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ممخص البحث:
كاف اليدؼ األساس لسياسة الواليات المتحدة األمريكية خالؿ مدة المفاوضات بيف
عامي 8999-8998مع االتحاد السوفيتي إزاء مستقبؿ ألمانيا ،ىو تعزيز الموقؼ
األمريكي في ألمانيا الغربية ،واقامة تجمع غربي في تمؾ المنطقة ،إال أف سياسات كؿ
مف الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفيتي قد سارت باتجاىات متقاطعة ،إذ
أدركت الواليات المتحدة األمريكية بأف مصالحيا األساسية ستكوف في أوربا الغربية
المرتبطة بشكؿ وثيؽ بإحياء ألمانيا .نتيجة إلى ذلؾ ،سعت الواليات المتحدة األمريكية
إلى كسب موقؼ فرنسا إلى جانبيا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا بشأف إعادة إعمار ألمانيا،
مف خالؿ توحيد مناطؽ االحتالؿ الغربية تحت قيادتيا.
المقدمة ..نطاق البحث وتحميل المصادر
سعت الواليات المتحدة األمريكية جاىدة خالؿ األزمة األلمانية 8999-8998إلى
توحيد الموقؼ الغربي تجاه تمؾ األزمة مف أجؿ جعؿ منطقة االحتالؿ الغربية في
ألمانيا كجزء ال يتج أز مف دائرة نفوذىا في أوربا.تمؾ السياسة كانت نتيجة لتقاطع
المصالح األمريكية والسوفيتية بشأف مستقبؿ المانيا ،لذلؾ سمط البحث الضوء عمى
طبيعة الضغوط األمريكية تجاه فرنسا خالؿ األزمة األلمانية( 32شباط 9-8998
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نيساف،)8999إذ ركزت أغمب الدراسات بشأف تمؾ األزمة عمى الموقؼ األمريكي تجاه
االتحاد السوفيتي،غافمة سياسة الواليات المتحدة األمريكية إزاء فرنسا،والتي أدت فييا
األخيرة دو اًر ميماً في تقوية الموقؼ األمريكي تجاه االتحاد السوفيتي في األزمة
األلمانية.لذلؾ،جاء ىذا البحث كمحاولة لمكشؼ عف االوجو األخرى التي اسيمت في
تعزيز الموقؼ األمريكي في تمؾ األزمة.
اعتمد البحث عم ػػى المصادر والمراجع األجنبية(االنكميزية)،المحفوظة فػ ػ ػػي المكتبات
البريطانية،لتمكف الباحثيف م ػػف الوصوؿ إلى أماكف حفظيا،مف ناحية،ولكونيا كتبت مف
مؤرخيف وكتاب وباحثيف يؤيدوف توجيات معسكر الحمفاء في الحرب العالمية
الثانية( )8991-8929وما بعدىا،مف ناحية أخرى.
قسـ البحث عمى مقدمة ومبحثاف وخاتمة،تناوؿ المبحث األوؿ مقدمات الضغوط
األمريكية إزاء فرنسا خالؿ المدة مف كانوف األوؿ 32-8999شباط ،8998وتتبع
المبحث الثاني منعطؼ السياسة األمريكية إزاء فرنسا بشأف األزمة األلمانية  32شباط
 9 -8998نيساف .8999
المبحث األول
مقدمات الضغوط األمريكية إزاء فرنسا(كانون األول  32 -9199شباط )9191
إتخذت الواليات المتحدة األمريكية سياسة جديدة استيدفت توحيد الموقؼ الغربي إزاء
ألمانيا،بعد انتصار الحمفاء في معركة النورماندي()8وتحرير فرنسا مف سيطرة ألمانيا
عدت السياسة الخارجية األمريكية فرنسا كجزء ال يتج أز مف دائرة نفوذىا في
النازية،فقد َ
بناء عمى ذلؾ،سعت الواليات المتحدة
أوربا الغربية عقب انتياء الحرب العالمية الثانيةً .

األمريكية جاىدةً في تطبيؽ سياستيا منذ كانوف األوؿ عاـ،8999إذ وجيت الدعوة
السيما حينما
لفرنسا لممساىمة في أعماؿ المجنة االستشارية األوربية المتعمقة بألمانيا،و َ
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أخذت فرنسا بالمطالبة بإشراكيا في المحادثات التي أجراىا الحمفاء بشأف تقرير مستقبؿ
ألمانيا)3(،والذي أدرج ضمف جدوؿ أعماؿ مؤتمر الحمفاء المزمع انعقاده في
()2

يالطا) (Yaltaفي  9شباط .8991

وفي ختاـ أعماؿ مؤتمر يالطا(،)9وافؽ كؿ مف رئيس الوزراء البريطاني ونستوف تشرشؿ
(Churchill

،)1((Winstonوالزعيػ ػ ػػـ

الس ػ ػ ػػوفيتي

جوزيؼ

ستػػاليف

(Josef

))6(Stalinعمى المقترح الذي قدمو الرئيػ ػػس األمري ػػكي فرانكميف د .روزفمت (Franklin
()7

)،D. Roosevelt

القاضي بإشراؾ فرنسا في مسؤوليات االحتالؿ بصفتيا قوة رابعة

عمى أال يغير ذلؾ مف حدود منطقة االحتالؿ السوفيتية في ألمانيا،وانما يتـ تحديد
منطقة االحتالؿ الفرنسية مف منطقتي االحتالؿ البريطانية واألمريكية لضماف الموافقة
()8

السوفيتية.

إذ أدرؾ روزفمت أف ضـ فرنسا إلى قوى االحتالؿ األمريكية،البريطانية

والسوفيتية في ألمانيا،سيعزز الموقؼ األمريكي فييا بشكؿ خاص وأوربا -عقب انتياء
()9
بناء عمى ذلؾ ،فقد تـ إشراؾ فرنسا أيضاً في
الحرب العالمية الثانية-بشكؿ عاـ .و ً

مجمس الرقابة التابع لمحمفاء بشأف ألمانيا الذي أقره مؤتمر بوتسداـ ))Potsdamالذي
()81

عقد في 86تموز عاـ.8991

وعمى الرغـ مف تمؾ الجيود األمريكية تجاه فرنسا،إال أف الخالفات بيف الجانبيف بشأف
مستقبؿ السياسة الفرنسية تجاه ألمانيا لـ يتـ التوصؿ إلى اتفاؽ بشأنيا)88(.فقد كانت
نقطة البداية لمسياسة الفرنسية تجاه ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية،تتمثؿ ببقاء
األخيرة مقسمة عمى مناطؽ احتالؿ منزوعة السالح بحيث تكوف غير قادرة عمى تيديد
السيما فرنسا،وتجريد الصناعة في منطقة الرايف مف الصفة
ال
جيرانيا مستقب ً
ّ
العسكرية،وفصؿ منطقة الرور عف باقي أنحاء ألمانيا عمى أف يتـ إدراجيا تحت اإلدارة

الدولية،ودمج منطقة السار اقتصادياً مع فرنسا،والعمؿ عمى إستغالؿ ألمانيا اقتصادياً
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لمصمحة جيرانيا مف خالؿ مبدأ التعويضات،فضالً عف السعي لجعؿ ألمانيا دولة
()83

ديموقراطية يكوف فييا نظاـ الحكـ اتحادي.

في ضوء تمؾ المطالب الفرنسية تجاه ألمانيا،كاف مؤتمر موسكو لمجمس وزراء
الخارجية لمحمفاء الذي عقد في آذار عاـ،8997المنفذ الوحيد لحؿ المشكالت السياسية
واالقتصادية وليس لفرنسا حسب بؿ بشأف سياستيا فيما يتعمؽ بمستقبؿ ألمانيا(،)82إذ
ضـ

االجتماع

وزراء

خارجية

كؿ

مف

فرنسا،وبريطانيا،والواليات

المتحدة

األمريكية،واالتحاد السوفيتي،وقد استمر حتى نيساف مف العاـ نفسو،وعقد خالليا أربع
وأربعوف اجتماعاً دوف أف يتوصؿ المجتمعوف إلى أي اتفاؽ بشأف األسس الجوىرية
لمسياسة التي ينبغي أتباعيا تجاه مستقبؿ ألمانيا)89(.وفي السياؽ نفسو،عبر وزير
الخارجية الفرنسي،جورج بيدو))81((Georges Bidaultعف خيبة أممو مف عدـ تحقيؽ
أىداؼ السياسة الفرنسية تجاه ألمانيا،إذ أكد بأنو غير قادر عمى كسب تأييد الدوؿ
الكبيرة إلى أي جانب مف جوانب السياسة الفرنسية إزاء القضية األلمانية التي دافع عنيا
()86

منذ نياية الحرب العالمية الثانية.

استمر وزير الخارجية الفرنسي بيدو بالطمب مف الدوؿ الكبيرة الثالث لتمبية المطالب
الفرنسية،في مؤتمر لندف لوزراء الخارجية الذي استمر لممدة مف  31تشريف الثاني
ولغاية  86كانوف األوؿ،)87(8997إال إنوُ اخفؽ ثانية في تحقيؽ أىداؼ السياسة

الفرنسية،كما حصؿ في مؤتمر موسكو بسبب المعارضة السوفيتية لوجية النظر

الفرنسية بشأف مستقبؿ ألمانيا،إذ رفض وزير الخارجية السوفيتي،فياتشيسالؼ
مولوتوؼ()88((Vetsheslaph Molotovالمطالبة الفرنسية بفصؿ منطقة السار عف
ألمانيا كما رفض تسمية لجنة لمنظر في مسألة الحدود األلمانية،فضالً عف ذلؾ،أكد
()89

مولوتوؼ عمى ضرورة إقامة حكومة مركزية في ألمانيا.
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يبدو أف فرنسا كانت معتمدة عمى الموقؼ السوفيتي()31بشأف مساندة مطالبيا الخاصة
بشأف مستق بؿ ألمانيا بعد تبني الواليات المتحدة األمريكية سياسة بعيدة عف التطمعات
الفرنسية منذ مؤتمر موسكو باالتفاؽ مع بريطانيا بشأف اإلعداد إلى دمج منطقتي
االحتالؿ األمريكية-البريطانية في ألمانيا اقتصادياً والتي عرفت فيما بعد باسـ بيزونيا
()38

(.(Busoni

ط أر نوعاً مف االنفراج عمى السياسة الفرنسية بعد مؤتمر لندف بسبب الضغوط التي
مارستيا الواليات المتحدة األمريكية عمى فرنسا مف أجؿ إبداء مرونة أكثر في موقفيا
إزاء ألمانيا)33(.بيد أف التطورات التي طرأت عمى سياسة الواليات المتحدة األمريكية بعد
مؤتمر موسكو والمتمثمة بمبدأ تروماف)،)32((Trumanوبرنامج اإلنعاش األوربي الذي
عرؼ باسـ مشروع مارشاؿ )،)39((Marshallشجعت كال الجانبيف عمى تبني سياسات
متطابقة إلى ٍ
حد ما .فالجانب األمريكي أخذ يعمؿ عمى ممارسة ضغوط عمى الجانب
الفرنسي مف أجؿ وضع سياسة األخير عمى خط سكة الحديد لسياسة الواليات المتحدة
األمريكية بشأف التعامؿ مع ألمانيا.مف جانبيا،أدركت فرنسا بأف فرصتيا األخيرة بتحقيؽ
يكي،السيما بعد
أىدافيا تجاه ألمانيا،التتـ إال عف طريؽ االنحياز إلى الجانب األمر
ّ
()31

إخفاقيا بكسب تأييد االتحاد السوفيتي إلى مطالبيا المتعمقة بمستقبؿ ألمانيا.

عمى الرغ ـ مف سياؽ ذلؾ النيج لمسياسة الفرنسية،إال أنيا حاولت تجنب أكبر قدر
ممكف مف الضغوط األمريكية مف أجؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه مف أىداؼ سياستيا تجاه
ألمانيا)36(.تمؾ السياسة التي تبناىا وزير الخارجية الفرنسي بيدو ،بعد اختتاـ أعماؿ
مؤتمر لندف مع نظيره األمريكي جورج مارشاؿ في تشريف الثاني.8997إذ أكد األخير
عمى ىامش أعماؿ المؤتمر مع نظرائو الغربييف ضرورة توحيد مواقؼ الدوؿ
الثالث(الواليات المتحدة األمريكية ،وبريطانيا،وفرنسا)،تجاه ألمانيا،وذلؾ عف طريؽ
إعادة إعمار المناطؽ األلمانية الواقعة تحت احتالليا)37(،ودمجيا تحت إدارة غربية
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موحدة،والتي أصبح وجودىا ضرورياً لمواجة السياسة السوفيتية ليس فقط في ألمانيا
()38

وانما في أوروبا كميا طبقاً إلى وجية نظر وزير الخارجية األمريكي مارشاؿ.

تحت تمؾ الضغوط مف الجانب األمريكي،فقد أظير وزير خارجية فرنسا بيدو قمقا كبي اًر
بأف يكوف ىناؾ نوع م ف التمييز في إدراج منطقة االحتالؿ الفرنسية في ألمانيا ضمف
المساعدة األمريكية بشأف برنامج اإلنعاش األوربي)39(.وفي غضوف ذلؾ،أكد بيدو عقب
ختاـ أعماؿ مؤتمر لندف لوزراء الخارجية ،عمى إمكانية دمج مناطؽ االحتالؿ الغربية
في ألمانيا.فضالً عف ذلؾ،فقد أكد بيدو إلى نظيره األمريكي،استعداد الحكومة الفرنسية
لخوض محادثات مع الجانبيف األمريكي والبريطاني بشأف مستقبؿ ألمانيا بأسرع وقت
()21

ممكف.

وفي السياؽ نفسو،دفعت الواليات المتحدة األمريكية بشكؿ متسارع باتجاه تفعيؿ
سياستيا بما يتعمؽ بمستقبؿ ألمانيا،حتى قبؿ الحصوؿ عمى الرد الفرنسي الرسمي بشأف
سياستيا إزاء ألمانيا،والتي ستحتاج إلى بعض الوقت لممصادقة عمييا مف قبؿ الحكومة
الفرنسية نفسيا.ففي المدة مػ ػػف  8-7كانوف الثانػ ػ ػػي ،8998بدأت في مدينة
فرانكفورت))Frankfurtاأللمانية االجتماعات األولى بيف الحاكـ العسكري األمريكي
لويس كالي)(Lewis Clayونظيرة البريطاني براياف روبرتسوف ( Brian
)28(،)Robertsonففي تمؾ االجتماعات،طُرحت عمى جدوؿ أعماؿ المحادثات فكرة
إعادة رسـ الخارطة السياسية واالقتصادية لمنطقة بيزونيا،وقد أكدوا عمى أف اإلجراءات
المتخذة ضرورية مف أجؿ التغمب عمى الصعوبات السياسية واالقتصادية التي تواجو
()23

مناطؽ االحتالؿ األمريكية والبريطانية منذ فشؿ مؤتمر لندف األخير.

عدت فرنسا عدـ دعوتيا لالشتراؾ في االجتماعات األمريكية-
مف جانبيا،فقد ّ
البريطانية المتعمقة بمستقبؿ ألمانيا،بادرة لتقويض طموحاتيا ألف تكوف قوة أوربية عمى
()22

حساب ألمانيا.

وفي السياؽ نفسو،ذ ّكرت الحكومة الفرنسية نظيرتيا األمريكية بشأف
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محادثات مارشاؿ -بيدو التي جرت في لندف،والتي وعد بيا مارشاؿ نظيره الفرنسي
بإشراؾ فرنسا في جميع المحادثات المتعمقة بمستقبؿ ألمانيا،بيدؼ تشجيع الفرنسييف
لممشاركة في دمج منطقة احتالليـ في ألمانيا مع منطقة االحتالؿ األمريكية-
البريطانية )29(.بيد أف وزير الخارجية األمريكي مارشاؿ اتبع تمؾ السياسة مف أجؿ
ممارسة نوع مف الضغط عمى الحكومة الفرنسية لإلسراع باالستجابة إلى أىداؼ
السياسة األمريكية في ضوء تطورات السياسة السوفيتية في ألمانيا حيث أوضح ذلؾ
لمجانب الفرنسي قائالً ((:في المناطق الشرقية من ألمانيا في ظل االحتالل السوفيتي
الحالي يجرى تشكيل نمط شمولي اقتصادياً وسياسياً عمى غرار تمك التطورات في
بمدان أوربا الشرقية .واقتصاد ألمانيا الشرقية يتم صياغتو ليتناسب مع النظام
االقتصادي تحت رعاية االتحاد السوفيتي .وفقاً لذلك،فأن القوى الغربية ليس لدييا
()21

بديل إال أن تتعيد بالدمج االقتصادي والسياسي في ألمانيا الغربية)).

وفي السياؽ نفسو،فقد أوضح مسؤوؿ الشؤوف األوربية في و ازرة الخارجية األمريكية
وودروؼ فالنر((()Woodruff Filnerبأن الفرنسيين لم ينضموا حتى اآلن إلى
بناء عمى ذلك،فأنو اليمكن أن نتوقع من فرنسا بشكل
تريزينيا(منطقة الدمج الثالثية)ً .
منطقي أن تمتمك حق التصويت أو النقض في مواضيع بيزونيا)))26(.ومف جانب
آخر،أعرب الحاكـ العسكري األمريكي في ألمانيا،كالي عف استغرابو مف االحتجاجات
الفرنسية ضد اجتماعات فرانكفورت،إذ أكد بأنو لـ يتمقى تعميمات مف اإلدارة األمريكية
في واشنطف مف أجؿ إشراؾ الفرنسييف في جميع المواضيع الميمة التي تضمنيا إعالف
()27

فرانكفورت.

ليس مف المستغرب أف يمارس مارشاؿ ضغوطاً سياسية تجاه فرنسا لحثيا عمى اإلسراع
عد
في دمج منطقة إحتالليا في ألمانيا مع منطقتي االحتالؿ األمريكية-البريطانية،إذ ّ

مارشاؿ ،المنطقة الغربية مف ألمانيا منطقة ميمة وأساسية في أنجاح مشروعو)28(.وفي
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السياؽ نفسو ،ارسؿ مارشاؿ برقية إلى السفارة األمريكية في لندف تحدث فييا عف قمقو
في حالة عدـ تحقيؽ تمؾ الخطوة عمى..((:إن غرب ألمانيا سيكون في المستقبل
ضمن المدار الشرقي مع كل العواقب التي سيتطمب لمواجية مثل ىذا
االحتمال)))29(.وفي ظؿ تمؾ الظروؼ واف ارزاتيا،أضاؼ مارشاؿ،بأف الواليات المتحدة
األمريكية سوؼ تمنع ألمانيا مف أف تقع تحت سيطرة االتحاد السوفيتي)91(.كما طمأف
الجانب الفرنسي بأف الواليات المتحدة األمريكية ستأخذ بأىمية بالغة االستعداد الفرنسي
في إعادة أعمار غرب ألمانيا عمى محمؿ الجد)98(.ومف أجؿ تأكيد ذلؾ،أبمغ مارشاؿ
نظيره الفرنسي بأف فرنسا ستشارؾ في المؤتمر الذي سيقاـ في لندف لمناقشة مستقبؿ
ألمانيا في شباط .)93(8998
المبحث الثاني
منعطف

ال سياسة

األمريكية

 32شباط  9 -9191نيسان 9191

إزاء

فرنسا

بشأن

األزمة

األلمانية

تصدر مؤتمر لندف في  32شباط ،8998والذي استمر لدورتيف انتيت في  3حزيراف
،8998موضوع مستقبؿ ألمانيا في أولويات السياسة األمريكية-الفرنسية)92(.وفي بداية
المؤتمر ،أشار السفير األمريكي في لندف لويس د .دوكالس((Lewis D. Douglas
وممثؿ حكومتو في المؤتمر،الى أف الغرض مف المؤتمر العمؿ عمى وضع خطة شاممة
لممستقبؿ السياسي واالقتصادي في مناطؽ االحتالؿ الغربية في ألمانيا)99(.مف
جانبو،أوضح السفير الفرنسي في بريطانيا رنييو مسالي)،)Renee masalaنيابة عف
حكومتو بأف أي اتفاؽ ال يمكف أف يتـ التوصؿ إليو إال إذا أُخذت المصالح الفرنسية في
()91
عدت القضية األلمانية قضية مركزية
نظر االعتبار ،وأكد عمى أف حكومة بالده ّ

بالنسبة ليا،إال أف المجتمعيف لـ يتوصموا إلى اتفاؽ نيائي فتوقفت أعماؿ المؤتمر،إذ
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كانت ىناؾ ثالث قضايا رئيسة واجيت المحادثات مع الجانب الفرنسي في المؤتمر
ىي:شكؿ النظاـ السياسي في ألمانيا،والسيطرة الدولية عمى منطقة الرور ،وضماف أمف
()96

فرنسا ضد أي عدواف ألماني في المستقبؿ.

وخالؿ توقؼ أعماؿ المؤتمر،مارست الواليات المتحدة األمريكية ضغوطاً عمى الجانب
الفرنسي مف أجؿ القبوؿ بالسياسة األمريكية في ألمانيا.ففي ىذا السياؽ،نقؿ دوكالس
وجو نظر حكومتو لمفرنسييف بأف بالده سوؼ ال تتعيد بتنفيذ أي التزامات إزاء فرنسا،إال
إذا قدـ الفرنسييف ألنفسيـ موقفاً واضحاً عف سياستيـ في منطقة االحتالؿ في ألمانيا
قائالً ((:باإلشارة إلى حجم المساعدات إلى الفرنسيين في ظل( برنامج اإلنعاش
األوربي( سيتوقف عمى مدى استعداد فرنسا لدمج منطقة احتالليا تحت أي اتفاق
ثنائي يتم التوصل إليو بين سمطات االحتالل الفرنسية وحكومة الواليات المتحدة
()97

االمريكية)).

وبعد أستئناؼ أعماؿ المؤتمر،أثمرت الضغوط األمريكية في الحصوؿ عمى الموافقة
الفرنسية عمى السياسة األمريكية إزاء ألمانيا،إذ تـ االتفاؽ في نياية المؤتمر عمى أف
تعقد الجمعية التأسيسية في األوؿ مف أيموؿ عاـ ،8999فضالً عف ذلؾ تشكيؿ حكومة
اتحادية في ألمانيا،كما وافقوا عمى اتخاذ عدد مف التدابير،منيا موافقة الدوؿ المشتركة
في المؤتمر عمى استمرار االحتالؿ في ألمانيا ألطوؿ مدة ممكنة)98(،واتفقوا عمى عدـ
االنسحاب منيا إال بعد التشاور فيما بينيـ)99(.مف جانبيا،طمأنت الواليات المتحدة
األمريكية فرنسا بأف قوات االحتالؿ األمريكية في ألمانيا ستبقى حتى ضماف السالـ في
أوربا)11(.فضالً عف التشاور فيما بينيـ في حاؿ اعتبر أي واحد منيـ أف ىناؾ خطر
()18

مف قبؿ القوة العسكرية األلمانية أو إذا ثبت لديو أف ألمانيا تتبع سياسة عدوانية.

بعد نجاح الضغوط األمريكية في انضماـ فرنسا إلى سياستيا،استمرت المناقشات
لتطبيؽ مقر ارت مؤتمر لندف،إذ أعربت فرنسا عف استعدادىا لمموافقة عمى موضوع
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إصالح العممة في منطقة االحتالؿ الغربية في المانيا،مف دوف االنتظار لحيف التوصؿ
إلى اتفاقية كاممة بيف قوى االحتالؿ الغربية بشأف دمج تمؾ المناطؽ)13(.وفي السياؽ
نفسو،اتفؽ كؿ مف الحاكـ العسكري األمريكي كالي ونظيره البريطاني روبرتسوف
)(Robertsonمع الحاكـ العسكري الفرنسي ماري بيير كونيغ) (Mary Beyer
Konekeعمى إخبار الحاكـ العسكري السوفييتي فاسيمي د.سوكولوفسكي) (Fuseli
D. Socolofiskyبأف العممة الجديدة ستدخؿ حيز التداوؿ في مناطؽ االحتالؿ الغربية
في  31حزيراف .8998

()12

وبعد معرفة السوفيت بقرار إصدار العممة الجديدة بمنطقة االحتالؿ الغربية جاء رد
الفعؿ السوفيتي سمبياً،إذ اعتبروا تمؾ التدابير قد جاءت بمعزؿ عنيـ وىي موجية ضد
سياستيـ ف ػ ػ ػػي منطقة االحتالؿ السوفيتية)19(.وفػ ػػي31حزيراف،8998أداف الحاكـ
العسػ ػػكري السوفيتي سوكولوفسكي في ألمانيا الخطط األمريكية رسمياً لقياميا باتخاذ
خطوات الدمج االقتصادي لمناطؽ االحتالؿ الغربية،وعبر عف مخاوفو بأف تمؾ
اإلجراءات قد تصؿ إل ػ ػػى تأسيس دولة انفصالية في غرب ألمانيا األمر الذي يعد تطبيق ًا
عممياً لتقسيـ ألمانيا،كما حذر بأف االتحاد السوفيتي سيعمؿ عمى حماية اقتصاد منطقة
احتاللو معتب اًر برليف جزءاً مف منطقة االحتالؿ السوفيتية)11(.وقد تطور الرفض
السوفيتي إلى اتخاذ إجراءات عممية والمتمثمة في إحداث فوضى في الطرؽ ووسائؿ
()16

االتصاالت في برليف.

وفي ظؿ تمؾ التطورات،سعت الواليات المتحدة األمريكية الى التوصؿ الى اتفاؽ مع
حمفائيا الغربييف بشأف مواجية األزمة .ففي ىذا الشأف،عممت عمى تعزيز الدعـ
لحمفائػػيا مػ ػ ػػف خػالؿ التوقيػع عمػ ػػى معاىػ ػػدة حمؼ شمػاؿ األطمػ ػػسي

(North

)  Atlantic Treaty Organizationالمعروفػ ػػة باسػػـ معػػاىػػدة الناتو )(NATO
()17في  9نيساف،8999والتي وقعيا كؿ مف وزير الخارجية األمريكي ديف
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ج.أتشوف()Dean G.Achesonووزير الخارجية البريطاني ارنست بيفف (Ernest
()19

))18(Bevinووزير الخارجية الفرنسي روبرت شوماف )(Ropert Shoman

في

واشنطف)61(.نتيجة لذلؾ،وافقت فرنسا بشكؿ رسمي عمى دمج منطقتيا مع
بيزونيا )68(.وبذلؾ نجحت الواليات المتحدة األمريكية في ضغوطيا عمى فرنسا بشأف
األزمة األلمانية ،8999-8998بؿ أصبحت فرنسا تسير في فمؾ السياسة
األمريكية،بعد أف أصبحت عضواً فعاالً في األحالؼ الغربية بزعامة الواليات المتحدة
األمريكية،ومنيا حمؼ شماؿ األطمسي(ميثاؽ األطمسي) وابتعدت عف االتحاد السوفيتي.
الخاتمة
لقد نجحت الواليات المتحدة األمريكية عف طريؽ ممارسة ضغوطيا عمى الجانب
الفرنسي مف أجؿ كسب فرنسا إلى جانب سياستيا في ألمانيا بشكؿ خاص،ودوؿ غرب
أوربا بشكؿ عاـ ،في صراعيا مع االتحاد السوفيتي،والذي عرؼ ذلؾ الصراع فيما بعد
بإسـ الحرب الباردة.
مف جانبيا،تخمت فرنسا عف سياستيا إزاء ألمانيا بسب تمؾ الضغوط األمريكية لكنيا في
المقابؿ،ضمنت وقوؼ الواليات المتحدة األمريكية إلى جانبيا اقتصادياً عف طريؽ
شموليا ببرنامج اإلنعاش األوربي،فضالً عف مساندتيا سياسياً وعسكرياً،عف طريؽ إلتزاـ
الواليات المتحدة األمريكية بالدفاع عنيا ضد أي عدواف خارجي مف قبؿ ألمانيا أو أي
دولة أوربية أخرى،طبقاً إلى معاىدة حمؼ الناتو التي أصبحت فرنسا أحد أعضائو
المؤسسيف.
أدركت الواليات المتحدة األمريكية بأف مصالحيا الرئيسة في أوربا الغربية مرتبطة
ارتباطاً وثيقاً بإعادة بناء الجزء الغربي مف ألمانيا،لذلؾ،سعت جاىدةً لضـ فرنسا إلى

جانبيا في مناطؽ االحتالؿ الغربية الثالث في ألمانيا،إذ أكدت الواليات المتحدة
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األمريكية خالؿ تمؾ األزمة (إلى نظرائيا الغربييف)عمى ضرورة توحيد مواقؼ الدوؿ
الغربي ة والسيما(الواليات المتحدة األمريكية ،وبريطانيا ،وفرنسا)تجاه سياساتيا بشأف
ألمانيا،وذلؾ عف طريؽ إعادة أعمار المناطؽ األلمانية الواقعة تحت احتالليا ودمجيا
في إدارة غربية موحدة،التي أصبح وجودىا ضرورياً لمواجو السياسة السوفيتية ليس فقط
في ألمانيا وانما في أوروبا بشكؿ عاـ.
وكانت أبرز نتائج السياسة االمريكية في المانيا ظيور دولتيف في النصؼ الثاني مف
القرف العشريف،األولى اتبعت سياسة الواليات المتحدة االمريكية وحمفائيا سميت"المانيا
الغربية"  ،والثانية سارت عمى وفؽ نيج سياسة االتحاد السوفيتي وسميت بػ"المانيا
الشرقية".
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Abstract
The primary goal of the American policy during the period of
negotiation between 1948-1949 with Soviet Union regarding
Germany’s future was to consolidate the American position
regarding Western Germany and to make it a Western
community. But as the United States and the Soviet Union
policies went in different directions, the United States realised
that its main interests in Western Europe were inextricably linked
to the revival of Germany. Therefore, the United States sought to
join France to carry out its objectives regarding the reconstruction
of Germany into three western zones under its leader.

033

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
اليوامش والمصادر:
.8بدأ نزوؿ قوات دوؿ الحمفاء بشاطئ

النورماندي في السادس مف حزيراف عاـ

،8999عمى جبية طوليا ثمانوف كيمو مت اًر بيف شربورج واليافر في شماؿ فرنسا
وسيطرت قواتيـ عمى البحر والجو،وثبتوا أقداميـ في تمؾ المنطقة مف فرنسا دوف أف
تمحؽ بيـ خسارة كبيرة،ثـ توالت السيطرة عمى المدف الفرنسية في تعاقب سريع،وتمكنت
قوات الحمفاء مف تحرير شماؿ فرنسا وغربيا مف القوات االلمانية.ولممزيد عف
الموضوع ،ينظر:عمر عبدالعزيز عمر ومحمد عمي القوزي،دراسات في تاريخ أوروبا
الحديث

والمعاصر،8911-8881

دار

النيضة

لمطباعة

العربية

والنشر(،بيروت،)8999،ص ص986-981،؛بيير رونوفف،تاريخ القرف العشريف،
ترجمة نورالديف حاطوـ،دار الفكر الحديث(،لبناف،)8969،ص.919
.3لـ تكف المطالبة الفرنسية بإشراكيا في تقرير مستقبؿ ألمانيا بعد الحرب العالمية
الثانية بسب مشاركتيا في الحرب ضد ألمانيا فحسب،وانما بسبب كونيا أكثر الدوؿ
المجاورة إلى ألمانيا تأث اًر بسياستيا التوسعية في أوربا،إذ تعرضت إلى ثالث ىزائـ في
االعواـ،8991، 8989، 8871ولممزيد مف التفاصيؿ عف الموضوع ،ينظر:
Haim Shamir, (ed.), France and Germany in an Age of Crisis,
1900-1960: Studies in Memory of Charles Bloch (New York:
E.J. Brill, 1990), P.67.
3.See William R. Smyser, From Yalta to Berlin: The Cold War
Struggle over Germany(New York: St. Martin’s Griffin, 1999),
PP.11-12; John Lewis Gaddis, The United States and the
Origins of the Cold War, 1941-1947 (New York:Columbia
pp.113-114;Julian

2000),

repr.
030

1972,

Press,

University
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G.Hurstfield,America and the French Nation,1939-1945(Chapel
Hill, N.C.:University of North Carolina Press,1986),P.224; Frank
Costigliola, France and the United States: The Cold Alliance
since World War II (New York: Twayne, 1992), P.42.
.9أقر مؤتمر يالطا مبادئ مؤتمر موسكو المنعقد في تشريف االوؿ عاـ (8992تدمير
المصانع الحربية االلمانية،وحل الحزب النازي،ومحاكمة مجرمي الحرب،وفرض مبالغ
كبيرة لمتعويضات واكراه المانيا عمى دفعيا،)..واتخذ خططا تتعمؽ بقضية االمـ
المتحدة والقضية االلمانية والبولونية والحرب في الشرؽ االقصى.ينظر:عمر عبدالعزيز
عمر ومحمد عمي القوزي،المصدر السابؽ ،ص.939-938،
.1ونستوف ليونارد سبنسر تشرشؿ:ولد في قصر بمنيايـ في اوكسفوردشاير في انكمت ار
في 21تشريف الثاني 8879ـ،رجؿ دولة بريطاني قدير ومؤلؼ وخطيب ،يعد مف أىـ
الزعماء السياسييف في التاريخ األوربي والعالمي الحديث ،بدأ حياتو السياسية في حزب
المحافظيف،وانتخب عضواً في مجمس العموـ ،في عاـ  8919انضـ الى حزب
األحرار،عيف وزي اًر لمتجارة ثـ وزي اًر لمداخمية في العاـ ،8981ووزي اًر لمبحرية عاـ 8988
كذلؾ عاـ ،8929شغؿ منصب رئيس الوزراء البريطاني عاـ ،8991كاف أوؿ مف
أشار بعالمة النصر بواسطة االصبعيف السبابة والوسطى،انتخب رئيساً لموزراء مرة
ثانية عاـ ،8918احيؿ عمى التقاعد عاـ  ،8911حصؿ عمى جائزة نوبؿ في األدب
عاـ  ،8912توفي في  39كانوف الثاني عاـ .8961ولممزيد عف سيرتو ودوره في
التاريخ البريطاني والعالمي،ينظر:محمد يوسؼ القريشي،ونستوف تشرشؿ ودوره في
السياسة البريطانية حتى عاـ ،8991أطروحة دكتوراه(غير منشورة)،كمية اآلداب،جامعة
بغداد،3111،ص ص891-9؛ www.bsvoic.com/index.php/2011
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.6وىو جوزيؼ فيساريونوفيتش ستاليف،ولد في 88كانوف األوؿ  8878في منطقة
غوري( )Goryبجورجيا ،الرئيس الثاني لألتحاد السوفيتي،رئيس الوزراء لممدة -8998
،8912ويعد المؤسس الحقيقي لالتحاد السوفيتي،امتاز بقوتو وقسوتو ضد
معارضيو،كاف لو دو اًر كبي اًر في تحويؿ المجتمع السوفيتي مف مجتمع زراعي إلى
مجتمع صناعي مما مكنو مف االنتصار عمى دوؿ المحور في الحرب العالمية الثانية
والصعود الى مرتبة الدوؿ العظمى،توفي عاـ .8912ولممزيد عف سيرتو الشخصية
والسياسية ،ينظر:اسحاؽ دويشتر ،ستاليف سيرة سياسية ،ترجمة فواز طرابمس،دار
الطميعة(،بيروت،)8969،ص ص399-327،؛جاؾ فيستماف ورينارد ىاتوف،الحياة
الخاصة لجوزيؼ ستاليف،ترجمة حسيف الحوت،الدار القومية لمطباعة والنشر (،لندف،
،)8991ص ص821-11،؛www.joseph-stalin.8m.com
.7وىو فرانكميف ديالنو روزفمت،الرئيس الثاني والثالثوف لمواليات المتحدة األمريكية،ولد
في 21كانوف الثاني 8883في مدينة ىايد بارؾ في نيويورؾ،تخرج في جامعة ىارفارد
عاـ ، 8919كاف ينتمي إلى الحزب الديمقراطي،شغؿ منصب حاكـ والية نيويورؾ لممدة
مف  8كانوف الثاني 8939الى 28كانوف االوؿ ،8923شغؿ منصب الرئاسة لممدة
مف  9آذار 8922الى 83نيساف ،8991إذ اعيد انتخابو أربع مرات متتالية ،انقذ بالده
مف الركود االقتصادي،وقؼ إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية،توفي في
83نيساف  8991بسبب اصابتو بنزيؼ بالمخ  .ولممزيد عف حياتو وسياستو الداخمية
والخارجية ينظر  :احمد محمد جاسـ  ،السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية
تجاه شبة الجزيرة الكورية في عيد الرئيس ىاري تروماف  ،8912_8991رسالة
ماجستير(غير منشورة ) ،كمية التربية االصمعي ،جامعة ديالى ،3119 ،ص 9؛ محمد
محال ،قوات التدخؿ األمريكية مف روزفمت إلى ريغاف (،دمشؽ  ،)8982 ،ص 211؛
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www.booking.com/franklin-www.marefa.org/index.php/Roosevelt
Roosevelt ;
8. Roosevelt-Stalin Meeting, February 3, 1945, in US Department of State,
Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers: Conferences At
Malta and Yalta, 1945 (Washington, D.C.: US Government Printing Office,
1955), PP.572, 978.
9. See Athan Theoharis, ‘Roosevelt and Truman on Yalta: The Origins of
the Cold War’, Political Science Quarterly, vol.87, (1972), P.211.
10. Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947,
P.326; Bronson Wilder Long, The Saar Dispute in Franco-German relations
and European integration: French diplomacy, cultural policies and the
construction of European identity in the Saar, 1944-1957 (Indiana: Indiana
University Press, 2007), PP.54-55; also see Tony Judt, Postwar: A History
of Europe since 1945 (London: William Heinemann, 2005), P.113.
11.James McAllister, No Exit: American and the German Problem,19431955 (Ithaca and London: Cornel University Press, 2002), PP.99-100.
12.Frank Roy Willis, The France in Germany, 1945-1949 (California:
Stanford University Press, 1962), P.45; Long, The Saar Dispute in FrancoGerman Relations and European integration, P.55; Gaddis, The United
States and the Origins of the Cold War, 1941-1947, PP.128-129; also see
Frank Roy Willis, France, Germany, and the New Europe, 1945-1967
(London: Oxford University Press, 1965), PP. 15-19.
13.James L. Gormly, From Potsdam to the Cold War: Big Three
Diplomacy, 1945-1947(Wilmington, Delaware: Scholarly Resources,
1990), PP.212-213.
 قد عانت فرنسا مف تدىور أوضاعيا االقتصادية التي شيدتيا بعد الحرب العالمية،ومما يجدر ذكره
 لذلؾ أصبح مف الواضح عمى الحكومة الفرنسية أف تعتمد عمى مساعدة الدوؿ،الثانية
 مف أجؿ مواجية المشكالت التي خمفتيا،وبشكؿ خاص عمى الدعـ المالي األمريكي،األخرى
: ينظر، ولممزيد مف التفاصيؿ عف الموضوع.الحرب
Costigliola, France and the United States: The Cold Alliance since World
War II, PP.50, 54-55,60; Shamir, (ed.), France and Germany in an Age of
Crisis, 1900-1960, P.73; also see Judt, Postwar: A History of Europe since
1945,P.87.
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14. Irwin M. Wall, The United States and the Making of Postwar France,
1945-1954(Cambridge: Cambridge University Press, 1991) ,PP.65-66;
Gormly, From Potsdam to the Cold War: Big Three Diplomacy, 1945-1947,
PP.212-213.
كاف يرى ضرورة اتخاذ مواقؼ،مف رجاؿ السياسة الفرنسية في القرف العشريف:جورج بيدو.81
:ينظر. متشددة في سياسة فرنسا الخارجية ضد ألمانيا
John E. Jessup, An Encyclopaedic Dictionary of Conflict and Conflict
Resolution, 1945-1996(Westport, Conn.:Greenwood Press, 1998) ,PP.7273;

http://www.moqatel.com.Al-moqatel. :موسوعة الحرب

16.Irwin M. Wall, The United States and the Making of Postwar France,
1945-1954(Cambridge: Cambridge University Press, 1991),PP. 64-65;
Willis, The France in Germany, 1945-1949, P.45.
17. Gormly, From Potsdam to the Cold War: Big Three Diplomacy, 19451947, PP.212-213.
 آذار9  ولد في مدينة كوكا ار في،وىو فياتشيسالؼ ميخائيموفيتش مولوتوؼ:مولوتوؼ.88
سياسي،)اتخذ اسـ مولوتوؼ لقباً لو(تعني المطرقة،8916 انضـ إلى الحزب الشيوعي عاـ،8891
امتد نشاطو السياسي مف بداية،قيادي الحكومة السوفيتية
ودبموماسي سوفيتي مشيور وأحد أبرز
ّ

شغؿ منصب رئاسة،عمؿ في السمؾ الدبموماسي وزي اًر لمخارجية،8917 الثورة البمشفية حتى عاـ
 وطرد مف الحزب الشيوعي عاـ8917 عزؿ عف السمطة عاـ،8998-8927الو ازرة لممدة
 بعد معارضتو لسياسة خوروشوؼ بسبب محاولة األخير تقميؿ النزعة الستالينية في السياسة8968
ولممزيد عف دوره الدبموماسي والسياسي في االتحاد.8986 توفي في عاـ،السوفيتية
:الموسوعة الحرة-ويكيبيديا:ينظر،السوفيتي
http://ar.wikipedia.org/wiki
19. The United States Delegation at the Council of Foreign Ministers to the
President Truman, Acting Secretary of State, and Others, December 15,
1947, in US Department of State, Foreign Relations of the United States:
Council of Foreign Ministers; Germany andAustria, 1947, Vol. II
(Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1972), PP.770-772
[hereafter as FRUS: Council of Foreign Ministers, Germany, 1947, II]
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.31كاف ىناؾ تأثير في السياسة الخارجية الفرنسية باتجاه التقارب مع االتحاد السوفيتي بسبب
وجود اإلتالؼ الحكومي في فرنسا الذي ضـ الحزب الشيوعي الفرنسي.ولممزيد عف الموضوع،
ينظر:
Willis, Op.Cit., P.49; Peter Duignan and L. H. Gann, The Rebirth Of the
West: The Americanization of the Democratic World, 1945-1958
(Cambridge, Mass: Blackwell, 1992), PP.288-294.
21. Judt, Postwar: A History of Europe since 1945, PP.116, 124; Carolyn
Woods Eisenberg, Drawing the Line: The American Decision to Divide
Germany, 1944-1949 (Cambridge: Cambridge University Press, 1996),
PP.233-248.
22.Ibid., P.116; Costigliola, France and the United States: The Cold
Alliance since World War II, P.57.
.32ىاري تروماف:ىو الرئيس األمريكي الثالث والثالثوف،ولد عاـ 8889في والية ميزوري،عمؿ
عضواً في مجمس الشيوخ األمريكي،شغؿ منصب الرئاسة لممدة مف 83نيساف  8991الى 31
كانوف الثاني ،8912أشرؼ عمى إنشاء منطقة حمؼ شماؿ األطمسي(الناتو)في عاـ  8999في
وقت الحرب الباردة بيف الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي،أمر باستخداـ السالح النووي
ضد الياباف وتحقيؽ نياية سريعة لمحرب العالمية الثانية،توفي عاـ .8973ولممزيد عف دوره في
السياسة األمريكية والعالمية،ينظر:احمد عبدالواحد عبدالنبي،الرئيس االمريكي ىاري تروماف وأثر
مبدئو في العالقات الدولية،8912-8991أطروحة دكتوراه(غير منشورة)،كمية التربية،الجامعة
المستنصرية،3188،ص ص391-8،؛احمد محمد جاسـ،المصدر السابؽ،ص ص831-98،؛
Heidi M D Elston, Harry S. Truman ( Minnesota: ABDO Group, 2009 ),PP
.6-26; Carl Cavanagh Hodge and Cathal J. Nolan (eds), US Presidents and
Foreign Policy: From 1789 to the Present (Santa Barbara: ABC-CLIO,
;2007), PP. 263-275
ولممزيد مف التفاصيؿ بشأف مبدأ تروماف،ينظر:احمد عبدالواحد عبدالنبي،المصدر السابؽ،ص
ص331-81،؛
Elizabeth Edwards Spalding,The First Cold Warrior: Harry Truman,
Containment, and the Remaking of Liberal Internationalism (Lexington:
University Press of Kentucky, 2006), PP.61-81; Thomas G. Paterson,
Soviet-American Confrontation: Postwar Reconstruction and the Origins of
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the Cold War (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1973), PP.70102; Richard M. Freeland,The Truman Doctrine and the Origins of
McCarthyism: Foreign Policy, Domestic Politics, and Internal Security,
1946-48 (New York: New York University Press, 1985).
.39جورج مارشاؿ:وىو جورج كاتميت مارشاؿ،ولد في  28كانوف األوؿ  8881في والية
بنسمفانيا،عمؿ اوؿ حياتو في الجيش االمريكي إذ تخرج مف مدرسة فرجينيا عاـ  ،8918شغؿ
منصب رئيس أركاف الجيش األمريكي لممدة ،8991-8929ساىـ بقوة اباف الحرب العالمية الثانية
في صياغة السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية وتقديـ المساعدة لدوؿ الحمفاء،أصبح وزي اًر
لمخارجية لممدة ،8999-8997ثـ وزير دفاع لممدة ،8918-8911حصؿ عمى جائزة نوبؿ لمسالـ
عاـ 8912تقدي أر لخطتو"خطة مارشاؿ"،كاف مف أشد معارضي الرئيس تروماف ومشروعو بإنشاء
الدولة الصييونية،توفي في 86تشريف األوؿ 8919في واشنطف .ولممزيد عف حياتو ودوره السياسي
في الواليات المتحدة األمريكية ،ينظر :اوروفسكي ممفف  ،قراءات اساسية في الديمقراطية األمريكية
 ،ترجمة شحدة فارع  ،ط  ،8دار البشير لمطباعة(،عماف ،) 8998 ،ص  968؛ احمد محمد
جاسـ ،المصدر السابؽ ،ص.82
وقد أعمف وزير الخارجية األمريكي جورج مارشاؿ في  1حزيراف ،8997عف خطط إلعانة الدوؿ
األوربية التي تعاني مف انييار اقتصادي شامؿ ييدد استقرارىا الداخمي،وقد وضع مارشاؿ في
مشروعة شروطاَ محددة لمدوؿ التي سوؼ تشمميا تمؾ االعانات .لممزيد مف التفاصيؿ عف
الموضوع ،ينظر:
Address by Secretary of State George C. Marshall on the Marshall Plan as a
European Initiative to Economic Recovery, June 5, 1947, in The Dynamics
of World Power: A Documentary History of United States Foreign Policy,
1945-1973, Vol. I: Western Europe, (ed.) Arthur M. Schlesinger (New
York: Chelsea House, 1973), PP.52-54.[hereafter cited as DHUSFP].
25. Costigliola, France and the United States: The Cold Alliance since
World War II, PP.57-58; Judt, Postwar: A History of Europe since
1945,P.116; Costigliola, France and the United States: The Cold Alliance
since World War II, PP.57-58.
26. Ibid., Shamir, (ed.), France and Germany in an Age of Crisis, 19001960, P.73.
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27. Willis, Op.Cit., P.50; David F. Patton, Cold War Politics in Postwar
Germany (New York: St. Martin’s Press, 1999), PP.16-17.
28. F.R.U.S:Memorandum of Conversation, by the Political Adviser for
Germany (Murphy), II, December 17, 1947, Council of Foreign Ministers,
Germany, 1947, P.828.
8997 استممت فرنسا مساعدات مالية أمريكية طبقا لبرنامج اإلنعاش األوربي منذ نياية عاـ.39
Willis, Op.Cit , P.49. : ينظر. مميار دوالر أمريكي2.819  مبمغاً مقداره8919 إلى حزيراف
30.Memorandum of Conversation, by the Ambassador in the United
Kingdom (Douglas), II, December 17, 1947, FRUS: Council of Foreign
Ministers, Germany, 1947, P.813.
31.F.R.U.S:The United States Political Adviser for Germany (Murphy) to
the Secretary of State, January 3, 1948, in US Department of State,Germany
and Austria, 1948,Vol. II (Washington,D.C.:US Government Printing
Office, 1973), PP.4,90 .[hereafter as F.R.U.S,1948, II].
32.The United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the
Secretary of State, January 7, 1948, Ibid., P.8; Lucius D. Clay, Decision in
Germany (London: William Heinemann, 1950), P.179.
33.R.Laurence Moore and Maurizio Vaudagna,(eds.),The American
Century in Europe (Ithaca and London: Cornell University Press, 2003),
PP.94-113, P.98.
34.F.R.U.S,The Ambassador in France(Caffery)to the Secretary of State,
II,January 10, 1948, P.20.
35. F.R.U.S Quoted in The Secretary of State to the Embassy in the United
Kingdom, February 20, 1948, Ibid., PP.71-72.
36. The Associate Chief of the Davison Western European Affairs
(Wallner) to the Counselor of Embassy in France (Bonbright), January 16,
1948, Ibid., P.28.
37.The United States Political Adviser for Germany (Murphy) to the
Secretary of State, January 15, 1948, Ibid., P.27; also see Clay, Decision in
Germany, PP.178-179.
38.Charles S. Maier,(ed.),The Marshall Plan and Germany: West German
Development within the Framework of the European Recovery Program
(New York: St. Martin’s Press, 1991), PP.115-170, 115, 141.
39.F.R.U.S,The Secretary of State to the Embassy in the United Kingdom,
II,February 20, 1948, P.72.
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40. Ibid,PP.72-73.
41.Ibid,The Secretary of State to the French Ambassador (Bonnet), January
31, 1948 , pp.51-53.
وقد اقترحت الواليات المتحدة األمريكية في جدوؿ أعماؿ المؤتمر الذي سيناقش مواضيع عديدة.93

:منيا

. مشاركة كؿ مف ىولندا ولكسمبورغ وبمجيكا فيما يخص مستقبؿ غرب ألمانيا.8
. قضية إدارة منطقة الرور.3

.العالقة بيف غرب ألمانيا وبرنامج اإلنعاش األوربي.2
Ibid,PP.51-54. .أىمية التنظيـ السياسي واالقتصادي لممناطؽ الغربية الثالث.9 :ينظر
43.Willis,Op.Cit.,P.52; Arnold A. Offner, Another Such Victory: President
Truman and the Cold War, 1945-1953(California: Stanford University
Press, 2002), P.247.
44. F.R.U.S,The Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the
Secretary of State, II,February 25, 1948, 1948, PP.87-89.
45.Ibid.,P.88.
46. Ibid., P.92.
47. F.R.U.S,Quoted in The Ambassador in the United Kingdom (Douglas)
to the Secretary of State,II,March 1, 1948, P.107.
48. Ibid,Communiqué Issued at the Recess of the London Conference on
Germany, March 6, 1948, PP.141-143.
49. Ibid, Paper Agreed Upon by the London Conference, May 28, 1948, PP.
291-292.
50.Ibid,The Ambassador in the United Kingdom (Douglas) to the Secretary
of State, March 6, 1948, P.138.
رسمياً ببقاء القوات األمريكية في ألمانيا8998  آذار87 أعمف الرئيس األمريكي ىاري تروماف في
:ينظر،ولممزيد مف التفاصيؿ.لمدفاع عف أوربا
DHUSFP,Message by President Truman to Congress, March 17, 1948,
P.129.
51. F.R.U.S,Paper Agreed Upon by the London Conference, II ,May 28,
1948, PP. 291-292.
52.Clay, Op.Cit, PP.211-212.
53. Ibid., PP.362-363; Thomas Parrish, Berlin in the Balance, 1945-1949:
The Blockade, the Airlift, the First Major Battle of the Cold War (Reading:
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Addison-Wesley, 1998), P.164; Ann Tusa and John Tusa, The Berlin
Blockade (London: Coronet, 1989), P.183.
54.Offner, Another Such Victory: President Truman and the Cold War,
1945-1953, PP.249-250.
55. Letter of Marshal Sokolovsky to General Clay of June 20, 1948, in
Union of Soviet Socialist Republics, Ministry of Foreign Affairs, The
Soviet Union and the Berlin Question (Documents) (Moscow, 1948), P.25.
56.Offner, Another Such Victory: President Truman and the Cold War,
1945-1953, P.254; Michael Balfour, Germany: The Tides of Power
(London and New York: Routledge, 1992), PP.106-107; Thomas Parrish,
Berlin in the Balance, 1945-1949: The Blockade, the Airlift, the first major
Battle of the Cold War (Reading: Addison- Wesley, 1998), PP.165-167.
مف الجدير بالذكر،أف الممر البري لممنطقة التي يحتميا الحمفاء الغربيوف في برليف يقع في منطقة
االحتالؿ السوفيتية وىو األمر الذي مكف السوفيت مف فرض الحصار عمى منطقة االحتالؿ
الغربية .ينظر :حسيف فوزي النجار،أمريكا والعالـ ،القاىرة،8986 ،ص.389
بناء عمى معاىدة حمؼ شماؿ األطمسي التي وقعت في
.17الناتو:منظمة(حمؼ)تأسست عاـ ً 8999

واشنطف في  9نيساف ،8999مقر الحمؼ في بروكسؿ عاصمة بمجيكا،ويعد الرئيس األمريكي ىاري
تروماف مؤسس الحمؼ،الدور الرئيس لمحمؼ كما يقوؿ مؤسسوه ىو حراسة حرية الدوؿ األعضاء
وحمايتيا مف خالؿ القوة العسكرية،أدى الحمؼ دو اًر بار اًز خالؿ األزمات السياسية الدولية،يساىـ

جميع اعضائو في القوى والمعدات العسكرية التابعة لو،مما أسيـ في ايجاد تنظيـ عسكري ليذا
الحمؼ.ولممزيد عف تأسيس المنظمة ودورىا في النزاعات العالمية،ينظر:

ويكيبيديا-

الموسوعة الحرةhttp:// ar.wikipedia.org/wiki//: :؛
Peter Duignan, NATO: Its Past, Present, and Future (Stanford: Hoover
Institution Press, 2000), pp.1-9.
 .18ولد أرنست بيفف في  7آذار عاـ ،8888نشأ فقي اًر،وعمؿ سائؽ قطارات في السكؾ
الحديدية،بدأ حياتو السياسية زعيماً لنقابات العماؿ البريطانية،شغؿ و ازرة العمؿ في و ازرة ونستوف
تشرشؿ خالؿ المدة ،8991-8991ثـ وزي اًر لمخارجية بيف عامي  8991و 8918في و ازرة حزب
العماؿ،كاف معارضاً لمسياسة السوفيتية في أوربا ومختمؼ مناطؽ العالـ،سعى لعقد معاىدة بيف
بريطانيا ومصر عاـ ،8996إلتزـ سياسة منحازة لمييود في حرب فمسطيف عاـ ،8998توفي في
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