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بخليغ بيغ الجوؿ السشترخة بعج انتياء الحخب العالسية بعج أف تع تقديع العاصسة االلسانية 
الثانية ، أتبعت الػاليات الستحجة االمخيكية وحمفاؤىا الغخبيػف سياسة خاصة في مشاشق 
سيصختيع مغ بخليغ ، مغ أجل أف تكػف سجًا مشيعًا بػجو شسػحات االتحاد الدػفيتي ، وىػ ما 

الحؼ أسيع في تعسيق شّقة الخالؼ بيغ السعدكخيغ نتج عشو الحّج مغ الشفػذ الذيػعي ، االمخ 
الغخبي والذخقي ، وىػ ما نتج عشو قياـ االتحاد الدػفيتي بسحاصخة بخليغ الغخبية إلحخاج 

 مػقف الحمفاء الغخبييغ لجػ سكاف السشاشق الغخبية مغ السانيا .
صخة بسا تحتاج حاوؿ الحمفاء إفذاؿ ذلظ الحرار مغ خالؿ إمجاد سكاف بخليغ الغخبية السحا

اليو مغ أغحية ومؤف أخخػ ضخورية ، وكاف مغ أبخز الشتائج التي تسخس عشيا الجدخ 
الجػؼ ، ىػ االنترار السعشػؼ الحؼ حققو الحمفاء والحؼ تسثل باستسالة سكاف غخب ألسانيا 
 الى جانب الحمفاء ، في الػقت الحؼ تع سّج أبػاب السشصقة السحكػرة بػجو الشفػذ الذيػعي ،

 وىػ ما سشبيشو في ىحا البحث . 
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Abstract 
After the end of the Second World War, the German capital 

(Berlin) was divided between the victorious countries. The allies led by 

the United States adopted a special policy in the areas that fell under 

their occupation in order to be a barrier against the aspirations of the 

Soviet Union. This contributed in deepening the gap between the 

western and the eastern camps. Consequently, the Soviet Union began 

to besiege western Berlin in order to embarrass the position of the 

Western Allies among the population of western regions in Germany. 
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  However, the Allies tried to stand against the Soviet policy by 

supplying the besieged Berlin's population with the necessary needs of 

living by making an air bridge. As a result, the Allies won a fame of 

moral and human treatment among the residents and they could gain 

the hearts of Berlin's population and bring them to their side too. At the 

same time, the Allies could close the doors before the Communist 

influence, as it will be shown in this research. 

Keywords: Soviet Union , West Berlin, Siege ,   Documentary 
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 أوالً.  أسببة احلصبر
 9945سيصخت قػات الحمفاء بعج استدالـ ألسانيا في الحخب العالسية الثانية في آيار         

، فاحتل االتحاد الدػفيتي القصاع  (9)األلسانية كميا ، وانيار الخايخ الثالث األراضيعمى 
الذخقي واحتل األمخيكيػف القصاع الجشػبي والفخنديػف القصاع الغخبي، أّما البخيصانيػف فقج 
احتمػا القصاع الذسالي ، وما يتعمق بالعاصسة بخليغ التي كانت في قمب مشصقة االحتالؿ 

احتالؿ ، تتػلى أدارتيا سمصة  الدػفيتي ، اتفق الحمفاء أيزًا عمى تقديسيا إلى أربع مشاشق
، وىػ آخخ  9945في تسػز  (3). وأثشاء انعقاد مؤتسخ بػتدجاـ (2)مذتخكة مغ بيغ دوؿ الحمفاء

مؤتسخ عقج بيغ الحمفاء خالؿ الحخب العالسية الثانية ،  تػصل قادة الجوؿ السشترخة في 
والعاصسة بخليغ ، وتع الحخب إلى مجسػعة مغ القخارات السريخية الستعمقة بسريخ السانيا 

 . (4)االتفاؽ أيزًا عمى تأسيذ مجمذ يزع وزراء خارجية دوؿ الحمفاء األربعة
، وفي تذخيغ  9946تسػز  92أعيج بحث قزية ألسانيا خالؿ اجتساع عقج في           

اجتسع مجمذ األربعة في نيػيػرؾ ، ونػقذت خالؿ السؤتسخ القزية األلسانية  9946الثاني 
انعقج مؤتسخ في مػسكػ  9947آذار  90يتػصل السجتسعػف إلى نتائج إيجابية ، وفي لكغ لع 

،  (5)نػقر خاللو مدتقبل ألسانيا ، إذ اختمف األعزاء عمى شبيعة الحكػمة السختكبة فييا 
عقج مؤتسخ آخخ في لشجف لػزراء الخارجية سسي )مؤتسخ الفخصة  9947وفي كانػف األوؿ 

سخ أصّخ وزيخ الخارجية الدػفيتي مػلػتػؼ عمى إقامة حكػمة مخكدية األخيخة( ففي ىحا السؤت
، وحجثت خالفات  (6)ألسانية ، كسا رفس فرل مشصقة الدار عغ ألسانيا وضسيا إلى فخندا

كبيخة بيغ االتحاد الدػفيتي مغ جية واألعزاء اآلخخيغ مغ جية أخخػ ، إذ أعمشت الػاليات 
ي يأخحىا االتحاد الدػفيتي مغ السشاشق الغخبية أللسانيا ، الستحجة إنياء التعػيزات كافة الت

والتي تقع ضسغ مشاشق احتالؿ الجوؿ الثالث األخخػ ، وتمقى )مػلػتػؼ( واباًل مغ الذتائع 
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، وتدعى فخندا مغ جانبيا  إلى تحقيق أىجافيا مغ  (7)واإلساءة مغ قبل األعزاء السجتسعيغ
يا الخاصة بذأف مدتقبل ألسانيا وكانت معتسجة عمى خالؿ فرل مشصقة الدار ومدانجة مصالب

السػقف الدػفيتي ، لكغ تبشت الػاليات الستحجة سياسة بعيجة عغ التصمعات الفخندية ، حيشسا 
اتفقت مع بخيصانيا عمى دمج مشصقتي االحتالؿ األمخيكية والبخيصانية في ألسانيا اقتراديا التي 

 . (8)( Busoni )عخفت فيسا بعج باسع بيدونيا 
وفي أعقاب اختتاـ مؤتسخ لشجف لػزراء الخارجية أكج وزيخ خارجية فخندا بيجو لشطيخه           

األمخيكي إمكانية دمج مشاشق االحتالؿ الغخبية في ألسانيا ، واستعجاد حكػمتو لخػض 
جة ، وسعت الػاليات الستح (9)محادثات مع الجانب األمخيكي والبخيصاني بذاف مدتقبل ألسانيا

األمخيكية إلى الحيمػلة دوف وقػع ألسانيا تحت الديصخة الدػفيتية عمى اعتبار اف مثل ىحا 
، وبشاًء عمى ذلظ تع دمج  (90)االحتساؿ قج يذكل تيجيجًا ألمغ أوروبا الغخبية والػاليات الستحجة

ستحجة ، مشاشق االحتالؿ اقتراديا ، فتع دمج مشصقتي االحتالؿ لكل مغ بخيصانيا والػاليات ال
.  وىكحا يتزح أف الػاليات الستحجة  (99)وفي وقت الحق تع دمج مشصقة االحتالؿ الفخندي

حخصت عمى تػحيج مشاشق االحتالؿ الثالث سياسيًا واقتراديًا لمحيمػلة دوف انتذار الذيػعية 
 في ألسانيا الغخبية.

لمفاشية يحكسيا الذيػعيػف أما الدػفيت فقج سعػا إلى إقامة دولة ديسقخاشية مشاىزة          
وحمفاؤىع ، إذ كانت ىحه الدياسة متبعة في مشصقة االحتالؿ الدػفيتية فزال عغ سعييع 
لمحرػؿ عمى اكبخ قجر مغ التعػيزات ، لمسداعجة في إعادة أعسار  االتحاد الدػفيتي بعج 

 (93)تحاد الدػفيتي، ويحكخ انو تع تفكيظ مرانع بأكسميا تقجر بالسئات وتع نقميا لال (92)الحخب
. 

بخزت خالؿ االجتساعات الجورية لسجمذ السخاقبة العدكخؼ السشعقج في أوائل كانػف         
خالفات حادة بيغ األعزاء حػؿ خصط تتعمق بإصالح العسمة عمى أساس  9948الثاني 

مشصقتيغ ، اذ ححر السارشاؿ سػكػلػفدكي القائج الخوسي ، الػاليات الستحجة مغ إجخاء 
إلصالح الشقجؼ وفق رغباتيا ، وقج تع االتفاؽ مبجئيًا عمى مكاف شباعة العسمة وىػ بخليغ ا

يػمًا إلعصاء وقت كاؼ لتذاور  60، وحجدت مجة  (94)تحت إشخاؼ السجمذ الخباعي
 . (95)الحكػمات والعسل عمى تدػية الخالفات

جف مؤتسخ ضع وزراء عقج في لش 9948آذار   6شباط إلى  23  وخالؿ السجة ما بيغ      
خارجية الػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا فقط دوف االتحاد الدػفيتي ، لػضع معاىجة صمح 
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،  (96)لحل الخالفات بذأف ألسانيا ةنيائية مع ألسانيا بعج أف فذمت كل السداعي الجبمػماسي
 أؼولكدسبػرغ في ويحكخ أّنو تع االتفاؽ في السؤتسخ عمى ضخورة مذاركة دوؿ بمجيكا وىػلشجا 

نقاشات تخز مدتقبل ألسانيا ، بشاًء عمى شمب تمظ الجوؿ في أف تدتذار في جسيع السدائل 
وفي غزػف أسابيع بجأت القػات الدػفيتية مزايقة القصارات  . (97)بذأف مدتقبل ألسانيا

 . (98)والديارات عمى الصخؽ الدخيعة الستجية إلى بخليغ الغخبية
وقج تحرعت الدمصات الدػفيتية بكياـ مجسػعات مغ قصاع الصخؽ والسخخبيغ القادميغ         

مغ السشاشق الغخبية لدعدعة األمغ في مشصقة االحتالؿ الدػفيتي ، مغ جانبيا ححرت الػاليات 
الستحجة حمفاءىا مغ االندحاب مغ بخليغ الغخبية ، لسا سيكػف لو مغ تجاعيات نفدية والحؼ 

مغ نيداف سيتع  95نو إحخاج الػضع في أوروبا ، وألسح تقخيخ أمخيكي اّنو بحمػؿ مغ شأ
إحاشة بخليغ بالعجيج مغ محصات السخاقبة وسيتع إغالؽ العجيج مغ الذػارع أماـ حخكة السخور 

نيداف  5. وفي  (99)، فزال عغ احتساؿ قياـ الدػفيت بسزايقة حخكة الشقل الجػؼ 
ػفيتية مع شائخة نقل بخيصانّية ، وأسفخ الحادث عغ مقتل أحج اصصجمت إحجػ الصائخات الد

 .  (20)عذخ شخرًا مّسا زاد في ترعيج السػقف الستأـز
أعمشت بخيصانيا مغ جانبيا أنيا تجرس فكخة إجخاءات انتقامية محتسمة ضج االتحاد         

ا عبخ قشاة الدػفيتي ، مغ بيشيا رفس تسػيغ الدفغ الدػفيتية، وفخض قيػد عمى مخورى
، وىحا األمخ أكجه تذخشل لدفيخ الػاليات الستحجة في بخيصانيا  (29)الدػيذ وقشاة بشسا

، أما الجانب األمخيكي فقج اقتخح الجشخاؿ كالؼ أف تقػـ القػات السخافقة لمقصارات  (22)دوغالس
، لكغ ىحا بإشالؽ الشار تجاه القػات الدػفيتية في حاؿ قياـ تمظ السفارز بتفتير القصارات 

 . (23)السقتخح رفس في واششصغ مغ قبل وزيخ الجفاع وبعس القادة اآلخخيغ
لالتفاؽ عمى تػحيج السشاشق  9948استؤنفت جمدات مؤتسخ لشجف بجاية نيداف           

الغخبية الثالث ، وتذكيل قيادة عدكخية ثالثية مغ قادة جيػش الجوؿ الثالث بخيصانيا وفخندا 
.  وكاف  (24)جة األمخيكية ، ميستيا اإلشخاؼ عمى تجخيج ألسانيا مغ الدالحوالػاليات الستح

األمخيكيػف والبخيصانيػف يحبحوف حكػمة اتحادية ، أّما فخندا فكانت تخذى مغ قياـ حكػمة 
 أؼ، ويالحع في ىحا السؤتسخ انو لع ُيدتذخ االتحاد الدػفيتي في  (25)مخكدية قػية بجانبيا
عمى الخغع مغ كػنو حميفًا ليع في الحخب ضج دوؿ السحػر والحؼ يسكغ قخارات تع اتخاذىا 

عجه تكخيدًا ونػاة لمحخب الباردة بيغ السعدكخيغ الذخقي والغخبي . واحتجاجًا عمى ما تع في 
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مؤتسخ لشجف اندحب القائج الدػفيتي مغ مجمذ السخاقبة في بخليغ بعج تقجيع االتحاد الدػفيتي 
 . (26)فييا الجوؿ الغخبية الثالث بسخالفة اتفاقية بػتدجاـ متيساً  تثالثة احتجاجا

وفي الدياؽ ذاتو أرادت الػاليات الستحجة األمخيكية وحميفتاىا الغخبيتاف استقالؿ مشاشقيسا  
اقتراديا وسياسيًا في ألسانيا وبخليغ الغخبية ، ويبجو أف الحمفاء أرادوا إبالغ الدػفيت أف 

 ـ اقترادؼ مدتكباًل لعجـ التػصل إلى تدػية نيائية بذأف ألسانيا.مشاشقيع لغ تقـػ بأؼ التدا
 9948نيداف  92 خنػقر خالؿ اجتساع عقجه قادة االحتالؿ الثالث في بخليغ بتاري         

، إذ اتفق الحاكع العدكخؼ األمخيكي  (27)مػضػع إصجار عسمة ججيجة في بخليغ الغخبية
مع الحاكع العدكخؼ الفخندي )مارؼ كػنيغ( ، عمى  )كالؼ( ونطيخه البخيصاني )روبختدػف(

إخبار الحاكع العدكخؼ الدػفيتي )سػكػلػفدكي( بأف العسمة الججيجة ستجخل حيد التجاوؿ في 
 ( .28) 9948حديخاف  20مشاشق االحتالؿ الغخبية في 

 أوراؽ نقجية 9948شبعت العسمة الججيجة في الػاليات الستحجة ، ووصمت في نيداف       
ججيجة مغ أمخيكا مغمفة بآالؼ الرشاديق إلى فخانكفػرت ، ليتع تػزيعيا عمى البشػؾ السخكدية 

الكمب السجرب  أؼ( Bird Dogs، وكاف كل صشجوؽ يحسل اسع ) (29)في ألسانيا الغخبية
حديخاف أُعمغ بجُء  98عمى صيج الصيػر ، وىػ اسع لمتسػيو عمى سخية نقل العسمة ، وفي 

 الججيجة لمعالع ،واستسخت عسمية تػزيعيا أحج عذخ تجاوؿ العسمة 
 . (30)يػمًا 

وقج عّج االتحاد الدػفيتي ىحا العسل ضارًا بسرالح ألسانيا الذخقية ، وبجأت الفخصة        
تمػح باألفق لػضع بخليغ بكامميا تحت سيصخة الشفػذ الدػفيتي ، بعجما شعخ الدػفيت أف 

، وجاء رّد الفعل  (39)ذ دولة في السشاشق الغخبية مغ ألسانياالػاليات الستحجة مرخة عمى تأسي
الدػفيتي مغ خالؿ القائج العدكخؼ )سػكػلػفدكي( في ألسانيا ، والحؼ عّبخ عغ مخاوفو باف 
تمظ اإلجخاءات قج ترل إلى تأسيذ دولة مدتقمة في غخب ألسانيا ، وححر بأف االتحاد 

. وقج رفع  (32)احتاللو عادًا بخليغ جدءًا مشياالدػفيتي سيعسل عمى حساية اقتراد مشصقة 
حػؿ القيػد التي بجأت القػات الدػفيتية وضعيا  9948عذخ مغ حديخاف  94تقخيخ بتأريخ 

أماـ حخكة الشقل ما بيغ بخليغ الغخبية واألجداء الغخبية مغ ألسانيا ، بحيث وصل الحاؿ إلى 
لكغ ىحا األمخ قػبل بالخفس مغ قبل  إجبار القصارات التي تحسل عدكخييغ إلى التفتير ،

 . (33)العدكخييغ الغخبييغ
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 غوكسا يبجو فاف األساليب الستبعة في التفتير كانت الغاية مشيا الحج مغ ندوح الالجئي 
 والفاريغ مغ بخليغ الذخقية إلى بخليغ الغخبية .

كي في ألسانيا أرسل )روبخت مػرفي( السدتذار الدياسي لمجشخاؿ كالؼ القائج األمخي       
تقخيخًا إلى واششصغ حػؿ األوضاع في بخليغ ، بّيغ أف الدػفيت يدعػف إلى إخخاج القػػ 

، ولسػاجية اإلجخاءات التي اتخحتيا الجوؿ الثالث دعا االتحاد  (34)األوربية بالقػة مغ بخليغ
ا أقجمت عميو الدػفيتي وزراء خارجية الجوؿ االشتخاكية الجتساع شارغ ، إذ نّجد السجتسعػف بس

تفاقست أزمة بخليغ ، إذ أصجرت الدمصة  9948حديخاف  24، وفي  (35)الجوؿ الغخبية
الدػفيتية عسمة ججيجة )مارؾ ألساني( شخقي وأمخت باعتساد العسمة الججيجة في بخليغ بكامميا ، 

الؼ ، فحاوؿ الجانباف األمخيكي والدػفيتي حل الخ (36)لكغ الحمفاء الغخبييغ عّجوىا باشمة
بخرػص العسمة الججيجة ، إال أف تمظ الجيػد باءت بالفذل مسا دفع السارشاؿ سػكػلػفدكي 
إلى الترخيح بأف مجمذ الديصخة في بخليغ لع يعج لو وجػد ، وقج أدرؾ الصخفاف أف وجػد 

 حرل اً تزخس ىشاؾ فاف يبجو ما وعمى.  (37)عسمتيغ مختمفتيغ في بخليغ أمخ ال مفخ مشو
 األلسانية السصابع عمى استػلػا عشجما الدػفيت أف حكخويُ  الججيجة ، العسمة لصباعة نتيجة

 . (38)الججيجة الػرقية العسمة شباعة في استخجمػىا
تجاه إصجار العسمة الججيجة مغ قبل الحمفاء الغخبييغ أنيع  كانت رّدة فعل الدػفيت      

فخضػا حرارًا كاماًل عمى الجدء الغخبي مغ بخليغ ، فقصعت كل الصخقات وتػقفت القصارات ، 
وحخكة الشقل الشيخؼ ، وتع قصع إمجادات الكيخباء والسػاد الغحائية ، إذ قامت الدمصات 

التحاد الدػفيتي سيػقف حخكة السخور مغ والى بخليغ الدػفيتية بإبالغ الرحف في بخليغ أف ا
، بدبب صعػبات فشية ػ وىكحا أصبح أكثخ  9948مغ حديخاف  29الغخبية بجءًا مغ صباح 

مغ مميػني مػاشغ في بخليغ الغخبية إلى جانب آالؼ مغ قػات الحمفاء مع عػائميع في مأزؽ 
 ، وصخح ستاليغ قائاًل : (39)كبيخ

شخدىع مغ خالؿ فخض الحرار عمى بخليغ الغخبية أو حتى إجبارىع عمى ربسا سششجح في  ))
. ويبجو أف االتحاد الدػفيتي قج أخفق في  (40(()إعادة التفاوض بذأف اتفاقاتيع في لشجف 

الحرػؿ عمى ما يخيج مغ ألسانيا عغ شخيق السفاوضات ، فحاوؿ الحرػؿ عمييا بصخؽ 
 يجبخ القػػ الغخبية مغادرة بخليغ . أخخػ ، وكاف يأمل أف الحرار مغ شأنو أف



 د. إيــاد طارق خضري  العلواني      

 

 8441حصار االحتاد السوفييت لربلني الغربية 

 ) درادة وثائقية (8444 -
 

)995 ) 
 

أتيع ستاليغ الجوؿ الغخبية بجفعيع لو لسحاصخة السجيشة ، وذلظ عشجما أقخوا في مؤتسخ        
لشجف شخح السارؾ األلساني الججيج ، وتأسيذ بشظ واحج إلدارة التعامالت السالية في مشاشق 

السارؾ الذخقي في األجداء الغخبية مغ احتالؿ الجوؿ الغخبية الثالث ، وشالبيع بإعادة تبشي 
، وىّجد القادة البخيصانيػف  (49)بخليغ ، غيخ أف الجوؿ الغخبية رفزت االستجابة لصمب ستاليغ

انو في حالة لجػء الدػفيت لسديج مغ التجابيخ التي تقّيج حخكة الحمفاء فأنيا ستدتخجـ القػة 
 . (42)العدكخية لغخض الحفاظ عمى اتراالتيا

كاف الغخض مشيا الزغط عمى الغخبييغ مغ خالؿ قصع  يأف محاولة االتحاد الدػفيتيتزح 
اإلمجادات عغ بخليغ الغخبية ، إال أف االندحاب لع يكغ واردًا في حدابات الحمفاء فسغ باب 
انو سيؤثخ عمى نفدية كل شعػب أوربا الغخبية ، فزاًل عغ سسعة القػػ الغخبية أماـ شعػبيا 

 بخليغ سيؤدؼ إلى تسجد الشفػذ الدػفيتي الذيػعي . ، واندحابيع مغ
بعث مػرفي السدتذار الدياسي في ألسانيا  بخسالة إلى وزارة الخارجية األمخيكية          

يػضح مغ خالليا تححيخات القائج األمخيكي كالؼ ، مغ أف اندحاب الجوؿ الغخبية الثالث مغ 
لي سيؤثخ عمى سسعة الػاليات الستحجة األمخيكية بخليغ سيتبعو اندحاب آخخ مغ فييشا ، وبالتا

في كل أوروبا ، والسيسا ما يتعمق بسدألة مقاومة انتذار الذيػعية ، وأشار مػرفي مغ أف 
عجـ تعامل الػاليات الستحجة مع تمظ األزمة بذكل ججؼ سيؤدؼ إلى خدارة بخليغ ، والسح 

وحمفائيا الغخبييغ بعسل عدكخؼ مغ خالؿ كالؼ إلى إمكانية قياـ الػاليات الستحجة األمخيكية 
 .  (43)استخجاـ قػة الجبابات في اقتحاـ بخليغ

 ثبنيًب. اجلسر اجلوي ين قبم احلهفبء  انغربيني
بعج دراسة السػقف في بخليغ استقخ رأؼ الحمفاء عمى اعتساد الخيار الدمسي واستبعاد         

الحل العدكخؼ ، إذ تع شخح فكخة قياـ جدخ جػؼ لشقل كسيات مغ السػاد الغحائية مثل الحميب 
السجفف والخزخوات السجففة والبيس وغيخىا ، واقتخح أحج القادة السجتسعيغ باستخجاـ الجعاية 

،  إليزاح األمػر  (44)، مغ خالؿ استخجاـ إحجػ اإلذاعات السػجية يضج االتحاد الدػفيت
 مشاقذة ىشاؾ وكانتوتحسيل االتحاد الدػفيتي مدؤولية ما يجخؼ مغ تأـز لمػضع في بخليغ ، 

مدألة إغالؽ السػانئ األمخيكية وقشاة بشسا بػجو الدفغ  بذأف كالؼ الجشخاؿ لسقتخحات
قج جػبو ىحا الخيار بالخفس ، واعتبخ أمخًا ال يزخ بسرالح االتحاد الدػفيتي ، الدػفيتية ، و 

 . (45)وربسا يؤدػ ىحا العسل إلى حخب اقترادية
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( ششًا 4500وكاف يذحغ ما يقخب مغ ) 9948حديخاف  26بجأ الجدخ الجػؼ في         
،  (46)سكانيا عمى قيج الحياة يػميًا مغ السػاد الغحائية والفحع إلى بخليغ الغخبية ، لمحفاظ عمى

إذ قامت العذخات مغ الصائخات بيحه السيسة مغ قبل الػاليات الستحجة وبخيصانيا ، أما 
الصائخات الفخندية السدتخجمة فقج أثبتت أنيا قميمة الفائجة مغ حيث حسػلتيا وأف المغة الفخندية 

 .(47)كانت عائقًا أماـ السالحة الجػية
 ـ اثشيغ مغ السصارات ليبػط  الصائخات في بخليغ ، تيسبيميػؼوتع استخجا         

 (Tempelhof( في قصاع الػاليات الستحجة ، وجاتػ )Gatow)  في القصاع البخيصاني مغ
، وُيحكخ أف السكاف الحؼ تع اختياره في  (48)السجيشة ، وتع بشاء مصار آخخ في القصاع الفخندي

، كاف عبارة عغ محصة لمخاديػ كانت تدتخجـ مغ قبل الدػفيت  ، وعشجما   (Fegel)فيجيل 
، فسا كاف مغ القائج الدػفيت شالب القائج الفخندي بأسمػب تفاوضي إزالة ىحه السحصة رفس 

، وتع إنذاء مصار رابع في  (49)الفخندي إال أف احزخ أصابع الجيشاميت وقاـ بتفجيخ السبشى
 . (50)مشصقة االحتالؿ الفخندي

وىكحا استصاعت القػػ الغخبية لسجة عاـ تقخيبًا نقل كل ما يحتاجو سكاف بخليغ الغخبية        
، وفي أوائل عاـ  (59)( دقيقة كانت تيبط شائخة في أحج مصارات بخليغ الغخبية3-2وبسعجؿ )

 كاف الجدخ الجػؼ في ذروتو ، إذ كانت السئات مغ شائخات الحمفاء تقـػ بذحغ آالؼ 9949
قامت  9949نيداف  6، وخالؿ عيج الفرح في  (52)األششاف إلى السصارات السحكػرة 

، فزاًل عغ شحغ  (53)( شغ مغ البزائع92940( رحمة ، ونقمت )9398الصائخات بػػػػ )
حسػالت خاصة لمحيػانات ورـز خاصة باألميات السخضعات وكبار الدغ وحمػيات ألعياد 

 )فػلكذ السيالد، باإلضافة إلى سيارات 
 ، وقج اشتيخ أحج الصياريغ االمخيكييغ واسسو )غيل  (54)واكغ( لذخشة بخليغ

، والحؼ ابتجع فكخة إلقاء حمػػ ممفػفة في مشاديل لألشفاؿ ، وأصبح بصاًل  (55)ىالفخسػف(
شعبيًا لجػ األلساف الغخبييغ ، وأصبح الصياروف اآلخخوف لجػ الحمفاء يقمجونو مغ خالؿ 

. ولع يكتف الحمفاء بإمجاد بخليغ بالسػاد الغحائية فقج  (56)وقصع الذػكػالتة إسقاط الحمػيات
واجيػا مذكمة تػفيخ الػقػد لمسجيشة خالؿ فرل الذتاء ، إذ تحتاج بخليغ في ضل انخفاض 

 . (57)درجات الحخارة إلى كسية كبيخة مغ الفحع لحساية الدكاف مغ االنجساد



 د. إيــاد طارق خضري  العلواني      

 

 8441حصار االحتاد السوفييت لربلني الغربية 

 ) درادة وثائقية (8444 -
 

)997 ) 
 

غ قبل االتحاد الدػفيتي عمى بخليغ الغخبية نتج عشو يالحع أف الحرار السفخوض م       
أزمة دولية عخفت بأزمة بخليغ ، فالدعيع ستاليغ كاف أممو مغ ذلظ إذالؿ القػة الغخبية 
واستفدازىع مغ اجل الحرػؿ عمى تشازالت سياسية ، وكسا يبجو انو قج اخصأ في تقييع القجرة 

ة ، فمع يكغ االندحاب واردًا في حدابات الحمفاء األمخيكية وحمفائيا بالرسػد في بخليغ الغخبي
فاندحابيع مغ بخليغ سيؤدؼ إلى تسجد الشفػذ الدػفيتي الذيػعي ، وىحا ما ال يقبمو األمخيكاف 
وحمفاؤىع الغخبيػف ، واف إصخار الدػفيت عمى فخض الحرار قابمو حرار معاكذ عمى 

قية ، وكاف ىحا الحرار أكثخ إيحاء الدمع الحالبة مغ السشاشق الغخبية إلى السشاشق الذخ 
لمذخؽ مّسا ىػ لمغخب باعتبار أف السشاشق الذخقية مغ ألسانيا كانت بحاجة إلى الفحع والفػالذ 

 .وبعس السػاد األخخػ الستػفخة في الغخب 
 ثبنثًب. استئنبف املفبوضبث بني انذول األربعت

في ضل أزمة بخليغ لع تشقصع االتراالت بيغ االتحاد الدػفيتي مغ جية، والجوؿ         
الغخبية الثالث مغ جية أخخػ، إذ ناقر الجشخاؿ ) كالؼ ( مع قادة الحمفاء العدكخييغ مدألة 

، وفي إشار ذلظ (58)التػاصل مع السارشاؿ سػكػلػفدكي حػؿ التصػرات الجارية في بخليغ
ات الستحجة تشبيو االتحاد الدػفيتي حػؿ مدألة استسخار الحرار السفخوض عمى ارتأت الػالي

بخليغ ، واف السذاكل التي تعتخض األشخاؼ األربعة ال يشبغي أف تدػػ بيحه الصخيقة ، بل 
، وتقجمت الحكػمة األمخيكية بسقتخحات لالتحاد (59)يسكغ حميا عمى شاولة السفاوضات

 الدػفيتي وأىسيا: 
 األشخاؼ األربعة الجخػؿ إلى بخليغ بكل حخية. . مغ حق9
. الجمػس عمى مائجة الحػار بيغ األشخاؼ األربعة وعمى االتحاد الدػفيتي أف يحتـخ الػضع 2

مفاوضات يجب أف تتع وفقًا لسيثاؽ األمع الستحجة وخالؼ ذلظ تحاؿ  أؼفي بخليغ ، واف 
  . (60)السذكمة إلى مجمذ األمغ

فيتي مغ جانبو وعمى لداف القائج سػكػلػفدكي وجو المػـ إلى الجوؿ االتحاد الدػ        
الغخبية الثالث واعتبخىا ىي السدّببة لالزمة ، مغ خالؿ القخارات التي اتخحت في مؤتسخ لشجف 

، وصخح القادة  (69)، كسا أشار إلى أف تػقف حخكة القصارات ناتج عغ صعػبات فشية
الستحجة وبخيصانيا وفخندا بأف الحكػمة الدػفيتية غيخ  العدكخيػف الثالث لكل مغ الػاليات

 . (62)جادة في تدػية األزمة في بخليغ
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تسػز محكخة إلى سفيخ االتحاد الدػفيتي  6قجـ وزيخ الخارجية األمخيكي مارشاؿ في         
في واششصغ ، وفي اليػـ نفدو أرسمت حكػمة بخيصانيا محكخة مساثمة إلى الدفيخ الدػفيتي في 
لشجف وكحلظ فعمت فخندا ، وقج عجت الػاليات الستحجة تجابيخ الحرار بأنو انتياؾ واضح 
لالتفاقات السذتخكة بذأف إدارة بخليغ ، ويشبغي تدػية الخالفات عغ شخيق التفاوض أو عغ 

 (63)( مغ ميثاؽ األمع الستحجة88شخيق الػسائل الدمسية األخخػ السشرػص عمييا في السادة )
تصػر السػقف وازدياد االحتجاجات األمخيكية ضج الدػفيت ، صخح الدفيخ الدػفيتي ، ونطخًا ل

أف ادعاءات الحكػمة األمخيكية غيخ صحيحة ، معتبخًا ما  ))في واششصغ بانيػشكيغ قائاًل : 
حرل في بخليغ سببو إصجار عسمة في السشاشق الغخبية مغ ألسانيا ، وعّج ذلظ خخقًا لقخارات 

 .  (64(()بػتدجاـ مؤتسخؼ يالصا و 
بعث القائج األمخيكي كالؼ بخقية بخرػص األزمة بّيغ مغ خالليا مقتخح وزارة         

الخارجية ، بأّنو إذا لع تػافق الحكػمة الدػفيتية بخفع الحرار يشبغي إحالة السػضػع إلى 
بالرعػبات السحكسة الجولية مع إبالغ األمع الستحجة بحلظ ، وإلزالة كل السبخرات الستعمقة 

التقشية والفشية لحخكة القصارات ، أعمشت قػػ الحمفاء الغخبييغ استعجادىا لمسداعجة في تجاوز 
 . (65)ىحه الرعػبات مغ خالؿ إرساؿ ميشجسيغ إلصالح كل األعصاؿ الفشية

إلى  9948تسػز  99ُأستجعي القائج العدكخؼ األمخيكي كالؼ والدفيخ مػرفي بتاريخ         
إلجخاء مذاورات وتقجيع تقخيخ إلى مجمذ األمغ القػمي والخئيذ تخوماف حػؿ واششصغ ، 

تسػز وجيت الحكػمة األمخيكية سفيخىا في مػسكػ باالتفاؽ  26، وفي  (66)الػضع في بخليغ
مع سفخاء كل مغ بخيصانيا وفخندا بتقجيع شمب لسقابمة ستاليغ ، وبياف حق ىحه الجوؿ في 

ه الجوؿ ال تخغب بتجىػر الػضع بذكل أكبخ، أما بخرػص الػصػؿ إلى بخليغ ، واف ىح
 . (67)العسمة فيسكغ إيجاد الحمػؿ ليا باالتفاؽ بيغ مسثمي قػػ االحتالؿ األربعة

، وأكج اّنو بسا أف  9948التقى ستاليغ بالدفخاء الغخبييغ الثالث في الثاني مغ آب          
سكغ أف تكػف معدولة عشو ، وعسمة نقجية بخليغ تقع ضسغ مشصقة االحتالؿ الدػفيتي فال ي

خاصة ىشاؾ ال يسكغ الدكػت عمييا ، وقّجـ عخضًا بالدساح لمعسمة الدػفيتية ليتع تجاوليا في 
، واقتخح عمى الدفخاء أيزا تعميق كل قخارات مؤتسخ  (68)بخليغ الغخبية مقابل رفع الحرار

( ، واالستعاضة عشيا بالسارؾ  B لشجف ، وإلغاء العسمة الخاصة ببخليغ الغخبية ) عالمة
األلساني ، وتعميق قخارات لشجف لكي يتدشى لمقػػ األربع الجمػس عمى مائجة السفاوضات 
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آب قجـ  9، وفي  (69)والتػصل إلى اتفاؽ بذأف السدائل األساسية التي تؤثخ في مريخ ألسانيا
مػسكػ ، إلنياء األزمة ،  وزيخ الخارجية الدػفيتي مػلػتػؼ عخضًا إلى الدفخاء الغخبييغ في

وتزسغ إنياء الديصخة الخباعية في بخليغ ، وقج قػبل ىحا العخض بالخفس مغ قبل الدفخاء 
، وفي الدياؽ نفدو أكج مػلػتػؼ أف بخليغ تعتبخ عاصسة مشصقة االحتالؿ  (70)الثالثة

 . (79)الدػفيتي وليذ مغ ألسانيا ككل
،بيغ سفخاء دوؿ الحمفاء 9948استسخت السفاوضات في مػسكػ شػاؿ شيخ آب        

الدفيخ األمخيكي مغ تأثيخ ححر  الغخبييغ الثالث مع وزيخ الخارجية الدػفيتي مػلػتػؼ،إذ
أزمة بخليغ عمى الدمع واألمغ الجولييغ،وبالتالي الحكػمات الغخبية الثالث ستجج نفديا مزصخة 

 . (72)اءات التي اتخحتيا الحكػمة الدػفيتية في بخليغ إلى األمع الستحجةإلى إحالة اإلجخ 
لقاءات عّجة بيغ القادة العدكخييغ لمجوؿ األربع في  9948في مصمع شيخ أيمػؿ  عقجت       

بخليغ ، وكسا يبجو فاف القائج الدػفيتي سػكػلػفدكي كاف يدتفد القادة اآلخخيغ ويزع 
ة العدكخييغ بأف مشاورات عدكخية ستجخؼ في أيمػؿ وتدتسخ ألياـ عجة العخاقيل ، إذ أبمغ القاد

انو لمعاـ  ))، واف ىحه السشاورات تقاـ سشػيًا ، مّسا أثار القائج األمخيكي كالؼ الحؼ قاؿ لو : 
، ولع يكتف سػكػلػفدكي بحلظ بل  ((الخابع يتػاجج في بخليغ لع يدسع بيحه السشاورات مغ قبل 

، والحمفاء مغ  (73)ورات ستتجاخل مع السسخات الجػية لمحمفاء فػؽ بخليغححر مغ أف السشا
جانبيع أجخوا اتراالت فيسا بيشيع ، واتفقػا عمى إعصاء التػجييات إلى سفخائيع في مػسكػ 
لسقابمة وزيخ الخارجية مػلػتػؼ ، وإبالغو خخوقات سػكػلػفدكي ، الحؼ يزع قيػدًا ججيجة 

، فزاًل عغ انو لع يمتـد بالزسانات التي تعيج بيا أماـ الدعيع لع ُيتفق عمييا في مػسكػ 
 . (74)ستاليغ ووزيخ خارجيتو مػلػتػؼ

بات واضحًا أف ستاليغ ووزيخ خارجيتو خالؿ اجتساعاتيع شػاؿ شيخ آب مع سفخاء         
الجوؿ الثالث ، لع يكػنػا جاديغ بحل قزية بخليغ فحدب ، بل إنيع حخصػا عمى إفذاؿ تمظ 
السفاوضات أو السساشمة والتدػيف عمى اقل تقجيخ ، باإلضافة إلى أف القائج العدكخؼ 
الدػفيتي سػكػلػفدكي قاـ بػضع العخاقيل واستفداز القادة العدكخييغ اآلخخيغ لجوؿ الحمفاء 
في بخليغ ، إذ أف الدػفيت كانػا يأممػف بأّف الحرار سُيجبخ الجوؿ الغخبية الثالث مغادرة 

وإضعاؼ الخوح السعشػية لجػ سكاف بخليغ ، بحيث تشراع لمحكع الذيػعي ، لكغ بخليغ ، 
الدػفيت تبجدت آماليع بعج نجاح الجدخ الجػؼ الكبيخ الحؼ قامت بو الجوؿ الغخبية الثالث ، 
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إلى قشاعة بأف ىحه األزمة يجب عخضيا التي تػصمت وعمى رأسيا الػاليات الستحجة األمخيكية 
 . عمى األمع الستحجة

 رابعًب.  أزيت برنني يف األيى املتحذة
قبل رفع القزية إلى مجمذ األمغ وجو نائب وزيخ الخارجية األمخيكي رسالة إلى سفيخ        

، يبمغو مصالب الػاليات الستحجة  9948أيمػؿ  22االتحاد الدػفيتي في واششصغ بتاريخ 
تو انو في حاؿ عجـ تخاجع وحمفائيا فيسا يخز حقػقيع في بخليغ ، ونرحو بإبالغ حكػم

حكػمتو عغ سياساتيا الدابقة تجاه الحمفاء في بخليغ فأنيع ذاىبػف إلى مجمذ األمغ لعخض 
، وقج رّد الدفيخ الدػفيتي بعج ثالثة أياـ وبشاء عمى معمػمات تمقاىا مغ حكػمتو  (75)قزيتيع

في حل القزية بل يديج  عمى رسالة األمخيكاف ، مححريغ األمخيكاف بأّف ىحا السػقف ال ُيديع
 مغ صعػبة التػصل إلى اتفاؽ بذأف

، وُيحكخ أف وزراء الخارجية لجوؿ الحمفاء الثالث تػصمػا إلى قشاعة تقزي بأّنو لع  (76)بخليغ 
يعج ىشاؾ أؼ بارقة أمل في نجاح السفاوضات ، فقّخروا ضخورة  رفع القزية إلى مجمذ 

أسباب فذل مفاوضات  ت، وأوجد عجد مغ ضباط االستخبارا (77)األمغ التابع لألمع الستحجة
 القػػ األربعة في بخليغ ، وحجدوا أىجاؼ الدػفيت خالؿ ىحه األزمة بسجػعة مغ الشقاط : 

 . تقػيس السػقف الغخبي إلجبارىع عمى االندحاب مغ بخليغ .9
 . دمج بخليغ وألسانيا الذخقية مع الكتمة الدػفيتية .2

 غ كػرقة ضغط لتأخيخ االستقخار في ألسانيا الغخبية .. استخجاـ بخلي3

 . عخقمة االستقخار في أوروبا.4

 ووضعػا بعس مدارات العسل لتجاوز ىحه األزمة: 
 . البقاء في بخليغ الغخبية والحفاظ عمى عسميات الشقل الجػؼ .9
 . إحالة قزية بخليغ إلى األمع الستحجة .2

 ػافل السدمحة .. محاولة كدخ الحرار عغ شخيق الق3

وححر الحاضخوف مغ أف اندحاب الغخب مغ بخليغ سيمحق ضخرًا كبيخًا بالحمفاء الغخبييغ ، 
وخرػصًا الػاليات الستحجة ومكانتيا في جسيع أنحاء العالع ، ولػ أنيع شككػا مغ حرػليع 

 . (78)عمى مػافقة كل مغ بخيصانيا وفخندا ودعع ىحه الخصػة
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وفي رسالة مػجية إلى سفيخ االتحاد الدػفيتي في واششصغ حّسمػا مغ خالليا           
الدػفيت مدؤولية فذل السفاوضات عمى اعتبار أنيع لع يمتدمػا باتفاقات مػسكػ ، وأف القائج 
العدكخؼ الدػفيتي أسيع أيزًا بإفداد تمظ السباحثات ، واف الحكػمات الثالث وججت نفديا 

،  (79)إحالة ترخفات الحكػمة الدػفيتية إلى مجمذ األمع التابع لألمع الستحجةمزصخة إلى 
تذخيغ  3وبشاء عمى ما ورد في ىحه الخسالة أجاب وزيخ الخارجية الدػفيتي مػلػتػؼ في 

األوؿ بخسالة حّسل فييا مدؤولية ما يجخؼ عمى الحكػمات الثالث بعج عقجىع لسؤتسخ لشجف ، 
( واّتيسيع بالتحزيخ لتذكيل  غالبشمػكذ ) ىػلشجا، بمجيكا، لػكدسبػر وبسذاركة ما يدسى دوؿ 

 .   (80)9948حكػمة ألسانية غخبية في حديخاف مغ العاـ 

ُعخضت أزمة بخليغ عمى مجمذ األمغ ووافق السجمذ عمى مشاقذتيا بأغمبية تدعة         
 9948تسػز  96أصػات ضج صػتيغ ، ومغ خالؿ تقخيخ خاص باألمع الستحجة لمسجة مغ 

، اشمعشا مغ خاللو عغ سيخ الشقاشات داخل أروقة األمع الستحجة ، إذ  9949تسػز  95حتى 
بّخر مسثل االتحاد الدػفيتي الخصػات التي اتخحىا الدػفيت لسكافحة التجابيخ التي اتخحىا 

سادة الحمفاء مغ خالؿ إدخاؿ عسمة مشفرمة في غخب ألسانيا ، وأشار مسثل الدػفيت إلى أف ال
( مغ ميثاؽ األمع الستحجة يشز عمى حل السدائل الستعمقة بألسانيا يقع ضسغ مدؤولية 907)

، عالوة عمى ذلظ فإفَّ العجيج مغ االتفاقات التي تخز مشاشق  (89)دوؿ االحتالؿ األربع
 -مذكمة ىشاؾ  أؼاالحتالؿ ، ومشصقة بخليغ ىي نتاج التفاقيات يالصا وبػتدجاـ ، وعميو إف 

 يجب حميا عغ شخيق التفاوض السباشخ بيغ دوؿ االحتالؿ . -في ذلظ بخليغ بسا 
مػجية إلى األميغ العاـ  9948أيمػؿ  29ّقجـ الحمفاء الغخبيػف الثالث محكخة بتاريخ         

لألمع الستحجة ، اتيسػا فييا الدػفيت بخمق العخاقيل والقيػد في مشاشق بخليغ الغخبية ، واف ما 
( مغ ميثاؽ األمع الستحجة ، فزاًل عغ انو ييجد الدمع 2يت يتعارض مع السادة )قاـ بو الدػف

، وشالبت الجوؿ الثالث بزخورة إزالة ىحا  (82)العالسي حدب الفرل الدابع مغ السيثاؽ
، لكغ وفج االتحاد  (83)التيجيج الحؼ تسارسو دولة ىي أحج األعزاء في األمع الستحجة

الشقاشات عمى اعتبار أف اتياميع بتيجيج الدالـ العالسي ال الدػفيتي رفس السذاركة في 
أساس لو مغ الرحة ، أما مسثل الػاليات الستحجة األمخيكية فقج صخح باف حكػمتو سعت بكل 
الػسائل الدمسية إلزالة التػتخ الحؼ افتعمو الدػفيت ، بعج وصفو لمتجابيخ التي بجأتيا مػسكػ 

ار بخليغ ، فكاف آخخ الخيارات ىػ المجػء إلى مجمذ والتي تػجت بحر 9948مصمع العاـ 
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ىػ إجبار الحمفاء التخمي عغ  -وحدب ما جاء في ترخيحو  -األمغ ، وكاف ىجؼ الدػفيت 
 .   (84)حقػقيع ومدؤولياتيع تجاه مجيشة بخليغ

عخض مسثمػ األرجشتيغ  9948تذخيغ األوؿ   22أثشاء جمدة مجمذ األمغ في        
وبمجيكا وسػريا وكشجا والريغ وكػلػمبيا فكخة ما يدسى بػػ )القػػ السحايجة( ، التي مغ شأنيا 

، وخالؿ الجمدات جخت نقاشات حادة داخل  (85)أف تقجـ التجابيخ الخامية إلى حل أزمة بخليغ
( ، دعت 9048، وقجمت القػػ السحايجة السحكػرة آنفا مذخوعيا السخقع )مجمذ األمغ 

( مغ 40الحكػمات األربع إلى الحفاظ عمى الدالـ الجولي ، واف يتع الترخؼ وفق السادة )
ميثاؽ األمع الستحجة مغ اجل مشع تفاقع الػضع في بخليغ ، ونز السذخوع عمى كل مغ 

 وبخيصانيا واالتحاد الدػفيتي العسل إلى : الػاليات الستحجة األمخيكية وفخندا 
. إزالة فػرية لجسيع القيػد السفخوضة عمى وسائل الشقل والتجارة بيغ بخليغ والسشاشق الغخبية 9

 مغ ألسانيا، وكحلظ القيػد السفخوضة عمى وسائل الشقل مغ والى السشاشق الدػفيتية في ألسانيا.
ة في مشاشق االحتالؿ ، لػضع تختيبات تػحيج . عقج اجتساع فػرؼ لقادة الجيػش األربع2

العسمة عمى أساس السارؾ األلساني مغ مشصقة االحتالؿ الدػفيتي باعتبارىا عسمة وحيجة لكامل 
 بخليغ وسحب العسمة الغخبية .

. في غزػف العذخة أياـ القادمة يتع فتح قشػات الحػار لػزراء الخارجية األربعة لحل كافة 3
 . (86)بألسانيا السذاكل الستعمقة

وافق مشجوبػ دوؿ الحمفاء الغخبييغ فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة خالؿ جمدة رقع          
( في مجمذ األمغ عمى مدػدة السذخوع ، أما وفج جسيػريات االتحاد الدػفيتي فإنيا 372)

 أعمشت رفزيا لسذخوع القخار ، وعشج الترػيت عمى السذخوع صػت
تذخيغ   30قخار مقابل صػتيغ معارضيغ ، وقج أوعد رئيذ مجمذ األمغ في ( لرالح ال9) 

تذكيل لجشة فشية مغ خبخاء مالييغ ، لسشاقذة سبل ووسائل اختيار عسمة مػحجة  9948الثاني 
، وىي السّجة  (87)في بخليغ ، عمى أف تقجـ المجشة تػصياتيا في ىحا الرجد خالؿ ثالثيغ يػماً 

ر مع مسثمي القػػ األربع لالحتالؿ في بخليغ ، إذ قبمت القػػ الغخبية التي يحق ليا أف تتذاو 
الثالث تذكيل ىحه المجشة مع بعس التحفطات ، وكحلظ االتحاد الدػفيتي وافق عمى التعاوف 

 . (88) مع المجشة
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يتزح مغ خالؿ السشاقذات التي جخت في مػسكػ وبخليغ التي عقجىا خبخاء األمع        
، عجـ تسكشيع مغ تقخيب وجيات الشطخ  9949شيخؼ كانػف الثاني وشباط الستحجة خالؿ 

بيغ األشخاؼ األربعة ، وبالشدبة لمعسمة في بخليغ فإف المجشة قج اقتخحت بجياًل لعسمة ثالثة في 
، وُيحكخ أف المجشة التابعة لألمع الستحجة ألقت بالمػـ عمى االتحاد الدػفيتي  (89)الجػلة القادمة
ل التدػيات الستعمقة بسذكمة التجارة والعسل في بخليغ ، وكسا يبجو فإف القػػ ، بإفذاؿ ك

الغخبية الثالث قج أبجت تحمخىا مغ حالة وجػد عسمتيغ مددوجتيغ ما أّدػ إلى تجىػر اقترادؼ 
. وبعج أف قجمت المجشة الفشية إلى الحكػمات  (90)ممحػظ في قصاعاتيا في بخليغ الغخبية

، قجـ مسثمػ الػاليات الستحجة وفخندا وبخيصانيا محكخًة 9949آذار  95تاريخ األربع تػصياتيا ب
إلى األميغ العاـ لألمع الستحجة ، أوضحػا فييا اتفاقيع مع حكػمة االتحاد الدػفيتي عمى أىع 

 الشقاط: 
مغ قبل الجانبيغ عمى  9948. إلغاء جسيع القيػد السفخوضة مشح األوؿ مغ آذار 9

والتجارة ، بيغ بخليغ ومشاشق االحتالؿ في ألسانيا ، ويتع إلغاء تمظ القيػد  االتراالت والشقل
 .9949آيار  92في 

، لمشطخ في  9949آيار  23. عقج اجتساع لػزراء خارجية الجوؿ األربع في باريذ بتاريخ 2
السدائل الستعمقة بألسانيا والسذاكل الشاجسة عغ الػضع في بخليغ ، بسا في ذلظ مدألة 

، وأف مػافقة االتحاد الدػفيتي عمى عقج السؤتسخ في باريذ كاف اليجؼ مشو إعاقة  (99)ةالعسم
 وتأخيخ تشفيح خصط أمخيكا وحمفائيا الغخبييغ في ألسانيا. 

 بعث بخليغ في السػجػد الدياسي األمخيكي السدتذار أف إال ىحا اتفاقيع مغ الخغع وعمى
 والشقل ، التجارة حخكة بسزايقة الدػفيتية الدمصات استسخار عمى يصمعيا حكػمتو ، إلى ببخقية

 بخليغ بيغ النتقاليا الدمشية السجة تربح بحيث مداراتيا وتغييخ القصارات حخكة بعخقمة بجأت إذ
 القصارات مخور اشتخاط عغ فزالً  وقتًا ، أشػؿ ألسانيا مغ الغخبية والقصاعات الغخبية

 . (92)بخيجؼ شابع وضع مع لمسخور ترخيح بحسل والذاحشات
 خبيسًب. رفع احلصبر انسوفيتي عن برنني

فذل الحرار السفخوض عمى بخليغ الغخبية، إذ كانت  9949أقخ ستاليغ في آيار         
ىحه األزمة أوؿ صخاع مفتػح ضسغ ما يدسى بالحخب الباردة بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية 
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مغ جية أخخػ ، وبالخغع مغ احتكارىا لمدالح  وحمفائيا الغخبييغ مغ جية ، واالتحاد الدػفيتي
 .(93)الشػوؼ أياـ األزمة ، بيج أف الػاليات الستحجة لع ُتقجـ إلى الحخب الداخشة

فقج الدػفيت األمل في أف الجدخ الجػؼ يؤتي أكمو ، فدكاف بخليغ الغخبية لع يسػتػا        
، بخفع  9949آيار  92ترف ليمة مغ الجػع ولع يتجسجوا مغ البخد ، لحا اتخحوا قخارًا مش

الحرار عغ بخليغ ، فأعادوا فتح كل الصخؽ وسكظ الحجيج بيغ بخليغ الغخبية وألسانيا الغخبية ، 
وبالشدبة لمجدخ الجػؼ فاف الحمفاء استسخوا بو حتى بعج رفع الحرار الدػفيتي عغ بخليغ ، 

( شيخًا مغ الدادس 93خالؿ )، ف (94)كسا أف مجاميع كبيخة مغ الذاحشات تػافجت إلى بخليغ
( شائخة ، 266600، أقمعت أكثخ مغ ) 9949حتى الحادؼ مغ آب  9948مغ حديخاف 

 (95)( شغ مغ السػاد الغحائية والػقػد واإلمجادات األخخػ 2223000شحغ بجاخميا أكثخ مغ )
    . 

القادرة عمى استخجاـ الصائخات  9948قخرت الػاليات الستحجة وحمفاؤىا نياية أيمػؿ        
حسل شحشات كبيخة ، وبالفعل تع جمب تمظ الصائخات مغ قػاعجىا في بشسا وأالسكا وىاواؼ 

، أما بالشدبة لمسصارات ففي بجاية الجدخ الجػؼ كاف ىشاؾ  (96)والياباف والػاليات الستحجة
أربعة أو خسدة مصارات ، وبحمػؿ األشيخ األخيخة مغ الحرار بمغ عجد ىحه السصارات أحج 
عذخة مصارًا ، ومصار آخخ قيج اإلنذاء وقج زودت ىحه السصارات بأجيدة خاصة لمسالحة 

دحاـ واستشادا إلى اإلحرائيات الخاصة الجػية يتع االتراؿ مع الصياريغ ، لتجشب االز 
( حادثة ما بيغ صغيخة وكبيخة مشيا 920بحػادث الصيخاف شػاؿ مجة الحرار ، فقج سجمت )

( مغ الصػاقع األمخيكية وأكثخ تمظ الحػادث كاف يعدػ إلى 28( حالة سقػط كمفت حياة )99)
( مغ شاقسو ،  95ج خدخ ) ، أما سالح الجػ البخيصاني فق (97)عصل عجمة الكيادة األمامية 

 .  (98)فزاًل عغ خدارة سالح الجػؼ االستخالي ألحج شياريو وواحج آخخ لجشػب أفخيكيا
كاف مػعج رفع القيػد السفخوضة مغ قبل األشخاؼ األربعة  9949آيار  22وبتاريخ          

غ ، وكحلظ بيغ عمى حخكة السػاصالت والتجارة والشقل بيغ السشاشق الذخقية والغخبية مغ بخلي
السشاشق الغخبية والذخقية مغ ألسانيا عمى الخغع مغ وجػد بعس السزايقات مغ قبل الجانب 

، وأقاـ سكاف بخليغ وغيخىع في أنحاء العالع احتفاالت كبيخة بسشاسبة زواؿ ذلظ ( 99)الدػفيتي
 . (900)الحرار
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لتي عخضيا وزيخ الجفاع وافق الخئيذ األمخيكي تخوماف عمى مجسػعة مغ التػصيات ا       
في حاؿ أعاد الدػفيت فخض  9949تسػز  25إلى مجمذ األمغ القػمي األمخيكي في 

 الحرار عمى بخليغ الغخبية ومغ ىحه التػصيات:
 . إبقاء أسخاب مغ شائخات الشقل الثقيمة في ألسانيا .9
 . . اتخاذ التختيبات الالزمة الستئشاؼ الجدخ الجػؼ في غزػف تدعيغ يػمًا 2

، مع 9949آب  9وأوصى السجمذ بإزالة الجدخ الجػؼ إلى بخليغ الغخبية تجريجيًا ابتجاء مغ 
مخاعاة لمشقاط السحكػرة في التػصية في حاؿ عػدة الدػفيت بسسارسة إجخاءات الحرار عمى 

 .  (909)بخليغ الغخبية
خة ، إال انو نجح يتزح مغ خالؿ ما تقجـ أف الجدخ الجػؼ بالخغع مغ تكاليفو الكبي        

إلى حٍج بعيج في إفذاؿ الحرار السفخوض عمى بخليغ الغخبية ، والحؼ يخاد مشو إحخاج 
األمخيكييغ وحمفائيع في بخليغ ، وإضعاؼ مػقفيع في ألسانيا ، إال انو جاء بشتائج عكدية 

ػفيت أوليا : اتفاؽ الحمفاء الثالث عمى تجاوز خالفاتيع لمػقػؼ بػجو شسػحات وتصمعات الد
، فزال عغ ازدياد التقارب بيغ سكاف بخليغ الغخبية والحمفاء في الػقت الحؼ فذل االتحاد 
الدػفيتي في التأثيخ عمى السشاشق األلسانية الػاقعة ضسغ مشاشق احتالؿ الجوؿ الغخبية 
الثالث ، مغ اجل إيجاد قاعجة شيػعية يسكغ االعتساد عمييا في تشفيح إرادتيع وشسػحاتيع في 

 سانيا .  أل

 االحبالث
،  3عبج العطيع رمزاف ،  تاريخ أوربا والعالع الحجيث مغ ضيػر البخجػازية الى الحخب الباردة ، ج .9

 . 967، ص ص   9996مصابع الييئة السرخية ، القاىخة ، 
 . 996-995جاد شو ، ص ص   .2
شاركت فيو الجوؿ الكبخػ السشترخة في الحخب  9945آب  2تسػز حتى  97مؤتسخ عقج ما بيغ   .3

عمى السانيا ، وىي االتحاد الدػفيتي بكيادة ستاليغ والػاليات الستحجة االمخيكية والتي مثميا تخوماف أما 
اء أللسانيا ، وتجخيجىا مغ بخيصانيا فقج مثميا تذخشل ، اتفق الحمفاء خالؿ السؤتسخ عمى ابقاء احتالؿ الحمف

االسمحة ، وترفية الشازية وتذكيل محكسة نػرنسبػرغ لسحاكسة مجخمي الحخب الشازييغ . عبج الػىاب ألكيالي 
 .  585-584، ص ص  9989، دار اليجؼ ، بيخوت ،  9، السػسػعة الدياسية ، ج

 9989عالع السعخفة ، الكػيت ، عبج الخالق عبجهللا ، العالع السعاصخ والرخاعات الجولية ، سمدمة   .4
 . 58. ص 
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 . 972-979، ص ص  3عبج العطيع رمزاف ، السرجر الدابق ، ج .5
  . 973، ص  3السرجر نفدو ، ج  .6
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1998 , P 9 . 

اه فخندا في ضػء معصيات األزمة األلسانية محسػد شاكخ حسيج وآخخوف ، الدياسة األمخيكية تج  .8
 .  304-303،  ص ص  2094،  جامعة ديالى ،  69، مجمة ديالى ، العجد  9948-9949

 .  305السرجر نفدو ، ص  .9
يبجو أف الدفيخ الدػفيتي في واششصغ ) نػفيكػؼ ( وبػقت مبكخ كاف يخسل بعس البخقيات ، فسشح   .90

دارة تخوماف عازمة عمى فخض الييسشة الدياسية والعدكخية كاف يححر حكػمتو مغ أف إ 9946عاـ 
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