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املهخص-:
إن غاٌة البحث هً تسلٌط الباحث الضوء على الدور األمرٌكً
فً مرحلة الحرب الباردة للتأثٌر على وحدة وتماسك الكتلة
الشٌوعٌة  ،من خالل تشجٌع ودعم الدول التً خٌارات أخرى
تتناول وطبٌعة دولها فً تطبٌق الماركسٌة كنظام اقتصادي  ،وكان
اختٌار ٌوغسالفٌا انموذجا ً لذلك التدخل  ،وقد حاولت اإلدارة
األمرٌكٌة استغالل إمكانٌاتها االقتصادٌة فً تحقٌق غاٌاتها
السٌاسٌة ،األمر الذي جعل األخٌرة تحاول التأثٌر فً السٌاسة
الخارجٌة الٌوغسالفٌة بشكل ٌتوافق مع النهج األمرٌكً فً الشؤون
والقضاٌا الدولٌة  ،وعلى الرغم من أنّ المساعدات االقتصادٌة
االمرٌكٌة أثمرت عن توثٌق العالقات األمرٌكٌة – الٌوغسالفٌة ،
إال أ ّنها لم تؤثر فً السٌاسة الخارجٌة الٌوغسالفٌة التً بقت
محافظة على استقاللٌتها .
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Abstract
This research tries to shed light on the role of the United
States economic aid to Yugoslavia on the political
relations between the two countries, as the US
administration tried to exploit the economic potential in
order to achieve political ends by influencing the Yugoslav
foreign policy in line with the American perspective in the
affairs and international issues. Despite the fact that US
economic aid resulted in the consolidation of the
American-Yugoslav relations, it did not affect the
Yugoslav foreign policy, which remained independent
during that period.
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املمذمح-:

بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت (ْ )9991-9999هغ هٓام صولي حضًض ٢اةم ٖلى
أؾاؽ الُ٣بُت الثىاةُت اإلاخمثل بالىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ػُٖمت الٗالم الغأؾمالي،
ً
والاجداص الؿىُٞتي ممثال ًٖ الٗالم الاقترا٧ي  ،وبضأث ما ؾمي بالخغب الباعصة ،
و٧ان لظل ٪الاه٣ؿام أزغه ٖلى أوعبا ألنها مىُ٣ت مهالح مهمت ل٨ال الضولخحن  ،لظا
ؾٗذ ٧ل مً ال٨خلخحن ئلى ئًجاص خلٟاء لهما هىا ٥بهض ٝجىؾُ٘ هٟىطهما في الٗالم .
بٗض أن جىجغث الٗال٢اث بحن ًىٚؿالُٞا وال٨خلت الكُىُٖت ٖام ٖ ، 9998مضث
ألازحرة ئلى جُبُ ٤خهاع قبه جام ٖلى ًىٚؿالُٞا بُٛت ئحباعها ٖلى الخًىٕ لالجداص
ّ
الؿىُٞتي  ،ئال أن طل ٪لم ًخد ٤٣بؿبب اٖخماص الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت ٖلى ؾُاؾت
ً
زاعحُت وصازلُت زانت بها بُٗضا ًٖ جأزحر ال٨غملحن مً حهت وو٢ى ٝالخ٨ىمت
ً
ألامغٍُ٨ت ئلى حاهب الىٓام الُىٚؿالفي  ،وصٖمه ا٢خهاصًا ألحل اإلادآٞت ٖلى
اؾخ٣الله وجىؾُ٘ الاوك٣ا ١صازل ال٨خلت الكُىُٖت .

ً
في البضاًت ٧اهذ خ٨ىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مترصصة ٦ثحرا في ج٣ضًم الضٖم

الا٢خهاصي ئلى هٓحرتها الُىٚؿالُٞت  ،زكُت ان ً٨ىن الخال ٝالؿىُٞتي –
ّ
الُىٚؿالفي مإ٢ذ أو مغخلي  ،ئال أن الك٨ى ٥ألامغٍُ٨ت اهتهذ في أًلى، 9999 ٫
وازظث ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت ج٣ضم ئلى الضولت الُىٚؿالُٞت ٧ل ما هى مخاح لضيها مً
ئم٩اهُاث ا٢خهاصًت ختى جم ً٨ألازحرة مً اإلادآٞت ٖلى م٣ىماث وأؾـ خ٨مها ،
ومما القُٞ ٪ه  ،ان لخل ٪اإلاؿاٖضاث صوع ٦بحر في جُىٍغ الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت –
الُىٚؿالُٞت وجدؿُجها ٖ ،لى الغٚم مً ب٣اء الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت مدآٞت ٖلى
ؾُاؾتها الخاعحُت اإلاؿخ٣لت  ،ولم ج ٘٣جدذ جأزحر اإلاؿاٖضاث ألامغٍُ٨ت  ،واجطح طل٪
مً زال ٖ ٫ضم جأًُض الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت للمىا ٠٢ألامغٍُ٨ت مً الً٣اًا اإلاهمت
في الكإون الٗاإلاُت .
اٖخمض الباخث ٖلى مجمىٖت مخىىٖت مً اإلاهاصع والىزاة ، ٤حاءث في م٣ضمتها
الىزاة ٤ألامغٍُ٨ت الهاصعة ًٖ وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت اإلاىؾىمت  ،الٗال٢اث
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الخاعحُت للىالًاث اإلاخدضة  Foreign Relations of the United States ،واإلاٗغوٞت
ً
ً
ً
ً
ازخهاعا  ، F.R.U.S.التي مثلذ مُٗىا زهبا أٚنى البدث ٦ثحرا باإلاٗلىماث اإلاُٟضة ،
وق٩لذ والاَاعٍذ والغؾاةل الٗلمُت التي جىاولذ الصخهُاث اإلادىعٍت في خغ٦ت ٖضم
ً
ً
ً
الاهدُاػ مهضعا أزغا مهما أؾهم بك٩ل ٦بحر في اهخٟإ البدث مً اإلاٗلىماث
والخ٣اة ٤التي ٧اهذ جض ٘ٞباججاه جىيُذ بٌٗ الجىاهب اإلابهمت ًٖ مىيىٕ
ً
الضعاؾت ًٞ ،ال ًٖ اإلاهاصع التي جىاولذ اإلاىيىٕ و٧اهذ باللٛت الهغبُت  ،والتي
أؾهمذ هي ألازغي في ئبغاػ صوع اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت لُىٚؿالُٞا ٖلى
الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن البلضًً .
أوال  :حتول انسياسح األمريكيح جتاه يوغسالفيا أثر اخلالف
انسوفيري – انيوغساليف . 9191
٧اهذ ًىٚؿالُٞا اخضي الضو ٫التي جأؾؿذ ٖلى و ٤ٞالىٓام الاقترا٧ي ٢بُل
الخغب الٗاإلاُت الثاهُت  ،ومثلذ خالت نغاٖها قبه اإلاؿخمغ م٘ الىالًاث اإلاخدضة
ّ
ألام غٍُ٨ت محزة َٛذ ٖلى َبُٗت الٗال٢اث الثىاةُت بحن البلضًً  ،ئال أن طل ٪ألامغ
ً
ازخل٧ ٠لُا ٖ٣ب جغصي الٗال٢اث بحن الاجداص الؿىُٞتي وٍىٚؿالُٞا( ،)9الظي هخج
()2

ٖىه َغص ًىٚؿالُٞا مً ال٨ىمىٟىعم

 ، Cominformوهاقض ؾخالحن الكٗب

الُىٚؿالفي " إلؾ٣اٍ ُ٢اصة جِخى الٟاؾضة "( ، )9ومً حاهبه ٣ٞض صٖا جِخى نباح
الُىم الخالي  ،ئلى احخمإ ٖاحل للجىت اإلاغ٦ؼٍت للخؼب الكُىعي الُىٚؿالفي  ،التي
٢غعث الغص ٖلى التهم الؿىُٞدُت ٖ ،بر وكغ بُان ال٨ىمىٟىعم وعصوص الخؼب الكُىعي
الُىٚؿالفي ٖلُه في الصخ ٠الُىٚؿالُٞت  ،ئط حاءث عصوص ألازحر مٟىضة الصٖاءاث
ال٨ىمىٟىعم( .)9و٧ان ل٩ل لخل ٪ؤلاحغاءاث أزغها الٟاٖل في جؼاًض خضة جىجغ الٗال٢اث
الؿىُٞدُت – الُىٚؿالُٞت .
٧ان طل ٪الخضر بمثابت "مٟاحأة" إلصاعة الغةِـ ألامغٍ٩ي هاعي جغومان(Harry S. )1
 ، Trumanالتي َٖضث الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت أ٦ثر خ٨ىمت مإٍضة للؿىُٞذ مً بحن
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خ٨ىماث صو ٫أوعبا الكغُ٢ت ( ، )6ولم ً ً٨الضبلىماؾُىن ألامحرُ٦ىن مخأ٦ضًً في
البضاًت مً ُُٟ٦ت الخٗامل م٘ جل ٪اإلاُُٗاث  ،وهظا ما أقاعث ئلُه بغُ٢ت الؿٟاعة
ألامغٍُ٨ت في بلٛغاص  ،بٗض ًىم واخض مً نضوع البُان ٖ ،ىضما اؾخٟؿغ ال٣اةم
باٖما ٫الؿٟاعة  ،عٍمؼ مً وػاعة زاعحُخه ُُٟ٦ ًٖ ،ت الخٗامل م٘ الىي٘ الىاش ئ ،
وً ٠ُ٦م ً٨الخٗاَي م٘ هٓام جِخى في خاَ ٫لب اإلاؿاٖضة ألامغٍُ٨ت  ،ول٨ىه في
ّ
الى٢ذ هٟؿه هصح وػاعجه بأن ٖلحها ئنضاع بُان ًإ٦ض  ،ئن مً مباصب الخ٨ىمت
ّ ّ
ألامغٍُ٨ت  ،خماًت وخضة أعاض ي الضو ٫الهٛحرة  .ئال أن وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت
عًٞذ ئنضاع مثل ه٨ظا بُان في ْل ٖضم الخأ٦ض مً خ٣ُ٣ت الخال ، ٝوَلبذ مً
ً
ؾٟاعتها مـضها بمؼٍض مً اإلاٗلىماث ختى ج٨ىن الهىعة أ٦ثر ويىخا(. )7
جبيذ وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،الخ٣غٍغ الظي ٢ضمخه هُئت جسُُِ
الؿُاؾاث( ، Policy Planning Staff )8خى ٫وحهت هٓ غهما في الخال ٝالؿىُٞتي -
ّ
الُىٚؿالفي  ،في الثالزحن مً خؼٍغان  ، 9998ئط أقاع الخ٣غٍغ ئلى أن ٖلى ؤلاصاعة
ّ
ألامغٍُ٨ت أن جخٗامل بدظع م٘ طل ٪الخال ، ٝألن ًىٚؿالُٞا ما جؼا ٫صولت
ّ
قُىُٖت ،وئن ٢اصتها جبىىا ٖلى الضوام مىٖ ٠٢ضاتي ججاه الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت بك ٩ل زام والٗالم الٛغبي بك٩ل ٖام  ،وٖلُه ًجب أن ال حٗ٣ض آلاما٫
ً
ً
ّ
اإلابالٞ ٜحها بأن ًىٚؿالُٞا ؾى ٝجهبذ ٢غٍبا حؼءا مً الٗالم الٛغبي  ،وفي الى٢ذ
ً
ّ
هٟؿه ًجب ٖضم زل ٤الاهُبإ بأن جِخى أنبذ مثاعا للسخغٍت مً حاهب الٛغب ،
ّ
ألهه َغص مً ال٨خلت الكُىُٖت ٦ ،ما أوضح الخ٣غٍغ ،ئن الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ججاه
ًىٚؿالُٞا ؾُ٨ىن لها ٖىا٢ب مهمت باليؿبت إلاؿخ٣بل الٗال٢اث بحن الاجداص
الؿىُٞتي والضو ٫الخابٗت له ٦ ،ما ؾُ٨ىن لها اوٗ٩اؾاتها ٖلى الٗال٢اث ألامغٍُ٨ت
ّ
م٘ جل ٪الضو٦ ، ٫ما أ٦ض الخ٣غٍغ  ،ئن جدغ ٥الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ب٣ىة لضٖم
ّ
لخِخى  ،ؾُىٞغ ألاعيُت اإلاىاؾبت لبث الضٖاًت الؿىُٞدُت ال٣اةلت بأن ألازحر مضٖىم
مً الٛغب  ،وهظا ألامغ ًم ً٨أن ًًٗ ٠مى ٠٢جِخى بحن أجباٖه  ،وفي الى٢ذ هٟؿه
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ً ً
ً
أقاع الخ٣غٍغ بأن ج٣ضًم الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت صٖما يئُال حضا لىٓام جِخى ً ،م ً٨أن
ّ
ٌؿخٛله ؾخالحن لتروٍج ٨ٞغة أن ال٣ىي الٛغبُت ؾى ٝجخسلى ًٖ أي ميك. )9(٤
()91

ها٢ل وػٍغ الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،حىعج ٧اجلُذ ماعقا٫

George Catlett

 ، Marshallم٘ الغةِـ ألامغٍ٩ي جغومان ومجلـ الىػعاء  ،الؿُاؾت التي ًجب
ً
ّ
اجساطها ججاه ًىٚؿالُٞا  ،واج ٤ٟالجمُ٘ ٖلى أن الؿُاؾت الؿلُمت وألا٦ثر خظعا هي
جل ٪الؿُاؾت اإلا٣ترخت مً ٢بل وػاعة الخاعحُت في الثالزحن مً خؼٍغان التي ًيبغي
ً
ّ
اجباٖها  ،وئن ٖلى الخ٨ىمت جبني ؾُاؾت الاهخٓاع ختى ج٨ىن الهىعة أ٦ثر ويىخا ،
ئطا ما ٢غعث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت صٖم جِخى (.)99

ّ
وم٘ مُل٘ ٖام  9999وحضث الؿٟاعة ألامغٍُ٨ت في بلٛغاص أن اهسٟاى حجم
()92

الخباص ٫الخجاعي بحن ًىٚؿالُٞا والاجداص الؿىُٞتي

ٌٗض ٞغنت مىاؾبت ًمً٨

اؾخٛاللها مً ٢بل الٛغب في ج٣ىٍت الٗال٢اث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت م٘ الىٓام
الُىٚؿالفي  ،الظي ازظ ًبدث ًٖ اإلاؿاٖضاث مً الضو ٫الٛغبُت  ،وفي الى٢ذ هٟؿه
ً
ًد ٤٣أعباخا حُضة للخجاعة ألامغٍُ٨ت (. )99
()99

وم٘ اؾخالم صًً احكِؿىن
ً
ً
 ، 9999اجب٘ ههجا أ٢ل خظعا مً ؾلٟه ماعقا ، ٫وٖمل ٖلى جدؿحن الٗال٢اث م٘
 Dean Achesonمىهب وػٍغ الخاعحُت في ٖام

الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت مً أحل ػٍاصة خضة الخال ٝبحن ألازحرة والاجداص الؿىُٞتي ،
ً
وجدىلذ ؾُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جضعٍجُا هدى مىذ جغازُو الخهضًغ
للخجاعة م٘ وٍىٚؿالُٞا  ،وئنضاع الاةخماهاث ئلى الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت (.)91
ومىظ طل ٪الى٢ذ ازخلٟذ ئؾتراجُجُت وهٓغة خ٨ىمت واقىًُ ئلى َبُٗت ٖال٢تها
م٘ الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت  ،خُث أزظث الٗال٢ت بحن الجاهبحن جخُىع بك٩ل
ملخىّ ،وبؿبب الخهاع الا٢خهاصي اإلاٟغوى مً ٢بل ال٨خلت الكغُ٢ت ٖلى
َّ
زل ُ
ٟه مىؾم الجٟاٖ ٝام  9911مً مًاٖٟاث ٖلى الا٢خهاص
ًىٚؿالُٞا  ،وما
الُىٚؿالفي ٣ٞ ،ض ٧ان للمؿاٖضاث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت ئلى ًىٚؿالُٞا  ،ألازغ ال٨بحر
في عؾم ألاَغ الٗامت للٗال٢ت بحن واقىًُ وبلٛغاص .
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ً
ثانيا  :األهذاف األمريكيح من ذمذيم املساعذاخ االلرصاديح
نيوغسالفيا
اٖخمضث ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت ؾُاؾت حضًضة ججاه ًىٚؿالُٞا  ،جمثلذ بخُبُ ٤ما
ُؾ َّ
مي  ،باؾتراجُجُت ئؾٟحن (  ، )Wedge Strategyالتي ونٟها مؿاٖض وػٍغ
()96

الخاعحُت ألامغٍُ٨ت للكإون ألاوعوبُت  ،حىعج ولبرًج بحر٦جز

George

 ، Walbridge Perkinsبأنها "ص ١ئؾٟحن  ،ئطا صح الخٗبحر ،صازل الكُىُٖت
الكمىلُت ، " ...ئط اٖخمضث جل ٪ؤلاؾتراجُجُت بك٩ل ٦لي ٖ ،لى جىؾُ٘ الاوك٣ا١
()97

صازل ال٨خلت الكُىُٖت مً زال ٫صٖم خ٨ىمت حىػٍب بغوػ جِخى

Josip Broz

 ، Titoوجىؾُ٘ الخال ٝبُجها وبحن مىؾ٨ى(. )98
خاولذ ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت مً زال ٫جبىحها لهظه ؤلاؾتراجُجُت  ،عبِ الا٢خهاص
الُىٚؿالفي بعجلت الا٢خهاص الٛغبي ٖبر ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت لُىٚؿالُٞا
ً
ً
وحٗل ألازحرة في نهاًت اإلاُا ٝحٗخمض ٖلى الٛغب قِئا ٞكِئا ختى جهل ئلى مغخلت
صمج ا٢خهاصها با٢خهاص الٛغب  ،اإلاخمثل با٢خهاص الؿى ١الخغ  ،وبالخالي مداولت
ئخضار جأزحراث مً زال ٫جل ٪اإلاؿاٖضاث في ال٣غاعاث الخاعحُت لُىٚؿالُٞا .
ّ
وٖلى الغٚم مً أن جل ٪اإلاؿاٖضاث ٧ان لها صوع في الخىمُت الا٢خهاصًت
ُ
لُىٚؿالُٞا( ، )99ئال ّأنها لم ج٣ضم للخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت لبىاء الاقتراُ٦ت  ،وئهما
ُ
ً
٢ضمذ لها " للخٟاّ ٖلى جِخى واٟ٢ا ٖلى ٢ضمُه" ٖلى خض حٗبحر الغةِـ ألامغٍ٩ي

هاعي جغومان( . )29( Harry S. Truman )21و٧ان طل ٪مهم لىجاح ئؾتراجُجُت ئؾٟحن،
واإلادآٞت ٖلى ٢ىة ًىٚؿالُٞا في جدضيها لل٨خلت الكُىُٖت .
و٢ض حاء ج٣غٍغ مجلـ ألامً ال٣ىمي الهاصع في أًلى ، 9999 ٫لُإ٦ض أن هضٝ
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في أوعبا الكغُ٢ت  ،لِـ ئوكاء صو ٫لُبرالُت وعأؾمالُت،
وئهما حصجُ٘ ْهىع أهٓمت خ٨م ال جدبنى الىهج الؿخالُني ٖ ،لى الغٚم مً ٦ىنها
قُىُٖت في َبُٗتها  ،و٢ض َٖ َّض الخ٣غٍغ ان الخِخىٍت( ، Titoism)22هي اإلادغ٥
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ألاؾاؽ للىنى ٫ئلى حُٛحر مىاػًٍ ال٣ىي في أوعبا الكغُ٢ت لهالح الٛغب  ،لظا
أوص ى الخ٣غٍغ  ،بًغوعة الٗمل ٖلى وكغ قُىُٖت جِخى  ،بحن صو( ٫الضًم٣غاَُاث
الكٗبُت)( People’s Democratic )29والاجداص الؿىُٞتي(. )29
ل٣ض أقاع ج٣غٍغ مجلـ ألامً ال٣ىمي اه ٠الظ٦غ ئلى عٚبت الىالًاث اإلاخدضة
ً
ً
ألامغٍُ٨ت في صٖم الىٓام الُىٚؿالفي  ،مما ٌك٩ل جدىال واضخا في الؿُاؾت
ً
ألامغٍُ٨ت لِـ ججاه ًىٚؿالُٞا خؿب  ،بل ججاه صو ٫أوعبا الكغُ٢ت أًًا  ،هدُجت
ألهمُت ًىٚؿالُٞا وقُىُٖت جِخى في ؾُاؾت الىالًا ث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،التي
ً
ابخٗضث ٖلى أزغها ٦ثحرا ًٖ حصجُ٘ ْهىع ألاهٓمت اللُبرالُت والغأؾمالُت هىا، ٥
والاٖخماص ٖلى ؾُاؾت حضًضة هضٞها جىؾُ٘ الخال ٝبحن بلٛغاص ومىؾ٨ى مً حهت،
وبحن ألازحرة والضو ٫الخابٗت لها مً حهت أزغي .
ً
ثانثا  :املساعذاخ االلرصاديح األمر يكيح نيوغسالفيا وأثرها يف
انعاللاخ انسياسيح تني انثهذين من أيهول  9191حىت كانون
انثاني .9199
لخد ٤ُ٣ألاهضا ٝألامغٍُ٨ت أزظث اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت صوعها في عؾم اَغ
الٗال٢اث بحن خ٨ىمتي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وٍىٚؿالُٞا ٞ ،سال ٫قهغ أًلى٫
 9999وا ٤ٞبى ٪الخهضًغ والاؾخحراص ألامغٍ٩ي ٖلى َلب ًىٚؿالُٞا للخهىٖ ٫لى
ً
٢غى مالي بُ٣مت  21ملُىن صوالع ٦ ،ما وا ٤ٞنىضو ١الى٣ض الضولي أًًا ٖلى عنض
زالزت مالًحن صوالع للخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت (.)21
ألهمُت ًىٚؿالُٞا في الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،ؾٗذ الىالًاث اإلاخدضة
الامغٍُ٨ت لخٗؼٍؼ ٖال٢اتها بالخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت  ،لظا لِـ مً الٛغابت ان ٌؿخٛل
جغومان جسلي الؿٟحر ألامغٍ٩ي في بلٛغاص ٧ ،اٞىضٌل وٍلؼ ٧اهىن(Cavendish Wells )26
 ًٖ Cannonمىهبه ألؾباب صخُت في الخاؾ٘ ٖكغ مً حكغًٍ ألاو،9999 ٫
ً
لحرشح حىعج ُٞىابل ألحن( George Venable Allen )27بضًال ٖىه  ،بىنٟه
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ً
ً
"صبلىماس ي مً الضعحت ألاولى " ٦ ،ىهه ٧ان ؾٟحرا لبالصه في ئًغان ًٞ ،ال ًٖ طل٪
ٞاهه قٛل مىهب مؿاٖض وػٍغ الخاعحُت للكإون الٗامت  ،ولم ً٣خهغ ألامغ ٖلى
جغخُب جغومان بالؿٟحر ألامغٍ٩ي الجضًض خؿب  ،بل أن جِخى هٟؿه أٖغب بضوعه
ً
ًٖ ؾغوعه وامخىاهه لإلصاعة ألامغٍُ٨ت بازخُاع ألحن ؾٟحرا للىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت
ً
في ًىٚؿالُٞا  ،ئط ّ
ٖض هظه الخُىة ٖمال ًهب في جدؿحن الخٗاون وجىزُ٤
الٗال٢اث بحن البلضًً(. )28
ً
واوسجاما م٘ الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت في صٖمها للخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت  ،أصث
ً
ً
خ٨ىمت واقىًُ صوعا مهما في خهىً ٫ىٚؿالُٞا ٖلى مٗ٣ض في مجلـ ألامً
الضولي الخاب٘ لألمم اإلاخدضة ٟٞ ،ي الاهخساباث التي جمذ في ألامم اإلاخدضة في
الٗكغًٍ مً حكغًٍ ألاو ، 9999 ٫خى ٫ئقٛا ٫مٗ٣ض لضو ٫قغ ١أوعوبا في
اإلاجلـ  ،حغث مىاٞؿت خاصة بحن حكُ٨ىؾلىٞاُ٦ا  ،اإلاغشخت مً الاجداص
الؿىُٞتي واإلاض ٖىمت ب٣ىة مىه  ،وبحن ًىٚؿالُٞا التي خهلذ ٖلى الضٖم والخأًُض
ً
اإلاُل ٤مً الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت  ،ئط أؾٟغث هخاةج الاهخساباث أزحرا ًٖ ٞىػ
ً
ًىٚؿالُٞا ًٖىا ٚحر صاةم في مجلـ ألامً(. )29
لم ُ
ًدل خهىً ٫ىٚؿالُٞا ٖلى الًٗىٍت ٚحر الضاةمت في مجلـ ألامً  ،مً
اؾخمغاع ٢ل ٤ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت بكأن اخخمالُت حٗغيها لٛؼو مدخمل مً ال٨خلت
الكُىُٖت ٣ٞ ،ض أ٦ض ج٣غٍغ مجلـ ألامً ال٣ىمي الهاصع في الؿاب٘ ٖكغ مً
حكغًٍ الثاوي  ، 9999أن هجاح الؿىُٞذ في الً٣اء ٖلى الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت ،
ً
وئبضالها بد٨ىمت جابٗت بال٩امل ئلى مىؾ٨ى  ،مً قأهه أن ًمثل تهضًضا ألمً
ً
ً
الُىهان وئًُالُا  ،وَٗض اه٣البا ؾُاؾُا باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،وصو٫
أوعوبا الٛغبُت  ،وان اإلاى ٠٢الٛغبي في جغَؿخا( ، Trieste )91وئًُالُا ًهبذ أ٦ثر
نٗىبت  ،وَٗى٧ ١ل الاخخماالث لالجٟا ١الُىٚؿالفي  -ؤلاًُالي لخل مك٩لت
جغَؿخا ،وان الؿُُغة الؿىُٞدُت ٖلى ألاعاض ي الُىٚؿالُٞت  ،لها ٖىا٢ب وزُمت
()99

باليؿبت للُىهان  ،الهه ؾُجضص الخغب ألاهلُت الُىهاهُت ()9999 – 9996
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وهدُجت لظل٢ ، ٪ض جخٗغى ٧ل اإلا٩اؾب التي خ٣٣تها الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في
أوعوبا الىؾُى والٛغبُت وفي الُىهان زال ٫الٗامحن اإلاايُحن للخُغ  .لظا أوص ى
الخ٣غٍغ ٖلى يغوعة حصجُ٘ اؾخمغاع م٣اومت جِخى إلاىؾ٨ى مً زال ٫مض الىٓام
الُىٚؿالفي باإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت  ،وفي خالت حٗغى هٓام جِخى ئلى هجىم
ؾىُٞتي مباقغ أو ٚحر مباقغ ُٞ ،جب مض الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت باإلمضاصاث
ً
الٗؿ٨غٍت ( . )92وبظل٣ٞ ٪ض أنبدذ ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت جضع ٥حُضا أهمُت ٖال٢تها
بخِخى  ،ويغوعة اإلادآٞت ٖلى وحىصه مً التهضًض الؿىُٞتي .
ؾبب الاٖترا ٝالؿىُٞتي في الخاصي والثالزحن مً ٧اهىن الثاوي  9911بجمهىعٍت
()99

ُٞدىام الضًم٣غاَُت  ،التي أ٢امها هى ش ي مىه

٢ ، Ho Chi Minhل ٤بال ٜلضي

ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت التي وحضث ان الضوا ٘ٞالؿىُٞدُت وعاء طل ٪الاٖترا ٝج٨مً في
عٚبت مىؾ٨ى في جد ٤ُ٣مؼٍض مً ألاهضا ٝالخىؾُٗت للكُىُٖت  ،وخاولذ وػاعة
الخاعحُت ألامغٍُ٨ت مى٘ ًىٚؿالُٞا مً أ٢ضامها ٖلى الاٖترا ٝبالىٓام الجضًض في
ُٞدىام ٞ ،مً وحهت هٓغ وػٍغ الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،صًً احكِؿىن  ،ان ألازحر
ؾُ٨ىن أ٦ثر ٢ىة  ،اطا ما خهل ٖلى اٖترا ٝالخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت  ،بؿبب
ًٖىٍتها ٚحر الضاةمت في مجلـ ألامً  ،وؾُ٨ىن هظا الخهغٚ ٝحر م٣بى ٫مً ٢بل
الضو ٫التي نىجذ لهالح ًٖىٍت ًىٚؿالُٞا  ،وؾِكٗغهم بسُبت ألامل مً
اقتراً ٥ىٚؿالُٞا " بمإامغة ال٨ىمىٟىعم"  ،وؾحزًض مً نٗىبت خهى ٫ؤلاصاعة
ألامغٍُ٨ت ٖلى الخمىٍل لضٖم اؾخ٣الً ٫ىٚؿالُٞا  ،لظا أوص ى احكِؿىن الؿٟاعة
ألامغٍُ٨ت في بلٛغاص  ،بًغوعة جىيُذ زُىعة ئ٢ضام ًىٚؿالُٞا ٖلى الاٖتراٝ
بالخ٨ىمت الُٟدىامُت طاث الىهج الاقترا٧ي(.)99
ومً حاهبها لم ج ً٨الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت مؿخٗضة الن جٟغى ٖلحها ؤلاصاعة
ألامغٍُ٨ت قغوٍ ؾُاؾُت  ،م٣ابل اإلاؿاٖضاث الا ٢خهاصًت التي ًخل٣اها مً
ألازحرةٞ ،بمىاؾبت الخملت الاهخسابُت إلاجلـ الكٗب الُىٚؿالفي التي ج٣غع
ً
أحغاءها في آطاع  ، 9911أل٣ى حىػٍ ٠جِخى زُابا في الثامً ٖكغ مً قباٍ  ،أ٦ض
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ّ
ُٞه ٖلى أن ًىٚؿالُٞا لً جىًم ئلى أي مً اإلاٗؿ٨غًٍ الكغقي أو الٛغبي  ،ولً
ً
حؿمذ بالخضزل في قإونها الضازلُت  ،مكحرا ئلى اهه ئطا ٢غعث ًىٚؿالُٞا الاٖتراٝ
ً
بأي خ٨ىمت ٧اهذ ٞ ،أنها ؾخٟٗل  ،ختى وان ٧ان طل ٪الاٖتراُٟ٦ ٝال في ُ٘٢
اإلاؿاٖضاث الٛغبُت ٖجها  .وهدُجت ل هظا الخُاب ٣ٞض جىنل الؿٟحر ألامغٍ٩ي في
ّ
بلٛغاص ألحن  ،ئلى أن جِخى ٧ان ً٣هض ئعؾا ٫ئقاعاث ٚحر مباقغة ئلى الخ٨ىمت
ألامغٍُ٨ت  ،بؿبب مىٟ٢ها الغا ٌٞلالٖترا ٝالُىٚؿالفي اإلادخمل بىٓام هىش ي
مىه  ،وان ًىٚؿالُٞا ؾتر ٌٞاإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت  ،ئطا جم عبُها
بكغوٍ ؾُاؾُت  ،وؾدبظ ٫حهىصها لالٖخماص ٖلى هٟؿها( . )91وبالخأُ٦ض ٞأن ما
ً
جىنل ئلُه الحن لم ً ً٨بُٗضا ًٖ الىا ، ٘٢الن جِخى وٖلى الغٚم مً خاحخه
ً
ّ
اإلااؾت ئلى اإلاؿاٖضاث ألامغٍُ٨ت  ،ئال أهه ٧ان صاةما ًغ ٌٞأن جٟغى ٖلُه قغوٍ
ً
ؾُاؾُت م٣ابل جل ٪اإلاؿاٖضاث  ،وخاو ٫الخأُ٦ض صاةما ٖلى ازباث هىٍخه
م٨ترر بخلبُت عٚباث الضو ٫الٛغبُت .
الكُىُٖت مً زال ٫مىاٟ٢ه الخاعحُت ٚ ،حر
ٍ
وٖلى الغٚم مً مداولت الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت مى٘ الىٓام الُىٚؿالفي مً
ّ
جبا٫
الاٖترا ٝبالخ٨ىمت الُٟدىامُت الجضًضة  ،ئال أن الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت لم ِ
بخل ٪الاٖتراياث ٟٞ ،ي الخامـ والٗكغًٍ مً قباٍ  9911اٖترٞذ الخ٨ىمت
الُىٚؿالُٞت بىٓام الخ٨م الجضًض في ُٞدىام( . )96وبهظا الاٖترا ٝأ٦ض جِخى أهه لم
ًبا ٫بما جداو ٫ان جٟغيه ٖلُه ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت مً زال ٫حٗل الؿُاؾت
ًِ ً٨
الخاعحُت الُىٚؿالُٞت  ،مىالُت للمهالح الٛغبُت  ،وحؿحر ٖلى و ٤ٞما جبُٛه وػاعة
الخاعحُت ألامغٍُ٨ت .
ولخضاع ٥الخال ٝالظي ٢ض ًدهل بحن خ٨ىمتي واقىًُ وبلٛغاص  ،أنضعث وػاعة
الخاعحُت ألامغٍُ٨ت في الخاصي ٖكغ مً آطاع  ، 9911جىححهاتها ئلى ؾٟاعتها في
بلٛغاص  ،للخباخث م٘ اإلاؿإولحن الُىٚؿال ، ٝبكأن اإلاؿاةل التي ٢ض حؿبب ؾىء
الٟهم بحن الجاهبحن  ،التي جخمثل في :
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 . 9الخأُ٦ض ٖلى الؿببحن الغةِؿحن للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في مؿاٖضاتها
الا٢خهاصًت لُىٚؿالُٞا  ،ئط ً٨مً الؿبب ألاو ٫في صٖم حهىص ًىٚؿالُٞا للخٟاّ
ٖلى اؾخ٣اللها في مىاحهت الًٛىٍ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت مً ال٨خلت الكُىُٖت
 .اما الؿبب الثاوي ٞهى لخُىٍغ الخجاعة بك٩ل مخباص ٫بحن البلضًً .
 . 2ان الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت ال حؿعى الؾخٛال ٫مؿاٖضاتها الا٢خهاصًت ئلى ًىٚؿالُٞا
لخد ٤ُ٣م٩اؾب ؾُاؾُت  ،لظا ٞان الازخالٞاث في الٟلؿٟت الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت اإلاىحىصة بحن الىٓام ألامغٍ٩ي وهٓحره الكُىعي ً جب ان ال جإزغ في
الٗال٢اث بحن البلضًً  ،والتي ًجب ان ج٨ىن ٢اةمت ٖلى أؾاؽ الاخترام اإلاخباص٫
ل٩ل مجهما يمً ئَاع مباصب ألامم اإلاخدضة وأهضاٞها .
 .9جغٚب خ٨ىمت واقىًُ في أن ج٨ىن ٖال٢ت ًىٚؿالُٞا وصًت وَبُُٗت م٘ الضو٫
التي لضيها ججاعة واؾٗت  ،والٗمل ٖلى ئػالت الٗ ٣باث التي ج ٠٣أمام جل٪
الٗال٢اثٖ ،بر خل الخالٞاث بالىؾاةل الؿلمُت  ،ومً صون اإلاؿاؽ بؿُاصة أي صولت .

ّ
 .9أن ٖضم ئقغاً ٥ىٚؿالُٞا في بغهامج الاهخٗاف ألاوعبي ( مكغوٕ

ماعقا ، ) Marshall plan)97(٫لِـ مٗىاه ججاهل الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت للمكا٧ل
ّ
الا٢خهاصًت في ًىٚؿالُٞا  ،بل أن الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت ٖلى اؾخٗضاص إلاىا٢كت جل٪
اإلاكا٧ل م٘ ممثلحن ًٖ الجاهب الُىٚؿالفي .
ً
ّ
ً .1جب أن جضعً ٥ىٚؿالُٞا أن ال٨ىوٛغؽ والغأي الٗام ألامغٍُ٨حن ًإصًان صوعا
ً
ّ
أؾاؾُا في الؿُاؾت الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  .وأن مً مهلخت الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت،
وي٘ طل ٪في الاٖخباع ٖىض اجساط ٢غاعاتها  ،وأن الكٗب ألامغٍ٩ي ٌكٗغ بال٣ل ٤مً
بٌٗ اإلاؿاةل مثل خ٣ى ١ؤلاوؿان والخغٍت الضًيُت وخغٍت ؤلاٖالم  ،وان ٧ل طل٪
ًإزغ في اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت ألامغٍُ٨ت لُىٚؿالُٞا (. )98
ً
ّ
ًبضو أن الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت ٧اهذ جضع ٥حُضا أهمُت اإلادآٞت ٖلى ٖال٢اتها
م٘ الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت  ،والؾُما في الجاهب الا٢خهاصي  ،لظا ؾعى جِخى ئلى
ً
جس ٠ُٟخضة الخىجغاث أًًا م٘ الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت ٞ ،سال ٫زُاب ال٣اه جِخى في
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الؿاب٘ والٗكغًٍ مً هِؿان  ، 9911أمام الضوعة الجضًضة إلاجلـ الكٗب
الُىٚؿالفي  ،وفي مإجمغه الصخٟي في الُىم الخالي  ،أقاع جِخى ئلى اهه ٌؿعى ئلى
جىزُٖ ٤ال٢اجه م٘ مىٓىمت الضو ٫الٛغبُت  ،والؾُما م٘ الضو ٫اإلاجاوعة
لُىٚؿالُٞا  ،وان ئ٢امت الٗال٢اث الا٢خهاصًت وجُىٍغها ًم ً٨ان حؿاهم في ئًجاص
()99
جأث هظه الىٛمت في زُاب جِخى
الخلى ٫للمكا٧ل اإلاخىاػٕ ٖلحها  .لهظا لم ِ
ً
ً ّ
اٖخباَا  ،ب٣ضع ما ٧ان ٌٗبر ًٖ صهاء ٦بحر لألزحر  ،ألهه ٧ان ًضع ٥حُضا أن
ً
الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت ٧اهذ حؿعى صاةما  ،مً زالٖ ٫ال٢تها بالىٓام الُىٚؿالفي  ،ئلى

ئػالت الخالٞاث بحن ًىٚؿالُٞا وئًُالُا مً حهت وبحن ًىٚؿالُٞا والُىهان مً حهت
أزغي  ،وبالخأُ٦ض أن أقاعة زُاب جِخى ئلى الضو ٫الٛغبُت اإلاجاوعة ٧ان ً٣هض بها
هاجحن الضولخحن .
هظا ما ٧اهذ خ٨ىمت واقىًُ جداو ٫الىنى ٫الُه  ،مً زال ٫حٗل الىٓام
الُىٚؿالفي ًغجبِ بٗال٢اث ججاعٍت وؾُاؾُت م٘ الضو ٫الٛغبُت  ،و٧ان ألاهم
باليؿبت لإلصاعة ألامغٍُ٨ت  ،جدؿً الٗال٢اث بحن ئًُالُا وٍىٚؿالُٞا  ،ئط أولذ
خ٨ىمت واقىًُ جل ٪اإلاؿالت أهمُت زانت  ،إلاا لها مً اوٗ٩اؾاث اًجابُت ٖلى
ؾُاؾاث الضو ٫الٛغبُت بك٩ل ٖام  ،وؾِؿاٖض في خث الضو ٫الٛغبُت ٖلى ج٣ضًم
اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨غٍت ئلى ًىٚؿالُٞا  ،هاهُ ًٖ ٪الٗامل الجٛغافي اإلاهم اإلاخٗل٤
ً
بجىاع البلضًً لبًٗهما البٌٗ ( ئًُالُا وٍىٚؿالُٞا )  ،الظي ؾِؿهل خخما
ّ
مؿاٖضتها ٖبر ألاعاض ي الاًُالُت في خا ٫حٗغى ًىٚؿالُٞا لهجىم ؾىُٞتي  ،ئال أن
ً
ّ
الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت ٧اهذ جضع ٥أن ٧ل طل ٪لم ً ً٨مم٨ىا آهظا ، ٥في ْل وحىص مك٩لت

ئ٢لُم جغَؿخا والتي جدى ٫صون أي جدؿً في الٗال٢اث بحن ئًُالُا وٍىٚؿالُٞا (.)91

لم ج ً٨مك٩لت ئ٢لُم جغَؿخا وخضها التي حٗغ٢ل جُىع الٗال٢اث الُىٚؿالُٞت
م٘ الضو ٫الٛغبُت  ،بل ٧اهذ مؿألت ألاَٟا ٫الُىهاهُحن اإلاسُىٞحن في ًىٚؿالُٞا
ً
زال ٫الخغب ألاهلُت الُىهاهُت  ،جمثل مك٩لت أؾاؾُت أًًا باليؿبت للخ٨ىمت
ألامغٍُ٨ت في ٖال٢اتها م٘ الىٓام الُىٚؿالفي  ،ئط جضزلذ وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت
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آهظاَ ًٖ ٥غٍ ٤ؾٟاعتها في بلٛغاص  ،لخخىؾِ لضي جِخى مً احل ئعحإ أولئ٪
ّ
ألاَٟا ، ٫الظًً وٖض ألازحر باًجاص خل إلاك٩لتهم  ،ئال أن جأزغ الىٓام الُىٚؿالفي
ومماَلخه في ئعحإ ألاَٟا ٫ئلى بالصهم  ،حؿبب في ئخغاج ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت أمام
الغأي الٗام ألامغٍ٩ي مً حهت  ،وٖغى الخ٨ىمت الُىهاهُت  -اإلاإٍضة مً خ٨ىمت
واقىًُ  -ئلى اهخ٣اصاث اإلاٗاعيت مً حهت أزغي  ،لظا َلب احكِؿىن مً
الؿٟاعة ألامغٍُ٨ت في بلٛغاص الخضزل والٗمل ٖلى ئعحإ ألاَٟا ٫ئلى الُىهان (.)99
ا٦خٟى الؿٟحر ألامغٍ٩ي في ًىٚؿالُٞا ألحن آهظا ٥بالجهىص التي بظلتها الىالًاث
ً
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ؾاب٣ا م٘ الىٓام الُىٚؿالفي إل ٢ىاٖه باٖاصة ألاَٟا ٫ئلى بلضهم،
ً
الن الخدؿً ال٨بحر الظي قهضجه الٗال٢اث الُىٚؿالُٞت  -الُىهاهُت ٧ان ُٟ٦ال في
ئحغاء مباخثاث زىاةُت بحن الجاهبحن بكأن طل ، ٪ولهظا باع ٥ألحن ٖىض ل٣اةه بىاةب
()92

وػٍغ الخاعحُت الُىٚؿالفي ؾغحا بغٍ٩ا

 ، Srdja Pricaفي الثامً مً أًاع 9911

الجهىص الُىٚؿالُٞت والُىهاهُت التي صٗٞذ باججاه جدؿحن الٗال٢اث بحن البلضًً ،
ً
مإ٦ضا ٖلى ان خ٨ىمخه عخبذ بخل ٪الخُىة  ،والؾُما جباخث الخ٨ىمخان بمؿالت
ئٖاصة ألاَٟا ، ٫وجباص ٫الخمثُل الضبلىماس ي بحن البلضًً(. )99

ً
مثلذ الخُىعاث الاًجابُت في الٗال٢اث الثىاةُت بحن ًىٚؿالُٞا والُىهان  ،أمغا

في ٚاًت ألاهمُت باليؿبت لإلصاعة ألامغٍُ٨ت  ،الن الخال ٝالُىهاوي – الُىٚؿالفي ٧ان
ٌُٗض أخض أهم الٗ٣باث في هجاح مداوالث ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت لغبِ ًىٚؿالُٞا
ً
ً
ً
ؾُاؾُا وٖؿ٨غٍا وا٢خهاصًا م٘ الضو ٫الٛغبُت  ،هاهُ ًٖ ٪ان صٖم ؤلاصاعة
ألامغٍُ٨ت لىٓام جِخى في ْل وحىص الخالٞاث بِىه وبحن الُىهان ٧ ،ان ٌؿبب ئخغاج
ً
٦بحر لها  ،ؾىاء ٧ان طل ٪صازلُا مً زال ٫ال٨ىوٛغؽ والغأي الٗام ألامغٍ٩ي  ،أو
ً
زاعحُا بىن ٠الُىهان ٧اهذ آهظا ٥اخض الضو ٫التي حؿعى الخ٨ىماث الٛغبُت
للمدآٞت ٖلحها أمام الخدضًاث الكُىُٖت .
أزاعث الاؾخٗضاصاث الٗؿ٨غٍت التي ٢ام بها الؿىُٞذ ٖام  9911خُٟٓت
ً
ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت  ،وعأث ٞحها اؾخٗضاصا لٛؼو ًىٚؿالُٞا  ،في و٢ذ لم ً ً٨جِخى ٢ض
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َلب أي مؿاٖضاث ٖؿ٨غٍت مً الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت  ،التي أ٦ملذ مً حاهبها
جُُ٣مها زال ٫قهغ أًاع  9911لالخخُاحاث الٗؿ٨غٍت للىٓام الُىٚؿالفي  ،وأزظث
خ٨ىمت واقىًُ ٖلى ٖاج٣ها مىا٢كت جل ٪الاخخُاحاث م٘ الخ٨ىمخحن الٟغوؿُت
والبرًُاهُت  ،ئط اج ٤ٟالجمُ٘ ٖلى ج٣ضًم اإلاؿا ٖضاث الٗؿ٨غٍت لُىٚؿالُٞا  ،في
ً
ّ
خاَ ٫لب ألازحرة طل . )99(٪ئال أن جِخى ٧ان ًضع ٥حُضا ان َلب اإلاؿاٖضاث
ً
الٗؿ٨غٍت مً الضو ٫الٛغبُت ً ،سخل ٠جماما ًٖ َلبه للمؿاٖضاث الا٢خهاصًت ،
الن اإلاؿاٖضاث ألازحرة ٧اهذ جإزظ ألحل جضُٖم واؾخ٣غاع الا٢خهاص الُىٚؿالفي ،
في ْل الخهاع اإلاٟغوى ٖلحها مً ال٨خلت الكُىُٖت  ،اما اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨غٍت ،
ٞبالخأُ٦ض انها لً حؿخسضم يض الضو ٫الٛغبُت  ،وئهما ٢ضمذ لخ٨ىن مىحهت باججاه
الاجداص الؿىُٞتي والضو ٫الضاةغة في ٞل٨ه  ،وهظا ما لم ًغٚب به الىٓام
الُىٚؿالفي  ،الظي خاو ٫الب٣اء ٢ضع اؾخُاٖخه زاعج هُا ١صاةغة الخغب الباعصة .
وفي خحن بل ٜالتهضًض الٗؿ٨غي الؿىُٞتي أوحه هدى ًىٚؿالُٞا  ،اهضلٗذ
()91

الخغب في آؾُا  ،ئط ٢امذ ٦ىعٍا الكمالُت بمهاحمت ٦ىعٍا الجىىبُت

ًىم

الخامـ والٗكغًٍ مً خؼٍغان  .)96(9911وألحل بدث جل ٪اإلاؿألت ٣ٖ ،ض مجلـ
ألامً الضولي حلؿخه في ال ُىم هٟؿه  ،وفي ْل ُٚاب ممثل الاجداص الؿىُٞتي
حا٦ى ٝمال ًٖ ، Jakov Malik ٪الجلؿت  ،خاو ٫اإلاىضوب ألامغٍ٩ي واعن أوؾتن
 ، Warren Austinخث اإلاجلـ ٖلى ئنضاع ٢غاع ٌصجب الهجىم الظي ٢امذ به
٢ىاث ٦ىعٍا الكمالُت  ،في و٢ذ ٧ان ُٞه هاةب ا إلاىضوب الُىٚؿالفي في مجلـ
ً
الامً ،صوع هُيؿُ٩ا  ، Dure Nincicaخظعا في شجب هجىم ٦ىعٍا الكمالُت ،
وا٢ترح ؾمإ عأي الجاهبحن اإلاخداعبحن والؿماح إلامثل ٦ىعٍا الكمالُت بدًىع
ّ
حلؿاث اإلاجلـ وئبضاء عأًه  ،ئال أن هظا اإلا٣ترح جم عًٞه  ،بؿبب مٗاعيت ؾذ
صو ٫له  ،في خحن امخى٘ ممثلى ٧ل مً مهغ والهىض والجروٍج ًٖ الخهىٍذ ٖلُه ،
ً
وم٘ طل ٪انضع مجلـ ألامً في الُىم هٟؿه ٢غاعا شجب ُٞه الهجىم اإلاؿلح الظي
٢امذ به ٢ىاث ٦ىعٍا الكمالُت  ،وَالب بى ٠٢ألاٖما ٫الٗضواهُت مً ٦ال
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الجاهبحن  ،واوسخاب ال٣ىاث ال٨ىعٍت الكمالُت ئلى زِ ٖغى  ، ° 98وصٖىة
حمُ٘ الضو ٫ألاًٖاء في ألامم ا إلاخدضة ئلى جىُٟظ هظا ال٣غاع  ،والامخىإ ًٖ صٖم
٦ىعٍا الكمالُت  .ومً الجضًغ بالظ٦غ ان ًىٚؿالُٞا هي الضولت الىخُضة التي
امخىٗذ ًٖ الخهىٍذ لهظا ال٣غاع

()97

 .و٧ان ٖملها هظا هاب٘ مً زكُتها مً

الخٗغى لهجىم ؾىُٞتي  ،في ْل الٓغو ٝالتي ٧اهذ ؾاةضة آهظا ، ٥وما قهضه
الٗالم مً جىجغاث .
خاولذ الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت الخضزل إلاؿاٖضة ٦ىعٍا الجىىبُت  ،وألحل الخهى٫
ٖلى قغُٖت لخضزلها يُٛذ مً زال ٫أوؾخحن ٖلى أًٖاء مجلـ ألامً الؾخهضاع
٢غاع ألحل طل ، ٪وهى ما جد ٤٣لها في الؿاب٘ والٗكغًٍ مً خؼٍغان  9911مً زال٫
ئنضاع مجلـ ألامً ٢غاع ٢م ( )89الظي جًمً  ":أن ّ
ً٣ضم أًٖاء ألامم اإلاخدضة
ع
اإلاؿاٖضة ئلى حمهىعٍت ٦ىعٍا الجىىبُت وما هى يغوعي لض ٘ٞالهجىم اإلاؿلح
والؾخٗاصة الؿلم وألامً الضولُحن في اإلاىُ٣ت " ( . )98ومما ججضع ؤلاقاعة الُه ان
ًىٚؿالُٞا هي الضولت الىخُضة التي نىجذ يض هظا ال٣غاع  ،في خحن امخىٗذ ٧ل
مً مهغ والهىض ًٖ الخهىٍذ( . )99و٢ض وحض احكِؿىن  ،ان مىً ٠٢ىٚؿالُٞا
اإلاٗاعى– مً زال ٫مىضوبها في اإلاجلـ ألِـ بِبلغ  - Ales Beblerإلحغاءاث ألامم
ً
اإلاخدضة يض الٗضوان الظي جم – مً وحهت هٓغه  -بىحي مً الؿىُٞذ مسالٟا
بك٩ل زام إلاهلخت ًىٚىؾالُٞا (.)11
وفي يىء جُىعاث الخغب ال٨ىعٍت انضع جغومان أوامغه إلٖاصة الىٓغ في
الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ججاه ًىٚؿالُٞا واإلاىاَ ٤الؿازىت ألازغي  ،ئط ٖ٣ض مجلـ
ً
ألامً ال٣ىمي احخماٖا في الثامً والٗكغًٍ مً خؼٍغان  9911لهظا الٛغى ،
و٧اهذ الىدُجت الجهاةُت لالحخمإ هي اإلاىا٣ٞت ٖلى الترًث في ئخضار أي حُٛحراث في
الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت ججاه ًىٚؿالُٞا (.)19
وزال ٫ل٣اةه باًغوؿذ حغوؽ  ، Ernest A. Grossهاةب ممثل الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت في ألامم اإلاخدضة  ،في الٗكغًٍ مً جمىػ  ، 9911أٖغب بِبلغ ًٖ ٢ل٣ه بكأن
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اخخماالث حٗغى بالصه لخُغ الٛؼو مً صو ٫ال٨خلت الكُىُٖت  ،التي أزظث " جؼٖم "
ان ًىٚؿالُٞا حؿخٗض للٗضوان ٖلى ححرانها بالخٗاون م٘ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،
ً
وأن اإلائاث مً الًباٍ ألامحرُ٦حن ًضعبىن الجِل الُىٚؿالفي  ،مًُٟا ان الخ٨ىمت
الُىٚؿالُٞت ٢غعث ًىم الؿاب٘ ٖكغ مً جمىػ  ،صٖىة الجماٖاث وألاٞغاص الظًً
ًيخمىن ئلى خغ٧اث الؿالم الٗاإلاُت لؼٍاعة ًىٚؿالُٞا  ،لٛغى البدث بهىعة مباقغة
ًٖ أًت ٢ىاٖض ٖؿ٨غٍت جابٗت للضو ٫ألاحىبُت ٖلى ألاعاض ي الُىٚؿالُٞت  ،وللخأ٦ض
ً
أًًا ئطا ٧اهذ ًىٚؿالُٞا حؿخٗض لٗملُاث "ٖضواهُت" يض الضو ٫اإلاجاوعة ( .)12و٧ان
ٖمل الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت هظا ًىهب في مداولتها صخٌ اصٖاءاث ال٨خلت
الكُىُٖت  ،وصعء الخُغ ًٖ هٟؿها .
ً
واؾخمغاعا لؿُاؾت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في صٖمها لال٢خهاص الُىٚؿالفي ،
٣ٞض وا ٤ٞبى ٪الخهضًغ والاؾخحراص في الٗاقغ مً آب ٖ ، 9911لى ئنضاع اةخمان
بُ٣مت  91ملُىن صوالع لُىٚؿالُٞا  ،ألحل جمىٍل قغاء بٌٗ اإلاىاص  ،وآلاالث ،
واإلاٗضاث والخضماث ألاؾاؾُت  ،لخضُٖم الا٢خهاص الُىٚؿالفي  .وفي الُىم الخالي جم
أبال ٙالؿٟحر الُىٚؿالفي في واقىًُ ٞ ،الصًمحر بىبىُٞدل ، Vladimir Popovic
(. )19

بظل ٪وجم الخىٖ ُ٘٢لى الاجٟا ١في واقىًُ

في ًٚىن طل ٧ ٪اهذ الخ٨ىمت البرًُاهُت ٢ض صٖذ الخ٨ىمخحن ألامغٍُ٨ت
والٟغوؿُت ئلى ٖ٣ض لجىت زالزُت بكأن ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غٍت ئلى ًىٚؿالُٞا ،
و٢ض وا٣ٞذ الخ٨ىمخان ٖلى طل ، )19( ٪وزال ٫قهغ حكغًٍ ألاو 9911 ٫أنضعث
ً
ً
اللجىت ج٣غٍغا نهاةُا هو ٖلى ان ًىٚؿالُٞا بداحت ئلى بٌٗ اإلاٗضاث الٗؿ٨غٍت
ً
التي جدخاحها في جىُٓم الخُِ في أو٢اث الؿلم ًٞ ،ال ًٖ خاحتها الُاعةت ئلى
أهىإ مً ألاؾلخت الٗؿ٨غٍت التي ًم ً٨أن جدخاحها في خاالث مُٗىت (. )11
ل٣ض ؾبب مىؾم الجٟا ٝالظي أناب ًىٚؿالُٞا زالٖ ٫ام  9911عجؼ
وئعبا ٥واضح في الا٢خهاص الُىٚؿالفي  ،وٖ لى الغٚم مً ابضاء الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت
اؾخٗضاصها لخ٣ضًم مؿاٖضاث ا٢خهاصًت لُىٚؿالُٞا لخجاوػ ْغوٞها الهٗبت  ،ئال
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ّ
أن احكِؿىن أوٖؼ ئلى الؿٟاعة ألامغٍُ٨ت في بلٛغاص بًغوعة الخىيُذ للمؿإولحن
الُىٚؿال ٝآلُاث ج٣ضًم جل ٪اإلاؿاٖضاث والتي جخٗل ٤بالُ٣ىص اإلاٟغويت ٖلى
الؿلُ ت الخىُٟظًت للخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت  ،ومى٧ ٠٢ل مً ال٨ىوٛغؽ والغأي الٗام
ألامغٍ٩ي(.)16
وفي اٞخخاح الضوعة الخامؿت للجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة التي حغث في حكغًٍ
ألاو 9911 ٫بيُىٍىع ، ٥جغأؽ الىٞض الُىٚؿالفي هاةب عةِـ مجلـ الىػعاء ووػٍغ
()17

الخاعحُت الُىٚؿالفي  ،اًضٞاعص ٧اعصًلج

 ، Edvard Kardeljالظي الخ٣ى في

الخاؾ٘ ٖكغ مً حكغًٍ ألاو ٫باحكِؿىن  ،لُإ٦ض له ؾىء ألاويإ الا٢خهاصًت في
ًىٚؿالُٞا  ،وأٖغب ٧اعصًلج في الى٢ذ هٟؿه ًٖ أمله في خهى ٫بالصه ٖلى ٢غى
مً الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت بهىعة مباقغة أو مً زال ٫البى ٪الضولي  .و٢ض أبضي
احكِؿىن مىا٣ٞخه ٖلى طل ، ٪وَلب مً ٧اعصًلج ج٣ضًم َلب عؾمي للخهىٖ ٫لى
٢غى  ،ولِـ مً الٛغٍب ان ٌؿخٛل احكِؿىن خاحت الىٓام الُىٚؿالفي
للمؿاٖضاث اإلاالُت  ،لِكحر زال ٫خضًثه م٘ ٧اعصًلج ئلى بٌٗ ألامىع الؿُاؾُت
التي جغٚب خ٨ىمخه في ان ٌؿحر ٖلحها الىٓام الؿُاس ي في ًىٚؿالُٞا  ،الؾُما
جُىٍغ ٖال٢اجه م٘ الُىهان ٖ ،بر جأؾِـ زِ ؾ٨ت خضًض مً ؾالىهُ ٪ئلى
ً
ًىٚؿالُٞا  ،ومإ٦ضا له في الى٢ذ هٟؿه ان جدؿحن ًىٚؿالُٞا ٖال٢اتها م٘ ححرانها
ً
الٛغبُحن ٌؿاٖض ٦ثحرا ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت في أ٢ىإ ال٨ىوٛغؽ ٖلى مىا٣ٞخه إلاىذ
()18

 .وفي ًٚىن أًام ٢لُلت ٢ضم ٞالصًمحر

ًىٚؿالُٞا ما جدخاحه مً مؿاٖضاث
ً
بىبىُٞدل َ ،لبا ئلى الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت  ،للخهىٖ ٫لى مؿاٖضاث مالُت بُ٣مت
مئت ملُىن صوالع ٧ ،ان ههٟها خضص الؾخحراص اإلاىاص الٛظاةُت  ،التي حؿبب في شختها

مىؾم الجٟا ، ٝفي خحن ٧ان الىه ٠ألازغ إلوٗاف الا٢خهاص الُىٚؿالفي ٖبر
اؾخسضامها في ألامىع الخجاعٍت (.)19
لم ً ً٨مً الؿهل ٖلى ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت جىٞحر هظا اإلابل ٜصون اللجىء ئلى
ً
ال٨ىوٛغؽ إلنضاع ٢اهىها بهغ ٝجل ٪ألامىا ، ٫في الى٢ذ الظي أصع٦ذ ُٞه ؤلاصاعة
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ألامغٍُ٨ت انها ال جمخل ٪ال٨ثحر مً الى٢ذ  ،الظي ٢ض ًُى ٫بؿبب مىا٢كاث
ال٨ىوٛغؽ  ،إلنضاع طل ٪ال٣اهىن .وفي الغؾالت التي بٗثها احكِؿىن في الخاصي
والثالزىن مً حكغًٍ ألاو ، ٫ئلى عةِـ لجىت الٗال٢اث الخاعحُت بمجلـ الكُىر ،
جىم ٦ىهالي  ، Tom Connallyأقاع ئلى نٗىبت جضاع ٥الخُغ في ًىٚؿالُٞا  ،ختى
م٘ ئنضاع ٢غاع مً ال٨ىوٛغؽ بهغ ٝألامىا ٫الالػمت إلاؿاٖضة ًىٚؿالُٞا في ا٢ل
ً
و٢ذ مم ، ً٨هٓغا لهٗىباث الى٣ل في ًىٚؿالُٞا زالٞ ٫هل الكخاء  ،لخىُٟظ
مثل هظا البرهامج  ،وٖلى و ٤ٞطل ٪اقاع احكِؿىن ئلى أن ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت حؿعى
ئلى جىٞحر ما ج٣ضع ٖلُه مً مؿاٖضاث ٞىعٍت ئلى ًىٚؿالُٞا  ،في اهخٓاع اجساط
ؤلاحغاءاث الالػمت مً حاهب ال٨ىوٛغؽ (.)61
أبضث الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت مً هاخُت أزغي ٢ل٣ها مً جأزغ اإلاإؾؿت الٗؿ٨غٍت
الُىٚؿالُٞت مً ؤلاعبا ٥الخانل في الا٢خهاص الُىٚؿالفي  ،الظي ؾُض ٘ٞصون
ق ٪باججاه ئٖا٢ت ٢ضعة الىٓام الُىٚؿالفي في اإلادآٞت ٖلى اؾخ٣الله والضٞإ
ًٖ هٟؿه  ،لظا ؾاعٖذ الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت لخضاع ٥ألامغ  ،وبٗض مىا٢كاث حغث
بحن الؿٟحر ألامغٍ٩ي في بلٛغاص ألحن وهاةب وػٍغ الخاعحُت الُىٚؿالُٞت  ،لُى مُدـ
 ، leo Matesزال ٫قهغ حكغًٍ الثاوي  ، 9911بكان ج٣ضًم مؿاٖضاث أمغٍُ٨ت
ئلى الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت( ،)69جم الاجٟا ١في الخاص ي والٗكغًٍ مً الكهغ هٟؿه في
بلٛغاص ٖ ،لى جىٞحر اإلاؿاٖضة الٛظاةُت ألامغٍُ٨ت لل٣ىاث اإلاؿلخت الُىٚؿالُٞت ،
و٣ٞا للكغوٍ الخالُت:
 .9جخٗهض الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت باؾخسضام هظه اإلاؿاٖضاث لخٗؼٍؼ أهضا ٝألامم
اإلاخدضة  ،وج٣ىٍت صٞاٖاث ال٣ىاث اإلاؿلخت الُىٚؿالُٞت .
 .2جخٗهض الخ ٨ىمت الُىٚؿالُٞت بٗضم ئُٖاء أي ش يء مً جل ٪اإلاؿاٖضاث ئلى أي
صولت أزغي  ،صون مىا٣ٞت الخ٨ىمت ألامغٍُ٨ت .
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 .9ج٣ضم الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت ئلى هٓحرتها ألامغٍُ٨ت  ،ما جدخاج ئلُه مً مىاص
أولُت ومىاص هه ٠مهىٗت  ،والتي جخىٞغ في ًىٚؿالُٞا  ،وحصح في الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت.
 .9اؾخٗضاص الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت إلحغاء الدؿهُالث الالػمت للى٣ٟاث ألامغٍُ٨ت
التي ٢ض جدضر حغاء هظه الاجٟاُ٢ت (. )62
وفي الغاب٘ والٗكغًٍ مً حكغًٍ الثاوي  ، 9911بٗث جغومان بغؾاةل مخُاب٣ت
ئلى ٧ل مً  ،جىم ٦ىهالي  ،ومُالعص جاًض٦يـ  ، Millard Tydingsعةِـ لجىت
ال٣ىاث اإلاؿلخت بمجلـ الكُىر  ،وحىن ٧ي  ، John Keeعةِـ لجىت الكإون
الخاعحُت بمجلـ الىىاب  ،و٧اعُٞ ٫يؿىن  ، Carl Vinsonعةِـ لجىت ال٣ىاث
اإلاؿلخت بمجلـ الىىاب  ،وبٗض ان قغح لهم جغومان الٓغو ٝالا٢خهاصًت الهٗبت
ً
التي حٗاوي مجها ًىٚؿالُٞا  ،ازبرهم بأهه ٢غع اهٟا ١مبلٛا ٢ضعه ؾخت ٖكغ ملُىن
ً
صوالع  ،لخىٞحر الٛظاء لل٣ىاث اإلاؿلخت الُىٚؿالُٞت  ،مؿخسضما الهالخُاث التي
ً
مىدها له ٢اهىن الضٞإ اإلاكتر ٥لؿىت  9999وبهُٛخه اإلاٗضلت  ،مكحرا ئلى ان
هظه ألامىا ٫ؾِخم اؾخسضامها بك٩ل مإ٢ذ إلاىاحهت خالت الُىاعب في ًىٚؿالُٞا،
ً
ئلى ان ًخم اجساط اإلاؼٍض مً ؤلاحغاءاث مً ٢بل ال٨ىوٛغؽ  ،وأقاع أًًا ئلى أن
ألاػمت الؼعاُٖت في ًىٚؿالُٞا أيٟٗذ مً ٢ضعتها في الضٞإ ًٖ هٟؿها يض أي
ٖضوان ؾىُٞتي مدخمل(.)69
ووحه جغومان عؾالت أزغي في الخاؾ٘ والٗكغًٍ مً حكغًٍ الثاوي  ، 9911ئلى
أًٖاء ال٨ىوٛغؽ َ ،لب مجهم اإلاىا٣ٞت ٖلى ئعؾا ٫مؿاٖضاث ئياُٞت ئلى
ًىٚؿالُٞا بُ٣مت زماهُت وزالزحن ملُىن صوالع  ،وفي عؾالخه أ٦ض جغومان ٖلى أهمُت
الاؾخ٣ال ٫الُىٚؿالفي للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وخلٟائها ب٣ىله  " :ان اؾخمغاع
اؾخ٣الً ٫ىٚؿالُٞا له أهمُت ٦بحرة ألمً الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وقغ٧ائها في
مىٓمت خل ٠قما ٫ألاَلس ي  ،وئلى حمُ٘ الضو ٫اإلاغجبُت مٗها في الضٞإ اإلاكتر٥
يض زُغ الٗضوان الؿىُٞتي "  .وبٗض مىا٢كاث مُىلت احغاها مجلـ الكُىر
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ألامغٍ٩ي جم الخهىٍذ في الخاصي ٖكغ مً ٧اهىن ألاوٖ ، 9911 ٫لى ٢اهىن  ،ؾمذ
بمىحبه للغةِـ ألامغٍ٩ي أهٟا ١ما ال ًؼٍض ًٖ زمؿحن ملُىن صوالع ٦مؿاٖضاث
لُىٚؿالُٞا ٖ ،لى ان حؿخ ُ٘٣جل ٪ألامىا ٫مً الاٖخماصاث اإلاسههت إلاكغوٕ
ماعقا ، ٫وفي الثالث ٖكغ مً الكهغ هٟؿه  ،نىث مجلـ الىىاب ألامغٍ٩ي لهالح
ً
اإلاكغوٕ أًًا (.)69
وفي الؿاصؽ مً ٧اهىن الثاوي  ، 9919و ٘٢ألحن وهاةب عةِـ مجلـ الىػعاء
ً
ووػٍغ الخاعحُت الُىٚؿالفي ٧اعصًلج اجٟا٢ا في بلٛغاص  ،بكأن جىػَ٘ اإلاؿاٖضاث
الٛظاةُت ألامغٍُ٨ت ئلى ًىٚؿالُٞا ( ، )61جًمً الكغوٍ الاجُت :

ً
 .9ئُٖاء الضٖاًت ال٩املت ألهضا ٝاإلاؿاٖضاث التي ؾخ٣ضم و٣ٞا لهظا الاجٟا ، ١مً

٢بل الخ٨ىمخحن ألامغٍُ٨ت والُىٚؿالُٞت .
ّ
 .2ئن خ٨ىمت ًىٚؿالُٞا حؿمذ وحؿهل ٧ل ش يء لخغٍت جى٣ل اإلامثلحن ًٖ خ٨ىمت
ُ
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت صون ُ٢ىص  ،واإلاُٗىحن خؿب ألانى ٫لهظا الٛغى مً ٢بل
ؾٟحر الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت لضي ًىٚؿالُٞا  ،للمغا٢بت وؤلاقغاٖ ٝلى ج٣ضًم
اإلاؿاٖضاث  ،وج٣ضًم الخ٣اعٍغ ًٖ الاؾخالم والخىػَ٘ في ًىٚؿالُٞا للؿل٘ وٚحرها مً
اإلاؿاٖضاث اإلاخىٞغة بمىحب هظا الاجٟا.١
 .9جىٞغ الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت لخ٨ىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ٖملت
ًىٚؿالُٞا اإلادلُت التي ٢ض ج٨ىن مُلىبت مً ٢بل خ٨ىمت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
ً
لخلبُت ه٣ٟاتها في ًىٚؿالُٞا ألحل ئصاعة وحكُٛل بغهامج اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت و٣ٞا
لهظا الاجٟا. ١

ً
 .9الؿل٘ وٚحرها مً اإلاؿاٖضاث اإلاخاخت و٣ٞا لهظا الاجٟا ١والخجهحزاث اإلادكابهت
ً
اإلاىخجت مدلُا
أو اإلاؿخىعصة مً مهاصع زاعحُت ؾِخم جىػَٗها بك٩ل ٖاص ٫بحن قٗب ًىٚؿالُٞا
صون جمُحز
بؿبب الٗغ ١أو اإلاٗخ٣ض الؿُاس ي أو الضًني.
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ُ
 .1ج٣ضم الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت مبال ٜمالُت ٖىضما جخىٞغ لضيها أي ٖاةضاث هاججت
مً بُ٘ الؿل٘ اإلاخاخت  ،ألحل ج٣ضًم مؼٍض مً ؤلاٚازت لألشخام اإلادخاححن
وألاَٟا ،٫ألٚغاى ؤلاٚازت الخحرًت والُبُت أو لألٚغاى ألازغي التي ٢ض جخ٤ٟ
الخ٨ىمخان ٖلحها.
 .6جخسظ الخ٨ىمت الُىٚؿالُٞت حمُ٘ الخضابحر الا٢خهاصًت اإلاىاؾبت للخض مً
اخخُاحاث ؤلاٚازت  ،وحصج٘ ػٍاصة ؤلاهخاج وجىػَ٘ اإلاىاص الٛظاةُت في ًىٚؿالُٞا ،
والخ٣لُل مً زُغ خضور ه٣و في الٛظاء ممازل لخالت الُىاعب الخالُت في
اإلاؿخ٣بل (.)66
وبهظا اجطح صوع اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت  ،في الٗال٢اث الثىاةُت بحن الخ٨ىمخحن
ألامغٍُ٨ت والُىٚؿالُٞت  ،وم٘ اؾخمغاع التهضًض الؿىُُٞتي للىٓام الُىٚؿالفي ،
أنبذ ألازحر بداحت أ٦ثر ئلى اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت  ،وٖلى الغٚم مً
ً
جد ٟٔوجغصص الُىٚؿال ٝلُلب ألاؾلخت ألامغٍُ٨ت  ،ئال ّأنهم عضخىا أزحرا للىا،٘٢
وبظل٣ٞ ٪ض بضأث مغخلت أزغي مً الٗال٢اث الؿُاؾُت بحن الجاهبحن ٧ ،ان
للمؿاٖضاث الٗؿ٨غٍت ألامغٍُ٨ت  ،ألازغ ال٨بحر ٞحها .
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 ٧ــان للمؿ ــاٖضاث الا٢خه ــاصًت ألام غٍ ُ٨ــت ئل ــى ًىٚؿ ــالُٞا أهمُ ــت ٦بح ــر ف ــي جُ ــىٍغ
الٗال٢ــاث الثىاةُــت بــحن البلــضًً  ،ئط قــ٩لذ جلــ ٪اإلاؿــاٖضاث خل٣ــت الىنــل فــي جىزُــ٤
الٗال٢ــاث بــحن الخ٨ــىمخحن ألامغٍُ٨ــت والُىٚؿــالُٞت ٞ ،باليؿــبت لألزحــرة ٧اهــذ جدــاو٫
مـ ــً زـ ــال ٫خهـ ــىلها ٖلـ ــى الـ ــضٖم الا٢خهـ ــاصي ألامغٍ٩ـ ــي  ،اإلادآٞـ ــت ٖلـ ــى اؾـ ــخ٣اللها
وججاوػهــا للخهــاع الا٢خهــاصي الــظي ٞــغى ٖلحهــا مــً ال٨خلــت الكــغُ٢ت  ،فــي و٢ــذ ٧ــان
ً
ُٞــه الا٢خهــاص الُىٚؿــالفي ٌٗــاوي ٦ثحــرا والؾــُما بؿــبب مىؾــم الجٟــا ٝالــظي أنــاب
ًىٚؿــالُٞا زــالٖ ٫ــام  . 9911أمــا الىالًــاث اإلاخدــضة ألامغٍُ٨ــت ٣ٞــض هٓــغث ئلــى خاحــت
ًىٚؿـ ــالُٞا للمؿ ـ ــاٖضاث الا٢خه ـ ــاصًت بمث اب ـ ــت الٟغن ـ ــت اإلاىاؾ ـ ــبت م ـ ــً اح ـ ــل جد ُ٣ـ ــ٤
ألاهضا ٝألامغٍُ٨ت اإلاخمثلـت بخىؾـُ٘ الخالٞـاث والاوكـ٣ا٢اث صازـل ال٨خلـت الكـُىُٖت
مــً زــال ٫صٖمهــا لىٓــام جِخــى  ،بمٗنــى أزــغ لــم ً٨ــً هــض ٝالىالًــاث اإلاخدــضة الامغٍُ٨ــت
ً
مـ ـ ــً مؿـ ـ ــاٖضتها ا٢خهـ ـ ــاصًا لُىٚؿـ ـ ــالُٞا اإلادآٞـ ـ ــت ٖلـ ـ ــى الخ٨ىمـ ـ ــت الكـ ـ ــُىُٖت فـ ـ ــي
ًىٚؿ ــالُٞا  ،وئهم ــا اؾ ــخٛال ٫ألازح ــرة أصاة لخد ُ٣ــٚ ٤اًاته ــا ف ــي الخ ــغب الب ــاعصة  ،م ــً
زـال ٫ئزبـاث أن ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ـت ؾـى ٝج٣ــضم الـضٖم واإلاؿـاهضة ئلـى أي خ٨ىمـت جســغج
ًٖ ٞل ٪مىؾ٨ى وحؿاٖضها في جدضيها لل٨غملحن .
وٖلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــغٚم مـ ـ ـ ــً الـ ـ ـ ــضوع الىاضـ ـ ـ ــح للمؿـ ـ ـ ــاٖضاث الا٢خهـ ـ ـ ــاصًت ألامغٍُ٨ـ ـ ـ ــت ئلـ ـ ـ ــى
ًىٚؿ ــالُٞا  ،ف ــي اإلادا ٓٞــت ٖل ــى اؾ ــخ٣ال ٫ألازح ــرة م ــً حه ــت  ،وجىزُ ــ ٤الٗال ٢ــاث ب ــحن
ّ
البلــضًً مــً حهــت أزــغي  ،ئال أن جلــ ٪اإلاؿــاٖضاث لــم جم٨ــً الخ٨ىمــت ألامغٍُ٨ــت مــً
جد ُ٣ــٚ ٤اًاته ــا وأه ــضاٞها ُٞم ــا ًخٗل ــ ٤ب ــأن ج ٨ــىن الؿُاؾ ــت الخاعحُ ــت الُىٚؿ ــالُٞت
مىالُ ــت للمىا ٢ــ ٠ألامغٍ ُ٨ــت ف ــي الك ــإون وال ً٣ــاً ا الضولُ ــت  ،ئط خا ٓٞــذ الخ٨ىم ــت
الُىٚؿـ ـ ــالُٞت ٖلـ ـ ــى ؾُاؾـ ـ ــتها اإلاؿـ ـ ــخ٣لت ولـ ـ ــم جخـ ـ ــأزغ بمـ ـ ــا ٧اهـ ـ ــذ جدهـ ـ ــل ٖلُـ ـ ــه مـ ـ ــً
مؿاٖضاث ا٢خهاصًت أمغٍُ٨ت .

244

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08
اهلوامش

( )9ق٩لذ الاجٟاُ٢اث التي ٖ٣ضتها ًىٚؿالُٞا م٘ بٌٗ صو ٫أوعبا الكغُ٢ت  ،الٗامل
ألاهم في جىجغ الٗال٢اث بحن مىؾ٨ى وبلٛغاص  ،ئط وٗ٢ذ ًىٚؿالُٞا اجٟاُ٢ت نضا٢ت
ومؿاٖضاث مخباصلت م٘ ألباهُا في جمىػ  ، 9996ألخ٣تها باجٟاُ٢ت أزغي في حكغًٍ الثاوي
مً الٗام هٟؿه  ،ههذ ٖلى جيؿُ ٤الخُِ الا٢خهاصًت وئوكاء اجداص ٦مغ٧ي بحن
البلضًً ٦ ،ما وٗ٢ذ ًىٚؿالُٞا مٗاهضة نضا٢ت ومؿاٖضاث مخباصلت م٘ بلٛاعٍا ٖام
ً
حضا أن ًىٓغ ؾخالحن ئلى ًىٚؿالُٞا بٗحن الغٍبت والكّ ، ٪
وٖض
 ، 9997ومً الُبُعي
ً
جدغ٦ها هدى جىزُٖ ٤ال٢اتها بضو ٫البل٣ان زغوحا ًٖ الؿُاؾت الخاعحُت الخ٣لُضًت
لُىٚؿالُٞا زال ٫اإلاغخلت الؿاب٣ت  .ويمً الؿُا ١هٟؿه أصث الُمىخاث ؤلا٢لُمُت
لخِخى ئلى ػٍاصة الخال ٝب ِىه وبحن ؾخالحن ُٟٞ ،ما ًسو مؿألت جغَؿخا ٧ ،ان مى٠٢
ً
ّ ّ
ألازحر مخظبظبا ٟٞ ،ي البضاًت صٖم اإلاُالب الُىٚؿالُٞت بخل ٪اإلاىُ٣ت  ،ئال أن طل٪
الضٖم لم ٌؿخمغ ٞ ،بٗض أن وحض ؾخالحن أن الضو ٫الٛغبُت مهغة ٖلى ٖضم ئُٖاء
اةه بًم جغَؿخا  ،بضٖىي ججىب
جغَؿخا ئلى ًىٚؿالُٞا َ ،لب مً جِخى التراح٘ ًٖ اصٖ ِ
الضزى ٫في نغإ م٘ ال٣ىي الٛغبُت  .جدىلذ ألامىع بحن جِخى وؾخالحن ئلى نغإ

مخىام ٍبدلىٖ ٫ام  ، 9998ئلى الخض الظي عُٞ ٌٞه الاجداص الؿىُٞتي زُت جِخى الخمؿُت
ألاولى (  ، ) 9919 – 9997التي ٧ان بام٩انها جُىٍغ الىا ٘٢الهىاعي في ًىٚؿالُٞا والجهىى
بىاٗ٢ها الا٢خهاصي ًٖ َغٍ ٤ئوكاء الٗضًض مً اإلاكاعَ٘ وبىاء اإلاهاو٘ ؤلاهخاحُت في أهداء
ً
البالص اإلاسخلٟت  ،ئط أعاص ؾخالحن بضال مً طل ، ٪أن ج٨ىن ٢ضعة ًىٚؿالُٞا ؤلاهخاحُت ملبُت
الخخُاحاث ال٨خلت الكغُ٢ت .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ  :قغٍ ٠مدمض أخمض ٖبض
الجىاص ،الخُىع الؿُاس ي في ًىٚىؾالُٞا ( ، )9969 -9999أَغوخت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة،
حامٗت اإلاىُا ٧ ،لُت آلاصاب  ،مهغ  ، 2199 ،م . 969 – 961
( )2م٨خب الاؾخٗالماث الكُىعي  ،الظي جأؾـ في أًلىٖ ٫ام  ، 9997في أزىاء مإجمغ
ٖ٣ضجه ألاخؼاب الكُىُٖت في بىلىضا  ،وخًغ اإلاإجمغ ممثلى ألاخؼاب الكُىُٖت في الاجداص
الؿىُٞتي  ،وبىلىضا  ،وحكُ٨ىؾلىٞاُ٦ا  ،وهىٛاعٍا  ،وبلٛاعٍا  ،وعوماهُا  ،وٍىٚؿالُٞا ،
والخؼبحن الكُىُٖحن في ٞغوؿا وئًُالُا  ،وجلخهذ مهامه في جضُٖم الكُىُٖت في الٗالم ،

245

1827

مجلت آداب البصرة /العدد08

والخيؿُ ٤بحن أخؼابها  ،وحٗؼٍؼ الٗمل يض الغأؾمالُت  ،ومداولت ئؾ٣اَها  ،وحاء ٦غص ٗٞل
ٖلى بغوػ مكغوٕ ماعقاً . ٫ىٓغ  :ئًىاؽ ؾٗضي ٖبض هللا  ،الخغب الباعصة  ،صعاؾت
جاعٍسُت للٗال٢اث ألامغٍُ٨ت-الؿىُٞدُت  ، 9969-9991بٛضاص  ، 2191 ،م .929
(3) Quoted in : Lorraine M.Lees , The American Decision to
Assist Tito 1948-1949 , Oxford Journals, Diplomatic History ,
Vol. 2, Issue 4, U.S.A., October 1978 , p. 409.

()9قغٍ ٠مدمض أخمض ٖبض الجىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 969
َ
()1الغةِـ الثالث والثالزىن للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ِ ،ولض في مِؿىعي ٖام ، 9889
ً
وأنبذ هاةبا ٖجها في مجلـ الكُىر ٖام  ،9999وازخاعه عوػٞلذ إلاىهب هاةب الغةِـ ٖام
 ، 9999وزلٟه بٗض مماجه في الٗام الخاليّ .أًض ٨ٞغة ئوكاء ألامم اإلاخدضة  ،و٢غع اؾخسضام
ال٣ىبلت الظعٍت يض الُابان ٖام  ، 9991وهى ناخب مبضأ جغومان  ،الظي هض ٝئلى نُاهت
اإلاهالح والىٟىط ألامغٍ٩ي ومداعبت الكُىُٖت  ،وفي ٖهضه جبيذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
زُت ماعقا ٫إلٖاصة ئوٗاف ا٢خهاص أوعبا  ،وخل ٠الىاجى ٖام  9999إلا٣اومت الكُىُٖت
الضولُت ٞ .اػ في الاهخساباث الغةاؾُت ألامغٍُ٨ت لٗام  ، 9998وزال ٫مضة عةاؾخه أ٢دم بالصه
في الخغب ال٨ىعٍت  . 9919 – 9911جىفي ٖام  . 9972للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ٖ :بض
الىهاب الُ٨الي وآزغون  ،مىؾىٖت الؿُاؾت  ،ج ، 1 ٍ ، 9الضاع الٗغبُت للضعاؾاث
واليكغ  ،بحروث  ، 2119 ،م . 729 – 729
(6) Quoted in : Louis Gagné ,Repenser Les rapports Est - Ouest ,
Les États-Unis Face à la Yougoslavie de Tito (1948-1951) ,
Maître es Histoire Arts de , Université Laval , Quebec , 2010 ,
pp. 39 , 41 .
(7) The Chargé in Yugoslavia ( Reams) to the Secretary of State ,
Belgrade , June 29, 1948 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV , Footnote
2 , p. 1076 .

(٢ )8ؿم جم ئوكاؤه في ٖام  9997مً ٢بل حىعج ُ٦ىان بىاء ٖلى َلب مً وػٍغ الخاعحُت
حىعج ماعقا ، ٫و٧ان ٖمل هظا ال٣ؿم ً٣خهغ ٖلى جدلُل الؿُاؾاث واإلاىا ٠٢وئُٖاء
اإلاكىعة لىػٍغ الخاعحُت  .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ :
U.S. Department of State , Diplomacy in Action , Cited in : http://www.state.gOv/s/p/.
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(9) Paper Prepared by the Policy Planning Staff ,
Washington , June 30, 1948 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV ,
pp. 1079 - 1081 .
َ
(٢ )91اةض ٖؿ٨غي وؾُاس ي أمغٍ٩ي ِولض ٖام  . 9881قٛل مىهب عةِـ أع٧ان الجِل
ً
ألامغٍ٩ي َىا ٫مضة الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٦ ،ما أنبذ عةِؿا لهُئت ألاع٧ان اإلاكتر٦ت
ً
ألامغٍُ٨ت  ،و٧ان أًًا ًٖىا في هُئت ألاع٧ان اإلاكتر٦ت ألامغٍُ٨ت – البرًُاهُت ٦ ،ما جىلى
ً
مىهب وػٍغ الخاعحُت في ألاٖىام ( ، )9999 – 9997وأنبذ وػٍغا للضٞإ زالٖ ٫امي
( . )9919-9911جىفي ٖام  . 9919للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ  :عوحغ باع٦يؿً  ،مىؾىٖت
الخغب الخضًثت  ،جغحمت ؾمحر ٖبض الغخُم الجلبي  ،ج ، 2صاع اإلاأمىن للترحمت واليكغ ،
بٛضاص  ، 9991 ،م . 919 – 911
(11) Memorandum by the Secretary of State to the Secretary
of the Army (Royall) , Washington , July 7, 1948, Cited in :
F.R.U.S. , Vol. IV, Footnote 4 , p. 1087 .
( )92أنبذ حجم الخباص ٫الخجاعي بحن الاجداص الؿىُٞتي وٍىٚؿالُٞا ٖام ٌ 9999ك٩ل
ٖ 8/9ما ٧ان ٖلُه في ٖام  . 9998للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ  :قغٍ ٠مدمض أخمض ٖبض
الجىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م . 979
(13) The Ambassador in Yugoslavia ( Gannon) to the
Secretary of State , Belgrade , January 10, 1949 , Cited in :
F.R.U.S. , Eastern Europe ; The Soviet Union, 1949 , Vol. V,
United States Government Printing Office , Washington ,
1975 , pp. 854 - 855 .
ُ
َ
( )99صبلىماس ي أمغٍ٩ي ِ ،ولض ٖام  9899مً أب ئه٩لحزي وأم ٦ىضًت  .صعؽ ال٣اهىن في
مؿاٖض لىػٍغ اإلاالُت ألامغٍ٩ي ٖام  ، 9999وؾاهم ٖام 9997
حامٗت ًا ، ٫وقٛل مىهب
ٍ
في وي٘ مبضأ جغومان ٦ ،ما ٧ان مً بحن الظًً هُأوا لخىُٟظ مكغوٕ ماعقا ، ٫وأنبذ ٖام
ً
 9999وػٍغا للخاعحُت وب٣ي في هظا اإلاىهب ختى ٖام  ، 9919وزال ٫مضة وػاعجه جدمل م٘
الغةِـ جغومان مؿإولُت الضبلىماؾُت ألامغٍُ٨ت ُٞما ًخٗل ٤بالخل ٠ألاَلس ي ومداصزاث
الؿالم في ٦ىعٍا واإلاؿألت الهِىُت وئٖاصة حؿلُذ أإلااهُا  .جىفي ٖام  . 9979للمؼٍض مً
الخٟانُل ًىٓغ ٖ :بض الىهاب الُ٨الي وآزغون  ،اإلاهضع الؿاب ،٤ج  ، 9م . 18
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(15) Anne R. Pierce, Woodrow Wilson and Harry Truman:
mission and power in American foreign policy , London , 2003 ,
p. 221 .

َ
( )96صبلىماس ي أمغٍ٩ي ِولض ٖام  . 9891جسغج مً حامٗت بغٍيؿخىن ٖام  . 9997أنبذ
ً
مؿاٖضا لىػٍغ الخاعحُت ألامغٍُ٨ت للكإون ألاوعوبُت زال ٫الٗىام ٦ ، 9919-9999ما
قٛل مىهب ممثل الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت الضاةم لضي خل ٠الىاجى مً ٖام  9911ئلى
ٖام  . 9917جىفي بىىبت ٢لبُت في مانهاجً بىالًت هُىٍىعٖ ٥ام  . 9961للمؼٍض مً الخٟانُل
ًىٓغ :

Wikipedia , The Free Encyclopedia , Cited in :http://en.wikipedia.org
/wiki/George_Walbridge_Perkins,_Jr.

(ِ )97ول َض في مضًىت ٦ىمغوُٞدـ ال٨غواجُت في  7آطاع  . 9892وكأ في بِئت مً الٗىػ
والخغمان  ،و هظا ما صٗٞه ئلى جغ ٥الضعاؾت بٗض أن أههى صعاؾخه الابخضاةُت في ٢غٍخه لُٗمل
ً
ً
مؼاعٖا م٘ والضه  ،ومً زم ٖامال في مُٗم  ،ختى اهخهى به اإلاُا ٝللٗمل مُ٩اهُ٩ي .الخد٤
بالخضمت الٗؿ٨غٍت ٦جىضي في الجِل الىمؿاوي – اإلاجغي ٖام  ،9999واهخمى ئلى مضعؾت
يباٍ اله ، ٠وجسغج مجها بغجبت ٖغٍ ٠أو ، ٫وٖىضما اهضلٗذ الخغب الٗاإلاُت ألاولى ٖام
 ، 9999جم اؾغه وػج في ئخضي سجىن عوؾُا  ،وهىا ٥حٗلم الكُىُٖت وأٖخى٣ها  ،وبٗض

زغوحه مً السجً ٖاص ئلى بلضه وأؾـ هىا ٥الخؼب الكُىعي ٖام  ، 9999وٖىضما
ُ
ُ
أٖلىذ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٖام  9999واخخلذ ًىٚؿالُٞا مً ٢بل ٢ىاث اإلادىع ٖام
٢ ، 9999اص جِخى خغ٦ت اإلا٣اومت في الٗام هٟؿه  ،واؾخُإ ان ٌك٩ل خ٨ىمخه بٗض اهتهاء
الخغب ٖام ٖ . 9991اف خُاة خاٞلت بالىجاخاث ختى وٞاجه في الغاب٘ مً آًاع ٖام . 9981
للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ  :أؾُل مدمض ٖبُض ال٣غَص ي ،الخُىعاث الؿُاؾُت الضازلُت
في ًىٚؿالُٞا  ، 9991 – 9998عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ٧ ،لُت التربُت ألاؾاؾُت ،
الجامٗت اإلاؿدىهغٍت  ،بٛضاص  ، 2199 ،م .919
(18) Cited in : Srdan Grbic , Denouncing Stalin, but practising
Stalinism: Two aspects of the Yugoslav Case , Faculty of
Philosophy , University of Zagreb , N.D., p. 4 .
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(19) Nick Ceh , Under the Iron Heel of Western Financial
Institutions: The Collapse of Communist Yugoslavia , Journal
Saber and Scroll , Vol. 4 , Issue 1 Winter 2015, U.S.A., P. 74 .

( )21الغةِـ الثالث والثالزىن للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت  ،ولض في مِؿىعي ٖام ، 9889
ً
وأنبذ هاةبا ٖجها في مجلـ الكُىر ٖام  ،9999وازخاعه عوػٞلذ إلاىهب هاةب الغةِـ ٖام
 ، 9999وزلٟه بٗض مماجه في الٗام الخاليّ .أًض ٨ٞغة ئوكاء ألامم اإلاخدضة  ،و٢غع اؾخسضام
ال٣ىبلت الظعٍت يض الُابان ٖام  ، 9991وهى ناخب مبضأ جغومان  ،الظي هض ٝئلى نُاهت
اإلاهالح والىٟىط ألامغٍ٩ي ومداعبت الكُىُٖت  ،وفي ٖهضه جبيذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
زُت ماعقا ٫إلٖاصة ئوٗاف ا٢خهاص أوعبا  ،وخل ٠الىاجى ٖام  9999إلا٣اومت الكُىُٖت
الضولُت ٞ .اػ في الاهخساباث الغةاؾُت ألامغٍُ٨ت لٗام  ، 9998وزال ٫مضة عةاؾخه أ٢دم بالصه
في الخغب ال٨ىعٍت  . 9919 – 9911جىفي ٖام  . 9972للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ٖ :بض
الىهاب الُ٨الي وآزغون ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ج  ، 9م .729 – 729
(21) Cited in : Marko Grdešić , Does Each Regime Get the
Critical Juncture it Deserves Yugoslavia in 1948 and 1988 ,
University of Wisconsin Madison , U.S.A. , N.D., P. 6.

( )22مجمىٖت مً ألا٩ٞاع واإلاماعؾاث التي ٢ام بها جِخى في الؿُاؾخحن الضازلُت والخاعحُت،
و٢ض ْهغ هظا اإلاهُلح ٖلى ازغ الخال ٝالظي وكب بحن الؿىُٞذ والُىٚؿالٖ ٝام
 ،9998واؾخسضمه ال٣اصة الؿىُٞذ لىٗذ الكُىُٖت الُىٚؿالُٞت بالتراحُٗت  ،وما لبث
لهظا اإلاهُلح أن جىؾ٘ لِكمل الخُاعاث الكُىُٖت التي هاصث بخٗضص الُغ ١ئلى الاقتراُ٦ت،
ويغوعة الخٟاّ ٖلى الاؾخ٣اللُت الىَىُت للخغ٧اث الكُىُٖت  .ومً أهم ما هاصث به
الخِخىٍت ٖلى الهُٗض الخاعجي ٖ ،ضم اجبإ مىؾ٨ى بك٩ل ٚحر مضعوؽ  ،وجبني ؾُاؾت
مؿخ٣لت ًٖ ؾُاؾت الاجداص الؿىُٞتي  ،وؾلى ٥ؾُاؾت الخُاص في الهغإ بحن
اإلاٗؿ٨غًٍ الكغقي والٛغبي  .اما صازلُا ٣ٞض آمىذ الخِخىٍت  ،باٖخماص مبضأ ئصاعة الٗما٫
الظاجُت للمهاو٘  ،والابخٗاص ًٖ مهاصعة ال ُ٘٣الؼعاُٖت الهٛحرة  ،والٗمل بمبضأ
الالمغ٦ؼٍت في الخ٨م  .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ٖ :بض الىهاب الُ٨الي وآزغون  ،اإلاهضع
الؿاب ، ٤ج  ، 9م . 896 – 891
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( )29مهُلح اؾخسضمخه ألاخؼاب الكُىُٖت للضاللت ٖلى ألاهٓمت الؿُاؾُت الجضًضة التي
ْهغث في أوعبا الكغُ٢ت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت  ،وولضث الضًم٣غاَُاث الكٗبُت ازغ
خغ٦ت اإلا٣اومت التي ٢اصتها ألاخؼاب الكُىُٖت يض الىاػٍت  ،ومغث بمغخلخحن  ،اإلاغخلت ألاولى
وصامذ ختى ٖام  ،9916و٧اهذ هظه ألاهٓمت جدب٘ الىمىطج الاقترا٧ي الؿىُٞتي  ،أما اإلاغخلت
الثاهُت وٞحها بضأث ٧ل صولت جدب٘ ؾُاؾت جخ ٤ٟم٘ واٗ٢ها ال٣ىمي الخام بها ً .ىٓغ :
ٞالصًمحر جِؿماهُاهى  ،جاعٍش أوعبا الكغُ٢ت  ،جغحمت أمل عواف  ،ال٣اهغة  ،9996 ،م . 61
(24) Anne R. Pierce, Woodrow Wilson and Harry Truman:
mission and power in American foreign policy , London , 2003 ,
p. 221 .
(25)Allen Jerome Shafran , United States aid policy toward
Yugoslavia, 1948-1953 : a study of American foreign policy in
transition , A Thesis for the Degree Master of Arts , Ohio
University , Ohio , 1963 , pp. 39 – 40 ; Levent İsyar , Containing
Tito : U.S. and Soviet Policies Towards Yugoslavia and the
Balkans 1945 – 1955 , thesis Master , The Institute of Economics
and Social Sciences , Bilkent University ,Ankara, 2005 , p. 79 .

ً
( )26صبلىماس ي أمغٍ٩ي ولض ٖام ٖ . 9891مل زال ٫الخغب الٗاإلاُت الثاهُت مؿاٖضا لغةِـ

٢ؿم قإون حىىب أوعبا في وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت  ،وقٛل مىهب ؾٟحر الىالًاث
ً
ً
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ئلى ًىٚؿالُٞا مىظ ٖام  ، 9997وأنبذ وػٍغا مٟىيا في ؾىعٍا زال٫
ً
ٖامي  ، 9912 – 9911وؾٟحرا في البرحٛا ٫مىظ ٖام  9912ختى ٖام  ، 9919وزال ٫طل٪
ً
الٗام أنبذ ؾٟحرا لخ٨ىمخه في الُىهان وب٣ي ٦ظل ٪ختى ٖام  ، 9916وبدلى ٫جل ٪الؿىت
٧ان ٢ض قٛل مىهب الؿٟحر ألامغٍ٩ي في اإلاٛغب ختى ٖام  . 9918جىفي ٖام  . 9962للمؼٍض
مً الخٟانُل ًىٓغ :
Wikipedia , The Free Encyclopedia , Cited in : http://en.wikipedia.org
/wiki/Cavendish_ W._Cannon.

( )27ولض في صوعهام بىالًت هىعر ٧اعوالًىا ٖام  . 9919خهل ٖلى قهاصة اإلااحؿخحر في
الٗال٢اث الضولُت مً حامٗت هاعٞاعص ٖام  . 9929بضأ مؿحرجه الضبلىماؾُت ٖام 9991
ً
ً
ٖىضما ٖمل هاةبا لل٣ىهل ألامغٍ٩ي في حاماً٩ا  ،وفي ٖام  9999أنبذ هاةبا لل٣ىهل
ً
ألامغٍ٩ي في قىٛهاي ٦ ،ما أنبذ هاةبا لل٣ىهل ألامغٍ٩ي في الُىهان ٖام  ، 9999وبٗض ٖامحن
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جم حُِٗىه بمىهب ال٣ىهل ألامغٍ٩ي في ال٣اهغة  ،واؾخمغ في طل ٪اإلاىهب ختى ٖام 9998
ٖىضما ٖاص ئلى واقىًُ للٗمل في ٢ؿم الكغ ١ألاوؾِ في وػاعة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت .
ً
أنبذ ؾٟحرا للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في ئًغان زال ٫ألاٖىام  ، 9998 – 9996زم قٛل
ً
مىهب مؿاٖضا لىػٍغ الخاعحُت ألامغٍُ٨ت للكإون الٗامت زالٖ ٫امي ، 9999 – 9998
ً
بٗضها أنبذ ؾٟحرا للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت في ًىٚىؾالُٞا زال ٫ألاٖىام ،9919-9999
زم قٛل مىهب الؿٟحر ألامغٍ٩ي في هِبا ٫والهىض زال ٫ألاٖىام  ،9911-9919وزالٖ ٫امي
 9917 - 9916أنبذ الؿٟحر ألامغٍ٩ي في الُىهان  ،وفي ٖام  9917قٛل مىهب مضًغ و٧الت
ؤلاٖالم ألامغٍُ٨ت لٛاًت ٖام  . 9961جىفي ٖام  . 9971للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ :
Sharon E. Knapp , encyclopedia NCpedia , Allen, George
Venable , Cited in : http://ncpedia.org/biography/allen-georgevenable.
(28) Cited in : Coleman Armstrong Mehta , A Rat Hole to be
Watched ? CIA Analyses of the Tito-Stalin Split, 1948-1950 , A
Thesis Submitted to the Graduate Faculty of North Carolina
State University in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Master of Arts History , Raleigh , 2005 , pp. 97 – 99
(29) Memorandum of Conversation, by Mr. Thomas F. Power,
Jr., Deputy Secretary-General of the United States Delegation ,
New York , October 20, 1949 , Cited in : F.R.U.S. , The United
Nations; The Western Hemisphere, 1949 , Vol. II, United States
Government Printing Office , Washington , 1976 , pp. 280 - 281 .

( )91ج ٘٣جغَؿخا في قبه حؼٍغة البل٣ان  ،قما ٫قغ ١ئًُالُا  ،وجُل ٖلى الؿاخل الكغقي
لبدغ ألاصعٍاجُ . ٪ومىظ أوازغ ال٣غن الثامً ٖكغ اإلاُالصي وختى نهاًت الخغب الٗاإلاُت ألاولى
٧ ،اهذ جغَؿخا جابٗت ئلى ئمبراَىعٍت الىمؿا واإلاجغ  ،واؾخُإ خ٩ام آ ٫هابؿبىع ٙجُىٍغ
مُىائها لُهبذ مً أهم اإلاىاوئ في أوعبا  ،و٢ض أصي اػصهاع الخغ٦ت الخجاعٍت في اإلاضًىت ئلى
حظب الٗضًض مً ال٣ىمُاث ئلحها  ،مجها ؤلاًُالُت والؿلىُٞيُت وال٨غواجُت والغوماهُت
ً
ً
وٚحرها  ،وبمغوع الى٢ذ أنبدذ جغَؿخا جًم زلُُا مخىىٖا مً الؿ٩ان  ،وبٗض انهُاع
ئمبراَىعٍه الىمؿا واإلاجغ ٖ٣ب الخغب الٗاإلاُت ألاولى  ،اخخلذ ئًُالُا مضًىت جغَؿخا  ،وفي
هِؿان  9991ج٣ضمذ ال٣ىاث الُىٚؿالُٞت واخخلذ مٗٓم مضًىت جغَؿخا  ،بِىما اخخلذ
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ال٣ىاث ألامغٍُ٨ت والبرًُاهُت ما جب٣ى مً اإلاضًىت  ،و٢ض َالب جِخى ٢ىاث الخلٟاء حؿلُمه
ّ ّ
ّ
ألاعاض ي الىاٗ٢ت جدذ ؾُُغتهم بضٖىي أن ال٨ثحر مً ؾ٩انها هم ؾلىُٞيُىن  ،ئال أن جل٪
َ
اإلاُالب لم جدٔ بال٣بى ٫مً لضن خ٨ىمتي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا  ،وبٗض
اإلاباخثاث بحن الخ٨ىماث الثالزت جم الخىٖ ُ٘٢لى اجٟا ١في بلٛغاص في  9خؼٍغان  9991حغي
ً
ً
بمىحبه اوسخاب ال٣ىاث الُىٚؿالُٞت ًٖ مضًىت جغَؿخا  ،و٧ان طل ٪خال مإ٢خا للمك٩لت
ئلى أن ًخم الخىنل ئلى خل نهاتي زال ٫مإجمغ الؿالم ال٣اصم  .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ:
Bogdan C. Novak , American policy toward the Slovenes in Trieste
1941-1974 , Slovene Studies Journal , New York, 1977 , pp. 1-6.

( )99بضأث الخغب ألاهلُت في الُىهان ٖام  9996بحن حِل الخ٨ىمت الُىهاهُت اإلاضٖىمت
مً الىالًاث واإلاخدضة ألامغٍُ٨ت وبغٍُاهُا مً حهت وبحن الٗهاباث الكُىُٖت اإلاضٖىمت مً
ًىٚىؾالُٞا وألباهُا وبلٛاعٍا مً حهت أزغي  ،و٧اهذ الىدُجت هؼٍمت اإلاخمغصًً الكُىُٖحن
مً ٢بل ال٣ىاث الخ٨ىمُت  .للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ  :عٚض ٖبض الىهاب هٟاوة  ،مى٠٢
الضو ٫ال٨بري مً الخغب ألاهلُت في الُىهان  ، 9999 – 9996مجلت آصاب البهغة  ،الٗضص
 ، 99لؿىت  ، 2117م . 979 – 917
(32) Report by the National Security Council to the President ,
Washington , November 17, 1949 , Cited in : F.R.U.S., Central
and Eastern Europe ;The Soviet Union, 1950 , Vol. IV , United
States Government Printing Office , Washington , 1980 , pp. 1342
- 1343 .

( )99ولض في اهام في ُٞدىام الىؾُى ٖام  . 9891ؾاٞغ ئلى لىضن ٖام  ، 9999وفي نهاًت
الخغب الٗاإلاُت ألاولى اؾخ٣غ في ٞغوؿا وؾاهم في جأؾِـ الخؼب الكُىعي الٟغوس ي  ،وفي
ٖام  9929ؾاٞغ ئلى مىؾ٨ى والخد ٤بالجامٗت الكُىُٖت لكُٛلت الكغ ، ١وبٗضها عخل ئلى
ً
الهحن وازظ ًىٓم أبىاء وَىه وٍضعبهم جمهُضا لخىى خغب يض الاخخال ٫ألاحىبي  ،وفي
ٖام  9991أؾـ الخؼب الكُىعي للهىض الهِىُت  ،وزال ٫الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ق٩ل
خغ٦ت اإلا٣اومت يض الاخخال ٫الُاباوي  -الٟغوس ي لُٟدىام  ، ،وفي نهاًت الخغب أٖلً ًٖ ُ٢ام
حمهىعٍت ُٞدىام الضًم٣غاَُت  .جىفي ٖام  .9969للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ ٖ :بض الىهاب
الُ٨الي وآزغون  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ج ، 7م . 981 – 979
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(34) The Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia ,
Washington , February 7, 1950 , Cited in : F.R.U.S ., , Vol.
IV, pp. 1365 - 1366 .
(35) The Ambassador in Yugoslavia ( Allen) to the Secretary
of State , Belgrade , February 19, 1950 , Cited in : F.R.U.S. ,
Vol. IV , pp. 1370 - 1371 .
(36) The Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia ,
Washington , February 7, 1950 , Cited in : F.R.U.S ., Vol. IV
, pp. 1365 - 1366 , Note 3 .
1  الظي أٖلً في٫ُت حىعج ماعقا٨ٍ) ُؾمي بهظا الاؾم وؿبت ئلى وػٍغ الخاعحُت ألامغ97(
ُ٘خهاصي ئلى حم٢ضم الضٖم الا٣ جٝىمخه ؾى٨ بأن خ، غصٞ مً حامٗت هاع، 9997 خؼٍغان
ّ
ُت٣ اإلاخل٫ترهت بخٗاون الضو٣ اإلاؿاٖضاث م٪ىن جل٨ ئال أهه اقترٍ أن ج،  أوعبا٫صو
ً
. ُت٨ٍابت ألامغ٢اهُاتها جدذ الغ٩ وأن جً٘ بُاها بمىاعصها وئم، ُما بُجهاٞ للمؿاٖضاث
:انُل ًىٓغٟللمؼٍض مً الخ
George F. Kennan , Memoirs, 1925-1950 ,U.S.A.,1967, pp. 325 353 ;

 م، 9999 ،  بحروث، 9ٍ ، ًٍغن الٗكغ٣ جُىع ألاخضار الضولُت في ال، عٍاى الهمض
 ؛962 – 961
Eliot Sorel , Pier Carlo Padoan , The Marshall Plan Lessons
Learned for the 21st Century , France , 2008 , pp. 5 – 6

(38) The Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia , Washington , March
11, 1950 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV , pp. 1385 - 1386 .
. 982  م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  مدمض أخمض ٖبض الجىاص٠ٍ) قغ99(
(40) The Acting Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia ,
Washington , May 15, 1950 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV , p.
1416 .
(41) The Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia ,
Washington , May 5, 1950 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV , pp.
1413 - 1414 .
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()92ولض في البىؾىت والهغؾٖ ٪ام  . 9911صعؽ الخ٣ى ١في ٧لُت ػٚغب  ،واهًم زال٫
صعاؾخه ئلى الخؼب الكُىعي الُىٚؿالفي ٖام  . 9921وبٗض اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت
ً
ٖام  9991اهًم ئلى وػاعة الخاعحُت الُىٚؿالُٞت ٖام  ، 9997ئط قٛل مىهب عةِؿا
ً
ألخض ألا٢ؿام في الىػاعة  ،زم انبذ هاةبا لىػٍغ الخاعحُت الُىٚؿالُٞت ٖام  .9911اهخسب
ً
ًٖىا في اللجىت اإلاغ٦ؼٍت للخؼب الكُىعي الُىٚؿالفي ٖام  . 9918جىفي في بلٛغاص ٖام
 . 9989للمؼٍض مً الخٟانُل ًىٓغ Wikipedia , The Free Encyclopedia , Cited in : :
http://sr.wikipedia.org/wiki/Срђа_Прица.
(43) The Ambassador in Yugoslavia ( Allen) to the Secretary of
State , Belgrade , May 8, 1950 , Cited in : F.R.U.S. , Vol. IV ,
p.1414.
(44)Lorraine M.Lees , Keeping Tito Afloat: the United States ,
Yugoslavia , and the Cold War, The Pennsylvania State
University , 1997, p. 84 .

(٧ )91اهذ قبه الجؼٍغة ال٨ىعٍت م٣ؿمت ئلى حؼةحن قمالي وحىىبي ،الجؼء الكمالي ً٘٣
جدذ ؾُُغة الاجداص الؿىُٞتي  ،والجؼء الجىىبي زاي٘ لؿُُغة ألامم اإلاخدضة بُ٣اصة
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