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سياسح انىالياخ ادلرحذج االمريكيح جتاه اننمسا من

احرالل احلهفاء نهنمسا يف ارار  5491حىت ذشكيم
حكىمح فك نهايح عاو5491
ادلذر

االسرار انذكرىر
فاروق صاحل انعمر

ادلساعذ

حتسني عهي حسني
جامعح انثصرج-كهيح اآلداب

ادلهخص-:
بعد اتفاق الحلفاء على تحرير النمسا من السيطرة النازية بموجب ما
تم االتفاق عليه في مؤتمر موسكو عام  3491وشروع قواتهم في
اذار من عام  3491بعلميات تحرير النمسا  ،فقد كان تقدم القوات
السوفيتية بصوره اسرع من القوات االمريكية والبريطانية ،
واستطاعوا من دخول العاصمة النمساوية فيينا في مطلع نيسان من
العام نفسة وتشكيل حكومة نمساوية مؤقتة دون التشاور مع
الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا التي تأخر وصول قواتها الى
فيينا ،وقام ستالين في اسناد رئاسة الحكومة الى رئيس اخر برلمان
في النمسا قبل غزو هتلر وهو كارل رنر رئيس ألبعاد الصفه
الشيوعية عن تلك الحكومة  ،في حين اسند وزارة الداخلية والتعليم
الى شخصيات شيوعية  ،فكان تشكيل حكومة رنر بداية الخالف
بين الواليات المتحدة وبريطانيا من جهة واالتحاد السوفيتي من
جهة اخرى  ،فقد بدأت معالم الحرب الباردة تظهر في النمسا في
وقت مبكر من انتهاء الحرب العالمية الثانية .
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US Policy Toward Austria from the Allies’ Occupation
Of Austria in March 1945 until the Formation of the
Government of decoding by the End of 1945
Asst. Prof. Farouk Salih Alomar

Ass .Lecturer. Tahseen Ali Hussein
College of of Arts - University of Basrah
Abstract:

After the allied agreement on the liberation of Austria
from Nazi control under what has been agreed in the
Moscow conference in 1943 and the start of their troops
in March 1945 liberation operations of Austria. The
Soviet troops advanced faster than the US and British
forces, and were able to enter the Austrian capital
Vienna in early April of the same year. The Soviets
formed an Austrian government without consultation
with the United States and Britain, Stalin appointed the
Speaker of the last Austrian Parliament before the Nazi
invasion, Karl Warner, as president, because he wa not
a communist. But he appointed two communist as
Education and Home ministers. The formation of
Warner’s government sparked a schism between the
United States and Britain on the one hand and the
Soviet Union on the other hand. Thus, intimations of the
cold war appear in Austria as early as the end of World
War II.
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ادلمذمح -:

في اطاع مً ٖام ٢8391امذ ال٣ىاث الاملاهُت بٛؼو الىمؿا  ،واٖلً هخلغ في الٗاقغ
مً هِؿان ًٖ احغاء اؾخٟخاء خى ٫ج٣غٍغ مهحر الكٗب الىمؿاوي ٧ ،اهذ هدُجه
الاؾخٟخاء ان  % 33نىجىا لهالح الاهًمام  ،مما مهض الُغٍ ٤إلٖالن هخلغ يم
الىمؿا الى املاهُا الىاػٍت  ،ؾاهمذ الاويإ الضولُت التي ٧اهذ ؾاةضة في طل ٪الى٢ذ
ٖلى جد ٤ُ٣هخلغ ألهضاٞه في ْل ؾُاؾت الاؾترياء التي اجبٗتها ٧ل مً بغٍُاهُا
وٞغوؿا ججاه هخلغ والخ٣اعب الاملاوي الاًُالي  ،اما بسهىم مى ٠٢الىالًاث املخدضة
٣ٞض اعجبِ بؿُاؾت الٗؼلت التي ؾاعث ٖلحها الؿُاؾت الخاعحُت الامغٍُ٨ت مىظ اهتهاء
ً
الخغب الٗاملُت الاولى  ،وججىب الخضزل في الكإون الاوعبُت ًٞ ،ال ًٖ املهالح
الا٢خهاصًت ال٨بحرة وال٣غوى التي ٢ضمذ مً حاهب الىالًاث املخدضة الى املاهُا ٧ ،ل
جل ٪الامىع ؾاهمذ بٗض اجساط الىالًاث املخدضة ألي مى ٠٢خاػم ججاه ٖملُت الًم
وا٦خٟذ وػاعة الخاعحُت الامغٍُ٨ت باإلٖالن زال ٫مإجمغ صخٟي ٖ٣ض بٗض زماهُت
َ
اًام مً ٖملُت الًم  ،وانٟه ٖملُت الًم بالخاصزت التي تهضص الؿالم وجثحر ٢ل٤
الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت  ،وَلبذ وػاعة الخاعحُت مً الؿٟحر الاملاوي في واقىًُ ابالٙ
الخ٨ىمت الاملاهُت ًٖ ٖؼم واقىًُ ئٚال ١ؾٟاعتها في ُِٞىا ،وئوكاء ٢ىهلُت بضال
ً
ٖجها  ،في اقاعة الى ان الىمؿا انبدذ ً
حؼء مً الضو ٫الاملاهُت واٖتراٞا يمىُا
بٗملُت الًم .
بٗض ُ٢ام الخغب الثاهُت في ٖام 8393و صزى ٫الىالًاث املخدضة الخغب الٗاملُت
الثاهُت الى حاهب الخلٟاء ٖام ٣ٖ ،8398ض الخلٟاء ؾلؿلت مً املإجمغاث ملىا٢كت
جُىعاث ؾحر الٗملُاث الٗؿ٨غٍت والكإون الٗاملُت ٞ ،سال ٫مإجمغ مىؾ٨ى الظي
ً
ٖ٣ض في 8399انضع الخلٟاء بُاها اٖلىىا ُٞه ان الىمؿا هي او ٫ج ٘٣ضخُت لٗضوان
هخلغ وٖلى صو ٫الخلٟاء الٗمل ٖلى جدغٍغها مً الاخخال ٫الىاػي  ،وزال ٫املضة التي
اٖ٣بذ مإجمغ مىؾ٨ى بضأث الىالًاث املخدضة بالخٗاون م٘ الخلٟاء ٖلى صٖم الىمؿا
ً
ؾُاؾُا وٖؿ٨غٍا مً احل جدغٍغها .
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سياسح انىالياخ ادلرحذج االمريكيح جتاه اننمسا من ارار وحىت
نهايح.5491

ً
بضا الخلٟاء ٖملُاتهم لخدغٍغ الىمؿا مً الاخخال ٫الىاػي َب٣ا مل٣غعاث مإجمغ

مىؾ٨ى في حكغًٍ الاو ، 8399 ٫و جًمىذ زُت جدغٍغ الىمؿا مً ج٣ضم الجِل
ال ؿىُٞتي قغٞا باججاه ُِٞىا ٖبر الجبهخحن الاو٦غاهُت الثاهُت والثالثت  ،بالى٢ذ الظي
جخ٣ضم ُٞه ال٣ىاث الامغٍُ٨ت حىىبا باججاه باٞاعٍا  ،وقغ٢ا جخ٣ضم ٢ىاث ٞغاه٨ىا
الامغٍُ٨ت بمؿاٖضة وخضاث الجِل الؿاصؽ  ،اما ال٣ىاث البرًُاهُت ٞخخ٣ضم مً
الكما ٫وجضزل جل ٪ال٣ىاث بك٩ل متزامً الى ُِٞىا (. )8
في الخامـ ٖكغ مً اطاع 8391بضأث ال٣ىاث الؿىُٞدُت هجىمها ٖلى الاعاض ي
الىمؿاوٍت ٦ما ٧ان مسُُا له ٧ ،اهذ ال٣ىاث الامغٍُ٨ت في طل ٪الى٢ذ في قما٫
اًُالُا حٗمل ٖلى حم٘ ٢ىاتها مً احل الخ٣ضم باججاه الىمؿا  ،ل ً٨جأزغ ونى٫
٢ىاث اياُٞت لضٖمها اصي الى جأزغ ج٣ضم ال٣ىاث الامغٍُ٨ت باججاه الاعاض ي
الىمؿاوٍت

() 2

 ،في الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه ال٣ىاث الؿىُٞدُت حكَ ٤غٍ٣ها بك٩ل

ؾغَ٘ هدى ُِٞىا جمهُضا لضزىلها ( .)9
بٗض صزى ٫ال٣ىاث الؿىُٞدُت الى الاعاض ي الىمؿاوٍت وحه ٢اةض ال٣ىاث
الؿىُٞدُت جىلبا Tolbek ٥هضاء الى الكٗب الىمؿاوي في الثاوي مً هِؿان مً
الٗام هٟؿه  ،ط٦غ ُٞه ان الجِل الؿىُٞتي لِـ في خالت خغب م٘ الكٗب
الىمؿاوي ،ول ً٨حاء مً احل جدغٍغهم مً املدخل الىاػي وصٖاهم ملؿاٖضة ال٣ىاث
الؿىُٞدُت لخسلُههم مً الاخخال ٫الىاػي٦ ،ما خغم جىلباٖ ٥لى جُمحن خلٟاء
الاجداص الؿىُٞتي الٛغبُحن ٞ ،خًمً اٖالهه ان هض ٝالؿىُِٞذ هى جدغٍغ الاعاض ي
الىمؿاوٍت وجُبُ ٤مباصب اٖالن مىؾ٨ى مً احل ٖىصة الىمؿا ٦بلض خغ مؿخ٣ل
وٖىصة الىٓام الظي ٧ان ؾاةضا ٢بل ٖام . )9 (8391
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وبٗض ًىم واخض مً هضاء جىلبا ٥اطإ عاصًى مىؾ٨ى بُان بٗىىان

((

املؿاهمت في

جدغٍغ الىمؿاوٍحن ألعايحهم ًٖ َغٍ ٤مؿاٖضة الجِل الاخمغ )) ٞ ،بٗض ان انبدذ
ال٣ىاث الؿىُٞدُت ٖلى مكاعُِٞ ٝىا ازظث اطاٖت مىؾ٨ى جظٌ٘ البُاهاث التي حٗلً
ان الكٗب الىمؿاوي عخب بال٣ىاث الؿىُٞدُت ٦مدغعًٍ  ،وان ال٣ىاث الؿىُٞدُت
ؾخٗمل ٖلى الخٟاّ ٖلى الامً والىٓام وٖىصة املإؾؿاث الضًم٣غاَُت وخماًت
الاعاض ي الا٢لُمُت للىمؿا ،ل ً٨ال٣ىاث الؿىُٞدُت بٗض صزىلها الى ُِٞىا في الثالث
ٖكغ مً هِؿان ٧ان ؾلى٦ها ٖلى الى ٌُ٣مما اٖلىذ ٣ٞ ،ض قهضث البالص ٖملُاث
ؾلب ونهب واٚخهاب مً حاهب ال٣ىاث الؿىُٞدُت ( . )1
ل٣ض ٢امذ ال٣ىاث الؿىُٞدُت بٗض صزىلها ُٞىا بالٗمل مً حاهب واخض ٖلى
حكُ٨ل خ٨ىمت مإ٢خت للىمؿا(  ،)6واحغث اجهاالث م٘ ٧اع ٫عهغ (Karl )8311-8181
 )8( Rennerلخىلي عةاؾت الخ٨ىمت املإ٢خت  ،في الى٢ذ الظي مىٗذ ُٞه ممثلي ال٣ىي
الٛغبُت الثالر مً صزىُِٞ ٫ىا  ،بحجت ٖضم الخىنل الى اجٟا ١مٗها خى ٫ج٣ؿُم
مىاَ ٤الاخخال ،٫وفي الؿاصؽ والٗكغًٍ مً هِؿان٢ 8391ام الاجداص الؿىُٞتي
بأعؾا ٫مظ٦غاث الى ؾٟغاء الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا في مىؾ٨ى ًسبرهم بدكُ٨ل
خ٨ىمت الىمؿا املإ٢خت بغةاؾت ٧اع ٫عهغ  ،وفي الُىم الخالي اٖلىذ الخ٨ىمت املإ٢خت
اؾخ٣ال ٫الىمؿا وهاقض عهغ ال٣ىي الٛغبُت باالٖترا ٝبد٨ىمخه

()1

.

في يىء جل ٪الخُىعاث اٖلىذ الىالًاث املخدضة ؾُاؾتها ججاه الىمؿا  ،التي
جًمىذ الالتزام باٖالن مىؾ٨ى 8399الظي جم الاجٟاٖ ١لُه بحن عوػٞلذ Roosevelt
وحكغقل Churchillوؾخالحن Stalinوم٣غعاث مإجمغ ًالُا  ،والٗمل ٖلى اهٟها٫
الىمؿا الٟىعي ًٖ املاهُا واوكاء صولت همؿاوٍت مىخضة مؿخ٣لت صًم٣غاَُت ،وان
مهلخت الىالًاث املخدضة جخُلب الٗمل مً احل جُىٍغ الىمؿا ؾُاؾُا وا٢خهاصًا ،
الامغ الظي ؾُإصي الى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الضازلي في الىمؿا واملؿاهمت في صٖمها مً
احل ا٢امت ٖال٢اث مخ٩املت م٘ الضو ٫املجاوعة ج٣ىم ٖلى اؾاؽ املىٟٗت املخباصلت(،)3
وانها حٗتزم جد ٤ُ٣جل ٪الؿُاؾت ًٖ َغٍ ٤جغؾُش الخ٨م الٗؿ٨غي للخلٟاء في
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الىمؿا  ،واؾدئها ٫اي ق٩ل مً اق٩ا ٫الٗال٢اث بحن الىمؿا واملاهُا والً٣اء ٖلى
الىاػٍت ،وان ٧ل طل ٪ؾِؿاٖض في بىاء الضولت الىمؿاوٍت  ،و ؾخٗتر ٝالىالًاث
املخدضة بأًت مجمىٖت ؾدك٩ل الخ٨ىمت ؾىاء ٧اهذ مً صازل او زاعج الىمؿاٖ ،لى
ان ًخم طلَ ًٖ ٪غٍ ٤الٗملُت الضًم٣غاَُت  ،والتي مً زاللها ؾُيخسب الكٗب
الىمؿاوي خ٨ىمخه ،ؾخ٣ىم الخ٨ىمت الىمؿاوٍت الجضًضة بٗض حكُ٨لها بالخٗاون م٘
الىالًاث املخدضة وخلٟائها ٖلى ا٢امت ٖال٢اث ؾُاؾُت وا٢خهاصًت م٘ صو ٫الجىاع ،
وان جىُٟظ هظه الؿُاؾت ؾِؿهم في بىاء صولت مؿخ٣لت في ٢لب أوعبا  ،ج٨ىن حجغ
الؼاوٍت في أوعبا الىؾُى مً احل جد ٤ُ٣الامً والؿالم في حمُ٘ مىاَ ٤أوعبا ( . )81
اٖخبرث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت حكُ٨ل الخ٨ىمت املإ٢خت في الىمؿا زُىة
مخعجلت مً حاهب الاجداص الؿىُٞتي  ،وان الؿىُِٞذ اؾخٛلىا ونىلهم اوال ًالى
ُِٞىا للؿُُغة ٖلى الىمؿا ،الن البالص ال جؼا ٫م٣ؿمت ٗٞلُا والاخؼاب الؿُاؾُت
الىمؿاوٍت لم ج٢ ً٨ض ونلذ الى مغخلت مً الىضج الؿُاس ي وال٣ىة لُ٣اصة البالص ،
وان اٚلبها ٧اهذ هاقئت ختى الخؼب الكُىعي الىمؿاوي لم ً ً٨بخل ٪ال٣ىة ٣ٞ ،ض
هجح الاملان في ايٗاٞه والخض مً ٢ىجه صازل الىمؿا  ،وان اٚلب ُ٢اصجه ٧اهذ في
املىٟى ًٞ ،ال ًٖ ٖضم ْهىع اي شخهُت ٢ىٍت ًم ً٨ان ج٣ىص خغ٦ت امل٣اومت
الكُىُٖت في ؾىىاث الخغب الٗاملُت الثاهُت او بٗضها  ،مما ؾهل ٖلى الاجداص
الؿىُٞتي اؾخٛال ٫جل ٪الٓغو ٝوحكُ٨ل الخ٨ىمت املإ٢خت

()88

٦،ما ان ؾٟحر

الىالًاث املخدضة في الاجداص الؿىُٞتي حىعج ُ٦ىان(George Kennan 2111-8391

()82

خظع مً اؾخٛال ٫الؿىُِٞذ اؾىاص وػاعة الضازلُت الىمؿاوٍت الى شخهُت قُىُٖت
في الخ٨ىمت املإ٢خت ؾُٗمل ٖلى مض الىٟىط الكُىعي الى الجهاػ الاصاعي والكغَت
الؿغٍت والٗلىُت  ،مما ٌؿهل ؾُُغتهم ٖلى الؿلُت و٧ل مغا ٤ٞالضولت  ،وبالخالي
ؾُُغتهم ٖلى الاهخساباث التي ؾخجغي لدكُ٨ل الخ٨ىمت امل٣بلت  ،الؾُما ان
الؿىُِٞذ ٢ض اجبٗىا جل ٪الُغٍ٣ت في صو ٫قغ ١ووؾِ أوعبا (  ، )89وجم اؾىاص وػاعة
الخٗلُم الى شخهُت قُىُٖت اًًا بهض ٝوكغ الا٩ٞاع الكُىُٖت بحن الكباب وزل٤
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حُل مً الكباب ًإمً بال٨ٟغ الكُىعي  ،بِىما اؾىضث عةاؾت الخ٨ىمت الى ٧اع ٫عهغ
وهى اقترا٧ي ٦بحر في الؿً مً احل ابٗاص الهٟت الكُىُٖت ًٖ جل ٪الخ٨ىمت ( . )89
اٖلىذ وػاعة الخاعحُت الامغٍُ٨ت في الثالزحن مً هِؿان 8391مىٟ٢ها مً حكُ٨ل
الخ٨ىمت املإ٢خت بك٩ل عؾمي ،وط٦غث انها لً حٗتر ٝبخل ٪الخ٨ىمت لٗضم جبلُٛها
بك٩ل عؾمي بدكُ٨لها ،و انها حك٩لذ مً حاهب واخض ،وان جل ٪الًُ٣ت ًجب ان
جىا٢ل م٘ الخ٨ىمت الؿىُٞدُت التي جدخل ٢ىاتها ُِٞىا

( )81

ٖ ،بر عةِـ الىػعاء

البرًُاوي حكغقل ًٖ ٢ل ٤بالصه ال٨بحر مً جُىع الاويإ في الىمؿا في عؾالت بٗثها
الى الغةِـ الامغٍ٩ي هاعي جغومان )8382-8119(Harry S. Trumanفي الثالزحن مً
هِؿان  ، 8391اٖغب ٞحها ًٖ ٢ل ٤خ٨ىمخه مً اٖالن حكُ٨ل الخ٨ىمت املإ٢خت
وٖضم الؿماح للبٗثاث الٛغبُت مً صزىُِٞ ٫ىا مً حاهب الؿىُِٞذ

()86

وط٦غ

حكغقل اهه في خالت ٖضم اجساط مى٢ ٠٢ىي وخاػم مً حاهب الخ٨ىمخحن البرًُاهُت
والامغٍُ٨ت ٞ ،ؿُهبذ مً الهٗب مماعؾت اي جأزحر مً حاهبهم او هٟىط في الىمؿا
بٗض جدغٍغها  ،وَلب مً الغةِـ الامغٍ٩ي جغومان باالهًمام الُه بأعؾا ٫عؾالت الى
ؾخالحن خى ٫جل ٪الًُ٣ت (. )88
ل٣ض حاءث عؾالت حكغقل الى جغومان بٗض ا٢ل مً زالزت اؾابُ٘ مً جىلُه الغةاؾت
ً
ً
في الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت  ،اط ًٞل جغومان ان ًغؾل اخخجاحا مىٟهال الى
ؾخالحن في الثالث مً اًاعً 8391خًمً هٟـ مًمىن عؾالت حكغقل  ،ل ً٨عؾالخه
مالذ الى لٛت املهالخت والغٚبت في الخٗاون بحن الخ٨ىمخحن ٦ ،ىن عؤٍت جغومان
جسخل ًٖ ٠حكغقل في مؿالت صزى٢ ٫ىاتهم الى ُِٞىا في طل ٪الى٢ذ ٞ ،ترومان ٧ان
ًغي مً الخُأ صزى ٫البٗثاث الٛغبُت او جىلي اي مؿإولُت مالم ًخم جدضًض ؾلُاث
٢ىاث الاخخال ٫واقغا٦ها حمُٗا في اخخال ٫الىمؿا  ،اياٞت الى الخكُت مً ان
ٌؿخٛل الؿىُِٞذ صزى ٫البٗثاث الٛغبُت الى ُِٞىا إليٟاء الهٟت الكغُٖت ٖلى
الاٖما ٫الىخكُت التي اعج٨بتها ٢ىاتهم في الىمؿا ،بِىما ٧ان حكغقل ًهغ ٖلى صزى٫

152

7802

مجلت آداب البصرة /العدد08

البٗثاث في ا٢غب و٢ذ مم ، ً٨ل ً٨بامل٣ابل ٧ان ٦الهما مخٖ ٤ٟلى ٖضم و٢ىٕ
الىمؿا بٗض جدغٍغها جدذ الىٟىط الكُىعي ٦ما خهل في عوماهُا وبلٛاعٍا (. )81
ازظث ال٣ىاث الامغٍُ٨ت ما بحن الاو ٫والثامً اًاع 8391جخ٣ضم في اججاه الاعاض ي
الىمؿاوٍت ل٨جها ٧اهذ جىاحه م٣اومت ٖىُٟت وخغب قىاعٕ مً ٢بل ال٣ىاث الىاػٍت
بال٣غب مً يٟا ٝنهغ الضاهىب وٖبر الخضوص الاملاهُت – الىمؿاوٍت  ،الامغ الظي حٗل
ج٣ضمها ً٨ىن بُُئا  ،و٧ان مً اولُاث ٖمل ال٣ىاث الامغٍُ٨ت جضمحر الىاػٍت والً٣اء
ٖلحها في قما ٫الىمؿا  ،في الى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه خغٍهت ٖلى ابٗاص املٗاعًٖ ٥
الؿ٩ان الىمؿاوٍحن زالٞا ملا ٧ان ٌٗمله الؿىُِٞذ (٣ٞ ، )83ض ونل الامغٍُ٨ىن الى
مىاَ٣هم في اوازغ قهغ اًاع ، 8391والتي ٧ان ٌؿىصها خالت مً الٟىض ى وه٣و
بالٛظاء و٧ان هىا ٥ؾبٗماةت وزمؿىن ال ٠شخو مكغص و مئخان ال ٠الجئ في
املضاعؽ واملدا٦م التي ٧اهذ مٛل٣ت  ،وجم جؼوٍضهم بالٛظاء مً حاهب الىالًاث املخدضة (.)21

ٗٞىض ج٣ضم ال٣ىاث الامغٍُ٨ت هدى الىمؿا ؾُ٣ذ بغلحن في الغاب٘ مً اًاع بُض
الؿىُِٞذ وبالُىم طاجه اؾدؿلمذ ال٣ىاث الاملاهُت في اًُالُا  ،وبضأ الخلٟاء
باألٖضاص لىزُ٣ت اؾدؿالم املاهُا (، )28وٖلى ازغها وكُذ الضبلىماؾُت الامغٍُ٨ت ججاه
الاجداص الؿىُٞتي ٞأوٞض جغومان مبٗىزه الخام هىب٨جز الى مىؾ٨ى لدؿىٍت الً٣اًا
املهمت  ،الؾُما ان الخغب م٘ الُابان لم جدؿم بٗض  ،و ٧اهذ الىالًاث املخدضة
خغٍهت ٖلى يمان ال٣ىة الٗؿ٨غٍت الؿىُٞدُت الى حاهبهم في خغبهم امل٣بلت يض
الُابان  ،في يىء الخ٣اعٍغ الامغٍُ٨ت التي ٧اهذ حكحر الى ان جل ٪الخغب ؾخ٨ىن اقض
مً خغبهم م٘ الاملان (. )22
الامغ الظي اوٗ٨ـ ٖلى عٚبت الامغٍُ٨حن في اًجاص حؿىٍت ملؿالت صزى ٫ال٣ىاث
الٛغبُت الى ُِٞىا ،خُث جم الاجٟا ١م٘ الجاهب الؿىُٞتي ٖلى اعؾا ٫بٗثت في الثالث
مً خؼٍغان  8391الى ُِٞىا بغةاؾت الامغٍ٩ي ٞلىعي وممثلحن ًٖ ال٣ىي الٛغبُت
الثالر لخُُ٣م الىي٘ في ُِٞىا  ،بالٟٗل صزلذ البٗثت ًٖ َغٍ ٤الجى الى ُِٞىا
٢اصمت مً اًُالُا في الثالث مً خؼٍغان وقمل ٖملها حمُ٘ اهداء ُٞىا خُث ػاع
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املمثلحن الامغٍُ٨حن البىاًاث التي حؿخسضم م٣غا لهم الى حاهب مىاَ ٤الخضعٍب
واملىاَ ٤اللىحؿدُت والترٞحهُت ووحضوا ان مضًىت ُٞىا في خالت زغاب ٦بحر ،وان ابغػ
ما ًمحز ٖمل البٗثت ٧ان الخٗاون الظي ابضاه الجاهب الؿىُٞتي في مىدها خغٍت
الخجى ٫وج٣ضًم املٗىهت لهم  ،ل٧ ً٨ان هىا ٥زال ٝخى ٫مؿالت املُاعاث التي
ؾخسهو لل٣ىاث الٛغبُت ٣ٞض عأي الامغٍُ٨ىن ان مىُ٣تهم في ُِٞىا ال جخًمً اي
مُاع ًم ً٨اؾخسضامه في ججهحز ٢ىاتهم والؿ٩ان املضهُحن في اخخُاحاتهم ( ، )29بِىما
املىُ٣ت الؿىُٞدُت يمذ حمُ٘ املُاعاث واملهاو٘ والاعاض ي الؼعاُٖت وٚحرها مً
البنى الخدخُت والتي ٌؿخسضمها الؿىُِٞذ في صٖم وجأهُل الا٢خهاص الؿىُٞتي ،انهم
ٖملىا ٖلى ٖغ٢لت صزى ٫ال٣ىاث الٛغبُت الى ُِٞىا للؿُُغة والاقغاٖ ٝلى الخ٨ىمت
والاصاعة املدلُت  ،بِىما بضأوا الخٟاوى م٘ ال٣ىي الٛغبُت مً احل املؿاٖضة في
اَٗام الؿ٩ان املدلُحن  ،وٚاصعث البٗثت ُِٞىا في الثالث ٖكغ مً خؼٍغان، 8391
وان عةِـ البٗثت ٞلىعي بٗض ٖىصجه مً ُِٞىا ٖ٣ض احخمإ م٘ ٧ل مً اًغهاعث
 Erhardtاملمثل الؿُاس ي الامغٍ٩ي و ٦الع Clark ٥ال٣اةض الٗؿ٨غي في الىمؿا ٢بل
الخىحه الى لىضن في الٗكغًٍ مً خؼٍغان  8391لخًىع احخماٖاث اللجىت
الاؾدكاعٍت الاوعبُت وج٣ضًم ج٣غٍغ البٗثت ( .)29
في يىء جل ٪الاخضار احغي جغومان ؾلؿلت مً الاجهاالث م٘ البرًُاهُحن  ،خى٫
مىاَ ٤الاخخال ٫في ٧ل مً الىمؿا واملاهُا  ،ويغوعة حؿىٍت املؿاةل الٗال٣ت م٘
الاجداص الؿىُٞتي  ،واهتهذ جل ٪الاجهاالث بالغؾالت التي وحهها جغومان الى حكغقل
في الغاب٘ ٖكغ مً خؼٍغان 8391خى ٫مؿىصة الغؾالت التي ؾى ٝجغؾل الى ؾخالحن
خى ٫جل ٪املؿالت وابضي حكغقل مىا٣ٞخه ٖلحها (.)21
ً
جًمىذ الغؾالت م٣ترخا ًىو ٖلى اوسخاب ال٣ىاث الامغٍُ٨ت مً املىاَ٤
الؿىُٞدُت في املاهُا في الخاصي والٗكغون مً خؼٍغان 8391م٣ابل الؿماح لل٣ىاث
ً
ً
الٛغبُت بضزى ٫بغلحن بغا وحىا  ،واٖخباع املؿالت الىمؿاوٍت ٖلى ٢ضم املؿاواث م٘
املؿالت الاملاهُت  ،والٗمل ٖلى اٖاصة جىػَ٘ ٢ىاث الخلٟاء ٖلى مىاَ ٤الاخخال٫
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خؿب ما جم الاجٟاٖ ١لُه في اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت  ،وان ٖملُت صزى ٫ال٣ىاث
الٛغبُت الى ُِٞىا واوكاء لجىت الخلٟاء ججغي في و٢ذ متزامً م٘ املاهُا  ،وأن ًمىذ
٢اةض ٧ل مىُ٣ت مً مىاَ ٤الاخخال ٫املؿإولُت في حؿىٍت املؿاةل الٗال٣ت بحن ٢ىاث
الخلٟاء الاعبٗت ٖ ،لى ان ًغحٗىا الى خ٨ىماتهم في املؿاةل التي حعجؼون ًٖ خلها

()26

ل٣ض حاء عص ؾخالحن ٖلى جل ٪امل٣ترخاث في الؿاصؽ ٖكغ مً خؼٍغان ،8391
والتي جًمىذ نٗىبت ٖملُت سخب ال٣ىاث الؿىُٞدُت في الخاصي والٗكغًٍ مً
خؼٍغان بؿبب ان املاعقا ٫حى٦ى٢ Zhukovٝاةض ال٣ىاث الؿىُٞدُت في املاهُا

() 28

وال٣اصة الؿىُِٞذ الازغًٍ ؾُظهبىن الى مىؾ٨ى في الخاؾ٘ ٖكغ مً خؼٍغان
لخًىع صوعة مجلـ الؿىُِٞذ الاٖلى  ،وان ٖىصتهم مً مىؾ٨ى الى املاهُا ال ًمً٨
ان جخم الا بٗض الثامً والٗكغًٍ او الثالزحن مً خؼٍغان ٦ ، 8391ما ان بغلحن لم
جُهغ مً الالٛام لخض الان وٖملُت الخُهحر ؾخيخهي نهاًت قهغ خؼٍغان مً الٗام
ً
هٟؿه ،الامغ ًىُب ٤اًًا ٖلى ُِٞىا باليؿبت لٗىصة ال٣اصة الؿىُِٞذ ،وٖلُه ٞمً
الًغوعي ان حؿخ٨مل اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت في املؿخ٣بل ال٣غٍب اٖمالها في
مىاَ ٤الاخخال ٫في الىمؿا ٦ ،ما ان مىاَ ٤الاخخال ٫في ُِٞىا لم ًخم جدضًضها ختى
الان  ،وان مىاَ ٤الاخخال ٫الٟغوس ي في ٧ل مً الىمؿا واملاهُا هي الازغي لم ًخم
الاجٟاٖ ١لحها ،وٖلُه ٞان جل ٪الامىع ال ًم ً٨خلها الا بٗض الاو ٫مً جمىػ،)21 ( 8391
ٖلى ما ًبضو ان ؾخالحن ٧ان ًماَل في ٖملُت الؿماح للبٗثاث الٛغبُت لضزىُِٞ ٫ىا
مً احل مىذ الى٢ذ للؿىُِٞذ لٟغى هٟىطهم ٖلى الخ٨ىمت الىمؿاوٍت املإ٢خت ،
والًٖ ِٛلى الامغٍُ٨حن وخلٟاءهم لالٖترا ٝبد٨ىمت عهغ .
في الثالث والٗكغًٍ مً خؼٍغان 8391انضعث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت
حٗلُماث الى ٦الع ٥خى ٫أهضا ٝالخ٨ىمت الٗؿ٨غٍت الامغٍُ٨ت في الىمؿا  ،والتي
ً
جًمىذ ان الىالًاث املخدضة باٖخباعها ًٖىا في مجلـ الخلٟاء ؾخ٨ىن مؿإولُتها
جىلي اصاعة الخ٨م الٗؿ٨غي في املىاَ ٤املسههت لها بٗض الاجٟاٖ ١لى طل ٪مً ٢بل
الخلٟاء  ،وان الاٖترا ٝبالخ٨ىمت املإ٢خت ال ًخم أال بٗض أجٟا ١الؿلُاث الاعب٘ ٖلى
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مؿإولُتها ومهامها في اصاعة قإون الىمؿا  ،وان املهام الاؾاؾُت للخ٨ىمت الٗؿ٨غٍت
في هظه املغخلت ؾخ٨ىن الً٣اء ٖلى اي هٟىط او جأزحر للىاػٍت في الىمؿا  ،والٗمل ٖلى
اٖاصة بىاء الىمؿا ٦ضولت مؿخ٣لت صًم٣غاَُت  ،وا٦ما ٫الٟهل الؿُاس ي والاصاعي
بحن الىمؿا واملاهُا  ،واٖالم الكٗب الىمؿاوي ان الهض ٝمً الاخخال ٫الٗؿ٨غي
مى٘ ج٨غاع الٗضوان الاملاوي ٖلى بالصهم ،واوكاء خ٨ىمت مىخسبت صًم٣غاَُت (. )23
في الخاؾ٘ والٗكغًٍ مً خؼٍغان ٣ٖ8391ض احخمإ في بغلحن بحن الججرا ٫حى٦ىٝ
واملمثلحن الامغٍُ٨حن والبرًُاهُحن لترجِب صزى ٫ال٣ىاث الٛغبُت الى بغلحن وُٞىا ،
وزال ٫الاحخمإ جٟاجئ الامغٍُ٨حن والبرًُاهُحن ان الُ٣اصة الؿىُٞدُت لم جهضع اي
حٗلُماث الى حى٦ى ٝخى ٫صزى٢ ٫ىاتهم الى ُِٞىا  ،وا٦خٟى بمىده الهالخُاث خى٫
صزىلهم الى بغلحن  ، ِ٣ٞالامغ الظي جُلب اخالت مؿالت ُِٞىا الى الُ٣اصة الؿىُٞدُت
للخهىٖ ٫لى حٗلُماث حضًضة مجها الى حى٦ى ٝبهظا الكأن  ،وفي الاو ٫مً جمىػ جم
ابال ٙاملاعقا ٫جُضع٢ Tedderاةض ال٣ىاث الجىٍت البرًُاهُت مً ٢بل هاةب ال٣اةض
حِٗ مىا٣ٞتها ٖلى
الٗام ل٣ىاث مكاة الخلٟاء ،وان هُئت الاع٧ان الؿىُٞدُت لم ِ
صزى ٫ال٣ىاث الٛغبُت الى ُِٞىا  ،بؿبب ٖضم جىنل اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت
لخض الان الى اجٟا ١نهاتي ٖلى مىاَ ٤الاخخال ٫في ُِٞىا (. )91
ل٣ض ٧اهذ مؿالت ج٣ؿُم مىاَ ٤الاخخال ٫في ُِٞىا مدل زال ٝبحن الاجداص
الؿىُٞتي و٧ل مً الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا ٦ ،ىن ان الؿىُِٞذ ٧اهىا ًهغون
ٖلى ج٣ؿُم ُٞىا خؿب خضوص ٖام  ، 8391بِىما ٧ل مً الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا
٧اهذ جُالب ان ًخم الخ٣ؿُم خؿب خضوص ُِٞىا ال٨بري ( ، )98الن طل ٪ؾُىٞغ لهم
مؼاًا مهمت جخمثل بالخهىٖ ٫لى ٖضص مً املُاعاث ومىا ٘٢الخضعٍب الٗؿ٨غي
ل٣ىاتهم  ،ؾُما ان اٚلب املُاعاث ج ٘٣زاعج خضوص مضًىت ُٞىا ال٣ضًمت  ،وان جل٪
املؿالت ( ٧ )92اهذ مً اهم ه٣اٍ الخالُٞ ٝما بُجهم (. )99
ان الى٣اقاث خى ٫الىمؿا اؾخمغث في اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت الى ان جم
الخىنل في الغاب٘ مً جمىػ ٖ8391لى اجٟا ١اَلٖ ٤لُه اجٟا ١الخدُ٨م الاو٫
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للىمؿا( ، )99بٗض طل ٪جم الخىنل الى اجٟا ١خى ٫مىاَ ٤الاخخال ٫واصاعتها في الىمؿا
في الخاؾ٘ مً الكهغ هٟؿت وبمىحبه جم ج٣ؿُم الىمؿا الى اعب٘ مىاَ ٤لالخخال، ٫
جًمىذ املىُ٣ت الامغٍُ٨ت م٣اَٗت ؾالؼبىع Salzburg ٙوالجؼء الٛغبي مً الىمؿا
الٗلُا  Upper Austriaحىىب نهغ الضاهىب اما املىُ٣ت الؿىُٞدُت يمذ الجؼء
الكغقي مً الىمؿا الٗلُا قما ٫نهغ الضاهىب باؾخثىاء مضًىت ُٞىا و٢ؿم مً
بىعٚىالهض ،Burgenlandاما املىُ٣ت البرًُاهُت ٞكملذ ؾترًا  Styriaو٧اعهُثُا
 Carinthiaوال٣ؿم املخب٣ي مً بىعٚىالهض  ،اما املىُ٣ت الٟغوؿُت ٞكملذ الخحرو٫
 Tirolوٞىعاعلبر٦ ، Vorarlberg ٙما جم الاجٟاٖ ١لى ج٣ؿُم ُٞىا الى اعب٘ مىاَ٤
وٖلى الغٚم مً الاجٟا ١الظي جم الخىنل الُه  ،الا ان الٗضًض مً املؿاةل لم جدل
ختى طل ٪الى٢ذ ٧ان ابغػها مؿالت الاٖترا ٝبالخ٨ىمت املى٢خت ومؿالت الخٗىًٍاث
التي احلذ الى املإجمغ الظي ؾُٗ٣ض في بىحؿضام (. )91
٢بُل اوٗ٣اص مإجمغ بىحؿضام ج٣ضمذ الىالًاث املخدضة بم٣ترح ً٣خض ي بأوكاء
مجلـ لىػعاء الخاعحُت ًًم في ًٖىٍخه ٧ل مً الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت
والاجداص الؿىُٞتي وبغٍُاهُا وٞغوؿا والهحن ً ،أزظ ٖلى ٖاج٣ه مهمت خل حمُ٘
املكا٧ل املخٗل٣ت بمٗاهضاث الؿالم م٘ اًُالُا وعوماهُا وبلٛاعٍا وهىٛاعٍا وٞىلىضا
والُابان ًٞال ًٖ الىمؿا واملاهُا بٗض حكُ٨ل خ٨ىماث مٗتر ٝبهما في هظًً
البلضًحن  ،لُدل هظا املجلـ مدل اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت ،التي جيخهي مهمتها
بٗض ج٨ىًٍ مجلـ املغا٢بت للخلٟاء ومجلـ وػعاء الخاعحُت في الؿاب٘ مً
جمىػ ، 8391وان الا٢تراح ٖغى ٖلى الخ٨ىمخحن البرًُاهُت والؿىُٞدُت ،لً٨
َ
الُ٣اصة الؿىُٞدُت التي ٢ضمذ م٣ترخا ً٣خض ي بان جىٟغص الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت
والاجداص الؿىُٞتي وبغٍُاهُا بٗ٣ض مٗاهضاث الهلح  ،م٘ الضو ٫التي وٗ٢ذ الهضهت
مٗها ،وان ال حكترٞ ٥غوؿا بٗ٣ض مٗاهضاث م٘ صو ٫أوعبا الكغُ٢ت ،وال حكتر٥
الهحن مُل٣ا في الدؿىٍاث الاوعبُت  ،م٘ الام٩ان ان حؿدكاع ٦ال الضولخحن في بٌٗ
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الً٣اًا التي حٗىحها بهىعه مباقغة ،و٢ض خٓى الا٢تراح بمىا٣ٞت الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت
وب٣بى ٫حؼتي مً ٢بل الخ٨ىمت البرًُاهُت

(. )96

اوٗ٣ض مإجمغ بىحؿضام للمضة ( 86جمىػ2 -اب ،)98 ()8391وزال ٫الجلؿت الغابٗت
التي ٖ٣ضث في الٗكغًٍ مً جمىػ َلب الغةِـ الامغٍ٩ي اياٞت املؿالت الىمؿاوٍت
ٖلى حضو ٫اٖما ٫الجلؿت ومىا٢كت مؿألت جىُٓم ٖمل ٢ىاث الخلٟاء في الىمؿا
خؿب أجٟا ١الغاب٘ مً جمىػ (8319اجٟا ١الخدُ٨م الاو ٫للىمؿا) ،و اًض حكغقل
طل ٪وط٦غ ان الىي٘ في الىمؿا ٚحر مغض ي ٗٞ ،لى الغٚم مً الاجٟا ١املظ٦ىع الظي
جم الخىنل الُه في اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت بحن الخ٨ىماث الثالر بٗض ه٣اقاث
()91

َىٍلت اؾخمغث لكهغًٍ  ،ل ً٨لخض الان لم ٌؿمذ لل٣ىاث الٛغبُت بضزىُٞ ٫ىا

ل ً٨ؾخالحن بغع طل ٪باهه ال جىحض اجٟاُ٢اث خى ٫مىاَ ٤الاخخال ، ٫وان الاجٟاُ٢اث
التي ًخ٩لم ٖجها الخلُٟان الٛغبُان ويٗذ ًىم امـ ( ، )93اي ٢بل اوٗ٣اص الجلؿت
بُىم واخض  ،و ا٦ض ٖلى يغوعة ٖ٣ض اجٟاُ٢ه حضًضة لخىُٓم ٖمل ٢ىاث الخلٟاء في
الىمؿا مً زال ٫جدضًض مىاَ ٤الاخخال ٫والاجٟاٖ ١لى مؿالت املُاعاث  ،وان
الؿىُِٞذ ال ًىىون اهتها ٥الاجٟاُ٢اث املٗ٣ىصة م٘ الخلٟاء الٛغبُحن ؾىء ما ًخٗل٤
بالىمؿا او ُٞىا ،و وٖض مً حاهبه ب٣بى ٫جدضًض املىُ٣ت الٟغوؿُت التي جم الاجٟا١
ٖلحها ًىم امـ

( )91

وفي نهاًت الجلؿت جم الاجٟاٖ ١لى ج٣ؿُم مىاَ ٤الاخخال ٫في

ُٞىا ٞدهلذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ٖلى ؾذ مىاَ ٤ج ٘٣في الكما ٫الكغقي
والجىىبي مً مضًىت ُٞىا  ،وجم الاجٟا ١اًًا ٖلى ازًإ ُٞىا لؿُُغة الخلٟاء
ً
املكتر٦ت بٗض مىا٣ٞت الاجداص الؿىُٞتي ،وان الاجٟا ١ؾُضزل خحز الخىُٟظ اٖخباعا
مً الغاب٘ والٗكغًٍ مً جمىػ. )98( 8391
اما مؿألت الاٖترا ٝبد٨ىمت ٧اع ٫عهغ ٣ٞض جم ه٣اقها في الجلؿت الؿابٗت في
الثالث والٗكغًٍ مً جمىػ اياٞت الى مؿالت ه٣و الٛظاء في ُٞىا ٣ٞ ،ضم ؾخالحن
ً
م٣ترخا زال ٫الجلؿت ال ًخًمً الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ بل جمضًض ؾلُاتها لدكمل
مىاَ ٤الخلٟاء الٛغبُحن في الىمؿا  ،الن طلٌ ٪ؿهل ٖمل الخ٨ىمت في مىاحهت
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مؿالت ه٣و الٛظاء في ُٞىا  ،و٧ان عص جغومان ٖلى طل ٪بخأحُل ه٣اف جل ٪املؿالت
الى ما بٗض صزى ٫ال٣ىاث الٛغبُت الى ُٞىا  ،وزال ٫الجلؿت َغح حكغقل مؿألت
ه٣و الٛظاء في املىُ٣ت البرًُاهُت مً ُٞىا والتي جًم ( )111ال ٠شخو وان
املهضع الاؾاؽ لخجهحز املضًىت هى قغ ١املضًىت التي ج ٘٣يمً املىُ٣ت الؿىُٞدُت ،
و٢ض اًض جغومان طل ٪وط٦غ ان املىُ٣ت الامغٍُ٨ت والتي جًم ( )981ال ٠وؿمت حٗاوي
ً
اًًا مً ه٣و الٛظاء في ْل اوكٛا ٫الؿ ًٟالامغٍُ٨ت في ه٣ل املإن للٗملُاث
الٗؿ٨غٍت يض الُابان  ،و٧ان عص ؾخالحن ٖلى طل ٪باهه ؾِىا٢ل جل ٪الًُ٣ت م٘
الججرا ٫لُٟان ٦ىهُ٢ Ivan Konev ٠اةض ال٣ىاث الؿىُٞدُت في الىمؿا(.)92
ل٣ض ها٢كذ جل ٪الجلؿت مؿالت املالخت في نهغ الضاهىب ٦ ،ىن الىمؿا هي اخضي
الضو ٫التي ًمغ بها الجهغ ٣ٞ ،ض ا٢ترح جغومان ان ج٨ىن اصاعة الجهغ ٖلى مغخلخحن ،
الاولى ًخىلى مجلـ الخلٟاء للمغا٢بت في ٧ل مً الىمؿا واملاهُا في اصاعة املالخت في الجهغ
في ٦ال البلضًً يمً الاحؼاء املىحىصة مىه في ٧ل مً الضولخحن  ،اما املغخلت الثاهُت
ٞخخىلى و٧الت صولُت زانت جًم في ًٖىٍتها ممثلحن ًٖ صو ٫الخلٟاء الاعب٘ اصاعة
املالخت في الجهغ  ،و٢ض خٓى الا٢تراح بمىا٣ٞت ٧ل ٍمً حكغقل وؾخالحن الظي جدٟٔ
ٖلى مكاع٦ت ٞغوؿا في الى٧الت الضولُت ( . )99
ٖ٣ض الخلٟاء في الُىم الخالي الجلؿت الثامىت  ،وٞحها ط٦غ ؾخالحن اهه انضع
الخٗلُماث الى الججرا ٫أًٟان ٦ىهُ Ivan Konev٠في ُٞىا لخجهحز ؾ٩ان املضًىت
بالخهو الٛظاةُت لدكمل ٧ل املضًىت  ،وان الٗملُت ؾى ٝحؿخمغ لخحن الخىنل
الى حؿىٍت لخل ٪املؿالت  ،الامغ الظي ٧ان مدل جغخُب ٧ل مً جغومان وحكغقل ،
و٢ض ازاع ؾخالحن في هظه الجلؿت اًًا مؿالت جمضًض الؿلُت لخ٨ىمت عهغ لدكمل
حمُ٘ الىمؿا  ،و عص حكغقل ٖلى طل ٪بان الخ٨ىمخحن الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت جىا٤ٞ
مً خُث املبضأ ٖلى جمضًض الٗمل للخ٨ىمت الىمؿاوٍت املإ٢خت  ،لً ً٨جب ان جإحل
جل ٪الًُ٣ت الى ما بٗض صزى٢ ٫ىاجىا الى ُٞىا (. )99
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لم ج ً٨مؿألت الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ مؿالت زال ٝبحن الاجداص الؿىُٞتي
والىالًاث املخدضة  ، ِ٣ٞبل ختى بحن الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا ٞ ،املى ٠٢الامغٍ٩ي
ججاه خ٨ىمت عهغ امخاػ باملغوهت ٖلى الٗ٨ـ مً املى ٠٢البرًُاوي ٞ ،الىع٢ت الامغٍُ٨ت
التي جم اٖضاصها للىٞض الامغٍ٩ي املكاع ٥في املإجمغ جًمىذ اؾ ٠الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت
لُ٣ام الاجداص الؿىُٞتي بدكُ٨ل الخ٨ىمت املإ٢خت مً حاهب واخض  ،بالى٢ذ الظي
اٖلىذ جأًُضها للخىنُاث التي انضعتها اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت  ،والتي ج٣ترح
ٖلى خ٨ىمت عهغ الاٖضاص في ا٢غب و٢ذ مم ً٨لالهخساباث في الىمؿا جدذ اقغاٝ
٢ىاث الخلٟاء مً احل اهخساب خ٨ىمت مىخسبت للىمؿا ،وانها ٧اهذ جإٍض احغاء
حٗضًالث ٖلى الخ٨ىمت املإ٢خت باياٞت هىاب مً املىاَ ٤الٛغبُت جمهُضا ألحغاء
الاهخساباث(٣ٞ ، )91ض ٧اهذ وحهت هٓغ الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت جمُل الى الاٖترا ٝبالخ٨ىمت
بٗض احغاء حٗضًل ٖلحها في املغخلت الاولى جمهُضا الهخساب خ٨ىمت خغة صًم٣غاَُت
ًسخاعها الكٗب الىمؿاوي باال٢ترإ الخغ .
ل٣ض امخاػ مى ٠٢الخ٨ىمت البرًُاهُت بالدكضص اججاه جل ٪الخ٨ىمت الىمؿاوٍت
و٧ان لضيها ٖضة اٖتراياث جخمثل بان حكُ٨لها ٧ان اخاصي الجاهب مً ٢بل
الؿىُِٞذ  ،وانها ال جخمخ٘ باملغ٦ؼٍت ولم حكمل ٧ل الىمؿا بل ا٢خهغث ٖلى املىُ٣ت
ً
الؿىُٞدُت  ،وان الخمثُل الكُىعي ٧ان ٢ىٍاٞ ،حها في خحن لم ً ً٨للكُىُٖحن زال٫
املضة  8399-8381اي مٗ٣ض في البرملان او في بلضًت ُٞىا  ،وبالخالي مىذ الكُىُٖىن
وػاعاث مهمه ٦ىػاعة الضازلُت و التربُت والخٗلُم حاء لترؾُش هٟىطهم في الىمؿا ،
لظل ٪ال ًم ً٨الاٖترا ٝبخل ٪الخ٨ىمت ٢بل اػالت الخأزحر الكُىعي واحغاء حٛحراث
ً
حىهغٍت ٖلحها مً زال ٫صٖىة ممثلي املىاَ ٤الٛغبُت للمكاع٦ت ٞحها ،جمهُضا ألحغاء
الاهخساباث ( )96خُث ان الازخال ٝبحن الضو ٫الثالر خى ٫مؿالت الاٖترا ٝبد٨ىمت
عهغ ؾاهم في ٖضم الخىنل الى اجٟا ١خىلها زال ٫مإجمغ بىحؿضام ،ومً املؿاةل التي
٧اهذ مدل زال ٝالخلٟاء هي مؿالت الخٗىًٍاث ٞ ،الىالًاث املخدضة ٧اهذ حٗاعى
ٞغى اي حٗىًٍاث ٖلى الىمؿا  ،وطل ٪الن اٖالن مىؾ٨ى لٗام  8399جًمً ان
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الىمؿا هي او ٫بلض خغ و ٘٢ضخُت لٗضوان هخلغ ،وان يم املاهُا للىمؿا في الخامـ
ُ
ً
ٖكغ مً اطاع8391باَال  ،وان ٧ل الاحغاءاث التي اجسظث مىظ طل ٪الخاعٍش هي ٚحر
٢اهىهُت وباَله ،وانهم ًغٚبىن ٖىصة الىمؿا ٦ضولت مؿخ٣لت  ، ،و بالغٚم مً طل ٪ال
ًم ً٨للىمؿا ان جتهغب مً مكاع٦تها بالخغب الى حاهب املاهُا الىاػٍت  ،ل ً٨في
خؿاباث الدؿىٍت الجهاةُت ؾخٗخبر انها ٧اهذ مجبره ٖلى طل٪

()98

٣ٞ ،ض جًمىذ

الىع٢ت التي اٖضتها خ٨ىمت الىالًاث املخدضة لىٞضها في بىحؿضام  ،انها ؾخٗاعى
ٞغى اي حٗىًٍاث ٖلى الىمؿا عٚم مؿاهمتها في املجهىص الخغبي الاملاوي ،الن طل٪
ؾُ٨ىن ٚحر وا٢عي مً الىاخُت الا٢خهاصًت و له ازاع ؾُاؾُت زُحرة ٖلى أوعبا
ً
الىؾُى  ،في خاٞ ٫غى حٗىًٍاث ٧التي ٞغيذ ٖلى املاهُا ؾِك٩ل طل ٪اهتها٧ا
ملباصب مإجمغ مىؾ٨ى الخانت بالٗمل ٖلى زلْ ٤غو ٝمالةمت للخٟاّ ٖلى
الا٢خهاص الىمؿاوي  ،وجغي الىالًاث املخدضة ان احباع الىمؿا ٖلى ص ٘ٞالخٗىًٍاث
ؾُإصي في نهاًت الامغ الى حٗؼٍؼ الىٟىط الاملاوي مً حضًض بالىمؿا زال ٫الؿىىاث
امل٣بلت  ،وان الخل هى ا٢خهاع الخٗىًٍاث ٖلى ه٣ل املٗضاث واملهاو٘ التي اوكأث
بٗض ٖام  8391والتي ال ًم ً٨اؾخسضامها او الاؾخٟاصة مجها في و٢ذ الخالي (. )91
في خحن ان هاةب وػٍغ الخاعحُت الؿىُٞتي اهضعٍه ٞاٌكيؿ٩ي Andrei Vyshinsky
انغ ٖلى ٞغى الخٗىٌٍ ٖلى الىمؿا في مإجمغ مىؾ٨ى وهجح في اصعاج ال٣ٟغة
الثالثت التي جًمىذ (( ان الىمؿا هي اًًا مؿإولت ًٖ الخغب وال ًم٨جها الخسلو
مً مكاع٦تها في الخغب بجاهب املاهُا الهخلغٍت )) ٣ٞض ٖؼػث جل ٪ال٣ٟغة املُالب
الؿىُٞدُت في بىحؿضام (. )93
٢ضم الىٞض الؿىُٞتي زال ٫حلؿت وػعاء الخاعحُت في الغاب٘ والٗكغًٍ مً جمىػ
ً
 8391م٣ترخا خى ٫الخٗىًٍاث مً الىمؿا ،و املخًمً ج٣ضًغ مبل ٜالخٗىٌٍ بمئخحن
وزمؿىن ملُىن صوالع ًض ٘ٞزال ٫ؾذ ؾىىاث ٖ ،لى ان ًبضا ص ٘ٞالخٗىًٍاث
ً
اٖخباعا مً الاو ٫مً اًلى 8391 ٫وجإزظ ٖلى ق٩ل شخىاث مً املىخىحاث
الهىاُٖت الىمؿاوٍت  ،وان جل ٪الخٗىًٍاث جض ٘ٞالى ٧ل مً الاجداص الؿىُٞتي
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والىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا وٍىٚؿالُٞا لخٗىٌٍ زؿاةغها في الخغب

()11

 ،وازىاء

حلؿت الؿاب٘ والٗكغًٍ مً جمىػ اهخ٣ض وػٍغ الخاعحُت الؿىُٞتي مىلىجىٝ
ٖ Molotovمل اللجىت الا٢خهاصًت الٟغُٖت بكان مؿالت الخٗىًٍاث وَلب ان
ًىا٢ل امل٣ترح الظي ج٣ضم به الىٞض الؿىُٞتي في حلؿت الغاب٘ والٗكغًٍ مً جمىػ ،
ل ً٨امل٣ترح الؿىُٞتي ل٣ي مٗاعيت ٢ىٍت مً ٢بل وػٍغ الخاعحُت الامغٍ٩ي حمِـ
()18

بحرهؼ(James F. Byrnes)8398-8391

الظي ط٦غ اهه َاملا ان الىالًاث املخدضة

ممثلت في اللجىت الا٢خهاصًت الٟغُٖت ٞمً املؿخدُل ان ًخم ٞغى حٗىًٍاث ٖلى
٧ل مً الىمؿا واًُالُا ( ،)12في ْل ويٗهما الخالي  ،خُث ان اًُالُا ٢ض حؿلمذ
مؿاٖضاث مً الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت و٦ىضا بسمؿمئت ملُىن صوالع وهي جدخاج
ً
ً
ا٦ثر مً طل ، ٪وان الىمؿا ويٗها ال ًسخل٦ ٠ثحرا ًٖ ئًُالُا وهي جدخاج اًًا الى
مؿاٖضاث  ،وان ٞغى اي حٗىًٍاث ٚحر مم ً٨في ْل اهخاحهما الخالي الظي لم
ًهل الى جل ٪امل٣ضعة  ،في خاٞ ٫غى الخٗىًٍاث ٞهظا ٌٗني ان املؿاٖضاث
الامغٍُ٨ت امل٣ضمت الحها ؾخظهب الى الاجداص الؿىُٞتي بِىما هي مسههت للخاالث
الاوؿاهُت ولِـ للخٗىًٍاث  ،وان الىٞض الامغٍ٩ي بحن ام٩اهُت مىا٣ٞت خ٨ىمتهم ٖلى
الؿماح لالجداص الؿىُٞتي الخهىٖ ٫لى آلاالث واملٗضاث والتي حؿخسضم في
الهىاٖاث الخغبُت والتي ال ٌؿخٟاص مجها في و٢ذ الؿلم  ،ل ً٨مىلىجى ٝاٖترى ٖلى
طل ٪واٖخبر ان الىمؿا ملؼمت بخ٣ضًم الخٗىٌٍ  ،اما ًٖ َغٍ ٤ناصعاتها او مً
زال ٫الخهىٖ ٫لى الاةخمان في املؿخ٣بل  ،وط٦غ ان ال٣ىاث الىمؿاوٍت لم جدخل
الىالًاث املخدضة ولم جلخ ٤بها صماع ٧الظي لخ ٤في الاجداص الؿىُٞتي مً حغاء
مؿاهمتها بالخغب الى حاهب الاملان  ،وان جل ٪الٟٗلت ال ًم ً٨لها ان جمغ صون ٖ٣اب
 ،وعص بحرهؼ ٖلى طل ٪بان الىالًاث املخدضة ج٣ضع الخضخُاث التي ٢ضمها الكٗب
الؿىُٞتي باألعواح والتي ال ًم ً٨ان ج٣ضع بثمً بِىما الضماع الظي لخ ٤باملمخل٩اث
الؿىُٞدُت بالخغب ال ًًاهي حجم مؿاهمت الىالًاث املخدضة في الخغب والتي ج٣ضع
ً
بأعبٗمئت ملُاع صوالع ًٞال ًٖ الخؿاةغ باألعواح واملمخل٩اث (. )19
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هدُجت لٗضم الخىنل الى اجٟا ١خى ٫مؿالت الخٗىًٍاث الخانت بالىمؿا
واًُالُا زال ٫احخمإ وػعاء الخاعحُت  ،جم الاجٟاٖ ١لى ه٣اف جل ٪املؿألت زال٫
احخمإ عؤؾاء الضو ٫الثالر في الثامً والٗكغًٍ مً جمىػ ، 8391وهدُجت للمى٠٢
الامغٍ٩ي املٗاعى لٟغى الخٗىًٍاث وا ٤ٞؾخالحن ٖلى ٖضم ٞغى اي حٗىٌٍ ٖلى
الىمؿا ل٨ىه ٖاعى اؾ٣اَها ًٖ اًُالُا ب٣ىله (( هدً ًم ً٨ان هىاٖ ٤ٞلى ٖضم
ازظ الخٗىًٍاث مً الىمؿا و التي لِـ لها حِل مؿخ٣ل  ،ل ً٨اًُالُا اعؾلذ
ً
حِكا لخضمحر بلضها ))(٧ ، )19ان للمى ٠٢الامغٍ٩ي املٗاعى لٟغى اي حٗىٌٍ ٖلى
الىمؿا ومؿاهضة بغٍُاهُا لها ٖلى َى ٫املإجمغ ،الضوع ال٨بحر في حٗل ؾخالحن ًتراح٘
ًٖ ٨ٞغة ٞغى الخٗىًٍاث ٖلى الىمؿا .
٦ما جىنل الخلٟاء زال ٫حلؿت الاو ٫مً اب 8391الى خل نهاتي لخ٣ؿُم مىاَ٤
الاخخال ٫بحن الخلٟاء جدذ الاصاعة الٗؿ٨غٍت املكتر٦ت ،خُث ؾٗذ الىالًاث املخدضة
ً
لخيؿُ ٤ؾُاؾت الخلٟاء إلصاعة الىمؿا ( ، )11وجم الاجٟا ١اًًا ٖلى ؾذ ٣ٞغاث مً
انل ؾب٘ مً البروجى٦ى ٫الخام بالخٗىًٍاث الاملاهُت  ،وان الخال ٝخى ٫ال٣ٟغة
الثالثت مً البروجى٦ى ٫الخانت باملمخل٩اث الاملاهُت الخاعحُت ( )16جم اع ُ
حاءه الى
احخمإ الغؤؾاء الثالر  ،والظي ٢ضم زالله ؾخالحن م٣ترخاجه الخانت باملمخل٩اث
الاملاهُت في الخاعج وجًمً ُ٢ام الاجداص الؿىُٞتي بأؾ٣اٍ مُالبه بالظهب الظي
وحضه الخلٟاء في املاهُا ( ،)18وج٣ؿُم املمخل٩اث الاملاهُت الخاعحُت ٖلى َى ٫الخِ
الٟانل بحن البدغ البلُُ٣ي و البدغالاصعٍاجُ٩ي  ،وبٗض ه٣اقاث مُىله جم الاجٟا١
بحن الغؤؾاء الثالر ٖلى جسلي الاجداص الؿىُٞتي ًٖ الظهب واملمخل٩اث الاملاهُت في
الجاهب الٛغبي مً الخِ ٖلى ان ًخم ج٣ؿُم الىمؿا ٖلى الاؾاؽ الجٛغافي ملىاَ٤
الاخخال ٫الظي جم الاجٟاٖ ١لُه  ،واياٞت زالر ٣ٞغاث ( )11الى البروجى٦ى ٫الخام
بالخٗىًٍاث الاملاهُت (. )13
٦ما ان الىٞض الامغٍ٩ي َغح زال ٫الجلؿت مؿالت جخٗل ٤باليكاَاث التي ً٣ىم بها
املىاَىىن الؿىُِٞذ صازل مىاَ ٤الاخخال ٫الامغٍ٩ي والبرًُاوي  ،و٢ضم وػٍغ
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الخاعحُت الامغٍ٩ي بحرهؼ قغخا ًمٟهال خى ٫جل ٪اليكاَاث  ،واقاع الى اهه جم لٟذ
اهدباه الىٞض الؿىُٞتي بهظا الامغ ٖبر مظ٦غة مكتر٦ت م٘ الجاهب البرًُاوي جخٗل٤
باليكاَاث التي ً٣ىم بها املىاَىىن الؿىُِٞذ في مىاَ ٤الاخخال ٫الامغٍ٩ي
والبرًُاوي في ٧ل مً الىمؿا واملاهُا  ،و٢ض اقاع ؾخالحن الى ٖضم ٖلمه بخل ٪املؿالت،
ووٖض في احغاء جد ٤ُ٣بكأنها ومٗالجتها اطا لؼم الامغ (.)61
اهخهى املإجمغ في الثاوي مً اب  8391بانضاع البُان الخخامي املخًمً امل٣ترح
امل٣ضم مً الجاهب الؿىُٞتي خى ٫بؿِ الخ٨ىمت الىمؿاوٍت املإ٢خت لؿلُانها ٖلى
٧اٞت الاعاض ي الىمؿاوٍت ،واج٣ٟذ الخ٨ىماث الثالر ٖلى بدث جل ٪الًُ٣ت بٗض
صزى ٫ال٣ىاث الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت الى ُٞىا٦ ،ما جًمً البُان اجٟا ١الخلٟاء ٖلى
خل اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت وه٣ل مهامها الى مجلـ الخلٟاء في ُٞىا  ،بمىحبه
ه٣لذ الؿلُت مً اللجىت الاؾدكاعٍت الى ٢اصة ٢ىاث الاخخال ٫في الىمؿا ( ، )68لً٨
ٌِٗ
مً املإازظاث ٖلى ٢غاعاث املإجمغ مؿالت املمخل٩اث الاملاهُت الخاعحُت ٞ ،لم ِ
املإجمغ حٗغٍ ٠ص ٤ُ٢وواضح ومٟهىم لخل ٪املمخل٩اث  ،الامغ الظي اوٗ٨ـ ٖلى
املٟاوياث الامغٍُ٨ت – الؿىُٞدُت خى ٫اؾخ٣ال ٫الىمؿا في الؿىىاث امل٣بلت ٞ ،حري
مٗٓم الباخثحن ان املباخثاث في بىحؿضام ٧اهذ َىٍلت وقا٢ت وان اٚلب املمثلحن
الٛغبُحن ٢ض انابهم الخٗب الجؿضي والٗ٣لي  ،وال ؾُما ان جل ٪املؿالت جم ه٣اقها
في الاًام الازحرة مً املإجمغ  ،وٍبضو ان بٌٗ ال٣غاعاث اجسظث مً حاهب ال٣ىي
الٛغبُت في حى مً هٟاط الهبر والاعها ١وان بٌٗ املهُلخاث ٧ان ٌكىبها الٛمىى
وٖضم الض٢ت ٧املمخل٩اث الاملاهُت الخاعحُت  ،وان ما ًمحز جل ٪املٟاوياث ان املٟاويحن
الؿىُِٞذ امخاػوا بالهالبت والهبر والؿحر ٖلى زِ ؾُاس ي وصبلىماس ي مىخٓم (. )62

لٖ ً٨لى الغٚم مً طلً ٪دبحن لىا ان الىالًاث املخدضة هجخذ زال ٫املإجمغ
وبمؿاهضة بغٍُاهُا مً الخىنل الى اجٟا ١نهاتي خى ٫مىاَ ٤الاخخال ٫الخانت في
ً
الىمؿا وُٞىا  ،وان الاجٟا ١حاء ميسجما م٘ اهضا ٝالؿُاؾت الامغٍُ٨ت ججاه
الىمؿا با٢امت الخ٨م الٗؿ٨غي في املغخلت الاولى مً الاخخال ٫جمهُضا لُ٣ام الضولت
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الىمؿاوٍت املؿخ٣لت ٦ ،ما هجخذ الىالًاث املخدضة في ججىِب الىمؿا مبلٜ
الخٗىًٍاث التي َالب بها الىٞض الؿىُٞتي والبالٛت مئخان وزمؿىن ملُىن صوالع .
بٗض اهتهاء مإجمغ بىحؿضام بضا الؿىُِٞذ ً٣ىمىن بيكاٍ ؾغي مً احل اوكاء
قغ٦ت ه ِٟهمؿاوٍت – ؾىُٞدُت ًدهل بمىحبها الؿىُِٞذ ٖلى  %11مً عاؽ ما٫
الكغ٦ت ومىاعص اهخاج الى ِٟوملضة زالزحن ٖام  ،ل ً٨الىالًاث املخدضة جم٨ىذ مً
٦ك ٠الامغ ٣ٞ ،ض ٦خب ممثلها الؿُاس ي في الىمؿا اًغهاعث الى وػاعة الخاعحُت في
الخامـ مً اًلى ،8391 ٫بان الخ٨ىمت الؿىُٞدُت حؿعى لخأؾِـ قغ٦ت هِٟ
همؿاوٍت ؾىُٞدُت  ،وان ما ًإ٦ض هظا الامغ هى وحىص ٖضص ٦بحر مً املىْٟحن والخبراء
الؿىُِٞذ املسخهحن بالى ِٟواملٗاصن في ُٞىا  ،وان بٌٗ الاًٖاء مً خ٨ىمت عهغ
وبغ٣ٞت ٖضص مً املؿإولحن الؿىُِٞذ ٢امىا بؼٍاعة الى خ٣ى ٫ه Zistersdorfِٟفي
املىُ٣ت الكغُ٢ت مً الىمؿا  ،وان الؿىُِٞذ َلبىا مً الىمؿاوٍحن ان ج٨ىن هظه
املٟاوياث ؾغٍت  ،ل ً٨الخ٨ىمت الىمؿاوٍت املإ٢خت ؾٗذ الى جأزحر ٖ٣ض طل٪
ً
الاجٟا ١امال بالخهى ٫مؿاٖضة الخلٟاء الٛغبُحن (.)69
أزظ الاجداص الؿىُٞتي ٌٗمل ٖلى بؿِ هٟىطه الا٢خهاصي ٖلى الىمؿا  ،وان
املباخثاث التي حغث بحن الاجداص الؿىُٞتي وبٌٗ املؿإولحن الىمؿاوٍحن لم ٌٗلم بها
اٚلب اًٖاء خ٨ىمت عهغ الا في الخاؾ٘ والٗكغًٍ اب ٖ 8391ىضما ٢ام عهغ بٗغى
الامغ ألو ٫مغة ٖلى مجلـ الىػعاء الىمؿاوي مً احل الخسلو مً الًٛىٍ
الؿىُٞدُت ٖلُه  ،و٢ض بحن عهغ للمجلـ ان ابغام مثل ه٨ظا اجٟاً ١دخاج الى ؾىض
٢اهىوي صولي ( ،)69اي اٖترا ٝصولي بد٨ىمخه  ،اما ٦الع٣ٞ ٥ض اٖلً ٢بل ًىم واخض
مً احخمإ مجلـ الىػعاء الىمؿاوي ،ان الا٢ضام ٖلى جل ٪الخُىة ؾُ٨ىن له جأزحر
ؾيئ ٖلى مؿالت اٖترا ٝالىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت في خ٨ىمت عهغ ،وان ا٢ضام
الؿىُِٞذ ٖلى جل ٪الخُىة ؾُلخ ٤يغعا بالكغ٧اث الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت
والٟغوؿُت (. )61
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َلب اًغهاعث مً ٦الع ٥اٞكا ٫الجهىص الؿىُٞدُت ًٖ َغٍ ٤ابال ٙخ٨ىمت عهغ
اهه في خالت مىا٣ٞتها ٖلى جأؾِـ الكغ٦ت املظ٦ىعة ٞان طل ٪ؾُ٨ىن له جأزحر ؾلبي
ٖلى مؿالت اٖترا ٝالىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت بد٨ىمتهم ،وابال ٙالؿلُاث
الؿىُٞدُت ان مثل هظا الاحغاء ًخُلب اٖالم مجلـ الخلٟاء ٖلُه ،وان اي احغاء
بهظا الخهىم ؾُ٨ىن ؾاب ٤ألواهه ،وؾُإزغ ٖلى اؾـ بىاء مجلـ الخلٟاء ،في
خاٞ ٫كل جل ٪الاحغاءاث ؾِخم الخباخث خىلها ٖلى املؿخىي الخ٨ىمي في مىؾ٨ى

()66

.

في الخاصي ٖكغ مً اًلى٣ٖ 8391٫ض مجلـ الخلٟاء في الىمؿا او ٫احخماٖاجه
بٗض ان ؾمذ لل٣ىاث الٛغبُت صزىُٞ ٫ىا في الاو ٫اًلى ٫وزال ٫الاحخمإ جم ه٣اف
مؿالت الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ ،وان الىالًاث املخدضة وخلٟاءها الٛغبُحن َلبىا مً
خ٨ىمت عهغ الٗمل ٖلى ج٨ىًٍ خ٨ىمت جمثل حمُ٘ مدآٞاث الىمؿا ج٨ىن مغجبُه
بمجلـ الخلٟاء ولِـ باالجداص الؿىُٞتي ٦ ،كغٍ لالٖترا ٝبها٦ ،ما َٛذ مؿالت
جأؾِـ قغ٦ت الى ِٟالىمؿاوٍت – الؿىُٞدُت ٖلى اٖما ٫املجلـ ٣ٞ ،ض ط٦غ ٦الع٥
ً
ان جأؾِـ جل ٪الكغ٦ت ؾُلخ ٤يغعا لِـ بمهالح الكغ٧اث الامغٍُ٨ت وخضها بل
ختى البرًُاهُت والٟغوؿُت مجها  ،و٢بل اوٗ٣اص مجلـ الخلٟاء بُىم واخض ٣ٖ ِ٣ٞض
ً
احخمإ بحن ٦الع ٥و عهغ ،أْهغ الازحر جٟهما للمُالب الامغٍُ٨ت  ،الامغ الظي اوٗ٨ـ
ٖلى ٢ىاٖت ٦الع ٥بان عهغ هى الغحل املىاؾب لخل ٪املغخلت ٦ ،ما ان عهغ بٗث بمظ٦غة
الى مجلـ الخلٟاء في الٗكغًٍ مً اًلىً 8391٫سبرهم ًٖ هُت خ٨ىمخه لٗ٣ض مإجمغ
مدلي للمضة ( 26-29اًلى )٫بدًىع ممثلحن ًٖ حمُ٘ املدآٞاث الىمؿاوٍت
لخمثُلهم بالخ٨ىمت (. )68
في الغاب٘ والٗكغًٍ مً جمىػ اوٗ٣ض املإجمغ وصٖذ الُه املدآٞاث الٛغبُت التي
٧اهذ ٚحر ممثلت في الخ٨ىمت املإ٢خت  ،وفي الؿاصؽ والٗكغًٍ مً الكهغ هٟؿه انضع
املإجمغ ٢غاعه الخام بخىؾُ٘ الخ٨ىمت بٗض اياٞت ممثلحن ًٖ املدآٞاث الٛغبُت ،
٦ما ٢غع املإجمغ اًًا الاٖضاص ألحغاء اهخساباث ٖامت ٢بل نهاًت ٖام ٖ ، 8391لى ان
ججغي و ٤ٞمبضا الا٢ترإ املباقغ( . )61
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٦ــان الوٗ٣اص املإجمغ وال٣غاعاث التي اجسظها ازغ ٖلى مى ٠٢الىالًاث املخدضة مً
خ٨ىمت عهغ(ٟٞ ،)63ي الخاؾ٘ والٗكغًٍ مً اًلى ٫الخ٣ى عهغ في ٦الع ، ٥مً احل
جبضًض مساو ٝالىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت مً وحىص الىػعاء الكُىُٖحن في خ٨ىمخه
والخأُ٦ض ٖلى هؼاهت الاهخساباث ال٣اصمت ،و ط٦غ عهغ زال ٫الاحخمإ اهه ال ٌؿخُُ٘
ٖؼ ٫وػٍغ الضازلُت الكُىعي هىهحر  ، Honnerالن ٖؼله ٢ض ًدؿبب في ازاعة الاجداص
الؿىُٞتي وٍٟخذ الُغٍ ٤امام الكُىٖحن للُ٣ام في مٓاهغاث واٖما ٫قٛب صازل
الىمؿا  ،ل ً٨جل ٪املؿألت جم خلها ًٖ َغٍ ٤جُُ٣ض نالخُاث الىػٍغ بدكُ٨ل
لجىخحن في وػاعة الضازلُت  ،الاولى جخأل ٠مً زمؿت اشخام ازىان مً خؼب
الكٗب OVPوازىان مً الخؼب الاقترا٧ي الضًم٣غاَي SDAPوواخض مً الخؼب
الكُىعي  ، SPÖوهي حٗمل باالجٟا ١م٘ وػٍغ الضازلُت و٢غاعاتها باألحمإ  ،وان اي
زال ٝخى ٫اي مؿالت ًخم اعحاٖها الى مجلـ الىػعاء للخهىٍذ ٖلحها ٦ ،ما جم
اوكاء املجالـ الاؾدكاعٍت للكغَت في ُٞىا و٧ل املدآٞاث حٗمل بهٟت اؾدكاعٍت
في م٩اجب الامً في حمُ٘ املدآٞاث الىمؿاوٍت ،وٖىضما ؾأ٦ ٫الع ٥عهغ ًٖ ام٩اهُت
احغاء اهخساباث خغة هؼيهت  ،احابه وبث٣ت ٦بحرة اهه ًم ً٨احغاء طل ٪في زغٍٖ ٠ام
 ، 8391خُث ان لجىت الاًٖاء الخمؿت ؾخ٨ىن جدذ عةاؾت وُ٦ل وػٍغ الضازلُت
الظي ًيخمي لخؼب الكٗب  ،وهي ؾخ٨ىن مؿإولت مؿإولُت ٧املت ًٖ الاهخساباث ،
وان مغ٦ؼ الا٢ترإ ؾِخىاحض به ممثلحن ًٖ خؼبي الكٗب والاقترا٧ي الضًم٣غاَي،
٦ما لً ٌؿمذ ألًٖاء الخؼب الىاػي في الخهىٍذ باالهخساباث

() 81

.

في زخام الاحخمإ ط٦غ عهغ اهه ال ًم ً٨للىمؿا ان جخمخ٘ بال٣ىة الؿُاؾُت في ْل
لٗبت قض الخبل بحن الاجداص الؿىُٞتي وبغٍُاهُا  ،الامغ الظي ًًٗها في مى٠٢
نٗب الؾُما وان الىمؿا جضًً للمؿاٖضاث ال٨بحرة التي ٢ضمذ لها مً حاهب
الاجداص الؿىُٞتي بٗض الخدغٍغ  ،ل٨جها بداحت الى نضً ٤خ٣ُ٣ي مثل الىالًاث
املخدضة ٦ما خهل في مؿالت قغ٦ت الى ، ِٟوبًٟل الضٖم الامغٍ٩ي جم٨ىذ مً
م٣اومت الًٛىٍ الؿىُٞدُت ٦ ،ما ان لالجداص الؿىُٞتي مُام٘ ازغي في قغ٦ت
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شخً الضاهىب  ،وهدً بداحت الى مؿاٖضة الىالًاث املخدضة للخىنل الى خل ً٨ىن
مىه ٠للىمؿا وحمُ٘ الاَغا ٝاملٗىُت

()88

 ،ؾاهم طل ٪الاحخمإ في ػٍاصة ز٣ت

الامغٍُ٨حن في عهغ ،والظي بضوعه ٧ان ًضع ٥ان ٦ؿب الىالًاث املخدضة الى حاهبه
ؾِؿهم في حٗل بغٍُاهُا وٞغوؿا حٗتر ٝبد٨ىمخه .
وفي الُىم هٟؿه بٗث ٦الع ٥بغؾالت الى هُئت الاع٧ان املكتر٦ت ٧ ،اهذ لهالح
الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ  ،بحن ٞحها باهه لِـ هىا ٥ازخال ٝبحن ال٣ىي ألاعب٘ عبما
باؾخثىاء بغٍُاهُا ٖ ،لى مؿالت جمضًض ٖمل خ٨ىمت عهغ لدكمل حمُ٘ اهداء الىمؿا ،
٦ىنها ًم ً٨ان جدٓى بم٣بىلُت وطل ٪لٗضة أؾباب اهمها ان خ٨ىمت عهغ جًم
ألاخؼاب الغةِؿُت الثالزت في الىمؿا وجخ٨ىن مً اججاهاث ؾُاؾُت مخٗضصة  ،وهي
م٣بىلت مً الغأي الٗام الىمؿاوي وجدٓى بخٗاَ ٠بخأًُض قٗبي ٦بحر  ،بالى٢ذ
ً
الظي جل٣ى ٢بىال مً الغأي الٗام الخاعجي ا٦ثر مً اي مجمىٖت ٚحر مىخسبت ازغي ،
وانها جًم مجمىٖت مً الغحا ٫الىَىُحن وان الٗضًض مجهم اْهغ ٢ضعاجه الُ٣اصًت
وا٦دؿب ؾمٗه َُبت ٢بل الًم  ،وأنها زالُت مً اي ٖىهغ هاػي  ،عٚم ان حكُ٨لها
ً
حاء مخعجال  ،الا أنها خُٓذ بُاب٘ الىخضة في نٟىٞها و سجلها الدكغَعي حُض
عٚم وحىص بٌٗ الاؾخثىاءاث ولضيها عؤٍت في الخسُُِ ألٖماع الىمؿا ٦،ما انها
اٖلىذ مىظ الُىم الاو ٫هُتها احغاء حٗضًل ٖلحها بٗض الدكاوع م٘ املدآٞاث الٛغبُت
في ا٢غب و٢ذ مم ، ً٨وانها هجخذ في الاًام ال٣لُلت املايُت بٗ٣ض مإجمغ هاجح
للمدآٞاث ٧ ،ان له هخاةج اًجابُت (،)82و ٖلى الغٚم مً ٖال٢تها الىصًت م٘
الؿىُِٞذ  ،ل٨جها اؾخُاٖذ مً مىاحهت الًٛىَاث الؿىُٞدُت ا٦ثر مً اي
خ٨ىمت ؾِخم حكُ٨لها في طل ٪الى٢ذ  ،وزحر صلُل ما خضر في مؿالت قغ٦ت الىِٟ
الىمؿاوٍت – الؿىُٞدُت  ،والخض مً هٟىط وػٍغ الضازلُت مً زال ٫اللجان الجضًضة
 ،ومً زال ٫ما ج٣ضم ٞان خ٨ىمت عهغ هي الاًٞل مً اي مجمىٖت ًم٨جها ان حك٩ل
الخ٨ىمت في الى٢ذ الخايغ (. )89
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٧اهذ عؤي ٦الع ٥جدٓى بخأًُض اًغهاعث الظي ٢ام بخُُ٣م الىي٘ في الىمؿا
بهىعة حُضة ٢بل ان ٌُٗي عاًه في جل ٪املؿالت الى وػاعة الخاعحُت الامغٍُ٨ت وابلٛها
ان خ٨ىمت عهغ هي الاوؿب في الى٢ذ الخالي  ،وا٢ترح ان ًخم ئحغاء الخٗضًل ٖلحها
ً
خؿب ما حاء في مإجمغ املدآٞاث جمهُضا لالٖترا ٝبها زم ج٣ىم باحغاء الاهخساباث ،
وان اجٟا ١الخ٨ىماث الاعب٘ ٖلى الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ ؾُ٨ىن له جأزحر لِـ ٖلى
الىي٘ الؿُاس ي في الىمؿا  ِ٣ٞبل ختى الا٢خهاصي والاصاعي (. )89

ً
ً
ل٣ض قهضث الٗال٢اث بحن الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت وخ٨ىمت عهغ جدؿىا واضخاٟٞ ،ي

الخاؾ٘ والٗكغًٍ مً اًلى8391 ٫اٖلىذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ًٖ هُتها ج٣ضًم
ً
مؿاٖضاث الى الىمؿا  ،جمثل بخ٣ضًم زماهُت ٖكغ ال ًَ ٠مً الٟدم ؾىىٍا وجدمل
ج٩الُ ٠ه٣لها مً الىالًاث املخدضة الى الىمؿا ملىاحهت الى٣و الخاص بالى٢ىص (. )81
ان الٗ٣بت الىخُضة في َغٍ ٤الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ ٧اهذ الخ٨ىمت البرًُاهُت ،
عٚم ان املؿدكاع الؿُاس ي البرًُاوي في الىمؿا اٖلً ان ممثلي املدآٞاث
الىمؿاوٍت في املىُ٣ت البرًُاهُت ٧اهىا عايحن ًٖ هخاةج مإجمغ املدآٞاث  ،لً٨
الخ٨ىمت البرًُاهُت اٖخبرث ان هإالء املدآٞحن ًيخمىن الى خؼب عهغ الاقترا٧ي ،
وٖملذ حاهضة ٖلى ا٢ىإ الىالًاث املخدضة بٗضم الاٖترا ٝبد٨ىمت عهغ  ،ل٢ ً٨ىاٖت
الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت بان خ٨ىمت عهغ هي الاوؿب في الى٢ذ الخالي  ،و ٖضم مماوٗت ٧ل
مً ٞغوؿا والاجداص الؿىُٞتي ًٞال ًٖ الخُٛحر الظي خهل في الخ٨ىمت البرًُاهُت
وهؼٍمت حكغقل وحكُ٨ل خؼب الٗما ٫للخ٨ىمت البرًُاهُت الجضًضة ؾاهم ٧ل طل٪
في ايٗا ٝاملى ٠٢البرًُاوي (. )86
في الاو ٫مً حكغًٍ الاو 8391٫احخم٘ مجلـ الخلٟاء في الىمؿا والظي اوص ى
ً
خ٨ىماتهم باالٖترا ٝبد٨ىمت عهغ  ،التي ويٗذ ٖلحها قغوَا م٣ابل الاٖترا ٝبها ،
جًمىذ الٗمل جدذ وناًت مجلـ الخلٟاء الظي ًمثل اٖلى ؾلُت في الىمؿا  ،وان
الىػاعاث والاصاعة الخابٗت للخ٨ىمت الىمؿاوٍت ؾدؿحر خؿب جىنُاث مجلـ
الخلٟاء ،وان اهم واحباث الخ٨ىمت هى احغاء الاهخساباث في مىٖض ال ًخجاوػ ٧اهىن
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الاو٦ ، 8391 ٫ما ًد ٤للخ٨ىمت املإ٢خت ؾً ال٣ىاهحن التي ؾخُبٖ ٤لى حمُ٘ اهداء
()88

الىمؿا بكغٍ الخهىٖ ٫لى مىا٣ٞت مجلـ الخلٟاء

 ،اٖلً الخلٟاء الاعبٗت

اٖتراٞهم في خ٨ىمت عهغ في الٗكغًٍ مً حكغًٍ الاو ،8391 ٫وان الضبلىماؾُت
الؿىُٞدُت ازظث حٗمل بٗض اٖترا ٝالخلٟاء بد٨ىمت عهغ ٖلى ا٢امت ٖال٢اث
صبلىماؾُت وجباص ٫للؿٟغاء الؿُاؾُحن ٣ٞ ،ام املمثل الؿُاس ي الؿىُٞتي في الىمؿا
ِ٦ؿُلُ Kiselev ٠بخ٣ضًم ا٢تراح للخ٨ىمت املإ٢خت إل٢امت ٖال٢اث صبلىماؾُت
٧املت ،و حاءث جل ٪الخُىة مً حاهب الؿىُِٞذ لخٗؼٍؼ م٩ان الخؼب الكُىعي في
الىمؿا  ،ال نها حٗخبر عهغ شخهُت ؾُاؾُت مإ٢خت وان الخُىة الخالُت بٗض الاٖتراٝ
بد٨ىمخه هى حٗؼٍؼ م٩اهت الكُىُٖحن في الىمؿا ٖكُت الاهخساباث جمهُضا لدكُ٨ل
خ٨ىمت قُىُٖت مىخسبت (. )81
لُ٣ذ مؿالت ا٢امت الٗال٢اث الضبلىماؾُت م٘ خ٨ىمت عهغ مٗاعيت الىالًاث
املخدضة وخلٟائها الٛغبُحن  ،الن جل ٪الخُىة ؾخٗمل ٖلى ججاوػ مجلـ الخلٟاء
باٖخباعه الؿلُت الاٖلى في الىمؿا  ،وبالخالي ؾِؿهل لالجداص الؿىُٞتي اجساط
ال٣غاعاث صون الغحىٕ الى مجلـ الخلٟاء ٦ ،ما ان عهغ لم ًإٍض طل ، ٪و٢ام بابالٙ
الجاهب الؿىُٞتي بان الىمؿا بلض ٣ٞحر ٚحر ٢اصع ٖلى جدمل ه٣ٟاث البٗثاث
الضبلىماؾُت الخاعحُت  ،واهه ؾُ٨ىن مً املالةم ُ٢ام البٗثاث ال٣ىهلُت او الخجاع
بهظا الضوع  ،واخُلذ املؿالت الى مجلـ الخلٟاء ٦ىهه الؿلُت الاٖلى في الىمؿا  ،في
الى٢ذ هٟؿه َالب عهغ مؿاهضة الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت له ،التي ٧ان لها صوع ٦بحر
في مٗاعيت املكغوٕ صازل مجلـ الخلٟاء ( ) 83و٧اهذ هظه املغة الثاهُت التي ٌؿخٗحن
بها عهغ في الىالًاث املخدضة بٗض مؿالت قغ٦ت الى ِٟللخسلو مً الًٛىَاث
الؿىُٞدُت ٖلُه مما ًبحن جُىع الٗال٢اث بِىه وبحن الامغٍُ٨حن .
في الخامـ والٗكغًٍ مً حكغًٍ الثاوي 8391حغث الاهخساباث في الىمؿا و٧اهذ
هخاةجها مهضع اعجُاح وجغخُب مً حاهب الىالًاث املخدضة وخلٟائها الٛغبُحن  ،في
الى٢ذ الظي ق٩لذ نضمت ٢ىٍت لالجداص الؿىُٞتي والكُىُٖحن الىمؿاوٍحن ٣ٞض
170

7802

مجلت آداب البصرة /العدد08

اؾٟغث ًٖ ٞىػ خؼب الكٗب في  %93،1مً الانىاث(8612228نىث) وخهىلهم
ٖلى ( )11مٗ٣ض  ،بِىما خهل الخؼب الاقترا٧ي الضًم٣غاَي ٖلى  %99،6مً
الانىاث (899131نىث) وخهل ٖلى ( )86مٗ٣ض  ،بِىما لم ًدهل الخؼب
الكُىعي ؾىي  %1،9مً الانىاث ( 1382نىث) وبىا )9( ٘٢م٣اٖض  ، ِ٣ٞوَٗؼو
اٚلب الباخثحن ان ؾبب ٞكل الخؼب الكُىعي في الاهخساباث التي قاع ٥بها %39
مً الكٗب الىمؿاوي الى الؿلى ٥الىخش ي واٖما ٫الؿلب والجهب والاٚخهاب بد٤
الكٗب الىمؿاوي ابان ٖملُت جدغٍغ الىمؿا مً الىاػٍت ٖ ،لى الٗ٨ـ مً حٗامل
ال٣ىاث الٛغبُت

()11

.

في الغاب٘ مً ٧اهىن الاو 8391 ٫ون ٠وػٍغ الخاعحُت الامغٍ٩ي بحرهؼ هخاةج
الاهخساباث الىمؿاوٍت بانها زُىة مهمت في اٖاصة الاٖماع الاوعبي  ،في ْل خغٍت
الا٢ترإ والاهخساباث املىٓمت  ،وابضث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت عٚبتها بُ٣ام خؼب
الكٗب الظي ؾِك٩ل الخ٨ىمت باقغا ٥الخؼب الكُىعي في الخ٨ىمت امل٣بلت ،
للخٟاّ ٖلى الٗال٢اث الجُضة بحن ال٣ىي الاعب٘  ،ول٩ي ال ُ
ًهىع ان ٞىػ خؼب
ً
الكٗب ؾُ٨ىن مىحها يض الاجداص الؿىُٞتي او ًخسظ ؾُاؾت مىاهًت للكُىُٖحن
خُث ان الىالًاث املخدضة جغٚب في الخٗاون بحن ال٣ىي الاعب٘ ختى نهاًت الاخخال٫
الٗؿ٨غي للىمؿا (. )18
بٗض ان حاءث هخاةج الاهخساباث لهالح ال٣ىي الٛغبُت ،أعؾلذ الخ٨ىمت
البرًُاهُت في الثامً والٗكغًٍ مً حكغًٍ الثاوي 8391م٣ترخا الى خ٨ىمت الىالًاث
املخدضة ج٣ترح ٖلى ال٣ىي الاعب٘ احغاء جسٖ ٌُٟلى ٖضص ٢ىاتهم بالىمؿا  ،وان
الامغٍُ٨حن ٢ض جدمؿىا للمكغوٕ ٞ ،سال ٫احخمإ ٖ٣ض في مىؾ٨ى في الخاؾ٘ ٖكغ
٧اهىن الاو ٫مً الٗام هٟؿه بحن وػعاء زاعحُت ٧ل مً الىالًاث املخدضة وبغٍُاهُا
ومجلـ الؿىُِٞذ ا٢ترح حمِـ بحرهغ ٖلى الضو ٫الاعب٘ الاوسخاب ال٩امل مً
ً
الىمؿا ،بٗض الاٖترا ٝبالخ٨ىمت املىخسبت خضًثا ،خُث لم ٌٗض هىا ٥اي ؾبب لب٣اء
ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت في الىمؿاًٞ ،ال ًٖ ان ٖملُت سخب ٢ىاث الاخخال ٫او
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جسًُٟها ؾِؿهم في جلخُو الىمؿا مً ص ٘ٞج٩الُ ٠ب٣اء جل ٪ال٣ىاث ٞحها
وؾُٗمل ٖلى جدؿحن الىي٘ الا٢خهاصي ،في ْل ما حٗاهُه مً ه٣و باملىاص
الٛظاةُت والى٢ىص  ،ل٧ ً٨ل مً مىلىجى ٝوبُ ًٟاٖتريىا ٖلى امل٣ترح ٣ٞ ،ض ابضي
بُ ًٖ ًٟجد ٟٔالخ٨ىمت البرًُاهُت ٖلى مؿالت الاوسخاب ال٩امل بؿبب
الاصٖاءاث الُىٚؿالُٞت في الاعاض ي الىمؿاوٍت

()12

والتي ج ٘٣يمً املىُ٣ت

البرًُاهُت  ،في خحن ان املىُ٣ت ألامغٍُ٨ت جخمخ٘ بمحزة اؾتراجُجُت جخمثل بخجاوع
مىاَ ٤الاخخال ٫الامغٍ٩ي في ٧ل مً الىمؿا واملاهُا ٖلى الٗ٨ـ مً بغٍُاهُا  ،مما
ٌؿهل ٖملُت ه٣ل اي مً ٢ىاتها مً املاهُا الى الىمؿا ٖىض الخاحت الحها  ،بِىما حاء
اٖتراى الؿىُِٞذ بؿبب املهالح الؿُاؾُت والا٢خهاصًت ال٨بحرة في الىمؿا (. )19
اخلامتـــــــــــــــــح .
مما ج٣ضم ًدبحن لىا ان ؾُاؾُت الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ججاه الىمؿا زال ٫الاقهغ
الاولى (هِؿان٧-اهىن الاو )8391 ٫لم ج ً٨جمخل ٪عؤٍت بُٗضة املضي للًُ٣ت الىمؿاوٍت ،
وان ج٨ٟحرها ٧ان ً٣خهغ ٖلى اٖاصة اؾخ٣ال ٫الىمؿا بٗض جدغٍغها مً الؿُُغة الىاػٍت ،
ً
ًٖ َغٍ ٤ا٢امت الخ٨م الٗؿ٨غي للخلٟاء في الىمؿا في املغخله الاولى جمهُضا إلحغاء
اهخساباث خغة وصًم٣غاَُت لدكُ٨ل خ٨ىمت مىخسبت جخىلى اصاعة قإون الىمؿا بٗض
اؾخ٣اللها  ،وج٨ىن ٚحر مغجبُت باالجداص الؿىُٞتي او الكُىُٖت  ،وٍدبحن طل ٪مً زال٫
ا٢تراح وػٍغ الخاعحُت الامغٍ٩ي باوسخاب ٢ىاث الخلٟاء بٗض اهتهاء الاهخساباث الىمؿاوٍت ،
بالى٢ذ الظي ٧اهذ ُٞه الىالًاث املخدضة حٗمل ٖلى اؾخمغاع حٗاون بحن الضو ٫الاعب٘ مً
ً
احل جد ٤ُ٣طل ٪الهض٨ٞ، ٝثحرا ما لٗبذ الىالًاث املخدضة صوع الىؾُِ في جس ٠ُٟمً
خضة الخالٞاث بحن الاجداص الؿىُٞتي وبغٍُاهُا خى ٫الىمؿا ٦ ،ما انها صٖذ الخ٨ىمت
الىمؿاوٍت املىخسبت الى اقغا ٥الخؼب الكُىعي الىمؿاوي في الخ٨ىمت الجضًضة عٚم
الخهىٍذ الًُٗ ٠للخؼب ،مً احل اؾخمغاع الخٗاون بحن الضو ٫الاعب٘ و٦ؿب صٖم
الاجداص الؿىُٞتي لخل ٪الخ٨ىمت  ،في خحن ان الؿىُِٞذ ٧اهىا ً٨ٟغون في الب٣اء في
الىمؿا ألَى ٫مضة مم٨ىه لخد ٤ُ٣م٩اؾب ؾُاؾُت وا٢خهاصًت حٗىى مً زاللها
زؿاةغها في الخغب وجضٖم مىٟ٢ها الاؾتراجُجي في أوعبا الىؾُى .
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Conference) ,United States Government Printing Office
Washington,1960,PP. 338-339.
(30)Donald R . Whitnah and Edgar L. Erickson , Op. Cit.,
P144.
(٧ )98اهذ الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا جهغان ٖلى ج٣ؿُم مضًىت ُٞىا خؿب
خضوص ُٞىا ال٨بري والتي جىؾٗذ بٗض ٖام ،8391الن طلً ٪ىٞغ لهما الٗضًض مً املؼاًا
جمثل في الخهىٖ ٫لى ٖضص مً املُاعاث ومىا ٘٢الخضعٍب وٖضص مً املىاَ ٤الاؾتراجُجُت ،
اياٞت الى املؼاًا الاصاعٍت ملىاَ ٤الاخخال ، ٫وٍد ٤٣لهما اًًا الاجها ٫بدىى نهغ الضاهىب
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والظي ؾُىٞغ الٗضًض مً الامخُاػاث مثل مدُاث الؿ ٪٨الخضًض التي حؿخسضم باملىاَ٤
الجىىبُت الٛغبُت و مدُاث الاطاٖت ومىاَ ٤جغٞحهُت .للمؼٍض اهٓغ :
The United States Political Adviser on Austrian Affairs Erhardt
to the Secretary of State Florence ,June 16 ,1945,Cited in :FRUS,
1945 ,Vol .III ,p.140.

(٧ )92ان هىا ٥زال ٝبحن الخلٟاء الٛغبحن والاجداص الؿىُٞتي خى ٫مؿألت املُاعاث ٣ٞض
َلب الخلٟاء بمىذ مُاع جىلحن  Tolinالى الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت ومُاع قٟاهذ
Schwentالى بغٍُاهُا ومُاع  Gotzendorfالى ٞغوؿا وٍ٨ىن اؾخسضم جل ٪املُاعاث بهىعه
مكتر٦ه ،ل ً٨الاجداص الؿىُٞتي ٧ان ٌٗاعى طل. ٪
(33)The United States Political Adviser on Austrian Affairs
Erhardt to the Secretary of State Florence ,June 16
,1945,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .III ,p.137-1941.
( )99جًمً اجٟا ١الخدُ٨م الاو ٫اوكاء مجلـ الخلٟاء في الىمؿا ولجىت جىُٟظًت ً،خ٨ىن
مجلـ الخلٟاء مً ال٣اصة الٗؿ٨غًٍ ملىاَ ٤الاخخال ٫للضو ٫الاعبٗت ،ج٨ىن له الؿلُت
الٗلُا في الىمؿا ،و ٧ل ٢اةض ًماعؽ مهام ٖمله في املىُ٣ت املسههت له وٍجخم٘ املجلـ
٧ل ٖكغ اًام او بىاء ٖلى َلب اخض الاًٖاء ،اما اللجىت الخىُٟظًت ٞخأل ٠مً اعبٗت
مٟىيحن ٌكاع٦ىن في احخماٖاث مجلـ الخلٟاء اطا لؼم الامغ ،وان اهم مهام مجلـ الخلٟاء :

 -8يمان جىُٟظ اخ٩ام اٖالن هؼٍمت املاهُا املى ٘٢في بغلحن في  1خؼٍغان . 8391
 -2الٟهل بحن الىمؿا واملاهُا .
 -9الٗمل ٖلى بىاء الؿلُت الاصاعٍت املغ٦ؼٍت في الىمؿا في ا٢غب و٢ذ مم. ً٨
 -9اٖاصة حكُ٨ل الخ٨ىمت الىمؿاوٍت .
 -1اجساط الخضابحر الالػمت إلصاعة الىمؿا بالُغٍ٣ت املىاؾبت  .للمؼٍض اهٓغ :
Zit. n. Die internationale Stellung Österreichs. Eine Sammlung
von Erklärungen und Verträgen aus den Jahren 1938 bis 1947,
hrsg. v. Stephan Verosta, Wien 1947, S. 66-71 .
(35) Agreement on the occupation zones in Austria and the
administration of the City of Vienna 9 July 1945, Cited in :A
Decade of American Foreign Policy, Basic Documents 1941-1949.
Washington, 1985.p.969.
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()96خُضع ٖبضالجلُل ٖبض الخؿحن الخغبُت  ،ملهضع الؿاب ، ٤م.886

( )98يم الىٞض الامغٍ٩ي الى مإجمغ بىحؿضام ٖضص ٦بحر مً الؿُاؾُحن وال٣اصة الٗؿ٨غٍحن
ًٞال ًٖ املؿدكاعًٍ والا٢خهاصًحن واٖضاص ضخمت مً املغا٣ٞحن ونل ٖضصهم الى خىالي
()911شخو ،وان الخ٨ىمت الامغٍُ٨ت ٢غعث مكاع٦ت ُ٢اصاث الجِل الامغٍ٩ي البرًت
والجىٍت والبدغٍت ًخ٣ضمهم الججرا ٫ماعقا، ٫ومكاع٦ت الؿٟحر الامغٍ٩ي في مىؾ٨ى هاعٍمان
م٘ ٖضص مً اًٖاء ؾٟاعجه .للمؼٍض خى ٫مإجمغ بىحؿضام اهٓغ :خُضع ٖبضالجلُل ٖبض
الخؿحن الخغبُت ،املهضع هٟؿه .31،
(38)D.S.C.T.Y.P. ,Potsdam conference ,Fourth Sitting,
pp.195-196.
( )93ان الاجٟا٢اث التي جم الخىنل الحها في الغاب٘ والخاؾ٘ مً جمىػ 8391جم ا٢غاعها في
اللجىت الاؾدكاعٍت الاوعبُت في لىضن في 83جمىػ  ،وجم الاجٟاٖ ١لى ان ج٣خُ٘ املىُ٣ت
الٟغوؿُت في مىاَ ٤الاخخال ٫الامغٍُ٨ت والبرًُاهُت .
( )91بهجذ قـبِب ٞكـار الخُ ــغ هللا  ،املهضع الؿاب ،٤م.898
; (41)Alice Hills , , Op. Cit., P71
بهجذ قبِب ٞكار الخحر هللا ،املهضع هٟؿت
(42) D.S.C.T.Y.P. ,Potsdam conference , Seventh Sitting,
pp238-239 ; William B. Bader , Op. Cit., P.31.
( )99خُضع ٖبضالجلُل ٖبض الخؿحن الخغبُت  ،ملهضع الؿاب ، ٤م.886
(44)D.S.C.T.Y.P. ,Potsdam conference , Eighth Sitting, p. 253

(45)William B. Bader , Op. Cit., P.28.
(46)Alice Hills , , Op. Cit., PP.188-190 .
(47) The Moscow Declaration on Austria, 30 October 1943 Cited
in : Robert H. Keyserlingk , Austria in World War II, Montreal,
1988,P.207; The Moscow Conference, October 1943, Cited in:
Avalon, http://avalon.low.yala./wwii/moscow.asp

(48)William B. Bader , Op. Cit., P.32.
(49)Alice Hills , , Op. Cit., P.39.
)50)William B. Bader , Op. Cit., P33.
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( )18حمِـ ٞغاوؿِـ بحرهؼ  : )8382-8112( James F. Byrnesؾُاس ي امغٍ٩ي ًيخمي
الى الخؼب الضًم٣غاَي ولض في حكاعلؿخىن في والًت ٧اعولُىاًٖ ،ىا مجلـ الىىاب الامغٍ٩ي
( ، )8329-8388اهخسب ًٗ٦ى ملجلـ الكُىر ( )8396-8391واُٖض اهخساب ملغة زاهُت
( ،)8398-8398في ٖام ُٖ 8398ىت الغةِـ الامغٍ٩ي عوػٞلذ في املد٨مت الٗلُا،ل٨ىه
اؾخ٣اٖ ٫ام،8392وٖحن مضًغ م٨خب جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الا٢خهاصي Office of Economic
 Stabilizationللمضة ( ، )8399-8392جىلى وػاعة الخاعحُت في ٖام  8391ل٨ىت اؾخ٣ا ٫في
ٖام 8398بؿبب زالٞه م٘ جغومان  ،انبذ خا٦ما لىالًت ٧اعولُىا الجىىبُت ()8311-8318
 ،في ٖام  8361جسلى ًٖ اهخماء للخؼب الضًم٣غاَي .للمؼٍض اهٓغ:
Neil A. Wynn ,Historical Dictionary of the
Roosevelt-Truman Era (Historical Dictionaries of U.S.
Politics and Political Eras), UK ,2008,PP83-85.
(52) Reparations from Austria and Italy ,NINTH
MEETING
OF
THE
FOREIGN
MINISTER,
FRIDAY,JULY 27, 1945 ,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .II, the
Conference of Berlin (the Potsdam Conference,
Washington,1960,p432.
53Ibid,p433.
(54)Editorial Note ,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .II, the
Conference of Berlin (the Potsdam Conference),p.469.
( )11بهجذ قبِب ٞكار الخحر هللا ،املهضع الؿاب ، ٤م. 811
( )16زال ٫احخمإ الغؤؾاء الثالزت جم ه٣اف مؿألت املمخل٩اث الاملاهُت الخاعحُت خُث
َالب ؾخالحن باٖخباع جل ٪املمخل٩اث ٚىاةم خغب الؾُما الامىا ٫مجها ،وزال ٫ال٣اء ازاع
جغومان وحكغقل ًُ٢ت الامىا ٫الاملاهُت في الىمؿا وعوماهُا والتي اهٟغص الاجداص الؿىُٞتي
في الاؾخدىاط ٖلحها صون مكاع٦ت خلُُٟه الٛغبُحن ،خُث ٧ان الخلٟاء الٛغبُحن ًمخل٨ىن
٢ؿم مً جل ٪الامىا ٫واملإؾؿاث وان الاملان ٧اهىا ٢ض ٢امىا بمهاصعتها ٖام  ، 8391وان
الؿىُِٞذ بٗض صزىلهم للىمؿا ٢امىا مهاصعة جل ٪الامىاٖ ٫لى انها امىا ٫املاهُت ٣ٞ ،ض
بحن الخلٟاء الٛغبحن ان جل ٪الامىا ٫هي بالخ٣ُ٣ت امىا ٫همؿاوٍت اؾخىلى ٖلحها الاملان بٗض
الًم و٢امىا بدؿلُمها لكغ٧اث املاهُت حٗمل في الىمؿا مً احل الؿُُغة ٖلى الا٢خهاص
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الىمؿاوي  ،وبمىحب طلٞ ٪ان الامىا ٫التي اؾخىلى ٖلحها الؿىُِٞذ هي امىا ٫همؿاوٍت
وامىا ٫مٛتربي الخلٟاء الٛغبُحن في الىمؿا و٢ض ٖاعى جغومان طل ٪الامغ .للمؼٍض اهٓغ
خُضع ٖبض الجلُل ٖبض الخؿحن الخغبُت  ،املهضع الؿاب ، ٤م.821
(ٖ )18ىض صزى ٫ال٣ىاث الامغٍُ٨ت الى املاهُا اؾخىلذ ٖلى ٦مُاث مً الظهب ج٣ضع ُ٢مت
211ملُىن صوالع امغٍ٩ي ،وان جغومان ط٦غ ان هظا الظهب جم ئًضاٖه لضي لجىت صولُت مً
احل جدضًض هىٍخه  ،خُث ان الاملان ٢ض اؾخىلى ٖلى الٗضًض مً اعنض الضو ٫الاوعبُت مً
الظهب ازىاء اخخاللها لخل ٪الضو ، ٫و٢ض َالبذ الٗضًض مً الضو ٫الاوعبُت بد٣ها مً
الظهب حٗىًٍا ًٖ ما ٣ٞضجه ٖلى ًض الاملان وان جغومان اٖخبر الظهب الظي اؾخىلذ ٖلُه
ال٣ىاث الامغٍُ٨ت ًضزل يمً ٚىاةم الخغب وهى م٣ابل ٦جز َغواصه الظي اؾخىلى ٖلُه
الؿىُِٞذ ٖىض صزىلهم بغلحن مُل٘ اًاع 8391والظي ًخأل ٠مًُٗ٢213ت مً الخد٠
الثمُىت حضا جم ه٣لها الى مىؾ٨ى .للمؼٍض اهٓغ خُضع ٖبض الجلُل ٖبض الخؿحن الخغٍبت ،
املهضع هٟؿت ،م. 821-829
( )11حكمل ال٣ٟغاث الثالر :
ال٣ٟغة ( )1جىاػ ٫الخ٨ىمت الؿىُٞدُت ًٖ حمُ٘ املُالباث باؾهم الكغ٧اث التي ج ٘٣في
املىاَ ٤الٛغبُت و٦ظل ٪حمُ٘ املخمل٩اث الاملاهُت في حمُ٘ البلضان ٖضا املىهىم ٖلحها
بال٣ٟغة ( )3اصهاه
ال٣ٟغة ( )3خ٨ىماث الىالًاث املخدضة الامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا جدىاػالن ًٖ اصٖاهم باألؾهم
الاملاهُت في الكغ٧اث التي ج ٘٣في املىُ٣ت الكغُ٢ت مً اخخال ٫بلٛاعٍا وٞلىضا واملجغ
وعوماهُا والىمؿا الكغُ٢ت .
ال٣ٟغة ( )81الخ٨ىمت الؿىُٞدُت جدىاػ ًٖ ٫اصٖاها في الظهب الظي اؾخىلذ ٖلُه ٢ىاث
 William B. Bader , Op. Cit., PP.38الخلٟاء في املاهُا  .للمؼٍض اهٓغ :39. (59)Ibid .
;(60) D.S.C.T.Y.P. ,Potsdam conference , Twelfth Sitting,P. 302

خُضع ٖبض الجلُل ٖبض الخؿحن الخغبُت  ،املهضع الؿاب ، ٤م. 892
(61)D.S.C.T.Y.P. ,Potsdam conference , Communiqué on the
Tripartite Conference of Berlin , p.327.
(62)William B. Bader , Op. Cit., P.38 .
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(63)The United States Political Adviser for Austrian
Affairs Erhardt to the Secretary of State,Vienna , September
5,1945,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .III ,p582; Manfried
Rauchensteiner ,Stalinplatz 4: Österreich unter alliierter
Besatzung,,2005,S.68.
ِٟ الى٫ى٣ وان خ، غبُتٛ ال٫بل الضو٢ ً بها مٝحر مٗترٚ ٫ىمت عهغ ال جؼا٨اهذ خ٧ )69(
ًُتي ٌٗخبرها مٞان الاجداص الؿى٧  خُث، ُدُتٞت الؿى٣ُ٘ يمً املى٣ جZlesterodaf في
ُُتٟت ه٦ ٌؿعى لخأؾِـ قغ، ُت بىحؿضام٢اٟاث الاملاهُت الخاعحُت بمىحب اج٩املمخل
ُُتٟت الكغُٖت ٖلى ٖمله و الؿُُغة ٖلى امليكاة الىٟ إلُٖاء ن، ُدُت – همؿاوٍتٞؾى
م اههٚىمت الىمؿاوٍت عهغ ع٨ وان عةِـ الخ، ُدُت بالىمؿاٞت الؿى٣ُٗت يمً املى٢الىا
اء في الىمؿا وانٟ املؿالت مً نالخُاث مجلـ الخل٪ ان جل٥ان ًضع٧ ىه٨ترإ ل٢ٌ الاٞع
ان٧ ذ الظي٢بالى، ت٦ الكغ٪ت ٖلى جأؾِـ جل٣ٞغبُحن مً املؿخدُل املىاٛاء الٟالخل
: للمؼٍض اهٓغ.ت مجلـ الىػعاء ٖلحها٣ٞ ٖلى مىا٫ُدُت للخهىٞىٍ ؾىًُٛه للٞ ًخٗغى
Rewadikar, Nalini, Austria 1945-1955: a study in big power
negotiations, Unpublished doctoral dissertation, Jawaharlal
Nehru University, New Delhi, 1970,p.44.
(65) Manfried Rauchensteiner, a. a. o, S.., PP.68-69.
(66)The United States Political Adviser for Austrian Affairs
(Erhardt) to the Secretary of State ,Vienna, September
5,1945, ,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .III ,Footnote.66, p582 .
(67)Richard Hiscocks, Anton Wildgans, Geoffrey
Cumberlege ,The Rebirth of Austria, London, 1953 ,p.37 ;
Rolf Steininger, Austria, Germany, and the Cold War:
From the Anschluss to the State Treaty 1938-1955, United
States ,2008,p. 49.
) 68) Rolf Steininger,Ibid
ىمت٨ٓاث هخاةج مهمت جمثلذ بخٗحن ؾبٗت اًٖاء حضص في الخٞان ملإجمغ املدا٧ )63(
خهل خؼب الكٗب ٖلى زمؿا مجها و بِىما، الء وػعاء٦ وػٍغان وزمؿت و،الىمؿاوٍت
 وان هظه، غاَي والخؼب الكُىعي ٖلى اخضها٣ي الضًم٧ل مً الخؼب الاقترا٧ خهل
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ما جمذ حؿىٍت مؿالت٦ ، غوؿُتُٟت والبرًُاهُت وال٨ٍ الامغ٤َاهذ مً املىا٧ الخُٗىاث
:للمؼٍض اهٓغ. ىط الىػٍغ الكُىعيٟالكغَت بخُٗحن لجىخحن للخض مً ه
The United States Military Commissioner for Austria Clark to
the Joint Chiefs of Staff, Vienna ,September 29,1945,Cited in
:FRUS, 1945 ,Vol .III ,p.611.
(70) Memorandum of Conversation Between the United States
Military Commissioner for Austria Clark and Dr. Karl Renner,
Vienna , September 29,1945,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .III
,pp.613-615 .
(71) Ibid ,P.616
(72)The United States Military Commissioner for Austria Clark
to the Joint Chiefs of Staff, Vienna ,September 29,1945,Cited in
:FRUS, 1945 ,Vol .III ,p.611 .
(73)Ibid P..612-613 .
(74)Richard Hiscocks and Others , Op. Cit., P.37.
(75)Ibid ,44.
(76) Margaret Denton ,A hideously complicated problem: Anglo
-American relations with Austria, 1945-1955,Unpublished
doctoral dissertation ,University of Wollongong,1992,pp.48-49.
(77)Richard Hiscocks and Others , Op. Cit., P.39.
(78) О.В. Павленко ,АВСТРИЙСКИЙ ВОПРОС В
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ(1945 – 1955 гг.) , Новый исторический
вестник ,Выпуск, № 10 , 2004 ,п.п16-17 ; Manfried
Rauchensteiner, Op. Cit., p,79 .

(79) Manfried Rauchensteiner, Ibid , PP.79-80.
(80) Krienzer, Simone , Strategien der Propaganda im frühen
Kalten Krieg : eine Analyse ausgewählter Plakate zum European
Recovery Program der USA in Österreich 1948 - 1952, Magistra
der Philosophie ,an der Karl-Franzens-Universität Graz , 2010
,S.30 ; Richard Hiscocks and Others , Op. Cit., PP.39-40 .
(81)The Secretary of State to the United States Political Adviser
for Austrian Affairs Erhardt ,Washington , December 4
,1945,Cited in :FRUS, 1945 ,Vol .III ,pp.674-675.
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12( ( ً٘ يم٣اعهُثُا والتي ج٧ ُا جُالب ببٌٗ الاحؼاء مً الىمؿا وهيٞؿالٚاهذ ًى٧
٫م ا٨ بٗض انهُاع خ8381 ُت حٗىص الى ٖامٞؿالٚ املُالب الُى٪وان جل، ت البرًُاهُت٣ُاملى
اعهُثُا٧ ٫خاء خىٟ جم احغاء اؾخ8321 ي ٖامٟٞ ، ُل حمهىعٍت الىمؿا٨ وحكٙهبؿبىع
اعهُثُا يمً الجمهىعٍت الىمؿاوٍت٧ اء٣اء لهالح بٟلخدضًض املهحر حاءث هخاةج الاؾخ
ُتٞؿالٚاء ٖاصث املُالب الُىٟبل الخل٢ ًً بٗض يم الىمؿا الى املاهُا وجدغٍغها م٨ل،
: املىيىٕ اهٓغ٫ للمؼٍض خى. مً حضًضKarl

Stuhlpfarrer ,Austria

Permanently neutral, Austrian Foreign Policy since 1945,
Vienna, 1987, p.8 .
(83) Audrey E. Kurth , Op. Cit., P.35 .

لائمح ادلصـــــــــــــــــــــــــادر
اوال – انىثائــــــــــــــك
 انىثاق االمريكيح-أ
(1) Avalon project ,
http://Avalon.law.yale/subjectMenus/20th.asp .
)2) A Decade of American Foreign Policy, Basic Documents
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