wspomnienia i wspomnienia), DOC. Nr 20, wrzesień 1963, P P 1-5. 

 (915) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 24.  

(916)  Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 23. 
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ددثن  
ُ
األمير يدة, مءابدل بءداء الادواريخ النوويددة فدي أملانيدا الغربيدة ع ددى ان تكدون تحدت سدي رة الوايددات املتحددة األمير يدة, ولدم ت

اثدارة األمير يدة واسديما اانتءاه األملاىي  في حدا  امتال هدا األسدلحة النوويدة, لذ تمكندت  التحذيرات البولندية من عواق 

 هــم  هــدا  را,ــظطا  ــع اا" ا هــ  ارجــرة اــر  فددون  ينيدددي وو يددر خارفيتدده ديددن راسدد , مددن طمأنددة السددوفيت بددان:" 

 .  (917)"وررية موتدة األط ا   هر مظ  يرد ما إوو    اةحة وررية ى صة اه 

ان ااع راضات داخل امليثاق  واذا يعري وعليه  وافءت الءيادة السوفي,ية ع ى التوقي  ع ى املعاادة متااالة 

خروشددوف قددد بدددأ يغّيددر مدددن مسددارو واخددذ يتحددر  باتادداو اانفدددرامل مدد  الغددرب  بمددا فددي ذلددد  املانيددا الغربيددة, واتضددز ذلدد  فدددي 

الخ اب الذي افتت  به محادثات موسكو بشأن املعاادة, فءدد أشدار بأنده يسد ى الدى اتبدا  طريءدة أ ثدر حيويدة للتعامدل مد  

والدرا ز انده  دان يسد ى مدن   "  وادذا يعردي ااع دراف بالوضد  الدراان فدي أوروبدا ew RapalloN“فدي ظدل مدا اطلدق عليدهبدون 

 . (918) وراء ذل   يادة الضغ  ع ى الاين للتخ ي عن برناماها النووي املبتد 

 داخل دو  ميثاق وارشو اسيما  فدي  دل 
 
 م اايدا

 
مدن بولنددا وأملانيدا أحدي ذل  التغيير في سياسة خروشوف قلءا

يراقد  عدن  ثد  سياسدة موسدكو حيدا  أملانيدا ااتحاديدة, لذ خشد   مدن قيداه السدوفييت  افومو د الشرقية, فمن فانبه ظدل 

 مدددا للدددى اتفددداق مددد  األملدددان مدددن وراء ظهدددر بولنددددا  وع دددى حسدددا  ا, فضدددال عدددن قلءددده الكبيدددر فدددي تدددأمين الحددددود 
 
مدددن التوصدددل يومدددا

 . (919)نيم -الغربية لبولندا  وخ  أودر 

 عددن اسدد,يا ه, بعددث 
 
رسددالة الددى خروشددوف بعددد سددتة أيدداه مددن لبددراه املعاادددة منتءدددا ف  ددا سياسددته  افومو دد وتعبيددرا

 ": 
 
د يــ م اا  يـق ى ر,ــر   ـع و  ــ   ـكـ د يح غـع دةيظــ  دـدم إيــ ام مت هــدو  ـرل  يــ  او شـ و األاــةحة ااظرريــة ه قدا ال

اـةحة ورريـةا رب قـ   ااسـ    ـع  مل ويـ  ي يـد مـا تهديـداته ا  يـ  اد مت هـدو  ي   تةم    إد ا ث ةرل إمب ي اية  يوةـك  

مراةر  ي مل ةرد اا ش وو احح ن ااشيرعع ااةي ي مي  اة  إلى وة  تل    ب ما ج و ه  راا م  سـ   دلـى  وهـ  

يرد مـا ,ـق ر ـدو ا اك وحـع االمب يـ ا  مح راة ات ل جيهروية ااة د ي د اادرل اال," ا ية ردلى ااس  ة اادرايةا

 .(920)ااةف اال," اك   

ددد يظهددددر أن  دددان يسدددد ى ثفددددراء ماددددالحة بددددين بكددددين وموسددددكو ثحددددداي نددددوٍ  مددددن التوافددددق فددددي ميدددداان الءددددوا  افومو د  د

, ومما يددلل (921)النووية, اسيما بعد ان أصّرت الوايات املتحدة األمير ية ع ى ااحتفاظ بالسالح النووي في أملانيا الغربية

                                                           

(917) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear onproliferation, 1963–1965, Cold War International 

History Project working paper no. 32 (Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars, 

2001), PP.5-6. 

(918) Ibid,  P.6. 

(919) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–, P.7.  

(920)  Piotr Madajczyk, Na drodze do pojednania: Wokó»or.dzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 

1965 roku (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994), P.  37; Douglas Selvage, The Warsaw Pact and 

Nuclear Nonproliferation, 1963–1965. P. 33. 

(921) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965, PP..7-8. 
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, ممددا (922)ه اع ددر ل ع ددى موافءددة خروشددوف ل لدد   تءدددمت بدده منغوليددا مددن افددل اانضددماه الددى ميثدداق وارشددوع ددى ذلدد , أندد

يعرددددي وقوفدددده ضددددد ت لعددددات خروشددددوف فددددي توسددددي   رقعددددة امليثدددداق واسددددتغال  ذلدددد  فددددي صددددراعه مدددد  الاددددين,  مددددا اشددددار و يددددر 

لضدافة منغوليدا سدتكون خ دوة اسدتفيا ية ا الخارفية البولندي اده رابا ي ان العضوية يا  ان تءتار ع ى اوروبا, وان 

, ممددا دفدد  الءيددادة السددوفي,ية اسدد,بعاد فكددرة  (923)ميددرر لهددا, و ددذل  الحددا  بالنسددبة للرومددانيين الددذين لددم يحبددذوا املوضددو 

 . (924)انضماه منغوليا للميثاق وااحتفاظ بدوراا  دولة مراقبة فء 

د فءدددد عيددر امددا فيمددا يخدد  مسددالة الحضددر ال,يدددي للسددالح النددووي,  عددن موقفدده فددي رسددالة بعث ددا فددي الثددداىي  افومو د

 بدددأفراء محادثدددات لعءدددد معااددددة  1963والعشدددرين مدددن تشدددرين األو  
 
, الدددى خروشدددوف, انتءدددد ف  دددا الحضدددر ال,يددددي, م البدددا

د في مكاملة تشمل الحضر الك ي للسالح النووي, وان تل اه الوايات املتحدة بعده تادير األسلحة الى أملانيا الغربية, ثم عا

ااتفيددددة أفراادددددا مدددد  خروشدددددوف,  دددد,  مدددددن ف  ددددا التحدددددوات فددددي السياسدددددة السددددوفي,ية  اسددددديما بعددددد موافءدددددة األخيدددددرة ودون 

اس,شدددارة دو  امليثدددداق ع ددددى لىشدددداء قددددوات نوويدددة متعددددددة اثطددددراف  والتددددي وفددددد ف  ددددا مدددا يءددددوي شددددو ة املانيددددا ااتحاديددددة مددددن 

ي أملانيدددا الديمءراطيدددة وبولنددددا, لدددذل  طالددد  بتلدددحي  مسدددار سياسدددة ااتحددداد الناحيدددة النوويدددة, وي ددددد النظددداه الشددديوعي فددد

, وال,شدددداور مدددد  الحدددديب الشدددديوعي الادددديري و,صددددالح (925)السددددوفيتي الخارفيددددة عددددن طريددددق عءددددد افتمددددا  لدددددو  ميثدددداق وارشددددو

 .(926)العالقة معه 

                                                           

ميثاق وارشو من خاللة رسالة بعث ا الى ب ل  اانظماه الى  1963تءده اليعيم املنغولي تسيدنبا  في الخامم عشر من تمو   (922)

خروشوف مبينا له ان منغوليا ال,مهورية السادسة عشر في ااتحاد السوفيتي وتأتي اامية انضماه منغوليا في توسي  رقعة ميثاق 

ضماه منغوليا الى وارشو خارمل اوروبا الى اسيا واذا ما  ان يخده رؤية خروشوف في صراعة الدا ر م  الاين . للمييد عن محاوات ان

 ميثاق وارشو انظر :

P. H. P, Меморандум Юмазина Циднбала Хрущеву о заявке Монголии на присоединение к Варшавскому 

договору, тчеты о новом статусе, документ № 24, июль 1963 г. P.1-2. 

اشار البعض ان رومانيا قد حددت موقفها عن رسالة  بعث ا و ير خارفيل ا (  اما فيما يخ  موقف رومانيا من املعاادة النووية ,  فءد 923)

 للى اثدارة األمير ية , اشار   ا ان في حالة املوافهة وقياه حرب نووية فان رومانيا ع ى الحياد,  مما دف  الءيادة السوفيتة ان تاف

 اء بالرسالة :, م  ذل  لم يتم التأ د من نحة ما ف  الءيادة الرومانية" بالخيانة

Raymond L. Garthoff, ,When and Why Romania Distanced Itself from the Warsaw Pact,, Cold War 

International History Project Bulletin 5 (1995):  P. 111; Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside 

History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 25.  

 للمييد حو  معارضة دو  ميثاق وارشو حو  انضماه منغوليا انظر :                                    (924)

P. H. P, Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie przystąpienia Mongolskiej Republiki 

Ludowej do Układu Warszawskiego, Dokument nr 25, 20 lipca 1963 r, P.1-4. 

 (925) letter to Khrushchev, Document 2, . The letter has recently been reprinted in the Polish original in Andrzej 

Paczkowski, ed., Tajne dokumenty Biura Politycznego, 1956-1970 (London , 1998), 170-79.In: Wilson 

Center Digital Archive: https://digitalarchive.wilsoncenter.org, The site was accessed on 14/6/2019.  

(926)  Douglas. Selvage, Poland and the Sino-Soviet Split, 1963–1965, CWIHP E-Dossier No. 10, 

www.wilsoncenter. org  ; Laurien  crump, Op. Cit , P. 112. 

https://digitalarchive.wilsoncenter.org/
http://www.wilsoncenter/
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 أن 
 
قدات الادينية السدوفي,ية؛  ان يشعر بالءلق من تأثير معاادة الحضدر ال,يددي ع دى العال افومو  يتضز فليا

ألن توقي  السوفييت ع ى معاادة ا تحظدر السدالح الك دي  فهدذا سديؤ د أث دم  دانوا أ ثدر ااتمامدا بإحبدا  قددرة الادينيين 

 :"  (927)النوويددة  ولدديم مندد  أملانيددا الغربيددة مددن الوصددو  للددى األسددلحة النوويددة
 
اد اايــ ن . ثددم عّيددر عددن آراءو الألخاددية قددا ال

" ثددم انتءددد سياسددة خروشددوف حيددا  الاددين مثــل هــ   املت هــدو ا ــ    قــط ا شــق ا  يــ د مراــةر ربةــ د يســ ى اورايــ 

 داخل املعسكر ااش را ي  وابد من وفود تفاام م  الحيب الشديوعي 
 
 دا ما

 
 ان الدو  ااش را ية ا تتحمل انءساما

 
مبينا

سدددة ال,سدددلز الندددووي؛ فع دددى موسدددكو ان تشدددكل الاددديري ع دددى وفدددق اسدددم وحلدددو  وسددد ية معءولدددة  و,ذا مضددد   الغدددرب بسيا

 .(928)قوت ا النووية بااش را  م  بكين

ومددن فانم دددا اافمدددت الادددين املعااددددة بشدددة  واسددديما لث دددا  اندددت باددددد افددراء أو  تفايرات دددا النوويدددة عنددددما تدددم 

سدوا اابءداء ع دى ااحتكدار التوقي  ع ى املعاادة  لذ وصفل ا بأث ا خديعة  يرا لشعوب العالم وأنه لم يكن لها مدن اددف 

ددان فدددي مادددلحة  ددان رأي الحكومدددة الادددينية أن  سدددر ذلددد  ااحتكدددار الثالثدددي  د الندددووي للددددو  الكيدددرا الدددثالي الداعيدددة لهدددا. و د

الساله وليم ضدو  وعليه فلم يكن ثمة معر  لتءييد الاين بإيءاف تاار  دا النوويدة ع دى النحدو الدذي حددتده ااتفاقيدة  

دددان يحرمهدددد ا مددددن امددددتال  قددددوة نوويددددة رادعددددة تسددددت ي    ددددا ان تح ددددي نفسددددها ضددددد ااخ ددددار النافمددددة مددددن اسددددتمرار ان ذلدددد   د

 .  (929)ااحتكار النووي للدو  الكيرا الثالي

فدددددي تضدددددون ذلدددددد   بعدددددث خروشدددددوف نا دددددد  و يدددددر الخارفيدددددة, و بيددددددر املفاوضدددددين السدددددوفيت لةددددددا  السدددددالح )فاسددددددي ي 

دددد ان وفهدددددة نظدددددرو ل(, للدددددى وارشدددددو  لبيدددددVasilii Kuznetsov و ن,سدددددوف  حدددددو  ااع راضدددددات البولنديدددددة, لذ ذ دددددر  ا,ومو د

اد املت هدو املوتدةو االط ا  اويظ  اادرل ااي بية  الايي   مل وي  ااي بية ما  طري  ادواته  ااظرريـة   و ن,سدوف, " 

ال  رجــد راد ى ر,ــر  ي يــد ااورصــل إلــى تســرية متاوــة مــ  يــرد. امــ   شــأد اات اــ ل مــ  ااةــ د    وــه يخبــ ك يأوــه 

وقطــة دــرةو اايهــ ا الاــيي   تــد اد اىــ ل ااقــرال ااةــسظية  ح شــد دلــى طــرل اححــدرة ااةــسظية ااســر يي ية املوظــ زل 

د   لكددن دةيهــ   ر د اــ مرا  ت روهــ   ــأوهم اسوت  ــرد إلــى  ــ بة ورريــة  رفددض تغييددر موقفدده, ممددا أدا الددى تفدداقم  افومو د

 . (930)ال,دا  بين ال رفين

الل,ندددة املر ييدددة للحددديب ااشددد را ي األملددداىي تحفظات دددا مدددن سياسدددة خروشدددوف الخاصدددة أبددددت فدددي السدددياق نفسددده  

  الدى بدرلين الشدرقية, 1963بحظدر اان,شدار الندووي, واتضدز ذلد  اثنداء  يدارة  و ن,سدوف فدي الرابد  عشدر مدن تشدرين ااو  

لحظدر الك ددي للسدالح النددووي, وانتءددد وأثنداء لءدداءو مد  اوليراخددت, أعدرب األخيددر عددن اسدتعدادو لءبددو  معااددة يددتم بموفم ددا ا

                                                           

(927)  Tajne dokumenty Biura Politycznego, 1956-1970.  

 (928) Douglas. Selvage, Poland and the Sino-Soviet Split, 1963–1965. P.4;  laurien crump, Op. Cit , P. 112.  

 .345-344اتياية والسياسة الدولية  ص (  أسماعيل صيري مءلد  ااس ر 929)

  (930) letter to Khrushchev, In: Wilson Center Digital Archive, PP.3-6; Douglas Selvage, The Warsaw Pact and 

Nuclear Nonproliferation, 1963–1965. P.9. 
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 :
 
اوه اذا   شأ  ةف ,ي ل األطةس ي ارو وررية موتـدةو باراحة وفود قوات نووية مش ر ة؛ بل وحذر  و ن,سوف, قا ال

 .(931 )االط ا    ه ا متظ    قري  جهرة   ن اار دو اال," اك  اة حع امل وي  ااي بية

 وبواس ة  في ضوء ذل ,
 
العمل الدبلوماسد ي الحادو  ع دى دعدم الحلفداء فدي ميثداق وارشدو س ى اوليراخت فاادا

مددن افددل عءددد معاادددة تشددمل الحظددر الك ددي للسددالح النددووي, بعددد تنددامي التءددارب السددوفيتي مدد  املانيددا ااتحاديددة, لذ طلدد  

  التغييدددر فدددي   ان يوادددز لددده أسدددباب ذلددد1963اوليراخدددت مدددن  و ن,سدددوف اثنددداء  يارتددده الثانيدددة الدددى املانيدددا فدددي تشدددرين الثددداىي 

 Ludwig, اسدديما وان األخيددر قددد ااددتم بشددكل ملحددوظ بأملانيددا الغربيددة عءدد  تددولي )لودفيددغ اراددارد(932)سياسددة خروشددوف

 Erhard) (933)  وقدد بدرر  و ني,سدوف ذلد , 1963, املس,شارية خلفا لكونراد اديناور فدي السدادس عشدر مدن تشدرين ااو ,

 في عالقاته 
 
 .(934)الخارفية من سلفه اديناور أن اراارد  ان أ ثر اعتدا

ن,ياة ذل   عملت الءيادة األملانية ع ى وض  فدو  أعما  افتما  الل,نة ااس,شارية, و اندت ادذو املدرة األولدى 

التددي يددتم ف  ددا وضدد  فدددو  أعمدددا  مددن فاندد  دولددة تيددر ااتحدداد السدددوفيتي؛ لتءددديم مسددودات بشددأن عءددد معاادددة تشدددمل 

, والخددرومل بددإعالن مشدد ر  يألدد,  احتفدداظ أملانيددا ااتحاديددة بددذل  السددالح, ومددن فانبدده اّيددد الحظددر الك ددي للسددالح النددووي

برفنيف الذي  ان يشغل حين ا ر يم مالم السدوفيت األع دى )ر ديم الدولدة( فهدود اوليراخدت, ع دى أمدل حشدد التحدالف 

دادار و (935) وراء قيادتدده ددن أملانيددا ااتحاديددة مددن  ديددج  لىشدداء قددوات نوويددة متعددددةفددوريي    مددا انتءددد يددانو   د
ّ
اثطددراف تمك

 . (936)ااحتفاظ بالسالح النووي

, عءددددت الل,ندددة ااس,شددارية افتماعهدددا, وأثنددداء اافتمدددا  احتددده الخدددالف بشدددأن مسدددودة 1963وفددي  دددانون األو  

يددة املوفددودة ع ددى , أن تءددوه  ددل مددن بولندددا وتشيكوسددلوفا يا واألملددانيتين بتاميددد األسددلحة النوو افومو دد املعاادددة, لذ اق ددرح 

                                                           

(931) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear onproliferation, 1963–1965, P.10. 

(932 )  Laurien  crump, Op. Cit , PP. 112-13. 

,  تولى عدة مناص  سياسية من ا و ير ااقتااد في عهد  ونارد 1897: سياس ي أملاىي ولد في مدينة فورت في املانيا عاه ارة يغ اوه وة  (933)

والتي  انت س با في ان,شالها من الدمار ااقتاادي  ( , عرف واشل ر بإصالحاته ااقتاادية  في املانيا  الغربية,1963-1949اديناور)

(, قاه 1966-1963( ثم مس,شارا املانيا )1963-1957بعد الحرب العاملية الثانية,  ما تولي منا  نا   للمس,شار اديناور )

وتميات مدة حكمه بالنمو  وُرعد مؤسم "امل ,ية ااقتاادية" ألملانيا الغربية  1948ليراارد بتحرير ااقتااد األملاىي في عاه 

ااستانادي في الوظا ف وتحسين مستوا املعيشة في الخمسينيات والتي ساعدت ع ى استءرار أو  ديمءراطية نا حة في أملانيا. للمييد 

 انظر:

Alfred C. Mierzejewski , Ludwig Erhard_ A Biography-The University of (North Carolina Press ,2004) PP. 17-

35. 

(934) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear onproliferation, 1963–1965, P.8; Laurien  crump, Op. Cit 

, P.113. 

 (935) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 26. 

 (936) Gheorghiu-Dej to Ulbricht, , SAPMO.“Stellungnahme des Politbüros des ZK der SED zur 

Notwendigkeit einer baldigen Einberufung des Politischen Beratenden Ausschusses des Warschauer 

Vertrages,” November 24, 1964, DY 30/3387. In:  Ibid,  P. 26. 
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  دف عرقلة خ د  النداتو فدي لىشداء قدوات نوويدة متعدددة األطدراف, ومند  السدفن النوويدة مدن   أراض  ا بمستويات ا الحالية

 . (937)الدخو  الى مواى, البل يق

لهددذا لددم تددتمكن الل,نددة ااس,شددارية مددن اتخدداذ قددرارات حاسددمة بشددأن مسددالة الحددد مددن اان,شددار النددووي, وُرعدديا 

وأل ثر من مرة طريءة خروشوف بعده ال,شاور م  الددو   افومو  لى ضعف ال,شاور بين الدو  األعضاء, فءد انتءد ذل  ا

األعضداء فيمددا يخدد  سياسددات امليثدداق,  مددا انتءدددت رومانيددا ممارسدات موسددكو فددي تءددديمها مسددودات فددي وقددت قاددير وتيددر 

:  اد رزوا  ابدات سدررعة   مدا علدق أوليراخدت ع دى ذلد  قدا ال اف لم يسم  لهدا بداثطال  عل  دا, فدي الوقدت نفسده ت الد  بإف

ى وجيـــــة ةرل ميثـــــ و راو,ـــــر يظقةـــــهم اا شـــــ رو املظـــــويم  ـــــع ,ـــــترد ااسي اـــــة احو وجيـــــة دلـــــى ااتةـــــ  مـــــا ويـــــ ائهم 

 .(938 )ااي بي د

 مددن فانبدده, فءددد لسدد,ثمر اوليرخددت ذلدد  الخددالف لتحءيددق أادافدده فيمددا يخدد  ااع ددراف بأملانيددا الديمءراطيددة, لذ

ددانون الثددداىي  , بمبدددادرة دعدددا ف  دددا للدددى لبدددراه اتفددداق بدددين الددددولتين األملدددانيتين للتخ دددي عدددن ال,سدددلز 1964تءدددده فدددي الثددداىي مدددن  د

النددووي  وفددي حالددة موافءددة أملانيددا ااتحاديددة ع ددى تلدد  املبددادرة, يعرددي اع رافهددا بأملانيددا الديمءراطيددة  دولددة مسددتءلة, اسدديما 

  دا شدرطا مسدبءا لتاميدد األسدلحة النوويدة فدي أوروبدا الوسد ى  وادذا مدا لدم تءبدل بده الءدوا  و,ث ا قد فعلت فكدرة ااع دراف

. ومن ثم فأن ااع راف بامهورية أملانيا الديمءراطية, نا  األولوية في حسابات اوليرخت ع ى مسألة ني  (939)الغربية م لءا

 السالح. 

 في العالقات األملانية
 
اسيما بعد أن اخذ األخيدر يلمد  بالتعداون مد   سوفي,ية,ال -أحدثت سياسة أوليراخت شرخا

فددي  لددذل  ابددرق خروشددوف اامددر الددذي اىعكددم ع ددى مامددل دو  امليثدداق, الغددرب,   دددف نيددل ااع ددراف بأملانيددا الديمءراطيددة,

ددددانون الثددددداىي    ـــــع املشـــــ روال يـــــ د, رسدددددالة الدددددى قدددددادة دو  امليثددددداق فددددداء   دددددا: 1964الرابددددد  مدددددن  د
 
ااـــــدرل    اد هظ اـــــك  وـــــروا

اال,ــ" ا ية  ييــ  يوتةــق ييشــ كل ااسي اــة احو وجيــةه اــ ا  أوظــ   ســ ى إلــى إجــ ا  مشــ روال    ــ  اووي مــ  دــا ط يــق 

, ثدددم اق دددرح عءدددد افتمدددا  لدددو راء خارفيدددة دو  امليثددداق مدددن افدددل ال,شددداور (940)اجوي دـــ ل ااة ظـــة االا شـــ وية  ـــع امليثـــ و 

 .(941)الثمانية عشر لةا  السالح في فنيف األمم بشأن بعض املشكالت املتعلءة باست ناف عمل ل,نة

                                                           

(937) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 26; 

Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965, P.8. 

(938) Vojtech Mastny and Malcolm  Byrne ,  An Inside History Of The Warsaw Pact, 1955–1991, P. 27.  

(939 )  Letter, Rapacki to Gomu»ka, 3 January 1964 , In: Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear 

Nonproliferation, 1963–1965, PP.8-9 

 (940) Letter from Khrushchev to Gheorgiu-Dej, Moscow, 2 January 1964, Quoted In: Laurien  Crump, Op. Cit , 

P. 113. 

في مؤتمر فنيف انظر:  للمييد عن ىشاطات ل,نة اامم الثمانية عشر(941)  

  Duffy.D. Gloria , International Arms Control: Issues And Agreement, (Stanfoed University Press, 1984), P. 

109. 
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رحبدددْت الددددو  األعضددداء بددددعوات خروشدددوف, لذ وفددددت ف  دددا مناسدددبة تعمدددل ع دددى تنسددديق املواقدددف املشددد ر ة بددددين  

الدددددو  األعضدددداء, قبددددل الخددددو  فددددي املفاوضددددات مدددد  نظددددرا  م مددددن دو  حلددددف شددددما  ااطل دددد ي, اسدددديما فيمددددا يخدددد  الحظددددر 

الثمانيدددة عشددددر افتماعهدددا, والدددذي ضددددم  األمدددم, عءددددْت ل,نددددة 1964حة النوويدددة. وفددددي شدددبا  الشدددامل وعدددده ان,شددددار األسدددل

تشيكوسدددلوفا يا(, وع دددى الدددرتم مدددن ان  –رومانيدددا -بولنددددا   –بلغاريدددا -خمسدددة أعضددداء مدددن دو  امليثددداق) ااتحددداد السدددوفيتي 

دددان يمددددم ماددددالز املانيددددا الديمءراطيددددة أ ثددددر مددددن تيراددددا مددددن دو  امليثدددداق,  بيددددد اث ددددا اسدددد,بعدت مندددده, بفعددددل عددددده اافتمددددا   د

  .(942)ااع راف   ا  دولة ذات سيادة من قبل دو  حلف شما  األطل  ي

وع دددى مدددا يبددددو ان خروشدددوف  ددددان يسددد ى مدددن وراء ذلددد  اافتمدددا  تح,دددديم دور املانيدددا الديمءراطيدددة, فدددي سياسددددات 

ْبعد من فان  الدو  ا
ل
ْس,

ُ
 بأث ا سوف ت

 
ألخرا, ان مشار ل ا  انت تعري ااع راف   دا, وادذا امليثاق الخارفية, لذ  ان متأ دا

ما لم تءبلده دو  حلدف شدما  األطل د ي. ومدن افدل لحدرامل مر ديو, بعدث اوليرخدت فدي الرابد  والعشدرين مدن شدبا , رسدالة للدى 

خروشدددوف, طالددد  ف  دددا, عءدددد افتمددددا  لل,ندددة ااس,شدددارية, والخدددرومل ب يدددان مشدددد ر  بشدددأن مسدددالة اان,شدددار الندددووي, وقبددددل 

عرفة فواب خروشوف في ذل  الشأن, بعث اوليرخت رسالة الى قادة دو  ميثاق وارشدو, حددد ف  دا الثدامن والعشدرين مدن م

آذار, موعدا ااىعءداد الل,ندة ااس,شدارية, وادذو سدابءة خ يدرة داخدل امليثداق, اذ  اندت املدرة األولدى التدي يددعو ف  دا افتمدا  

السددددوفيتي,  مدددددا وضددددعت خروشددددوف أمددددداه األمددددر الواقدددد , باملوافءدددددة ع ددددى طلددددد  الل,نددددة ااس,شددددارية مدددددن دولددددة تيددددر ااتحددددداد 

 .(943)اوليراخت 

دان يسدد ى مددن وراء ذلدد , للددى تث يددت نفددوذو داخددل امليثدداق, والحاددو  ع ددى دعددم وتأييددد الحلفددداء   يظهددر أن األخيددر  د

ديمءراطيدة بدين الددو  األعضداء, لسياسته من فهة, واستخداه امليثاق لتحءيدق أادافده السياسدية, و,عدادة مكاندة أملانيدا ال

 .(944)الثمانية عشر لةا  السالح من فهة اخرا  األمم بعد ما اس,بعدت من افتماعات ل,نة

د ع ددى الددرتم مددن التحفظددات التددي أبدددااا  ع ددى تاددرفات اوليرايخددت والتددي وصددفها بالفرديددة, لكندده وقددف الددى  افومو د

  السياسددد ي السدددوفيتي, اسددديما ليونيدددد برفنيدددف  الدددذي سدددأه فضدددال عدددن توافدددق توفهدددات ااثندددين, مددد  أعضددداء املكتددد فانبددده,

ر ديم تحريدر  Alexei Adzhubei)  تارفات خروشوف اسيما األخيدرة من دا, والتدي تمثلدت بييدارة صدهرو ) ألك د ي ادفدوبي

مد   , وممدا  اد تضد  اليعمداء السدوفيت, الحدوار الدذي أفدراُو ادفدوبي1964ا فس,يا الى أملانيدا الغربيدة فدي صديف  نحيفة

                                                           

(942) : Laurien  Crump, Op. Cit , P.114. 

(943)   Letter from Ulbricht to Khrushchev, Berlin, 24 January 1964, Quoted in:  Laurien  crump, Op. Cit , P.114. 

 .             1965تادر اثشارة للى ان الل,نة ااس,شارية, لم تاتم  حت  التاس  عشر من  انون الثاىي 

حاو  و ير الخارفية البولندي اده رابا ي اشرا  أملانيا الديمءراطية في ل,نة اامم قبل مناقشة مسالة املعاادة م  نظرة  السكرتير  (944)

اه لحلف الناتو و ير الخارفية البل,يكي بو  اةري سبا  في وارشو, لا ان ذل  لم يتحءق اذ لم يكن اوليرايت متحمسا ملشرو  الع

, وذ ر 1963 انون ااو   28او اق راحه الداعي الى تاميد النشا  النووي في بولندا وتشيكوسلوفكيا واألملانيتين اعتبارا من  فومو ا

  اف بامهورية أملانيا  ا يتم من خال  ني  السالح اثقلي ي.للمييد انظر:اوليرايت ان ااع ر 

Piotr Wandycz  Adam Rapacki and the Search for European Security, in The Diplomats, 1939-1979,( ed). 

Gordon A. Craig and Francis L. Loewenheim (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994). 
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", وانتءادو الادري  لدبعض  عمداء دو   معاادة رپالوالسياسيين واللحفيين األملان, والذي أشاد فيه وبشكل علري "بروح 

 
 
:  مــا املسـوحيل ااوحــدث مــ  وجــل مثــل اراب اىـل ااــ م اــا يتــست طــري  ألوــه امليثداق, اسدديما اوليراخدت, لذ أشددار قددا ال

 .(945)يت    ما م ض ااس ط د 

أثدددار اسددد,ياء الءيدددادة األملانيدددة, التدددي حدددررت بددددوراا عريضدددة انتءددددت   دددا  سياسدددة خروشدددوف فدددي عدددده  األمدددر الدددذي 

ال,شدداور مدد  دو  امليثدداق بشددأن تلدد  الييددارة الحساسددة, فضددال عددن, لدانددة الءيددادة البولنديددة ثدفددوبي, عددن طريددق تسدد,يلها 

مدددددن ايحددددداوات التدددددي قددددداه   دددددا خروشدددددوف ألىعدددددا  لدددددبعض التادددددريحات والتدددددي انتءدددددد ف  دددددا الءيدددددادة البولنديدددددة, وع دددددى الدددددرتم 

العالقات من فديد داخل امليثاق, عن طريق الدعوات التدي وفههدا فدي أيلدو , للددو  األعضداء فدي ميثداق وارشدو  لالفتمدا  فدي 

ْادن  ثمدا(946)براغ احتفاء  بمرور عشرين عاما ع ى الثورة السلوفا ية
رو, لذ , ولتنسيق السياسة الخارفيدة, بيدد ان ذلد  لدم يل

األمدر    (947)انتءد الرومانيون ذل  اثفراء ووصفوو بأنه  لفراء متعمد من افل لعادة سدي رة خروشدوف ع دى دو  امليثداق 

 الذي أحرمل موقف خروشوف, وبدأ يفءد  بار حلفا ه داخل امليثاق. 

ن أعضاء ايأة    ان خاومه م1964ع ى خروشوف الى اذا الحد, ففي أيلو   ادفوبيولم تتوقف تبعات  يارة 

الر اسدددة فدددي موسدددكو يتدددإمرون لإلطاحدددة بددده  وبسددد   تاددددريحاته بشدددان الادددين  وسياسدددته ال,ديددددة فدددي التءدددارب مددد  أملانيددددا 

الغربية, وعده ال,شاور م  دو  امليثاق فيما يخ  السياسة الخارفية, وأخفاقه في مناقشدة رفاقده فدي اي,لدم السدوفييتي 

واذا ما سنحاو  بيانه في الافحات الءادمة من البحث, تحت عندوان موقدف دو   .(948)األع ى بشأن  يارة ادفوبي األخيرة

 ميثاق وارشو من لقالة خروشوف.

 

 

                                                           

 (945) Laurien  crump, Op. Cit , P.115. 

 , حت  سءو  حكومة براتيسالفا. للمييد انظر:1944( وتعرف بالثورة الوطنية الكيرا التي اندلعت اب 946)

 Peter Brock - The Slovak National Awakening_ An Essay in the Intellectual History of East Central Europe-

(University of Toronto Press 1976). P. 37; Power and the people A social history of Central European 

politics, 1945-56 ,(edis) by Eleonore, Jill Lewis and Gareth Pritchard,(Manchester University Press and 

New York, distributed exclusively in the USA by Palgrave,2005), P, 139. 

(947) Laurien  crump, Op. Cit. p. 117.  

(948) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965, P.12. 



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  253  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 امل ح  ااث ا 

 ا را ت  س ذاك دلى امليث و1964مراف ةرل ميث و راو,ر ما إا اة ى ر,ر 

مر ددديو داخدددل ااتحددداد   اندددت السياسدددة التدددي اتبعهدددا خروشدددوف فدددي العدددامين األخيدددرين مدددن حكمدددة قدددد أضدددعفت مدددن

السدددوفيتي بشدددكل عددداه, وميثددداق وارشدددو ع دددى وفددده الخادددوص, اسددديما بعدددد ان فشدددلت مخ  اتددده فدددي األسدددتحواذ ع دددى بدددرلين 

الغربيددة  واضدد ر للددى التخ ددي عددن اق راحدده بشددأن لبددراه معاادددة سدداله منفاددلة مدد  أملانيددا الديمءراطيددة, فضددال عددن تءهءددرو 

, اامددددر الددددذي فعددددل (949), واثخفاقددددات فددددي ماددددا  اثصددددالحات ااقتاددددادية واليراعيددددةبعددددد ل الددددة قواعددددد الاددددواريخ مددددن  وبددددا

الءيدددادة السدددوفي,ية عرضدددة لالنتءددداص مدددن فانددد  حلفا  دددا  لدددذل  سدددعت الءيدددادة املر ييدددة للحددديب الشددديوعي السدددوفيتي للدددى 

 (950)اثطاحة به

ددر األيدددلويي فددي الحدديب الشدديوعي السددوفيتي اددو مددن
ّ
قدداد ال ,مددة ضددد خروشددوف,   ددان ميخا يددل سوسددلو   املنظ

مستخدما فدي ذلد  ماموعدة مدن املسدوتات ضددو, مدن بين دا  ,(951)والتي أدت في الن اية للى تنحيته من منابه  يعيم للحيب

, 1964الييدددددارة التدددددي قددددداه   دددددا للدددددى أملانيدددددا الغربيدددددة وات امددددده بالتعددددداون مددددد  مس,شددددداراا, ففدددددي الثالدددددث عشدددددر مدددددن تشدددددرين األو  

,ندددة املر ييدددة للحددديب الشددديوعي خروشدددوف للدددى موسدددكو, وع دددى أثرادددا اضددد ر خروشدددوف للدددى ق ددد  اسدددتدعت ايدددأة ر اسدددة الل

, وأثنداء النءدا  الدذي دار بينده وبدين سوسدلو , اق درح عليده األخيدر ان لفا ته في شبه فييرة الءره والحضور الى مءر الهيدأة

 .  (952)ي,نا   عن فمي  مناصبة باستاناء ر اسة الو راء

 ملناقشدة ذلد  الشدأنق راح, وفي الرابد  عشدر مدن الشدهر نفسده, رفض خروشوف ذل  اا
 
, عءددت الهي دة افتماعدا

 ,
 
وأثندداء اافتمددا  وفهددت الددى خروشددوف ماموعدددة ات امددات مددن بين ددا, التءليددل مدددن ايبددة ااتحدداد السددوفيتي ومكانتدده خارفيدددا

- 1963دارتدده للشددؤون األملانيددة فددي املدددة ن,ياددة التخددب  فددي لدارتدده للسياسددة الخارفيددة  اسدديما فددي األمددم املتحدددة وسددوء ل

, عدددالوة ع دددى  خالفاتددده مددد  الادددين التدددي أدت للدددى فءددددان (953), فضدددال عدددن الضدددعف الدددذي أظهدددرو فدددي املشدددكلة الكوبيدددة 1964

 . (954)حليف لس راتي ي مهم, و,خفاقاته املستمرة في ماا  السياسية الداخلية اسيما في ال,ان  اثقتاادي

                                                           

 ( للمييد عن سياسة خروشوف الداخلية انظر :949) 

R.W. Davies and Melanie Ilic, From Khrushchev (1935–1936) to (1956–1964):construction policy compared, 

In: Jeremy Smith and Melanie Ilic,( Edited), Khrushchev in the Kremlin Policy and government in the 

Soviet Union, 1953–1964, (Routledge, London and new York , 2011), P. 202; 

خروشوف, اارقاه  التوف  ية لت وير ااقتااد الوطري في  ه48ص خروشوف وااتحاد السوفيتي, الدار الءومية لل باعة والنشر , د.ت,

 .1959, تءريرفي املؤتمر الحادي والعشرين, د.ه, 1965-1959ااتحاد السوفيتي 

 (950) John Byrd and Gwen Bird, Op. Cit, P. 32. 

 (951) Archie Brown and Michael Kiser (ed.), Soviet Union since the fall of Khrushchev,( Second Edition , The 

Macmillan Press Led, London, 1978), P. 272.  

 (952) Alex F. Dowlah  And Others ,The Life and Times of Soviet Socialism,(Greenwood Publishing Group, No 

Date )P .166.  

 (953) Archie Brown and Michael Kiser ,Op. Cit,,. PP. 272- 73.  

 للمييد عن سياسة خروشوف اثقتاادية (954)
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, اسديما بعدد ان تعدي  موقفده ع دى اثدر ااىشدءاق الدذي حادل فويأ خروشوف بتل  الد
 
 قاطعدا

 
ل م التدي نفاادا نفيدا

دكلت ل,ندة مؤلفدة مدن سدبعة أعضداء للنظدر فدي قضدية خروشدوف, (955)داخل الهيدأة مدا بدين مؤيدد لده ومعدار 
ُ
, وع دى أثرادا ش

 مددن )سوسددلو   برفنيددف   وسدد,ين  وميكويددان  نيكددواي بودتددورىي   فددوريي فو 
 
 ددوف, ايفددان سدديروف( وع ددى ضددمت  ددال

 ا(956):  اـوةرد  ـع اانه يـة اوـل املظوةـ  الرتم من مساندة بعض األعضداء لخروشدوف اسديما ميكويدان الدذي أشدار قدا ال

لا ان ذلدد  لدددم يمندد  مدددن لقالتددده فددي الن ايدددة بعددد لفدددراء عمليدددة التاددويت داخدددل الهيددأة والتدددي حسدددمت ألربعددة أصدددوات مءابدددل 

أعضاء ايأة الر اسدة )ميخا يدل سوسدلوف  ليونيدد برفنيدف  ونيكدواي بودتدورىي  و وسد,ين (  ثالثة, واكذا تمكن  مالؤو

 .(957)1964من لفبارو ع ى التنا   عن فمي  مناصبه, وتءديم استءالته في الراب  عشر من تشرين األو  

واايدة الهددف   ان من الوااز, أن فمي  اات امدات التدي وفهل دا ايدأة الر اسدة لخروشدوف  اندت عبدارة عدن ح د)

من ا لضعاف مكانته تمهيدا لإلطاحة به. لذا  يمكدن ان نادف عمليدة لقالدة خروشدوف ع دى اث دا مدؤامرة دبرادا برفنيدف مد  

اتباعه تحدت لطدار الخدرومل عدن املسدار الشديوعي, ومدا يدد  ع دى ذلد , التادري  الدذي أدلدى بده السدفير السدوفيتي فدي واشدن ن  

 Anatoly Dobrynin1919-2010)اندداتولي دوبددرينين 
 
:  اقــد ك وــل  اــروو ( فددي الخددامم عشددر مددن تشددرين األو  قددا ال

, وبعدد (958)راد ادضـ   املةوـب ااسي  ـ ي األا اـي د هـم مـا ىططـرا اهـ  روييرهـ   ـع راـل م ةـ   >ااقة    قيقيـة

اسديما تلد  التدي يومين من اقالته, دانت نحيفة اليرافدا , سياسات خروشوف, بفعدل الءدرارات املت ,لدة وتيدر املدروسدة, 

 . (959)خات ال,سلي  النووي, والتي اددت النظاه الشيوعي وثارت الدو  األعضاء في ميثاق وارشو

بادددرف النظددددر عددددن األسددددباب التددددي أدت للددددى اثطاحدددة بخروشددددوف, لا ان سياسددددته حيددددا  الدددددو  الغربيددددة  اسدددديما 

ثير  مباشدر ع دى ميثداق وارشدو,  دون املانيدا  اندت بمثابدة ,  دان لهدا تدأ ( New Rappelo ) أملانيدا ااتحاديدة والتدي ُعرفدت بدد

بولنددا وفمهوريدة أملانيدا الديمءراطيدة, اسديما , رحبدت دو  امليثداق بءدرار لقالتدهالخ ر الددا م الدذي يحددق بامليثداق, لدذل  

فددددي  افومو دددد  عن طريددددق التاددددري  الددددذي أدلددددى بددددهذلدددد ,اللتددددان عملتددددا ع ددددى تعييددددي سياسددددات م داخددددل امليثدددداق وخارفدددده, واتضددددز 

سياسددددة والددددذي  ددد,  ف  دددا   1964ال,لسدددة التدددي عءدددددت ا الل,ندددة املر ييدددة للحدددديب البولنددددي فدددي األو  مددددن تشدددرين الثددداىي 

خروشوف ومواقفه حيا  الءوا النووية متعددة اثطراف  فضدال عدن صدراعه مد  الادين والتدي فعلدت مدن امليثداق عرضدة 

, ثددم بددّين موقفدده مددن (960)  ى فددي األمددور التددي تمددم ماددالز الحدديب الشدديوعيللخ ددر, لددذل  دعددا للددى ال ر يددا مددن وفهددة نظددرو ع دد

                                                                                                                                                                                     
 Martin McCauley ,(Studies in Russian and East European History),  Khrushchev and the Development of 

Soviet Agriculture_ The Virgin Land Program, 1953–1964, (Palgrave Macmillan,  UK 1976), P. 107-47. 

 وأيفان سيروف وفو وف.الى فان  خروشوف.  انظر:  وقف  ل من ميكويان  (955)

Archie Brown and Michael Kiser ,Op. Cit, PP. 273. 

(956)  Archie Brown and Michael Kiser, Op. Cit, P. 272.  

 (957) Martin Malian, The Soviet Tragedy : A History of Socialism in Russia, 1917-1991(The Free Press, 

London new York -2014) ; Milan W. Svolik, The Politics of Authoritarian Rule,(University of Cambridge 

Press, US,2012) P. 98.  

(958)  Quoted in: Laurien  Crump, Op. Cit. P. 117.  

(959)  Quoted In: The New York Times,  16,October, 1964.   

(960) Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965, P.12  



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  255  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

:  ع اارال اا م ك د اد  ااسر يل  ا  اهم ااداىةية  ع ا ط  ـة يخ ر,ـر   كـ د ح يهروي ظـ   اـ  اه  لقالته قدا ال 

 . (961)احو صة ا اك  إوه   ددم ا او ا ا اة 

ار اثقالددددة, اسدددديما اوليراخددددت الددددذي حدددداو  تاربددددة حظدددده مدددد  وفددددي السددددياق نفسدددده, رحبددددت أملانيددددا الديمءراطيددددة بءددددر 

خليفته ليونيد برفنيف, من افل تحءيق بعدض املكاسد , فبعدد مدرور حدوالي سدتة ايداه مدن لقالدة خروشدوف, بعدث برسدالة 

ءضدددايا الدددى برفنيدددف دعددداُو ف  دددا الدددى األخدددذ بمبدددادرة أملانيدددا الديمءراطيدددة بشدددأن عءدددد افتمدددا  الل,ندددة ااس,شدددارية ملناقشدددة ال

النوويددة والوصددو  الددى عءددد معاادددة شدداملة للسددالح النددووي, اسددديما بعددد ان ن حددت الاددين فددي تاربل ددا النوويددة األولددى التدددي 

, ممددا يعرددي ان حيددا ة الاددينيين للسددالح النددووي فددي ذروة اانءسدداه (962) 1964أفرت ددا فددي السددادس عشددر مددن تشددرين األو  

د ت ديدا مباشرا –السوفيتي  ملوسكو وحلفا  ا من دو  امليثاق, واذا ما لم تحبذو الءيادة السوفي,ية ال,ديدة  الايري, ُيعل

. وبدذل  تكدون ت لعدات اوليراخدت قددد 1964التدي سدرعان مدا داندت تلد  التاربددة, فدي الخدامم عشدر مدن تشدرين الثدداىي عداه 

 .(963)ه في عهد خروشوفتوافءت م  الءيادة السوفي,ية  اسيما في مسا ل السياسة الخارفية, عكم ما  انت علي

-Otto Winzer 1902 وع دددى صدددعيد  ذي صدددلة, أشدددار نا ددد  و يدددر خارفيدددة أملانيدددا الديمءراطيدددة )اوتدددو ويةدددار

عددن اسددتعداد حكومتدده للددذااب الددى موسددكو ع ددى الفددور ثفددراء املشدداورات األوليددة مددن افددل الحاددو  ع ددى موافءددة  (1975

 توعياادر عاااإاالجتماااعت تحاات  عءددالضاا ع ىلااج برجنياا  ل خااتاولبر د حاااولبرفنيدف لعءدد افتمددا  الل,ندة, ومدن فانبدده فدق

  (.964)الدولتين بعدما أصا  ا التاد  في عهد خروشوف العالقات الثنائية بين

مددن الوااددز أن اوليراخددت أراد أنل ددا  وفددود برفنيددف لياعددل مددن افتمددا  الل,نددة ااس,شددارية أداة لتعييددي وضددعه 

حاو   س  الدو  األعضاء عن طريق مسودة بعث   ا للى  عماء دو  امليثاق, اق رح الخاص داخل امليثاق, في ذات الوقت 

  مدن افدل اتخداذ موقدف موحدد ضدد ت لعدات النداتو النوويدة قبدل 1964ف  ا عءدد افتمدا  الل,ندة فدي أواخدر تشدرين الثداىي 

الدا مة املتعلءة فدي مسدا ل السياسدة .  ما اق رح تفعيل دور الل,ان (965)لفراء األخير افتماعه امليم  عءدو في  انون األو  

                                                           

(961 )  Ibid., PP. 12-13.  

في نحراء لوب نور  1964ن حت الاين في الءياه بأو  تاربة لها  ع ى السالح النووي وذل  في السادس عشر من تشرين ااو  عاه  (962)

ث الدو  الحا ية ع ى السالح النووي, م  ذل  فءد أصدرت في من ءة شين  ياىغ, وبذل   تكون الاين قد دخلت   رف خامم من حي

 دعت فيه الى الحظر الشامل  للسالح النووي,   ما اشار البيان ان الاين لم تكن في اي وقت 
 
الحكومة الاينية في يوه التفاير بيانا

دفا  عن النفم فء  . للمييد عن وتحت اي ظرف تنوي استخداه السالح النووي , و,نما اختارت ان ت وير ذل   السالح لغر  ال

 التاارب النووية الاينية انظر : 

Bulletin of the Atomic Scientists, A journal Of  Science And Public Affairs, No,3, November, 1966, P.12;  

Nuclear China, In China today, http://www.chinatoday.com.cn, The site was accessed on 20/6/2019. 

(963)Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear Nonproliferation, 1963–1965, P.14. 

(964 )   Letter from Ulbricht to WP leaders, 21 October 1964, SAPMO-BArch, DY 30/ 3387, 104–7. Quoted In: 

Laurien  Crump, Op. Cit. P. 118. 

(965 )   Laurien  Crump, Op. Cit. P. 118. 

http://www.chinatoday.com.cn/
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الخارفية والتي  انت شبه متوقفة منذ تشكيل امليثاق, وع ى الرتم من موافءته ع ى عءد افتما  الل,نة ااس,شارية؛ لا 

لن برفنيددددف قدددداه بتددددذ ير اوليراخددددت ان قددددادة ميثدددداق وارشددددو ا خددددرين يمكددددن م لضددددافة مددددواد للددددى فدددددو  اثعمددددا , وع ددددى اددددذا 

د أصددب  ألملانيددا الديمءراطيددة شددان  بيددر فددي سياسددات امليثدداق, عءدد  قيدداه اوليراخددت ب,سددليم مسددودة للددى الدددو  األسدداس فءدد

األعضاء يدعو ف  ا الى عءد افتما  الل,نة, مما يعردي ان عمليدة اتخداذا الءدرار فدي ادارة امليثداق لدم يعدد خاصدا فدي السدوفيت 

 .(966)وحدام, وان عملية  ب  فماح األملان باتت صعبة

وفددق مددا تءددده يمكددن وصددف اثطاحددة بخروشددوف بمثابددة فرصددة لألملددان الشددرقيين أن يعددي وا اسدديما فددي األسددابي  

األولى من عهد برفنيف مكانل م داخل امليثاق, ووسيلة يمكن بواس ل ا  يادة ىشاطات م الخارفية بعد ان عمل خروشدوف 

ز أملانيدا الديمءراطيدة أ ثدر مدن تيرادا مدن دو  امليثداق,  مدا ع ى تح,يمها, لذل  فان قرار لقالدة خروشدوف قدد فداء فدي صدال

وفدددد اوليراخدددت ان تاددداوب برفنيدددف مددد  سياسدددته قدددد ي,دددي  لددده ذلددد  الحادددو  ع دددى الددددعم السدددوفيتي فدددي تحءيدددق ت لعاتددده, 

 اسيما فيما يخ  ااع راف بأملانيا الديمءراطية دولة مستءلة. 

م مددددن ال رحيدددد  ال,مدددداعي الددددذي أبدتدددده الدددددو  األعضدددداء مددددن لقالددددة أمددددا بالنسددددبة لدددددو  امليثدددداق األخددددرا, فع ددددى الددددرت

خروشددوف, ن,ياددة سياسددة التءددارب التددي اتبعهددا مدد  أملانيددا ااتحاديددة, التددي وفدددوا ف  ددا عددودة الل ديدددات األملانيددة مددن فديددد, 

اسديما بعدد تيايدد نفدوذ  مثلما  انت عل  ا قبل تشدكيل امليثداق, لا ان لقالتده قدد أحددثت تحدوا فدي توفهدات الددو  األعضداء,

 . (967)اوليراخت داخل امليثاق, األمر الذي دف  بعضها, اسيما رومانيا وتشيكوسلوفا يا للى لتبا  سياسة  املعارضة 

ففددددي مددددا يتعلددددق برومانيددددا, فءددددد حددددددت موقفهددددا مددددن لدارة موسددددكو للميثدددداق, فددددي التاددددري  الددددذي أدلددددت بدددده الل,نددددة 

, بإصدداراا مدا يعدرف بدد)بيان 1964د اختتاه افتماعها في الثاىي والعشدرين مدن نيسدان املر يية لحيب العما  الروماىي عن

فضددددال عددددن ذلدددد , فءددددد منحددددت لقالددددة خروشددددوف فرصددددة أخددددرا للءيددددادة الرومانيددددة, لتعييددددي موقفهددددا تادددداو  .(968) ااسددددتءال (

الددذي تءدده بدده اوليراخدت, والءاضدد ي  واتضددز ذلد  فددي اع راضدها ع ددى ااق دراح موسدكو, والنفددوذ امل اايدد املانيددا الديمءراطيدة,

, موعدددا اىعءدداد افتمددا  الل,نددة ااس,شددارية مليثدداق 1964بتحديددد يددومي السددادس والسدداب  والعشددرين مددن تشددرين الثدداىي 

ددان ااع دددرا   وارشدددو, مدددن افدددل مناقشدددة بعدددض الءضدددايا العامة,اسددديما مسدددالة تسدددلي  أملانيدددا الغربيدددة بالسدددالح الندددووي, و د

( قا مدا ع دى عددة Maurer Gheorghe Ion  1903-2000 مدورير فدوريي )أيدون  ,الدبلوماسد ي ا فداء بدهالروماىي وفءا ملد

دان يددتم بواسدد ل ا عءددد اافتمددا ؛ ان الرومددانيين أرادوا معرفددة البنددود املوفددودة ع ددى فدددو   امددور مددن بين ددا ال ريءددة التددي  د

الءيددادة الرومانيددة بددان يكددون موعددد اافتمددا , بعددد  اثعمددا  فددي الوقددت ايحدددد ليسددتعدوا لهددا بشددكل فيددد, فضددال عددن رتبددة

 .(969)افتما  حلف شما  ااطل  ي وذل  ملعرفة الءرارات التي سيخرمل   ا الحلف  اسيما ما يخ  السالح النووي

                                                           

(966 )  CIA Documents, the Warsaw Pact and its role in managing the affairs of the Soviet bloc, Doc. No. 8, 

Declassified in 1996, P. 26.  

(967 )   John Byrd and Joan Byrd, Op. Cit , P.32.   

 الراب  .انظر: الفال ( 968)

(969) Mircea Munteanu , Sursa anterioară (ed.), Romania and the Warsaw Pact, 1955-1989, vol. 1 (Washington: 

The Internal War Project of Internal History, 2002) P. 91. 
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  اد مــا ااضــ روم دقــد اجويــ ل اظــران ع ددى مددا يبدددو ان ااع ددرا  الرومدداىي قددد فدداء بنتا ادده, لذ أشددار ويةددار :

اادرل األدض    ع راو,ره ما اجل اا ش رو اضي د ول   اجوي ل ااة ظة االا ش وية  ع إيلـ ة مراـف رزوا  ى وجية 

.  وفددي العاشددر مددن (970)  مشــ" ك إزا   ظــ م  اــرو  مل ويــ  اال ح ةيــة ااظرريــةا ريفضــل اد يةــرد  ــيا إطــ و األمــم املوحــدو

دددانون األو , عءددددد افتمددددا  لنددددواب و راء خارفيددددة دو  امليثدددداق فددددي مدي نددددة وارشددددو, وفددددي اافتمددددا  ايددددد نا دددد  و يددددر الخارفيددددة  د

السددددوفيتي و دددددذل  نددددواب الددددددو  األخددددرا دعدددددوات ويةددددار, فيمدددددا يخدددد  اتخددددداذ موقددددف مشددددد ر , باسددددتاناء رومانيدددددا, لذ طالددددد  

 بومبيليو مكوفي نا   و ير الخارفية الروماىي, بمشار ة فمي  املراقبين,اسديما, الادين فضدال عدن توفيده دعدوة للدى ألبانيدا

من افل املشار ة في افتما  الل,نة ااس,شدارية, بيدد ان م الد  مكدوفي فو  دت باانتءداد مدن قبدل الددو  األعضداء اسديما 

 .(971)من نا   و ير الخارفية البولندي

في ضوء ما تءده, يتضز ان افتما  وارشو  ان بمثابة خ دوة فدي توطيدد وتعييدي التعداون فدي العالقدات السدوفي,ية 

لديمءراطيددددة, واتضددددز ذلدددد  فددددي اليددددوه التددددالي مددددن اافتمددددا , حيددددث التءددددى  ددددل مددددن ويةددددار بنا دددد  و يددددر الخارفيددددة األملانيددددة ا –

بشكل منفرد, وناق, ااثنان عدة أمور من ضمن ا, ااق راح الذي تءدمت به أملانيا بشأن لفدراء  Sørenالسوفيتي سورين 

ة  ومدددن فانبددده, فءدددد ايدددد برفنيدددف تلددد  الخ دددوة وأشدددار بعدددض اثصدددالحات داخدددل امليثددداق, عندددد افتمدددا  الل,ندددة ااس,شددداري

 .(972)":  يح غع تتديل هي ل  جه و امليث و رمنه  ااق فد األدلىقا ال

وفددددت رومانيددددا, ان الءيدددادة األملانيددددة واسددديما اوليرخددددت, قدددد عمددددل ع دددى اسددددتغال  نفدددوذو لياددددب  مرفعدددا أساسدددديا 

ارضدة, وذلد  عدن طريدق ااع درا  ع دى املء رحدات التدي تءدده   دا, وذلد  داخل امليثاق, األمر الذي دف    دا للسدير باتاداو املع

:   اد لثرددي تحويددل ميثدداق وارشددو للددى أداة بيدددو, اسدديما بعددد ان نددا  اوليرخددت دعددم برفنيددف, واددذا مددا شددار لليدده مددورير قددا ال

 .(973)املح رالل ااسر ي ية ا ي ةو اطر ه ك ول مح طة 

رومددانيين فرصددة مناسددبة للتحددر  وبحريددة أ ثددر داخددل امليثدداق, واتضددز وباددورة عامددة  منحددت لقالددة خروشددوف, ال

بددددين ااتحدددداد السددددوفيتي والاددددين, واددددذا مددددا أ دتدددده الخارفيدددددة  -الوسددددي   –ذلدددد  فددددي سدددد ي الءيددددادة الرومانيددددة الءيدددداه بدددددور 

ب  ـع مةـةحة اوظـ   سـ ى ح تـل املظ اشـ ل ةاىـل ااة ظـة االا شـ وية  ةـالرومانية فدي رسدالة بعدث   دا للدى بكدين ذ درت "

. وع ى مدا يبددو ان الءيدادة الرومانيدة  اندت تءادد مدن وراء تلد  الخ دوة, لعداله الادينيين بدالعودة الدى (974)ااتيل املش" ك 

                                                           

(970) Laurien Crump, Op. Cit, P. 120. 

 (971 )  Dennis Deletant and Mihail Ionescu, Op .Cit. P. 15; Douglas Selvage, The Warsaw Pact and Nuclear 

Nonproliferation, 1963–1965, P.21. 

 . وللمييد عن الدعوات األملانية السوفي,ية ثصالح ميثاق وارشو. أنظر: 1965 ان من املءرر عءد اافتما  في  انون الثاىي عاه  (972)

P. H. P, Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (Leonid Brezhnev), Recent 

Records, Dok Nr. 54, Januar 1965. PP.1-6. 

(973 )  Mircea Munteanu , Sursa anterioară, Op. Cit,  P. 97.  

(974) P. H. P, National Historical Central Archives of Romania, Minutes of the discussions between the 

Romanian party and government delegation and the Chinese party ,  Moscow,  Doc . No, 70, 8 Nov 1964, P. 

72.  
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   و يـة موقعهم ومكانل م  مراقبين داخل ميثاق وارشو, اسيما بعدد ان  عمدت الءيدادة السدوفي,ية ال,ديددة عدن رتبل دا فدي

دت مدن وراء ذلد  تعييدي وضدعها داخدل امليثداق, عدن طريدق تعاوث دا مد  الءيدادة الادينية, فدي   أو ربمدا أرا(975)صـفحة جديـدو 

األملددداىي, لكدددن مددد  ذلددد  فءدددد تااالدددت الءيدددادة الادددينية دعدددوات رومانيدددا, واأل ثدددر من دددا, ان الءدددادة  –ظدددل التءدددارب السدددوفيتي 

 .(976)   وف  ااول هل      تد اقر  ى ر,ر  الاينيين قد اشتكوا من تلء  م :

اسدددتدعى ر دديم الددو راء الرومدداىي فورفيدددو ديددج, فددي أواخددر  دددانون  لددم يءتاددر اامددر عنددد ادددذا الحددد, لذ سددرعان مددا

األمر الدذي  من رومانيا, سوفيتياألو , السفير السوفيتي في بوخارست, وطل  منه سح  مس,شاري فها  ااستخبارات ال

ع ددى السياسددة التددي فرضددل ا موسددكو ع ددى دو  امليثدداق, واتضددز  , ثددم  ادت رومانيددا مددن معارضددل ااتضدد  الءيددادة السددوفي,ية

دانون الثدداىي  Nicolae Ceausescu 26ذلدد  بشددكل ف ددي عندددما تولى)نيكددواي تشاوشيسددكو  دانون األو   25-1918 د  د

ا (    عامة الحيب الشيوعي الروماىي, خلفا ل,ورفيو ديج, ومنذ ذل  التاريخ, بددأت رومانيدا تييدد مدن مظداار تحددي 1989

 
 
ملوسددكو, بفعددل السياسددات التددي فرضددل ا ااخيددرة ع ددى امليثدداق, اامددر الددذي دفدد  الءيددادة الرومانيددة الخددرومل مددن امليثدداق احءددا

(977). 

باددورة عامددة  لذا تر نددا طبيعددة العالقددة داخددل ميثدداق وارشددو ومددا تعرضددت لدده مددن ادديات وانتكاسددات  ودخلنددا فددي 

لبحددث  ناددد ان ااناددا ات العسددكرية التدي اسددت ا  ااتحدداد السددوفيتي ومددن تحليدل عناصددر قدرتدده ااسدد راتياة اثندداء مددة ا

 باملءارنددة مدد  املددددة اليمنيددة التددي اسددتغرق بندداء تلدد  الءددوة العسددكرية العمالقدددة 
 
ورا دده دو  امليثدداق ان يحءءواددا  ُيعددد اناددا ا

 وتحديث ا  واسيما في اي,ا  النووي. 

كل معدددالم الحضدددور السياسددد ي املتميدددا مليثددداق وارشدددو ع دددى السددداحة ومدددن الضدددروري ااشدددارة للدددى مدددا ىعتءدددد أنددده يشددد

الدولية؛ فامليثاق ا تفوته مناسبة لا ورس,ل ف  دا مواقفده وتوفهاتده ا اءادا عدن طريدق ل,نتده السياسدية ااس,شدارية مندذ 

عددددن طريددددق منتاددددف الخمسددددينيات ملعال,ددددة قضددددية اامددددن األوربددددي  و يفيددددة تخفدددديض حدددددة التددددوترات العسددددكرية فددددي اوروبددددا 

ددان مدددن ابدددر  ادددذو املء رحدددات الددددعوة للدددى أقامدددة من ءدددة مةاوعدددة السدددالح  املء رحدددات العديددددة املتتاليدددة فدددي ادددذا املضدددمار  و د

مدن فدي 1957النووي في وس  أوروبا عاه 
ّ
. ولكدن يبددو ان املشدكلة اعمدق مدن مادرد تءدديم مء رحدات  ألن عءدد املوقدف تك

ااطل دد ي  واددذو الثءددة ا تتعددي  بإيادداد من ءددة مةاوعددة السددالح أو تيددرو؛ فهددي  أ مددة الثءددة بددين ميثدداق وارشددو وحلددف شددما 

نفسية ا تتحءق لا  ن,ياة لتادرفات وخيدرات حءيءيدة يكدون مردوادا اايادابي ع دى سدلو  اطرافهدا  وادذا مدا ا يبددو ان 

 ال رفين قد ن حا في تحءيءه حينذا . 

 

                                                           

 (975) Laurien Crump, Op. Cit, P. 85. 

 (976) P. H. P, National Historical Central Archives of Romania , Meeting between Bodnaras and Liu Fan, Doc. 

NO 5,  12 December 1964, P.  187. 

 (  للمييد عن تحدي شاوشيسكو للخرومل من ميثاق وارشو أنظر: 977)

P. H . P, Romania and the Warsaw Pact: Documents Highlighting The Gradual liberation of Romania from The 

Warsaw Pact, 1956-1989, (Edited), by Dennis Deltant, Mihil Ionescu, and Anna Lusher, Vol, 1-3, No. 62, 

March 2004,PP.90-185. 
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 احو  يـــــــة
  



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية

  260  

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

ي    ا مانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

 الخاتمددددة

 روحة للى ماموعة من ااستنتافات يمكن لفمالها ع ى النحو األتي:توصلت األط

 ددددان ع ددددى ااتحدددداد السددددوفيتي الحفدددداظ ع ددددى املك,سددددبات التددددي حءءهددددا بعددددد ث ايددددة الحددددرب العامليددددة الثانيددددة, اسدددديما   -

ن وفدود املك,سبات اثيديولوفية في ىشرو للنظم الشيوعي في ال,يء الشرري من الءارة األوربية, لذل   ان ابد م

 منظمة او معاادة أمنية فماعية يمكن بواس ل ا الحفاظ ع ى تل  املك,سبات وديمومل ا.

مددددددن وفهددددددة نظددددددر سددددددوفي,ية, تعددددددد أوروبددددددا الشددددددرقية لضددددددافة  بيددددددرة لإلسدددددد راتياية العسددددددكرية, اذ ل املددددددا نظددددددر لل  ددددددا  -

ه ف  ا لحماية مناطق نفوذو السوفيت ع ى أث ا من ءة عا لة, لذل   ان ابد من وفود صيغة قانونية لبءاء قوات

 من فهة, والل ديدات الت لعات التي يمثلها حلف شما  األطل  ي من فهة أخرا.

كل  نظير لحلف شما  األطل  ي, بيد انه لم ُيشكل بالضد منه, و,ن  دان  دذل    -
ُ
ا يخفى أن ميثاق وارشو قد ش

اادة, التي أشارت للى س   توقي  امليثاق,  ان ملا تأخر أل ثر من سّت سنوات, وما عي  ذل  ما ورد في ديبافة املع

ن,ياة للتاديق ع ى اتفاقية باررم, ودخو  أملانيا ااتحادية للى حلف شما  األطل  ي. وع ى اذا النحو تناس  

, وبددددورو فءدددد وفددده 
 
 مددد  ال,هدددود الراميدددة للدددى توضدددي  ا ثدددار امل رتبدددة ع دددى لعدددادة تسدددلي  أملانيدددا مادددددا

 
توقيعهددا تمامدددا

 ضروريا.ااتحا
 
 د السوفيتي تل  ال,هود نحو دو  أوروبا الشرقية, بان وفود تحالف عسكري أصب  أمرا

, بددل  ددان ثتددرا  دفاعيددة ت دددف للددى صددد   -
 
 عدددا يا

 
لددم ياددد ااتحدداد السددوفيتي فددي التحددالف األطل دد ي حين ددا تحالفددا

حددو  للددى تحددالف ذي طدداب  ا,ددومي التوسدد  السددوفيتي فددي فهددات أوروبددا, لكددن بدعوتدده انضددماه أملانيددا ااتحاديددة ت

عدادي, األمر الذي أثار مخداوف السدوفيت ودو  أوروبدا الشدرقية, ممدا دفد  بالءيدادة السدوفي,ية لىشداء نظداه امردي 

 تبادلي, لتعييي األمن السوفيتي وامن حلفا ه في املن ءة.

ددكل بنداء ع ددى ماموعددة اف راضدات سددوفي,ي -
ُ
ة فددي ان الغرب,اسدديما, يمكدن ان نضدد  احتمددا  ان ميثداق وارشددو قددد ش

, لذ لددم يحددددي ادد ي مدددن اددذا الءبيدددل, ولدددم 
 
أملانيددا ااتحاديدددة, قددد ت دددافم ألفددياء الشدددرقية, وبالتددالي بءدددى اددذا اف راضدددا

دان محدددود, واددو ذو طبيعددة دفاعيددة  يختيددر قددادة امليثدداق خددارمل حدددودو, لددذا فددان املبدددأ العسددكري مليثدداق وارشددو  د

 ق لم يشار  بأي أعما  عسكرية خارمل حدود الكتلة الشرقية. محضة  وما يدّ  ع ى ذل  أن امليثا

ُعدددد ميثددداق وارشدددو بمثابدددة نءلدددة نوعيدددة فدددي السياسدددة الخارفيدددة السدددوفي,ية, لذ عمدددد ااتحددداد السدددوفيتي للدددى تغييدددر  -

ااو دو  أوروبا الشرقية, ع ى أساس التعاون والتباد  املش ر , من خدال  عءدد املعااددات وت ويرادا, 
ُ
سياسته ت

سيما العسكرية من ا بناء ع ى ماموعة توصيات, من ا ان أي حرب س,ندل , لنما في حرب تحالفدات, لدذل   دان ا 

 ابد من توثيق ُعرا التعاون داخل الكتلة الشيوعية عن طريق تشكيل التحالفات ال,ماعية. 
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لدددو  أوروبددا الشددرقية فدداء تشددكيل امليثدداق ثتددرا  دفاعيددة, لذ رتدد  ااتحدداد السددوفيتي و ددذل  الحددا  بالنسددبة  -

ع ددددى ضددددرورة ليادددداد منظمددددة أو تحددددالف يعمددددل ع ددددى تددددوفير الحمايددددة ع ددددى الشددددري  الحدددددودي, اسدددديما, مدددد  مندددداطق 

 لعءدد اافتمدا , لإلشدارة للدى -التماس ما بين ااملانتين وخ  اودر
 
نيم, لذل  وقد  الخيدار ع دى بولنددا لتكدون مءدرا

 من الحرص ع ى وحدة وسالمة أراض ي أوروبا الشرقية .الدو  األعضاء ان تر  تشكيل امليثاق ناب  

بددد  الددو  الغربية,اسدديما,الوايات املتحددة األمير يددة فدي السددنوات الخمدم األولددى, مدن تشددكيل امليثدداق أي ردة  -
ُ
لدم ت

فعل, لكونه لم يكن يشكل خ را في وفهة نظراما, وعد بمثابة ت ويرا للمعاادات الثنا ية التي سبق وان ابراما 

اتحدددداد السددددوفيتي مدددد  دو  أوروبددددا الشددددرقية أثندددداء وبعددددد الحددددرب العامليددددة الثانيددددة, لكددددن مدددد  تادددداعد حدددددة الحددددرب ا

البدددداردة بددددين املعسددددكرين والتفددددوق الددددذي أظهددددرو امليثدددداق اسدددديما فددددي أ مددددة بددددرلين, والسددددالح النددددووي, دفدددد  بالوايددددات 

 .املتحدة ودو  حلف شما  األطل  ي ع ى وض  امليثاق بنظر ااعتبار

ر  بشكل مباشر من قبل ااتحاد السوفيتي ع ى دو  أوروبا الشرقية, وان  انت انال   -
ُ
 ان ميثاق وارشو قد ف

بعض النءاشات حوله, بيد اث ا  انت شكلية, اذ سبق وان عدت مسودة املعاادة من قبل ااتحاد السوفيتي, م  

اذ رفددددد  مدددددن شدددددأث ا اسددددديما, بولنددددددا وأملانيدددددا ذلددددد  فءدددددد عددددداد امليثددددداق بدددددبعض النتدددددا ج ااياابيدددددة ع دددددى تلددددد  الددددددو , 

 الديمءراطية, من  وث ا بيدق بيد ااتحاد السوفيتي للى دو  شريكه له.

ع ددى الددرتم مددن ان دو  أوروبددا الشددرقية لددم يكددن أمامهددا مددن خيددار سددوا اانضددماه للددى ميثدداق وارشددو, بيددد اندده عدداد  -

 ا يددر عل  دا بددبعض النتددا ج, اسدديما, فيمددا يخد  ال رتيبددات األم
 
نيددة ال,ماعيددة, لذ مددن  امليثداق الدددو  األعضدداء قدددرا

من وسا ل الدفا , أ ثر مما  انوا يحالون عليه من مواردام الخاصة,  ما عد امليثاق بمثابة ضمانة سدوفي,ية 

لتدددأمين حددددود أوروبدددا الشدددرقية, اسددديما فدددي فهدددات أملانيدددا الديمءراطيدددة وبولنددددا وتشيكوسلوفا يا,بسددد   طبيعل دددا 

 ودية م  أملانيا ااتحادية.الحد

رحبددددت بعددددض دو  أوروبددددا الشددددرقية بعءددددد امليثدددداق, لذ وفدددددت بدددده املددددالذ األخيددددر مددددن الخ ددددر الددددذي  ددددان ُيحدددددق   ددددا,  -

فألبانيا وفدت به ضرورة ابد من ا للتخل  من الخ ر اليوتوسالفي, و دذل  الحدا  بالنسدبة لرومانيدا وانغاريدا, 

 لف شما  األطل  ي, لذ  انت بحافة للى تدعيم موقفها.  التي  انت بمثابة دو  موافهة م  ح

ددان بمثابدددة املؤسسدددة الدوليدددة  - مدددن أثدددار امليثددداق ااياابيدددة ع دددى الددددو  األعضددداء, اسددديما, أملانيدددا الديمءراطيدددة, انددده  د

 الوحيدة التي اع رفت بأملانيا الديمءراطية.

تشدددددكيالته وتنظيمدددده الهيك دددددي ونظامددددده ُعددددد امليثددددداق بمثابددددة مؤسسدددددة سددددوفي,ية خالادددددة, واتضدددددز ذلدددد  مدددددن خددددال   -

مدددن  للدددددو  
ُ
الدددداخ ي واثداري, اذ شدددغل املدددوظفين السدددوفيت فميددد  املناصددد  اثداريدددة والعسدددكرية, فدددي حدددين لدددم ت

 
 
األعضدداء اي مناصدد  وان  انددت انددا , فهددي ا تتعدددا فددي  وث ددا مناصدد  اسددمية أو شددرفية, األمددر الددذي ولددد نفددورا
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اء مثل بولندا وأملانيا الديمءراطية, للم البة بإفراء اثصالحات داخدل امليثداق حيا  امليثاق, ودف  ببعض األعض

 للحد من الهيمنة السوفي,ية

ددان ااتحددداد السدددوفيتي املسدددتفيد األ يدددر مدددن تشدددكيل امليثددداق, اذ مدددن  امليثددداق الشدددرعية الكاملدددة فدددي بءددداء الءدددوات  -  د

لخ ر الذي تمثله أملانيا ااتحادية, فضال عدن ذلد , السوفي,ية في دو  أوروبا الشرقية, تحت مظلة حمايل ا من ا

فءدددددددد مدددددددن  امليثددددددداق ااتحددددددداد السدددددددوفيتي, اثطدددددددار الءدددددددانوىي فدددددددي تمثيدددددددل الددددددددو  األعضددددددداء ع دددددددى طاولدددددددة املفاوضددددددددات 

الدبلوماسددددية, اسدددديما, بعددددد التغيددددرات التددددي أحدددددثل ا اتفاقيددددة بدددداررم ومسددددالة تسددددلي  أملانيددددا, لددددذل  يمكددددن وصددددف 

 وة لألماه في طريق ضمان ااتحاد السوفيتي لهيمنته ع ى دو  أوروبا الشرقية .امليثاق ع ى انه خ 

مارس ااتحاد السوفيتي بواس ة امليثاق دورو الرقابي ع ى حلفا ه من دو  أوروبا الشرقية, أ ثر من دور امليثاق  -

 في  ونه وسيلة ثدارة األ مات العسكرية والدبلوماسية الخارفية.

ي السنوات الخمم األولى من تكوينه بأي اىس,اه عم ي م  الدو  األعضاء, اسيما, في املسا ل لم يتمت  امليثاق ف -

العسكرية اذ لم يالحو اي تدريبات او مناورات عسكرية مش ر ة, فضال عن ذل , ان الدو  األعضاء لم تتحمل 

 وااحا حيا  امليثاق, تومل ب
 
اانتفاضات التي شهدت ا بولندا السياسات التي  انت تفرضها موسكو, مما ولد نفورا

 وانغاريا وم البل ا بالخرومل من امليثاق.

 للددددور الدددذي قدمددده  -
 
, نظدددرا

 
 ملادددالحه الدوليدددة, وادددذا مدددا ناددددو امدددرأ طبيعيدددا

 
فيدددر ااتحددداد السدددوفيتي امليثددداق خدمدددة

األعضداء تدض ااتحاد السوفيتي  دولة لس راتياية, فدان أسدلحته وأموالده التدي سدخراا للميثداق, دفعدت بالددو  

 النظر عن الكثير من األمور,اسيما, مسالة الءيادة العليا,وشكل النظاه الداخ ي للميثاق.

اظهددر امليثدداق اندده  ددان أ ثددر فا دددة وأاميددة فددي فوانبدده السياسددية والدبلوماسددية مددن العسددكرية, لكددن ا ينفددي ذلدد   -

 فوار امليثاق العسكري, الذي تشكل ع ى أثرو. 

العسكرية مليثداق وارشدو أث دا قدد اعتمددت اعتمدادا  ليدا ع دى املؤسسدة العسدكرية السدوفي,ية, يالحو في املنظومة  -

ملا قدمته من معدات عسكرية ونفءات, األمر الذي أليه السوفيت تبعات مادية بااظدة, فءدد أوادحت التءدارير, 

دددان يددددورد الددددى دو  امليثدددداق  ميددددات اا لددددة مددددن الاددددواريخ اثسدددد رات ياية واملعدددددات, تفاوتددددت ان ااتحدددداد السددددوفيتي  د

 قيمل ا ونوعيل ا طبءا ألاميل ا اثس راتياية وال,غرافية. 

تمكددن ميثددداق وارشدددو مددن تحشددديد قدددوة عسددكرية متنوعدددة الءيدددادات وذات تسددلي  عددداٍ  أخدددذت مكانل ددا فدددي السددداحة  -

 الدولية, بل است ا  امليثاق بناء ترسانة عسكرية ذات لمكانيات بشرية  بيرة ومعدات متنوعة.
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عند مءارنة املنظومة العسكرية مليثاق وارشو, م  نظيرت ا في حلف شما  األطل د ي, نادد ان قدوات ميثداق وارشدو  -

ددان  ددددر عددددد قواتددده بمدددا يءدددارب الدددد) ثالثدددة ماليدددين فنددددي(, بيدددد ان ذلددد  ا يعردددي ان النددداتو  د
ُ
قدددد تفوقدددت عددددديا, آذ ق

 ع دددددى حسدددددداب امليثدددددداق فدددددي بعددددددض الادددددناعا
 
, بددددددل تفدددددوق نوعيددددددا

 
ت, مثددددددل الادددددواريخ اثسدددددد راتياية وحددددددامالت متدددددأخرا

 ان ميثدداق وارشددو قددد اعتمدد فددي منظومتدده ع ددى الءدوات التءليديددة اسدديما اليريددة, 
 
ال دا رات, واددذا مددا يولددد ان باعدا

 م  بعض التفوق في ال,شكيالت ألخرا  مثل الغواصات النووية. 

دااا ااتحددداد السدددوفيتي ودو  أوروبدددا تءلادددت الءدددوات العسدددكرية للميثددداق بعدددد سلسدددة مدددن التخفيضدددات التدددي أبددد -

, طبءددا لسياسددة التعدداي, السددل ي التددي طرحهددا خروشددوف, ممددا يع ددي 1964-1961الشرقية,اسدديما بددين عددامي 

كل ثترا  سلمية. 
ُ
 ان امليثاق  ان قد ش

 
 ان باعا

ع دى الدرتم ن ز ميثاق وارشو للى حدٍد مدا مدن صدد ت لعدات دو  حلدف شدما  األطل د ي فدي فهدات أوروبدا الشدرقية,  -

 من وفود بعض األحياب في تل  ال,هات ذات امليو  األيدلوفية نحو النظم الرأسمالية مثل رومانيا.

, ن ددز ميثدداق وارشددو مددن لعددادة التددوا ن الدددولي ومندد  وقددو  الحددرب بددين املعسددكرين العمالقددين, اسدديما,  -
 
دبلوماسدديا

ا يخددد  أ مدددة بدددرلين, وقضدددايا الحدددد مدددن اان,شدددار بعدددد النااحدددات التدددي حءءل دددا الل,ندددة ااس,شدددارية للميثددداق فدددي مددد

 النووي .

تمكن ميثاق وارشو للى حٍد ما, في ليااد حدال  ملسدالة انفدراد الوايدات املتحددة وامتال هدا للسدالح الندووي, اسديما  -

بعدددد ناددداح التاربدددة الهيدروفينيدددة السدددوفي,ية, ومدددن خدددال  معااددددة الحظدددر ال,يددددي للسدددالح الندددووي, فءدددد بيندددت 

امليثاق, بان لها الءدرة في استخداه السالح النووي,األمر الذي أثار خشية الوايدات املتحددة ودفعهدا ثث داء  قيادة

 سباق ال,سلز, والدخو  في مفاوضات الحد من اان,شار النووي. 

مل الدد  اظهدر امليثدداق ان الءيددادة السدوفي,ية  انددت حددذرة فددي سياسدل ا فيمددا يخدد  ادارة امليثداق,لذ لددم تندددرمل وراء ا -

 حو  استخداه السالح النووي, و ذل  الحا  في أ مة برلين.  
 
 الكوبية مثال

تميدددا ميثددداق وارشدددو عدددن حلدددف شدددما  األطل ددد ي, ان معااددددة امليثددداق بءيدددت مفتوحدددة أمددداه الددددو  لالنضدددماه لل  دددا  -

 لإليديولوفيددة ااشد را ية فددي
 
عددده حاددراا  بغدض النظددر عددن شدكل نظامهددا السياسدد ي واافتمدداعي, ممدا يعددد ت ددورا

ع ى النظم الشيوعية, خالف التحالف األطل د ي, الدذي تءوقد  ع دى دو  أوربيدة محدددة دون تيرادا. وبدذل  يمكدن 

ان ناف منظمة حلف األطل  ي ع ى أث ا مغلءة, خالفت بعض الشرو  التي فرضل ا األمم املتحددة فيمدا يخد  

ي حدين ذاد   ميثداق وارشدو خدالف ذلد , لذ سدار املنظمات الدولية فدي ان تكدون مفتوحدة أمداه فميد  الحكومدات, فد

 لشرو  األمم املتحدة.
 
 وفءا
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شدداب ميثددداق وارشدددو الكثيدددر مدددن التناقضدددات, أبر ادددا انددده تحدددالف تيدددر متكدددافأ تدددالف مدددن ماموعدددة دو  متبايندددة فدددي  -

 الءوة والح,م, األمر الذي فسز اي,ا  لهيمنة ااتحاد السوفيتي ع ى مامل قراراته واي اته.

مليثاق أساسيات وااحة في تحديد ح,م ومساامات الدو  األعضداء فدي مسدا ل اثنفداق املدالي وتءاسدم لم يض  ا -

ددددان يدددددورد األسدددددلحة الدددددى دو  امليثددددداق, عدددددن طريدددددق البيددددد  مددددد   األعبددددداء, لذ أوادددددحت التءدددددارير ان ااتحددددداد السدددددوفيتي  د

 الفا دة.

 عدددن مسدددارو بعدددد أن تاددداعدت -
 
الاددديري, لذ  -حددددة الخدددالف السدددوفيتي شدددهد امليثددداق فدددي مرحلدددة السدددتينات انحرافدددا

ددات تخدددرمل عدددن ن ددداق السدددي رة السدددوفي,ية, اسددديما التحددددي األلبددداىي والرومددداىي, ممدددا افءدددد ترضددده  بددددأت التحر د

 عدددن ذلددد , أن الادددرا  قدددد انتءدددل للدددى داخدددل املعسدددكر ااشددد را ي 
 
األسددداس فدددي التوحدددد ضدددد الوفدددود الغربدددي, فضدددال

 نفسه .

مدددن مشددا ل واددديات داخليدددة, بيدددد ان ذلدد  ا يمنددد  مدددن ذ ددر اانادددا ات التدددي حءءهدددا ع ددى الدددرتم ممدددا وافدده امليثددداق  -

 اسيما, وانه تمكن خال  مدة وفياة من بناء قوة عسكرية  بيرة أصب  لها شأن  بير في الساحة الدولية. 

لتدددي ن دددز امليثددداق فدددي لثبدددات وفدددودو ع دددى صدددعيد السياسدددية الخارفيدددة, مدددن خدددال  بيدددان مواقفددده حيدددا  الت دددورات ا -

شدددهدت ا السددداحة الدوليدددة, لذ سددداامت الل,ندددة ااس,شدددارية للميثددداق فدددي حدددل بعدددض الءضدددايا العالءدددة, من دددا مسدددالة 

 خفض السالح والحد من ان,شار السالح النووي. 
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 ا فية املة ةو   

  رال: ااق اد ااة يم 

: اارا فق املحشروو  -
 
 published Documentsا وي 

 : ي اةية اات بية  -

ااية/ متهد احودمة احو وجية ] محدرة ااودارل[ -  را فق رزاوو احو وجية اات 

دددابدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد, الءددددوات املسددددلحة السددددوفي,ية  ددددأداة سياسددددية,  سلسددددلة ا -1 الن لبحددددوي والدراسددددات, أعددددداد, سدددد,يفن أس.  د

 .1979وآخرون, ترفمة مر ي البحوي واملعلومات , و ارة الخارفية العراقية , اي,لد األو , أيلو  

, وثيءدة سدرية عسدكرية , سد راتيايات  سدوفي,ية مختلفدة ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد , مر دي البحدوي واملعلومدات, سلسدلة الدراسدات ال -2

 . 22/6/1982, في 953/21, رقم التانيف T-M19نو  

 5, األسم العءا دية لإلسد راتياية السدوفي,ية, العددد ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد, مر ي البحوي واملعلومات, سلسلة الكت  امل رفمة -3

,1985 . 

الءدرات العسكرية واملنفعة السياسية, اعداد ادورد .ن  لوتدوا ,  محددود التدداو [,  -ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد,  الءوة اثس راتيايةدددددددددددددد -4

 مر ي الدراسات اثس راتياية والدولية , فامعة فورمل تاون, ترفمة مر ي البحوي واملعلومات, د.ت.

                             مشدكالت الكوميكدون, وثيءدة ندو  –دددددددددددددددددددددددد, مر ي البحوي واملعلومات, فار الشيوعية الحءيءية ددد -5

.   1986   (              T-P, 920/51         

 را فق األمم املوحدو: -

ر اثقلي ي للحملدة الدوليدة لةدا  السدالح , األمدم املتحددة : األمم املتحدة, لدارة األمم املتحدة لشؤون ني  السالح, املؤتم -1

 .1985مار 

 .1985ة لشؤون ني  السالح, مار ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد, املؤتمر اثقلي ي للحملة الدولية لةا  السالح , لدارة األمم املتحد -2

 .1989, بغداد, 66ددددددددددددددددددددددددد,  نحو حظر التاارب النووية,  وقاد  العدددددددددددددددددددددددددددددددددددد -3

اــ دد دلــى  شــ ه  ر  جيدهــ  مــا  –ا اثــ : مشــ رل ااوــ ويد املــرازم اامــا ااوتــ ر  : مليردــة راــ فق ميثــ و راو,ــر  -

 .P. H. P .  ر خوة  يـ2010-2000ار س اا  -اي ته  األصةية) م    اادواا ل األمظيةا زيرو 

- parallel History project on cooperative security, Documents 

 relating to Warsaw Pact, edited by the (Center for Security Studies , ETH Zurich, 

Switzerland,2000, 2010).  

 :  ااة ظة االا ش وية ااسي اية –ااو  ل  اارا فقية  املحشروو احو صة يييث و راو,ر  -

 ي اةية االو ة زية: -

1- Declaration of the States Parties to the Warsaw Treaty 24 May 1958, Doc. No. 154.1958. 

2- Documents of the Political Advisory Committee of the Warsaw Pact, 1955-1990, 

Declaration of the Deputy Prime Minister of the People's Republic of Bulgaria (Raiko 

Damianov), Doc No. 13,12 May 1955. 
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 An Extract from the Communiqué of Warsaw Treaty Political Consultative ,ددددددددددددددددددددددددددددد -3

Committee Meeting May 1958 In conformity with Article 3 of the Warsaw Treaty, Doc. 

No,  153, May 1958. 

ددددددددددددددددددددددددددد -4 ,  Statute of the Warsaw Pact Unified Command, Document No. 2 Part I ,7 Sep 1955. 

 Meeting of the Political Advisory Committee established pursuant to the Warsaw ,ددددددددددددددددددددددددددد -5

Pact, Statement by the President of the Council of Ministers of the People's Republic of 

Hungary Comrade (Andrés Higedu), Doc. No. 6, Vol. 1, 1956. 

 Speech Delivered by Comrade N.S. Khrushchev at the Meeting of the Political ,دددددددددددددددددددددددددددددددد -6

Consultative Committee of the Warsaw Treaty, Doc . NO .12 .27,May,1961 .  

 ,statement (Joseph Sierankiewicz), at the Political Consultative Committee meeting ,دددددددددددددددددددددددددددددددد -7

Do No. 13,27 May 1956. 

 .Treaty of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance The Warsaw Treaty, Doc ,دددددددددددددددددددددددددددددددد -8

No. 1,14 May 1955. 

 Archive of the Foundation for parties and mass organizations in the former German ,دددددددددددددددددددددددددددددددد -9

Democratic Republic in the Federal Archives, Draft of the Decision to Hold a Meeting of 

the Political Consultative Committee,, Doc. No. DY / 30, 3356,27- 28 Jan 1956  . 

 Imre Nagy's Telegram to Diplomatic Missions in Budapest Declaring Hungary's ,ددددددددددددددددددددددددددددددددد -10

Neutrality, Doc. No,3,Nov, 1956. 

 Statement Alexei Cepicka ,First Deputy Prime Minister and Minister of National  ,دددددددددددددددددددددددددددددددد -11

Defense Czech Republic,  Doc / I /1 ,27 January 1956. 

 First Meeting of the Political Consultative Committee, Warsaw P, 27-28 January ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددد -12

1956, Doc No. 46, Declaration of Signatories to the Warsaw Treaty, 28 January 1956. 

 ,Archives of Recent Records in Warsaw,General Provisions of the Warsaw-Treaty ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -13

Doc. No. 2661 / 16-19. 

 Draft Pact of Non-Aggression between States Parties to the Warsaw Treaty and ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -14

States Parties to the North Atlantic Pact, Doc .No, 155, 1958. 

 National Historical Central Archives of Romania, Minutes of the discussions ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -15

between the Romanian party and government delegation and the Chinese party ,  

Moscow,  Doc . No, 70, 8 Nov 1964. 

 National Historical Central Archives of Romania , Meeting between Bodnaras and ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  -16

Liu Fan, Doc. NO 5,  12 December 1964. 

 The 1961 Berlin Crisis and Soviet Preparations for War in Europe, (edit) by ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -17

Matthias Uhl, Christian Nuenlist, and Anna Locher,(4 dec ,2002). 

 ,East German Description of a West German Plan for the Occupation of the GDR ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -18

Doc .No. 11. July 29, 1959. 
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 Records of the Political Advisory Committee. Archive  Warsaw, , Doc. KC PZPR  ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -19

2661 ,No.19.12 . 

20- Letter from the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party (NS 

Khrushchev) to the CC of the RWP on the withdrawal of Soviet troops from the 

Romanian territory  To the Central Committee of the Romanian Labor Party Gheorghe 

Gheorghiu -Dej, Doc. NO 1,Moscow, 17 April 1958. 

21- parallel History project on cooperative security- P.H.P. The Soviet Union and the 

origins of the Warsaw Pact in 1955, edited by Vaughtk Mastney , Doc. No. 2 ,2004. 

 ي اةية اا راية: -

1- Records of the Warsaw Pact Political Consultative Committee, 1955-1990", Заявление 

первого заместителя премьер-министра Германской Демократической Республики 

(Вальтер Альбрехт), документ №. 117 от мая 1955 . 

دددددددددددددددددددددددددد -2 , Заявление наблюдателя от Китайской Народной Республики и заместителя 

Председателя Комиссии национальной обороны Китайской Народной Республики 

(Чэнь Юнь). Во время Варшавских заседаний, Документ № 13 и часть 1, май 1955. 

3-  ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА - 

СООТВЕТСТВИЕ С ВАРШАВСКОМ ДОГОВОРОМ- Прага, январь 1956 г. PKI / 

DOK / I / 4 , 27 января 1956. 

 Советско-албанский спор: албанский меморандум об инцидентах на Влёской ,دددددددددددددددددددددددددددددد -4

военно-морской базе, Архив современных записей (AAN), Варшава, Doc №, 13 -14, 

февраль 1961 г. 

 ,Меморандум министра обороны Албании Бейкер Палко Андрею Грицко ,دددددددددددددددددددددددددد -5

командующему Варшавским договором, министерство обороны Албании, 

последние статьи, Документ № 13, 28 февраля 1961.   

-Записи Варшавской хартии, Декларация Первого заместителя Премьер ,دددددددددددددددددددددددددد -6

министра Германской Демократической Республики (Walter Ulbrecht), Doc. NO. 

12-27 (сентябрь 1956. 

 .ЗАЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЯИЗ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КИТАЙ  ,دددددددددددددددددددددددددددددددددد -7

ЗАМЕСТИТЕ, ЛЬПРЕДСЕД АТЕЛЯГОСУД. АРСТВЕННОГОКОМИТЕТА КНР 

ПО ОБОРОНЫМАРШАЛЛ ЧЕН ЮН,. Doc, /1/13,28 январь1956.  

 Премьер-министр Албании Мохамед Шиху ответил на вопрос ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -8

Политическому консультативному комитету, Архив последних записей, Документ 

№ 13, 5 апреля 1961 года.  

 ЗАСЕДАНИЕ  ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО  КОМИТЕТА ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -9

УЧРЕЖДЕННОГО  в СООТВЕТСТВИИ С  ВАРШАВСКИМ догов ОРОм  ПРАГА,  

ЯНВАРЬ 1956г.  ПКК/АД /I/1 26 января 1956. 

http://www.php.isn.ethz.ch/lory1.ethz.ch/collections/colltopic3bcf.html?lng=en&id=14465
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 функций Объединенного секретариата Политического консультативного ,دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -10

комитета от 26 января 1956 года. 

 Общие положения Объединенного командования Вооруженных Сил ,ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد -11

Варшавского договора, Документ № 16-19, часть I. 

12- Архивы последних записей, (Варшава) Вооруженные силы Командование членов - 

Участники заседания Совета по Уставу, Раздел 1 Вооруженные Силы, Файл № . 

2661, Типдокумента,  16-19. 

13- Меморандум Юмазина Циднбала Хрущеву о заявке Монголии на присоединение к 

Варшавскому договору, отчеты о новом статусе, документ № 24, июль 1963. 

14- Центральный Военный Архив, Меморандум «Варшавский договор и развитие 

вооруженных сил»Народной Республики Польша ", Документ № 96/6398,1957. 

15- ОбщиеположенияСовместногокомандованияВооруженныхсилВаршавскогоДогово

ра, часть I. 

16-  Секретная резолюция о реструктуризации и модернизации вооруженных сил 

Варшавского договора в 1961-65 гг, Фонд Архив партий и массовых организаций, 

Code 30/3386 , Док № 14 , марш -29,1961. 

 

 ي اةية اا راظدية : -

1- Memorandum w sprawie Układu Warszawskiego i Rozwoju Sił Zbrojnych RP Polska 

Ludowa, dok nr 00180 / Kier. nr 4, 1957. 

2- Ćwiczenie Buriacji,  Wspomnienia polskiego generała Tadeusza Biura, Armia z 

defektem, IN  Wojsko Polskie 1945-1968 (wspomnienia i wspomnienia), DOC. Nr 20, 

wrzesień 1963. 

3- Memorandum Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w sprawie przystąpienia 

Mongolskiej Republiki Ludowej do Układu Warszawskiego, Dokument nr 25, 20 lipca 

1963. 

 :ويةي اةية ااهظي  -

1- Magyar Nemzeti Levéltár, (Munkaügyi Minisztérium), 276. Dok . F. 53/229. 

 : ي اةية اا ةي وية -

1-  Документи на Политическия консултативен комитет, 1955-1991, Изявление на 

първия български секретар (Тодор Живков) за Албания, Документ № 60 Централен 

държавен архив, София, 29 март , 1961. 

2- Доклад за срещата на ПКС от българския министър-председател (Антон Югов) на 

българската сесия на Политбюро, Централен държавен архив . 

 

 ي اةية اا رم وية:  -
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1- Procesul-verbal al ședinței Biroului Politic al partidului român, un raport privind 

comitetul consultativ al ședinței de către secretarul general al Partidului Comunist 

Român (Nikolai Ceausescu), Doc. Nr,2, 12 iulie 1966. 

 ي اةية اا شيةراةر   ية: -

1- Usnesení Československého politbyra o připravenosti na mobilizaci s respektem k 

berlínské otázce, Ústřední vojenský, ochranný kód, C 8496, dok č. 17, 25 Jul 1961. 

2- Výpis z memoranda o konverzaci mezi prvním tajemníkem CC KSSS (Nikita S. 

Chruščov) a prvním tajemníkem KSČ (Antonín Novotný), Ústedední státní archiv 

(SÚA), PrahaAÚV KSČ, AN-Z, inv. C. 460, Sovětské dokumenty v českých 

archivech,8.JUN 1962. 

 

 :German Documentsاارا فق األمل وية ] املحفرظ ل اارطظية[     -

1- Archiv der Gründung der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik, Bundesarchiv, Schreiben des Außenministeriums der UdSSR 

an den Ausschuß für Außenpolitik, Dokument Nr. 2/202/193 vom 6. Januar 1956. 

2- Boris Messner, Erklärung der Unterzeichner des Warschauer Vertrages: Sammlung von 

Dokumenten [Warschauer Pakt:] (Köln: Science and Policy, 1962). 

3- Bundesarchiv, Bundeswe (BA-MA), Verfügung des Ministerrats, der UdSSR Nr. 565-

276 vom 28, Mai 1958. 

4- Deutsche Militärabteilungen, Bundesarchiv von Deutschland, Militärzweig, Verfügung 

des Ministerrats der UdSSR Nr. 565-276, Bedingungen für die Verrechung der, 

Lieferung von Spezialtechnik in sozialistische Länder fest, Dokument Nr. 54355   ,vom 

28. Mai 1958. 

5- Deutsche Militärabteilungen, Bundesarchiv von Deutschland, Militärzweig, Dokument 

Nr. 54355   ,Verfügung des Ministerrats der UdSSR Nr. 565-276 vom 28. Mai 1958. 

6- Gemeinsame Erklärung der Staaten des Warschauer Vertrags zur Berliner Mauer 

(Entwurf), Konstituentenarchiv der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen 

DDR im Bundesarchiv (SAPMO), Berlin , DY 30/3386, Doc. Nr. 18, 13, Aug 1961. 

7- Memorandum al Ministerului Afacerilor Externe al României privind propunerile 

sovietice de reorganizare a Pactului de la Varșovia Doc nr. 12/0517 , In ALTA Clasificat 

,Martie 1969. 

8- Protokoll über die weitere Entwicklung der nationalen Volksarmee als Folge des 

Warschauer Vertrages, Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland, Militärabteilung 

(BA-MA), Freiburg, Dok. 53103 und Code DVW1, 1956. 

9- Rede des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei (Leonid 

Brezhnev), Recent Records, Dokument Nr. 54, Januar 1965. 

10- Unter den Archiven des Gründers der Parteien und Massenorganisationen der 

ehemaligen Bundesrepublik Deutschland im Bundesarchiv Protokoll I, 1 über die 

Einsetzung eines Gemischten Ausschusses der Streitkräfte der Teilnehmerstaaten, über 
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Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Dok Nr. DY / 30, Doc, 

3385 Berlin, 1955. 

11- Vaughtk Mastney,"The Soviet Union and the origins of the Warsaw Pact", 1955. 

 

 

  و,ر.وا ت  : را فق رك اة املو ي ال امل   ية األم   يةا ااوق وي  ااس ية مليث و را -

Documents, Central Intelligence Agency- C.I.A - The Importance of Confidential 

Reports - Analysis of the Warsaw Pact: 
1. Secret Documents, Central Intelligence Agency- CIA -, Warsaw Treaty and its Value ,for 

the Soviet Union Archive, Doc No. 5, Vol.1,  (4 September, 2002). 

 The Warsaw pact, Its Role In Soviet Bloc Affairs From Its Origin to the Present  ,دددددددددددددددددددددددددددددد .2

Day, Doc No.133,( 6 May, 1996). 

 Assistant to the Secretary of Defense, "The Paths of Further Development of the ,دددددددددددددددددددددددددددددد .3

Tank Troops of the Soviet Army, "by Marshal of Armored Rotmistrov  ,Doc,70-No,14, 

Oct 1961. 

 Eastern Europe and the Warsaw Pact,( Edit) by ,Intelligence Service, National  ,ددددددددددددددددددددددددددددد .4

Intelligence Report No. 12-65, National Security Agency, (Washington, 26 August 

1965). 

 Intelligence Memorandum, Soviet Defense Policy 1962- 1972",  Author's  ,دددددددددددددددددددددددددددددد .5

Comments: Raymond Garthoff, Soviet Defense Policy , in: CIA's Analysis Of The 

Soviet Union, 1947-1991, No.44,28 April 1972. 

 Soviet Military Expenditures by Main Missions 1958-65, Assessment of Soviet ,دددددددددددددددددددددددددددد .6

Economic Performance, edited by James Noorin, Doc . NO.33, General Code ER 61-15, 

April 1991. 

 Analysis of Soviet Naval, Strategy, Operations, and Force Capabilities , intelligence ,دددددددددددددددددددددددددددددد .7

And Analysis ,during The Cold War (, Washington, No Date ) . 

 Intelligence Note, Soviet Arms Industry: Overview, September 1986, CIA Analysis ,دددددددددددددددددددددددددددددددد .8

of Soviet Science and Technology, Soviet Union, 1947-1991 edited by Clarence Smith, 

,,DI 86- 10016, No. 28. 

 Soviet Military Expenditures by Major Missions 1958-65, Assessing Soviet ,ددددددددددددددددددددددددددددددد .9

Economic Performance, Author's comments :James Noren in: CIA's Analysis Of The 

Soviet Union,1947-1991, ER 61, No.33,  15, April 1961. 

 Analysis Of The Soviet Union, 1947-1991, (ed).Hans Gerrard,  Robert Leggett,(No ,ددددددددددددددددددددددددددددددد  .10

Date). 

  ,Eastern Europe and the Warsaw Pact, National Intelligence Estimate, ,Submilled ,ددددددددددددددددددددددددددددددددد .11

by the Director of central Intelligence,  Doc .No 12, , ,26 August 1965.   
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: رزاوو احو وجيـة األم   يـة  اات اـ ل احو وجيـة  -
 
 Foreign  Relations of  Unitedى مسـ 

States  
(F.R.U.S) 

1- F.R.U.S, 1955-1957,Vol 24, Memorandum of discussion ,at,the meeting of the National 

Security Council Doc, no   239 ,5 my  1955.  

 .American Foreign Policy (German-Austria), (1950-1955), Vol.III, P.1773 ,ددددددددددددددددد -2

3- Telegram From the Mission  at Berlin to the Department of State Berlin, Vol,  VIII, 

No39,  Nov 15, 1958. 

 Draft Statement of Policy by The NSC on United States Policy toward Soviet ,دددددددددددددددددد -4

Satellites in Eastern Europe, (1955-1957), (Easter Europe), Vol. XXV. 

 .Conference Document, Vol, V, Part 2 ,ددددددددددددددددد -5

  .The Soviet Declaration, February,Vol. 7, Part 2, 10, 1954 ,1954-1952,دددددددددددددددد -6

 ,Foreign Policy, 1950-1955: Basic Documents, Policy Series No. 117, Vol, 1 ,دددددددددددددددددد -7

(Government Printing Office, Washington, DC, 1957). 

ددددددددددددددددددد -8 , United States Foreign Policy 1950-1955, State Department Publications 6464, 

Warsaw Treaty Organization, Basic Documents, Vol. 1,( Public Foreign Policy Series, 

117 State Printing Office, Washington, DC, 1957).  

 Disarmament Documents, 1945-1959, Proposal of the Soviet Government on Arms ,ددددددددددددددد -9

Control and the Prohibition of Atomic Weapons and the   Elimination of the Threat of a 

New War", 10 May 1955.  Vol. 1 (Washington: US Department of State, 1960). 

 ,Foreign Relations, Letter From the Secretary of States to the  Benson   (1955-1957) ,دددددددددددددددددد -10

(Easter Europe).Vol. XXV,  3 Oct.1956. 

 Brief History of the Berlin Crisis of 1961 (ed.), Neil Carmichael, (National Records ,ددددددددددددددددددد -11

of the National Center for the Removal of Confidentiality, Archives, Washington, DC.  

 Memorandum of Agreement Between the United States and the United Kingdom on ,ددددددددددددددددددددددد -12

Economic Fusion of their Respective Zones of Occupation Germany, Signed in 

Washington, December 2,1946. 

ددددددددددددددددددددددد -13 , Drafts by Gromyko , Zorn and Semenov, mayo 1955. 

 ,Declassified US government Documents on the Berlin crisis (1953-1965), A Secret ,ددددددددددددددددددددددددد -14

Assistant District Administration  , To: G-m. Deputy Minister of State- Murphy, by: 

Burke Break, From: Eur-Jacob D. Beam, Topic: Four Reports on the Unification of 

Germany and its Relation to European Security, Doc. No. 1178, November 1955. 

 .Soviet Military Power, Doc.No,20402,(Washington,1985),دددددددددددددددد -15

دددددددددددددددددددددددددددد -16 , 1958-1960,Eastern Europe Region, Soviet Union, Cyprus vol x, part I, Edited Landa 

Ronald, D. And Others ,(Washington ,1993). 
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 .Vol  X, Part 1, Section 11 of 19, No. 109.1959 ,دددددددددددددددددددددددددددد -17

 ,Message from chairman Khrushchev to President kennedy, Doc. No ,120, 28 Oct ,دددددددددددددددددددد -18

1962. 

 Vol. XV, Soviet Union, June 1972- Augusts 1974,Memorandum of ,1976-1969 ,ددددددددددددددددددد -19

Conversation,No.43 , Moscow September 12, 1972. 

: اارا فق املحشروو األى  : 
 
 ا ةا 

1- Gheorghiu-Dej to Ulbricht,, SAPMO.“Stellungnahme desPolitbüros des ZK der SED zur 

Notwendigkeit einer baldigen Einberufung des Politischen Berat¬enden Ausschusses des 

Warschauer Vertrages,” November 24, DY 30/3387, 1964. 
2- Material Concerning Contemporary Views of the Applicationof Military Art in the 

Conduct of Nuclear WarIvashutin to Zakharov, (ed), Quoted IN:    Central Archives of 

the Ministry of Defense of Russia, in the Volkogonov Doc No . 30, Manuscript Division, 

Library of Congress, ),  August 28, 1964. 

 

 

 

: م    رةور 
 
 راسا اة   ث د  مش رل ااو ويد اادرلع اةح ن اا  وةو   را فق و   دنه  ااس ية  را,ظطا . ا  ت 

"Woodrow Wilson Center for Researchers, International Cold War History 

Project, Declassified Documents, Washington: (C.W.I.H.P )". 

1. Ana lalag, Ostermann Christian F., GAGE Ryan, “Albania is not Cuba. Sino- Albanian 

Sunnits and the Sino-Sovet Split, Cold War International Project Bulletin, issue 16, 

2008. 

2. Bulgarian Military Intelligence information on the Situation in Hungary and Poland, I , 

November, 1956. 

3.  Casaba Bekes , "The 1956 Hungarian Revolution in, History Cold War. 

4. Draft general ,European treaty on Collective security in European,  Molotov Proposal 

,30 November 1954.  

5. Letter from Nikita Khrushchev to Giorgio Dej, the Romanian leadership is informed of 

the decision taken by the Soviet leadership to withdraw Soviet Red Army troops from 

the territory of Romania. Military and security services advisers will remain in place 

until 1963. Doc. No, 9. 1958. 

6. Letter from the Romanian Workers' Party (R W P) to the Communist Party of China, 

Bucharest, February 14, 1964 , A view on the participation of Romania, In: the Sino-

Soviet conflict (1960-1965), Arhivele Nationale Istorice Centrale ale României 

(ANIC), 5/1964, 16. 

7. Magyar Orszanos level tar (Hungarian National Archives), henceforward ,Mol xix-g-l-

J26/d-00-1500l,1954-1955. 
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8. Mark Kramer ,New Evidence on Soviet Decision- Making and the 1956 Polish and 

Hungarian Crises. 

9.  Material Concerning Contemporary Views of the Applicationof Military Art in the 

Conduct of Nuclear War, Ivashutin to Zakharov, August 28, 1964, PP.395–96, Quoted 

IN:    Central Archives of the Ministry of Defense ofRussia, in the Volkogonov Doc 

NO . 30, Manuscript Division, Library of Congress. 

10. Mehmet Shehu ,On the stand of the People's Republic of Albania towards the Warsaw 

Treaty: Speech delivered at the VIth session of the Popular Assembly of the People's 

Republic of Albania on September 12, 1968. 

11. Memorandum of discussion ,at the 239,the meeting of the National Security Council ,5 

my  1955,Drafts by Gromyko , Zorn and Semenov, mayo 1955. 

12. Molotov's, proposal That the USSR, join NATO, October 1954, Archive of foreign 

policy of the Russian , federation( A.V.P.R.F) ,Doc .No, 113924,1954. 

13.  Nikita Khrushchev, Speech to 20th Congress of the CPSU, Sub Archive of Soviet 

Government Documents,     George Daniel Embree, The Soviet Union between the 19th 

And 20th Party Congresses 1952-1956('S-GRA VENHAGE  MARTINUS NIJHOFF 

1959. 

14. Official Records of the Warsaw Pact, Treaty of Amity, Cooperation and Mutual 

Assistance, , Doc No.1,14 May 1955. 

15.  P'eter V'amos ,Evolution and Revolution : Sino- Hungarian Relations and the 1956 

Revolution, No. 54. 

16. The 1956 Hungarian Revolution and World Politics," Cold War International History 

Project Working Paper 16 (Washington, DC: , 1996). 

17. The Registry of the Navy, Documents of the General Staff of the Navy, signature 

2026/60/10, Vol 38. 

18. Vladislav M, Zubok. Khrushchev and the Berlin Crisis 1958-1962,. No. 6,( 

Washington, May, 1993). 

19.    Yugoslavia in the cold war, Letter from N. Khrushchev first srcretary of the central 

committee of the communist party of the soviet Union , to Josip Broz Tito and the 

central committee of the League of communists of Yugoslavia , 22/6/1954. 

 

:
 
 Documentary books ااةوب اارا فقية: ا مظ 

 ي اةية اات بية: -

لوماسددية الددى ااسدد راتياية, امثددوات مددن الحددرب البدداردة مدد  ملحددق وثددا ءي يضددم الناددوص ادوندديم العكددرو, مددن الدب  -1

 .1981الكاملة ملعاادتي شما  ااطل  ي وفرصوفيا وناوص اخرا, دار ال ليعة, بيروت, 

صدددددباي نددددداظم توفيدددددق  حلدددددف شدددددما  األطل ددددد ي وحلدددددف بغدددددداد فدددددي وثدددددا ق املمثليدددددات الدبلوماسدددددية العراقيدددددة فدددددي أنءدددددرة  -2

 .2002  بيت الحكمة   بغداد     1957-1945  واستانبو 
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وثدددددا ق ومرافدددددد , ترفمدددددة صدددددالز مهدددددددي العبيددددددي, م بعددددددة العددددداىي, بغددددددداد,  1975-1955منظمدددددة معااددددددة وارشددددددو   -3

1984. 

رسدددالة مفتوحدددة للدددى أعضددداء  الحددديب العمدددالي البولنددددي املوحدددد, اعدددداد, اددددا حدددوا وسدددل   ا وثدددا ق معارضدددة مار سدددية -4

 . 1981ل باعة والنشر , بيروت, الحامل, دار ال ليعة ل

 ااةوب اارا فقية ي اةي ل األجظاية: -

 ي اةية االو ة زية: -

1- Andrzej Paczkowski , Malcolm Byrne and others, From Solidarity to Martial Law: The 

Polish Crisis of 1980-1981: a Documentary History -National Security Archive Cold 

War Readers- (National Security Archive Cold War Readers),( Central European 

University Press,2007). 

2- Bruce Oswald and other's (ed.). Documents on the Law of UN Peace Operations, 

(Oxford, Oxford University Press, 2010). 

3- Central Intelligence Agency, Analysis of Warsaw Pact Forces - The Importance of Secret 

Reports A synthesis of some historical events, edited by John Byrd and Joan Byrd, 

(Washington, DC 1981). 

4- Csaba Békés, And Others(, edit) , The 1956 Hungarian Revolution. A history in 

Documents (Budapest and New York: Central European University Press, 2002). 

5- Frank land Noble  Documents on International Affairs  (Oxford University press  1958). 

6- Jagdish P. Jain, Documentary Study of the Warsaw Pact, (London: Asia Publishing 

House, 1973). 

7- Michelle Getchell, The Cuban Missile Crisis and the Cold War ,A Short History with 

Documents(Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis/Cambridge(United States of 

America, 2018). 

8- N. S. Khrushchev et al, The Road to Communism: Documents of the 22nd Congress of 

the Communist Party of the Soviet Union. October 17-31, 1961,( Foreign Languages 

Publishing House, 1962). 

9- Richard F. Stard, "Eastern European Alliance System", Proceedings of the United States 

Marine Institute. Vol 10, - (September, 1994-). 

10- The Warsaw treaty Organization : Alliance for peace ,( Novosti Press Agency publishing 

house Moscow 1984). 

11- Tony Insall and Patrick Salmon(ed.), The Brussels and North Atlantic Treaties, 1947 - 

1949: Documents on British Policy Overseas, Series 1, Vol.X,., (London, Routledge 

Taylor & Francis Group, 2015). 

12-  Vojtec Mastny and Malcolm Byrne, (Editorial), An Inside  History Of  The Warsaw 

Pact, 1955–1991 ,  Assistant Magdalena KLOTZBACH Washington, and the Center for 

Security Studies at ETH Zurich ( Central European University Press, 2005). 

 ألمل وية:ي اةية ا -
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1- Von der Moskauer Konferenz der Europäischen, Staaten bis zum Warschauer 

Abkommen ,Dokumente von welthistorischer Bedeutung Dokument, der Moskauer 

Konferenz vom 2. Dezember 1954, Abschlusskommuniqué Herausgegeben, vom Peter 

Nielsen Verlag Berlin 1955.( W. V. D. W  ). 

 

:  وب امل   ال ااشوةية:
 
 Personal Notes   ات 

 ي اةية اات بية: -

فددديمم بيرندددي, سدددأتكلم بادددراحة, مدددذ رات و يدددر خارفيدددة الوايدددات املتحددددة السدددابق حدددو  مدددؤتمرات يال دددا وبوتسدددداه  -1

خيددرة ومددا بعددداا ,ترفمددة ولندددن وبدداررم,وعن اسددرار املفاوضددات بددين اتلددر وسددتالين ومولوتوف,قبددل ىشددوب الحددرب األ 

 .دار العلم, بيروت ,د.ت

 . 1971خروشوف يتذ ر, ترفمة من الروسية: تاليبوت ستورب, دار الن ار ,بيروت ,  -2

 .1975خروشوف,الوصية األخيرة , ترفمة ,  ادي فار هللا, بيروت , -3

ماد  دار مكتبة الحياة   بيروت    -4 يري حل
ل
 1960مذ رات ايدن  ترفمة خ

 .1969اور  ترفمة ايوبرت يوىغمان  بيروت  مذ رات اييث  -5

 .1970  الهي ة املارية العامة للكتاب  الءاارة  2مذ رات وىستون تشرشل, ترفمة محمد شلةي  مل  -6

 نيكيتا خروشوف , بيان الل,نة املر يية الشيوعية في املؤتمر العشرين. د. ه, د. ت  -7

 ي اةية ا و ة زية: -

1- Conrad Adenauer, Memoirs, 1945-1953, (Henry Regnery Company, Chicago, 1966). 

2- Memoirs of Nikita Khrushchev, Vol 3,  Stats man  1945–1964 ,(ed) by, Sergei 

Khrushchev  translated by, George Shriver and Stephen Shenfield (The Thomas 

J.Watson Jr. Institute for International Studies brown university , the pennsylvania state 

university press, 2007). 

3- Michael Korda , Journey to a Revolution: A Personal Memoir and History of the 

Hungarian Revolution of 1956,2007. 

4- Nikita Sergeevich Memoirs of Nikita Khrushchev, (University Press Pennsylvania 

State2006).  

5- Robert, F.  Kennedy , Thirteen days  A memoir of the Cuban Missile Crisis(-W.W. 

Norton ,1969). 

 :
 
 االصداوال اححةرمية راملظضي ل اادراية:د , ا

 .1954اامم املتحدة,   ميثاق اامم املتحدة م   النظاه األساس ي يحكمة العد  الدولية, م بعة الحكومة بغداد , -1

ة العمددا  فددي بولندددا, اسددتعرا  مددوفي للثددورة الدمويددة التددي أعلن ددا عمددا  بو نددان ضددد السددل ات الشدديوعية, عنيددت ثددور  -2

 .1956بنشرو وطبعة دار اثخبار , بغداد, تمو  
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فمعيدددة الدددوعي الءدددومي  سلسدددلة  تددد  شدددهرية  موقدددف الغدددرب مدددن أملانيدددا وفهدددة نظدددر سدددوفي,ية  ترفمدددة عبدددد الواحدددد  -3

 .1960ن نويه  دار النار لل باعة  الءاارة  اامبابي  مرافعة عثما

 حءا ق عن املانيا, م بوعات واستعالمات حكومة أملانيا ااتحادية.  د.ت, د.ه. -4

فيددو  دو   -املعاونيددة األولددى -ر اسددة اار ددان العامددة للءددوات املسددلحة, مديريددة ااسددتخبارات العامددة, دا ددرة العمليددات -5

 مااات التاهيا وال,سلي , مديرية امل اب  العسكرية.د.ه, د.ت. -فالتنظيم اس راتياية الحل -حلف وارشو

, ترفمدددة نددددايي علدددو ,  املؤسسددددة 1973-1972معهدددد الدراسدددات اثسدددد راتاية لنددددن, امليدددداان العسدددكري فدددي العددددالم,  -6

 .1973العربية للدراسات والنشر , بيروت 

 :ي اةية االو ة زية -

1. The North Atlantic Treaty Organization The NATO Handbook Why the () Treaty Was 

Signed What the Treaty Says How NATO Works .Ist. ed. (London, NATO Information 

Service. 1952).  

2. United Nations, United Nation Institute For Disarmament Research : The Negotiation of 

the CTBT and the End of Nuclear Testing(ed), Rebecca Johnson, (New York and 

Geneva.2009). 

3.  Warsaw Pact Wartime Statutes: Instruments of Soviet Contro , by Central Intelligence 

Agency,(No Date). 
 

 ا د دش : اا حرث راادروي ل املحشروو: 

 ي اةية اات بية: -

   حييددددران 5العددددالم املعاصددددر  مالددددة السياسددددة الدوليددددة  العدددددد  أحمددددد الغندددددور  التكددددتالت ااقتاددددادية الدوليددددة فددددي -1

1966. 

لسماعيل صيري مءلد , اثس راتياية السوفي,ية في العار النووي , مالة السياسة الدوليدة,  العددد السداب  السدنة   -2

 . 1967الثالثة,  انون الثاىي 

دددي والحددددرب البدددداردة,  -3 , تمددددو  17مالددددة السياسددددية الدوليددددة, العدددددد  لسددددماعيل صدددديري مءلددددد, التءددددارب السددددوفيتي األمير د

1969. 

, 6, السدددنة, 19اسدددماعيل صددديري مءلدددد, النددداتو وااسددد راتياية البحريدددة السدددوفي,ية, مالدددة السياسدددة الدوليدددة, العددددد   -4

 .1970 انون الثاىي 

السياسددية)  لسددماعيل صدديري مءلددد  الءضددية األملانيددة فددي اي,ددا  الدددولي  مالددة السياسددة الدوليددة, مر ددي الدراسددات  -5

 .1968, مار , نيسان 12, العدد 4مؤسسة األاراه(, السنة 

 .1970 انون الثاىي, ,السنة السادسة, 19اندر يج  وربنسكي, حلف وارسو , مالة السياسة الدولية ,العدد   -6
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  ترفمددددة عمددددر األيددددوبي  دار الكتدددداب العربددددي  -السددددي رة ع ددددى العددددالم أه قيددددادة العددددالم-بيغنيددددو بريانسددددكي  اثختيددددار   -26

 .2004,بيروت
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 الملخص
هذه األطروحة محاولة لفهم العوامل والمتغيرات التي أدت الى تشكيل ميثاق وارشو, وتحديد 
األدوار التي قام بها الميثاق خالل مرحلة مهمة من مراحل التاريخ األوربي التي ُعرفت بـ"الحرب 

 الباردة".
وارشو دراسة تاريخية في ارتبطت اإلشكالية المركزية في هذه األطروحة بعنوانها ]ميثاق 

الذي يتناول عدة مسائل شائكة في النواحي  [,1964-1955العالقات الدبلوماسية والعسكرية 
الدبلوماسية والعسكرية األوربية, آذ جاء اختيار الموضوع  في كونه جزء من تطورات الحرب 

ل سياسية ودبلوماسية الباردة وتداعياتها على األمن والسلم الدوليين, وما يرتبط بهما من مسائ
وعسكرية. ووفقا لذلك فقد جاءت اإلشكالية لتصحيح بعض المفاهيم فيما يخص تشكيل الميثاق 
منها؟ هل ُشكل ميثاق وارشو ردًا على التحالف األطلسي, واذا كان نعم؟ لماذا تأخر قرابة ستة 

ت الى تشكيل سنوات, وهل نجح في صد تطلعات الناتو؛ وإذا ال؟ ما هي المبررات التي أد
الميثاق, والى أي مدى كان تأثير القضية األلمانية سببا في تشكيل الميثاق؟ وهل كان وجودة امرًا 
الزما؟ وهل نشأ كتحالف عسكري ام دبلوماسي؟ وما هي دوافع السوفيت في تشكيله, هل كان 

سيًا؟ وهل جاء على ألسباب دفاعية أمنية, ام وسيلة دعائية لزيادة مكانة االتحاد السوفيتي دبلوما
وجه السرعة, ام انه كان ضمن الحسابات السوفيتية؟ لماذا ُعقد االجتماع الذي تمخض عن 
الميثاق في إحدى المدن األوربية الشرقية وبالذات وارشوا بداًل من موسكو؟ وما هي األسس 

يتي, ام حلفائه والمبادئ التي قام عليها؟ هل شكل نتيجًة لتهديدات خارجية تلقاها االتحاد السوف
في أوربا الشرقية, هل نجح الميثاق في تعزيز امن االتحاد السوفيتي وحلفائه في أوربا؟ بماذا عاد 
الميثاق على االتحاد السوفيتي وكيف قابلت الدول األعضاء الميثاق, وما مردود تشكيله عليها؟ 

؟ هل نجح في حل القضايا كيف واجهت الدول الغربية والسيما, الواليات المتحدة تشكيل الميثاق
لدبلوماسية العالقة, والى أي مدى اختبر الميثاق في القضايا العسكرية. هذا ما سنتطرق له في 

 ثنايا األطروحة.
القضية األلمانية وأثرها في العالقات األميركية تناول الفصل األول مدخل تاريخي عن 

 ى مبحثين, تناول المبحث األولإل الفصل. ُقسم 1955السوفيتية حتى تشكيل ميثاق وارشو 
, أما المبحث 1949-1945مسالة تقسيم ألمانيا وإثرها في العالقات األميركية السوفيتية 

  -1949المحاوالت األميركية لتسليح ألمانيا االتحادية والموقف السوفيتي منها  الثاني تناول
 ي قرار تسليح ألمانيا.اذ اهتم بالضرورات التي دفعت بالواليات المتحدة إلى تبن ,1954

الوظائف التنظيمية  –الهيكلية  -التأسيس –الفصل الثاني, ميثاق وارشو َدرَس 
انضمام ألمانيا االتحادية إلى , اذ ُقسم إلى ثالثة مباحث, تناول المبحث األول 1955-1964



 1964-1955دراسة تاريخية في العالقات الدبلوماسية والعسكرية وارشو  ميثاق دراسات في تاريخ اوروبا الشرقية
 

ي 319 امانيأل -المركز الديمقراطي العرب 

أحمد ناظم 

عباس 

 العابدي

, في حين تناول المبحث 1955-1954حلف شمال األطلسي وإثره في انبثاق ميثاق وارشو 
وذلك من خالل توضيح األسباب  ,1955الجهود السوفيتية لتشكيل ميثاق وارشو  ثانيال

الكاملة التي دفعت باالتحاد السوفيتي نحو إعالن تشكيل ميثاق وارشو, وهل كان ضرورة الزمة, 
, هيكلية ميثاق وارشو وتحديد المسؤوليات التنظيمية واإلدارية أما المبحث الثالث فقد َدرَس 

 ل توضيح أهم تشكيالت الميثاق اإلدارية والسياسة والعسكرية بوصفه منظمة دولية.وذلك من خال
المنظومة العسكرية في ميثاق وارشو وتحديد المسؤوليات  لدراسةالفصل الثالث ُكرس 

آذ اهتم الفصل  في بيان القدرات وإلمكانيات التي يتمتع بها الميثاق من حيث  ,1955-1964
, اته وقدراته التسليحية. ُقسم الفصل إلى ثالثة مباحث, تناول المبحث األولالقوة البشرية وإمكاني

اإلمكانيات والقدرات . أما المبحث الثاني, فقد تناول, اإلمكانيات والقدرات العسكرية السوفيتية
, من خالل توضيح  حجم القدرات العسكرية التي العسكرية للدول األعضاء في ميثاق وارشو

أهمية ميثاق وارشو لة من الدول األعضاء, خصص المبحث الثالث, لدراسة,تتمتع بها كل دو 
 .اإلستراتيجية", بالنسبة لالتحاد السوفيتي من جهة, ولدول الميثاق من جهة أخرى 

-1956داخل الكتلة الشرقية وأثرها في ميثاق وارشو األزمات  الفصل الرابع, تناول
تداعيات األزمتين البولندية آذ ُقسم الفصل إلى ثالثة مباحث, تناول المبحث األول,  ,1964

بحث المبحث الثاني,  , في ميثاق وارشو والموقف السوفيتي منها,1956والهنغارية خريف 
, اما المبحث الثالث 1961-1956األلباني والخروج من ميثاق وارشو  –الصراع السوفيتي 

 .1964-1958انيا داخل ميثاق وارشو واالنسحاب السوفيتي منها تحدي رومفقد تناول, 
 .1964-1958دبلوماسية ميثاق وارشو حيال القضايا الدولية َدرَس الفصل الخامس, 

خصص هذا الفصل لبيان الخطوات الدبلوماسية التي سار عليها الميثاق في حل بعض القضايا 
 الدولية العالقة, والى أي مدى كان نجاح ذلك.

 وصلت األطروحة إلى مجموعة من االستنتاجات يمكن إجمالها على النحو األتي:ت

كان على االتحاد السوفيتي الحفاظ على المكتسبات التي حققها بعد   -
نهاية الحرب العالمية الثانية, السيما المكتسبات اإليديولوجية في نشره للنظم الشيوعي 

ان البد من وجود منظمة او معاهدة أمنية في الجزء الشرقي من القارة األوربية, لذلك ك
 جماعية يمكن بواسطتها الحفاظ على تلك المكتسبات وديمومتها.

من وجهة نظر سوفيتية, تعد أوربا الشرقية إضافة كبيرة لإلستراتيجية  -
العسكرية, اذ لطالما نظر إليها السوفيت على أنها منطقة عازلة, لذلك كان البد من 

قاء قواته فيها لحماية مناطق نفوذه من جهة, والتهديدات التطلعات وجود صيغة قانونية لب
 التي يمثلها حلف شمال األطلسي من جهة أخرى.
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Abstract 

This thesis is an pact to understand the factors and variables that led to hold 

Warsaw pact and to identify the roles that the pact did during an important stage of 

European historical stages known as ‘The Cold War’. 

The central problem of this thesis has associated with its title ‘Warsaw Pact: A 

Historical Study in the Diplomatic and Military Relations 1964-1955’ that addresses 

several problems in the European diplomatic and military aspects. The subject has 

been chosen as part of Cold War developments and its ramifications on the 

international peace and security and what is relevant to them according to politically, 

diplomatically and military. As a result, the study tries to correct some identifications 

of the pact such as: did Warsaw pact make a reply on the Atlantic Alliance, if so, why 

is it delayed about six years, and did it succeed in repelling the NATO ambitions, if 

not, what are the justifications that led to hold Warsaw pact, and to what degree was 

the effect of the Germanic issue a reason in holding the pact? Was it necessary? Is it 

started as a military or diplomatic alliance? What are the motives of the Soviet in 

starting it; were they for defensive security reasons, or propaganda means to increase 

the diplomatic status of the Soviet Union? Was the pact held urgently or within the 

Soviet schemes? Why was the meeting of the pact held in one of the Eastern 

European countries, especially Warsaw instead of Moscow? What are the principles 

that the pact was based on? Was the pact held as a result of external threats that the 

Soviet Union confronted or its allies in Eastern Europe? Did the pact succeed in 

supporting the security of the Soviet Union and its allies in Europe? What had the 

Soviet Union obtained from this pact and how did the pact members meet it, and what 

are its consequences on them? How did the West, especially the United States, 

confront holding the pact? Did it succeed in solving the pending diplomatic issues? 

To which degree was the pact applicable in military issues? 

Chapter one deals with the historical introduction about the Germanic issue and 

its effect on the American-Soviet relations till the formation of the Warsaw pact in 

1955. This chapter is divided into two sections. Section one studies the issue of the 

division of Germany and its impact on the American-Soviet relations in 1945-1949, 

while section two addresses the American attempts to arm Federal Germany and the 

Soviet attitude towards it in 1949-1954. It focuses on what necessitated the United 

States to adopt the decision of arming Germany.  
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Chapter two studies Warsaw pact – the structure – the establishment – the 

organisations in 1955-1964. This chapter is divided into three sections. The first 

section deals with joining Federal Germany to NATO and its effect on bringing forth 

Warsaw pact in 1954-1955, while section two addresses the Soviet efforts to hold 

Warsaw pact in 1955 by clarifying the entire reasons that made the Soviet Union 

declare the Warsaw pact and if it was a must. Section three studied the structure of 

Warsaw pact and identified the organisational and administrative responsibilities by 

clarifying the most important formations of administrative, political and military 

responsibilities since it is an international organisation.  

Chapter three is dedicated to studying the military system in Warsaw pact and 

identifying the responsibilities in 1955-1964 stating the abilities and possibilities that 

the pact enjoys such as the human power and its armament capabilities. Chapter three 

is divided into three sections. Section one addresses the military-Soviet abilities and 

possibilities, while section two addresses the abilities and possibilities of the members 

in Warsaw pact by identifying the amount of military abilities of the countries. 

Section three is dedicated to studying the strategic importance of the Warsaw pact to 

the Soviet Union on the one hand, and the members on the other hand. 

Chapter four tackles the crises inside the eastern league and its impact on the 

Warsaw pact in 1956-1964. This chapter is divided into three sections. The first one 

addresses the ramifications of the Polish and Hungarian crises in the autumn of 1957 

in Warsaw pact and the Soviet attitude of it. The second section investigates the 

Soviet-Albanian struggle and leaving the Warsaw pact in 1956-1961, while section 

three addresses the challenge of Romania within the Warsaw pact and the Soviet 

withdrawal from it in 1958-1964.  

Chapter five studied the diplomacy of the Warsaw pact towards the international 

issues in 1958-1964. This chapter is dedicated to stating the diplomatic steps that the 

pact followed in solving some pending international issues and how successful it was. 

The dissertation has come up with a set of outcomes summarised as follows: 

1. The Warsaw pact had to sustain the privileges that the Soviet Union achieved 

after the end of World War II, especially the ideological privileges in spreading the 

communist instructions in the eastern part of the European continent. Therefore there 

must be an organisation or a joint security treaty to protect the privileges and their 

maintenance.  
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2. From the Soviet viewpoint, Eastern Europe is regarded a great addition to the 

military strategy as the Soviet considered it as an isolated area. So there must be a 

legal form to keep its troop there to protect the areas on the one hand, and threats and 

ambitions that are represented by the NATO on the other hand. 

 


