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  مل��:

ُتَع�ُّ ق�ــــــــــ�ة ال�ح�ة األل�ان�ة أح� ال��اور ال�ئ��ــــــــــ�ة لل�ــــــــــ�اع العال�ي في ف��ة ال��ب 

الـ�اردة ب�� ال�ع�ــــــــــــــ���� الغ��ي وال�ــــــــــــــ�قي، تـل� الق�ـــــــــــــــ�ة ال�ي ُعـق�ت م� أجلـها عـ�ـی� م� 

ف��ای� )   ١٨  -ی�ـــای�    ٢٥ال��ت��ات الـــ�ول�ـــة، وم�هـــا م�ت�� ب�ل�� ال��ـــاعي خالل الف��ة (  

ــة هـ�ا ال��ت�� ��ـاـلة م� حـاالت ال�ــــــــــــــ�اع م، وم� هـ�ا ال١٩٥٤ ���ل� جـاءت أه�ـ�ة دراســــــــــــ

ال��ف��ي الغ��ي ت�اه ق��ة ت�ح�� أل�ان�ا، وته�ف ه�ه ال�راسة إلى إلقاء ال��ء على ال��اقف 

  .ال���لفة ال�ي �ه�ت خالل م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ت�اه ق��ة ت�ح�� أل�ان�ا

��، ��ا أ�ه�ت ال�راسـة رد فعل االت�اد  أوضـ�� ال�راسـة ����ة اإلع�اد له�ا ال��تولق� 

ال�ــــ�ف��ي ت�اه ال�ق��حات ال�ي تق�م� بها الق�� الغ���ة م��لة في ال��ــــ�وع ال����اني إلعادة  

ت�ح�� أل�ان�ا، و��� تعامل الغ�ب مع ال�ق��حات ال�ـ�ف���ة ت�اه ق�ـ�ة ال�ح�ة األل�ان�ة خالل 

ق�رة ال�فاوض ال��ف��ي على ال�خ�ل في   جل�ات ال��ت�� ال��ع�دة، ��ا أ�ه�ت ال�راسة م��

ــل�ة، واله�وب م�  ــ��� و��عاده� ع� الق�ــــــ�ة األصــــ ــ��� ال�اضــــ الق�ــــــا�ا الف���ة؛ وذل� ل��ــــ

لل��ت��، وهي ق��ة ت�ح�� أل�ان�ا، وفي   ال�ئ���ةاإلجا�ة ع� األس�لة ال���وحة ح�ل الق��ة  

ــ ــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��اعي م�اًال واضــ ــ�ف��ي الغ��ي ح�ل ال�ها�ة أث��� ال�راســ ــ�اع ال�ــ ً�ا لل�ــ

  ق��ة ال�ح�ة األل�ان�ة.

  ال�ل�ات ال�الة:

 –ال�ال�ــات ال���ــ�ة األم����ــة    –ب���ــان�ــا    –ال��ب ال�ــاردة    –أل�ــان�ــا    –م�ت�� ب�ل��  

  ف�ن�ا. –االت�اد ال��ف��ي 
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Berlin Quadruple Conference ( January 25th – February 18th  
1954. 

"A Study of Soviet – Western Dispute over The Reunification of 
Germany" 

Abstract: 
 
The reunification of Germany is regarded as one of the pivotal 

issues for the global conflict during the Cold War between the Western 
and Eastern camps. Many international conferences were held to discuss 
this issue, most notably Berlin Big Four conference held during the 
period (January 25th – February 18th) 1954. From this perspective, it 
has become particularly important to study Soviet-Western dispute over 
the reunification of Germany, This study aims to shed light on the 
different positions that emerged during the Berlin Quartet conference 
regarding the issue of German unification. 

The study points out the preparations made for this conference and 
shows the Soviet Union response towards the proposals made by the 
British project of the Western powers to reunify Germany as well as how 
the West dealt with Soviet proposals regarding the issue of German 
Reunification during the multiple conference sessions. Also, the study 
shows the ability of Soviet negotiator to get lost into side issues to 
distract the attendees and steer clear of the main case, namely 
Reunification of Germany, evading answering questions related to it. 
Finally, the study proves that Berlin Big Four conference stands out as 
a stark example of the Western-Soviet dispute over German 
Reunification. 

 
Key words: 
 Berlin Conference - Germany - Cold War - Britain - United States 

of America - Soviet Union - France. 
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  مق�مة: 

م�ل� ق�ـ�ة ال�ح�ة األل�ان�ة حالة م� حاالت ال�ـ�اع ب�� ال�ع�ـ���� الغ��ي وال�ـ�قي، 

ــاـ�ا ال�ي ســــــــــــــ���ت على م�حـلة ال��ب الـ�اردة ب�� الف��ق��، تـل�  ـبل �ـاـن� إحـ�� أه� الق�ــــــــــــ

ــ�ق، وم�ها م�ت��  الق�ـــــ�ة ال�ي ُعق�ت م� أجلها ع�ی� م� ال��ت��ات ال�ول�ة ب�� الغ�ب وال�ـــ

وال�� ح�ــــــ�ه وزراء خارج�ة  م،  ١٩٥٤ف��ای� )   ١٨  -ی�ای�    ٢٥ل الف��ة ( ب�ل�� ال��اعي خال

ــا واالت�ـاد ال�ــــــــــــــ�ف��ي، وقـ� أ�ه� هـ�ا   كـٍل م� ال�ال�ـات ال���ـ�ة األم����ـة و����ـان�ـا وف�ن�ــــــــــــ

  .ال��ت�� م�� ال��اع ال��ج�د ب�� الغ�ب وال��ق ت�اه ه�ه الق��ة

لفة ال�ي �ه�ت خالل م�ت�� إلقاء ال�ــــــــــــ�ء على ال��اقف ال��� ت�اول ه�ه ال�راســــــــة

ب�ل�� ال��ـاعي ت�ـاه ق�ــــــــــــــ�ـة ت�ح�ـ� أل�ـان�ـا، وذلـ� م� خالل عـ�ة م�ـاور م�هـا: أوًال : ����ـة  

ــة ال�ق��حـات ال�ي تقـ�مـ� بهـا الق�� الغ���ـة م��ـلة في  اإلعـ�اد لهـ�ا ال��ت��، وثـان�هـا : دراســــــــــــ

ات ال�ـــــــــ�ف���ة خالل ه�ا ال��ـــــــــ�وع ال����اني إلعادة ت�ح�� أل�ان�ا، وثال�ها : دراســـــــــة ال�ق��ح

ال��ت��، وفي نها�ة م�ت�� ب�ل�� أث��� ه�ه ال��اور م�� ال�الف ب�� الق�� الغ���ة واالت�اد 

  ال��ف��ي، وم�� ت��� �ل ف��� ب�أ�ه ت�اه ق��ة ال�ح�ة األل�ان�ة.

ماذا �ان رد فعل الغ�ب ت�اه    ت�اول ال�راســـــة اإلجا�ة ع� ع�د م� ال��ـــــاؤالت م�ها:

ــ�ع� الغ�ب ل��اجهة االت�اد  م�افقة اال ــ�ف��ي على عق� م�ل ه�ا ال��ت��؟ ��� اســـــــــ ت�اد ال�ـــــــــ

ــ��اع   ــ�ف��ي في ه�ا ال��ت��؟ هل اتف� الغ�ب على م�قف واح� في ه�ا ال��ت��؟ هل اســـ ال�ـــ

االت�اد ال�ـ�ف��ي ب� ال�الف ب�� الق�� الغ���ة ت�اه ق�ـ�ة ال�ح�ة األل�ان�ة في ه�ا ال��ت��؟ 

غ�ب في الق�ــــــــــاء على م�ل ه�ه ال��اوالت ال�ــــــــــ�ف���ة. هل ن�ح وز�� و�لى أ� م�� ن�ح ال

خارج�ة ب���ان�ا في إق�اع م�ل�ت�ف وز�� خارج�ة االت�اد ال�ـ�ف��ي ���ـ�وع ال�ح�ة ال�� تق�م  

�ه خالل جل�ــــــات ال��ت��؟ ��� تعامل الغ�ب مع ال�ق��حات ال�ــــــ�ف���ة ت�اه ق�ــــــ�ة ال�ح�ة 

�دة؟ ما رد فعل أل�ان�ا الغ���ة على ال�ق��حات ال�ـــــــ�ف���ة  األل�ان�ة في جل�ـــــــات ال��ت�� ال��ع

خالل جل�ــــــــات ال��ت��؟ ��� ســــــــان�ت ح��مة أل�ان�ا ال�ــــــــ���ة ال�ق��حات ال�ــــــــ�ف���ة خالل 

  ال��ت��؟.

وق� اع���ت ال�راســـــــــــة ب�رجة رئ��ـــــــــــة على م���عة ����ة م� ال�ثائ� غ�� ال���ـــــــــــ�رة  

ــ��ة ال��دع ــة وثائ� وزارة ال�ارج�ة ال��ـــــــــ ــ��ة �القاه�ة، وال�ي و��اصـــــــــ ة ب�ار ال�ثائ� ال��ـــــــــ

ــات ال��ت��، وأوضــــــــ�� م�اقف ال�ول األر�ع خالل ه�ا  ــ�ل ال���� م� جل�ــــــ رصــــــــ�ت تفاصــــــ
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ال��ت��؛ ��ا اع���ت ال�راسة على م���عة ����ة م� ال�ثائ� األم����ة ال�ي ت��ل� في وثائ�  

، Foreign Relations of the United States ( F.R.U.S )وزارة ال�ارج�ة األم����ة  

ــات ال��ت��، ��ا َأَفَاَد ال�اح� م� وثائ� م�ل� ال�زراء  ــ�ل د��قة ل�ل�ـــ وال�ي أوضـــــ�� تفاصـــ

ــائــل العل��ــة الع���ــة Cabinet Conclusionsال����ــاني   ، إلى جــانــ� م���عــة م� ال�ســـــــــــــ

�اث  واألج���ة، وم���عة م� ال��اجع العل��ة الع���ة واألج���ة، إضــــافة إلى م���عة م� األ�

  العل��ة الع���ة واألج���ة ال����رة في ال��الت العل��ة.

  تق��� أل�ان�ا:  -

، وما ل�� أن )١(م وضــع ال�لفاء ی�ه� عل�ها١٩٤٥عق� اســ��ــالم أل�ان�ا في مای� عام  

في ف��ة ما �ع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة م�ــــــــــــــ�الت خ���ة ب�� ال�لفاء، و�ان   هاأثار م�ــــــــــــــ�ق�ل

ه� أول م� أثار ه�ه الق�ــــــــــــ�ة ح�� أك� على إم�ان�ة اســــــــــــ�عادة أل�ان�ا   Stalin  )٢(ســــــــــــ�ال��

، على ح�� أك� )٣(أشـــار إلى ضـــ�ورة تق�ـــ��هافال��ح�ة لق�تها في غ�ـــ�ن خ��ـــة ع�ـــ� عاما  

على أن م�ــــــــــــ�� أل�ان�ا ه� ال��ــــــــــــ�لة ال�����ة   ulleCharles De Ga )٤(شــــــــــــارل د���ل

  .)٥(لل��ن 

ــ�هاعق� ذل�   ــ��� في   م�ا��إلى أر�ع   ال�لفاء ق�ـــــ اح�الل ت�ًعا لل�ج�د األج��ي الع�ـــــ

، أمـا ب���ـان�ـا  ةال�����ـ  ال���قـةعلى   األم����ـة  ح�ـ� ســــــــــــــ���ت ال�ال�ـات ال���ـ�ةكـل ق�ـاع؛  

ح�� ســ���   على،  ةالغ���  ال���قة، ��ا ســ���ت ف�ن�ــا على ةال�ــ�ال�  ال���قةف�ــ���ت على 

ــ���  ال���قةاالت�اد ال�ــــ�ف��ي على   ــ�� ، ��ا قُ )٦(ةال�ــ إلى أر�عة ب�� ال�لفاء م�ی�ة ب�ل��   )٧(�ــ

فاخ�� االت�اد ال�ـــــــــــ�ف��ي �الق�اع ال�ـــــــــــ�قي م�ها، على ح�� اخ��ـــــــــــ� �ل م� ق�اعات،  

، ��ا اتف� ال���ع على ت�ـــ��ل )٨(ا �الق�اع الغ��يال�ال�ات ال����ة األم����ة و����ان�ا وف�ن�ـــ

ــ�   ــ��ك ���ا ب��ه� ت�ــــــــــ�� ق�اراته على ال�ول األر�ع، وأن �قام م�ل� م�اثل ��ــــــــ م�ل� م�ــــــــ

  .)٩(م��و�ي ال�ول األر�ع لإلش�اف على م�ی�ة ب�ل��

ال��ب ُتَع�ُّ الق�ــــــــ�ة األل�ان�ة أح� ال��اور ال�ئ��ــــــــ�ة لل�ــــــــ�اع العال�ي في ف��ة ما �ع� 

ــ��ا ون���ة لل��ب  )١٠(العال��ة ال�ان�ة ؛ ح�� أج�ع� اآلراء على اع��ار ال��ـــــــــ�لة األل�ان�ة ســـــــ

ــ�ً�ا ل���راتها؛ إذ ت��ــــــــ� �ل ق��  ــاع� ج�الت ال��ب    –ال�اردة في آن واح� وت��ــــــ مع ت�ــــــ

�ــال��ء الــ�� اخ�� �ــه م� أل�ــان�ــا جــاعال م�ــه خ�ــا دفــا��ــا م�قــ�مــا ���ي ن�ــامــه    –ال�ــاردة  

�ج��ه وال�ول ال�ا�عة له، و�ان االت�اد ال�ـــ�ف��ي ســـ�اقا في ه�ا ال��ـــ�ص؛ فع�ل على وأی�ی�ل
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ــاد�ة م�الفا ب�ل�  ــي م� ال�اح�ة االق��ـــ ــ��اكي ال�ار��ـــ ــ���ة ال�ا�ع االشـــ ــاب ال���قة ال�ـــ إك�ـــ

ال��امه ��عاملة أل�ان�ا ��ــــــــ���ها ��ح�ة اق��ــــــــاد�ة م��املة؛ ل�ا ق�ر الغ�ب م� ناح��ه ت�ح�� 

  .)١١(له في أل�ان�ا الغ���ة ت���ة ل��ها إلى ال��ان ال�أس�الي الغ��يم�ا�� اح�ال

م ��ــام ج�ه�ر�ــة أل�ــان�ــا االت�ــاد�ــة،  ١٩٤٩ب�ــاًء على ذلــ� أعل� ال�لفــاء في ســــــــــــــ�����  

، )١٣(م�ــ��ــاًرا لل��ه�ر�ة    Konrad Adenauer  )١٢(وعاصــ��ها ب�ن، وأصــ�ح ��ن�اد أدی�اور

ــ�قي ١٩٤٩أك����    ٧على ح�� أعل� االت�اد ال�ـــ�ف��ي في  م ��ام دولة ج�ی�ة في ال���� ال�ـ

ع�ف� �اس� ج�ه�ر�ة أل�ان�ا ال���ق�ا��ة، وذل� رًدا على ��ام أل�ان�ا الغ���ة، و��أ في م�اعفة  

��ــــــ��� أصــــــ�له  )١٥(، ورف� ان�ــــــهارها مع أل�ان�ا االت�اد�ة في ��ان واح� )١٤(م�ــــــاع�اته لها

ــ�� الغ��ي ، على ح�� أك�ت ال�ال�ات ال����ة األم����ة ل���ائها الغ�����  )١٦(وق�ته م� ال�ع�ـــ

ــأن أل�ان�ا، وذل�  ــ�ها ��ـ ــ�اسـ ــا ) على ضـــ�ورة ت�ح�� ال��اقف الغ���ة ت�اه سـ ( ب���ان�ا و ف�ن�ـ

ارة غ���ــة  ع� ���� إعــادة إع�ــار ال��ــا�� األل�ــان�ــة ال�اقعــة ت�ــ� اح�اللهــا ودم�هــا في إد 

. م� ه�ا أصـ��� ق�ـ�ة  )١٧(م�ح�ة، وال�ي أصـ�ح وج�دها ضـ�ور�ا ل��اجهة ال�ـ�اسـة ال�ـ�ف���ة

م� أه� الق�ا�ا ال�ي سع� ال���مة األل�ان�ة ل����قها، ح�� �ل�    )١٨(ت�ق�� ال�ح�ة األل�ان�ة

،  ) ٢٠(ان�ام� ال�لفاء �ع� أشـــــه� قل�لة م� ت�ل�ه ال��� ال��خل ل�ل ق�ـــــ�ة ت�ح�� أل�  )١٩(أدی�اور

  .)٢١(ل���ح الق��ة األل�ان�ة م� أك�� الق�ا�ا إزعاًجا في ال��ون األورو��ة في ذل� ال�ق� 

  ال����� لل��ت��:  -

ــ�ة ت�ح�� أل�ان�ا ــات ب�� الق�� الغ���ة   )٢٢(م�ت ق�ــــــ ���احل م��لفة ح�� ب�أت م�اق�ــــــ

���ا ی�عل� �إم�ان�ة عق� م�ت�� ر�اعي ل�ل الق�ـ�ة األل�ان�ة وال���ـاو�ة، وذل� �ع� ف��ة وج��ة  

ــ���ة  )٢٣(م� ان�فاضـــات  ، ح�� �ه�ت ب�ادر عق� ه�ا ال��ت�� م� خالل خ�اب )٢٤(أل�ان�ا ال�ـ

مــای� عــام    ١١الع��م ال����ــاني في    داخــل م�ل�  Churchill  )٢٥(ون�ــــــــــــــ��ن ت�ــــــــــــــ�شـــــــــــــــل

، وال�� دعا ��ه رؤســــاء ح��مات ال�ول األر�ع ال��ار لالج��اع ســــ��ا ب�ون إع�اد )٢٦(م١٩٥٣

ــاب� ل�ـ�ل هـ�ا ال��ت�� لعـله ی�تي ث��ة مـا، وقـ� َثُ��ـَْ� هـ�ه اـل�ع�ة في إحـ��   جـ�ول أع�ـال ســــــــــــ

ــ�ف��ي، ول��ها  ــ���ت م���ات ال�ول الغ���ة إلى االت�اد ال�ـــــ �ل� ل��ة ���لة بال ج�اب، واســـــ

 ءال����ات ال���ادلة ت���� على م��د ج�ل ن��� وم�اق�ــات م��لفة، و�ن دل ذل� على شــي

ــ�لة األل�ان�ة ــ�ق والغ�ب في ن��ته إلى ����ة حل ال��ـــــــ ، وفي )٢٧(فعلى اخ�الف �ل م� ال�ـــــــ

  �١٤في له في أث�اء م�ت�� صــــــــ  Eisenhower)٢٨(واشــــــــ��� أی� ال�ئ�� األم���ي إی�نهاور
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مای� اق��اح ت�ـــــــــــــ�شـــــــــــــل ����� م� ال��ف�، وأفاد أنه ��� أن ی�� اإلع�اد ل��ل ه�ا االج��اع  

����قة د��قة إذا ما �ان م� ال�ــــــ�ور� عق�ه؛ و��ل� ل� ی�ف� إی�نهاور االق��اح خاصــــــة أنه 

ع�  في أوجها، و�ان ق� وع� �إنهائها ��ــــ�� رف� ال�ــــ  )٢٩(كان ق� أتى لل��� وال��ب ال��ر�ة

  .)٣٠(األم���ي اس���ارها

وف�أة أب�� االت�اد ال�ــــــ�ف��ي في إح�� م���اته اســــــ�ع�اده ل�قابلة الغ�ب، وح�د م�انا  

ــ��ا خاصــــــا ل��ان ١٩٥٤ی�ای�    ٢٥لالج��اع ه� م�ی�ة ب�ل��، وم�ع�ا له ی�م   م، ووضــــــع شــــ

االج��اع ال��اشــــــ� وه� أن ���ن ال��قع م�ضــــــع اتفاق ســــــاب� على عق� ال��ت�� ب�� م��و�ي 

  .)٣١(ال�ول األر�ع

ــارع� ال�ول الغ���ة ولق�  ــ�ف��يِ  )٣٢(ســــــــــ ، إلى ق��ل ه�ا الع�ض م� جان� االت�اد ال�ــــــــــ

واك�ف� في م���تها ال�ي أجاب� بها على ال����ة ال�ـــ�ف���ة �أن ت��� أســـفها على ع�م إم�ان 

م، وام��ع� ع� اإلشـــــــــــارة م� ١٩٥٤ی�ای�   ٤عق� ال��ت�� في ال��ع� ال�� اق��ح�ه، وه� ی�م  

أ� م� ال��ـــــــــــــــائــل ال�ي ����ــل ���هــا في ال��ت�� م����ــة �ــالق�ل أن ق��ــ� أو م� �ع�ــ� إلى  

م�قف ال�ول الغ���ة ق� ســـــــ�� ب�انه تف�ـــــــ�ال في ســـــــل�ـــــــلة م� ال����ات ُأرســـــــل� إلى االت�اد  

ــ�ته ال�ول الغ���ة به�ه ال��لة؛ ف�ع أنها تلق�  ــ�ف��ي، وال ��فى عل��ا ال�ع�ى ال�� ق�ـــــــــ ال�ـــــــــ

��ي على االج��اع �الغ�ب إال إنها خ��� مع ذل� أن م�افقة ص���ة م� جان� االت�اد ال��ف

ــاـئل مـا ـق� �ع�� صــــــــــــــف� ال��ت�� مـق�مـا، و���ـت� على ذـل� اســــــــــــــ��ـاـلة عـق�  تـ��� م� ال��ــــــــــــ

  .)٣٣(ال��ت��

دارت الع�ی� م� ال��اق�ــــــــات ب�� م��و�ي ال�ول األر�ع ال���� ال�ي ناق�ــــــــ� ال���� م� 

ــ��� في إت�ام  ال��ضــــــــ�عات ���ــــــــ�ص انعقاد م�ت�� وزراء خارج�ة ال�  ول األر�ع وال�ي شــــــ

انعقاد ال��ت�� خاصــــــــــــــة ع��ما ف�ــــــــــــــل م��و�� ال�ول األر�ع ال���� في وق� م� األوقات في 

ال�صــــ�ل إلى اتفاق ��ــــ�د م�ــــألة ثان��ة األه��ة؛ أال وهي ال��ان ال�� ســــ��عق� ��ه ال��ت�� 

ــلة م� االج��اعات م�ل� ف�ها ال�ول ال ــل�ـــــ ���� �ق�ادها في داخل م�ی�ة ب�ل��، ح�� ب�أت ســـــ

ــاعة ل� ت�ـــــــــــل في نهای�ها إلى اتفاق،  أل�ان�ا، ودام� اج��اعاتها م�ة تق��ب م� األر�ع�� ســـــــــ

واضـ�� الق�اد إلى ال�ج�ع إلى ح��ماته� لل��ـ�ل على تعل��ات ج�ی�ة، ول��ـ� ال�� ور��ة  

د  الغ�ب في االن�هـاء م� هـ�ه ال��ـاق�ـــــــــــــــات الع���ـة، فقـ� أبـ�� اســــــــــــــ�عـ�اده لالج��ـاع �ـاالت�ـا 

ال�ــــــ�ف��ي وفقا ل�ــــــ�و�ه �ع� أن �ان م�ــــــ��ا في �اد� األم� على أن ت�عق� ج��ع جل�ــــــات 
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ــاء   ــة ال�لفـ ــا م��قـــة    Allied Control Buildingال��ت�� في م��ى م�ا��ـ ــار أنهـ على اع��ـ

ــ�� على أن �ل اج��اع �عق� في  م�ای�ة، ول�� االت�اد ال�ــــــــ�ف��ي ل� ی�َض به�ا األم�، وصــــــ

ل�� �قـابلـه اج��ـاع في ال���قـة ال�ــــــــــــــ���ـة م� ب�ل��، وع�ـ� ع�دة الق�اد ال���قـة الغ���ـة م� ب� 

لالج��اع �ع� ال�ج�ع إلى ح��ماته� ت�صــل�ا إلى اتفاق نهائي ��ق��ــاه ت�عق� جل�ــات ال��ت�� 

 )٣٤(في أســ��عه األول في ال���ي ال����ر آنفا، وفي أســ��عه ال�اني في م��ى ال�ــفارة ال�وســ�ة 

على أن �ع�د ال��ت�� إلى ال���ى األول في األســـــــ��ع ال�ال�، فإذا ما  )٣٥(ل�� أل�ان�ا ال�ـــــــ���ة

ــاب�ع فــإنــه ی��ك ل�زراء ال�ــارج�ــة ت�ــ�یــ� ال��قع  اســــــــــــــ��� ال��ت�� مــ�ة أ��ل م� ثالثــة أســـــــــــــ

  .)٣٦(ال��ی� 

  ب�ا�ة ال��ت��:  -

ــ��� م� ی�ای�   ــة ال�ســـــ��ة األولى ل��ت�� ب�ل�� ال��اعي في ال�ام� والع�ـــ ب�أت ال�ل�ـــ

ــ�ف��ي وز�� ال�ارج�ة  )٣٧(م  ١٩٥٤عام   ، وح�ــــــــ�ت وف�د ال�ول األر�ع؛ ح�� ت�أس ال�ف� ال�ــــــ

 )٣٩(، وت�أس ال�ف� األم���ي وز�� ال�ارج�ة ال�ـ�� ج�ن ف�سـ�� داالسMolotov )٣٨(م�ل�ت�ف

DullesJohn F. ٤٠(، وت�أس ال�ف� ال����اني وز�� ال�ارج�ة ال��� أن��ني إی�ن(  Anthony 

Eden٤١(، وت�أس ال�فـ� الف�ن�ــــــــــــــي وز�� ال�ـارج�ـة ال�ـــــــــــــــ�� ج�رج بـ��و(  G. Bidault  )٤٢ (  ،

وت�اشــــــــً�ا ل��ــــــــادم م��ل االت�اد ال�ــــــــ�ف��ي ����ل ال�ال�ات ال����ة األم����ة، وه�ا ال�ول�ان 

�ا دول ال��ق مع األولى ودول الغ�ب مع ال�ان�ة، اتف� وزراء الغ�ب على الل�ان ی�ور في فل�ه

ان��اب ج�رج ب��و وز�� خارج�ة ف�ن�ــــــــــا ل�ي ی�لقى صــــــــــ�مات ال��اق�ــــــــــات، و��فاداها بل�اق�ه  

ال�عه�دة وم�ون�ه في ت�ج�ه ال��اق�ـــــات، و��ل� ی��اشـــــى الف�ـــــل ال�فاجئ لل��ت��، ��ا وافق�ا 

�ال��اوب جل�ـــة جل�ـــة ب�� وزراء ال�ارج�ة على أن ی��أ رئاســـة على أن ���ن ت�أس ال�ل�ـــات 

جل�ــة أول أســ��ع وز�� خارج�ة إح�� ال�ول الغ���ة، و��أ األســ��ع األول ب�ئاســة داالس وز�� 

خـارج�ـة ال�ال�ـات ال���ـ�ة األم����ـة، على أن ���ن م�ل�ت�ف رئ�� أول جل�ـــــــــــــــة لألســــــــــــــ��ع 

  . )٤٣(ال�اني

ل��ت�� ج�ن ف�ســــــــ�� دالس وذل� ب�اًء على ال��ــــــــاورات  و��ل� ت�أس ال�ل�ــــــــة األولى ل

ال�ـا�قة؛ ح�� �ان انعقاد ال��ت�� خالل تل� ال�ل�ـة في الق�اع األم���ي، ح�� أشـار ��ـ�ل 

ــ�ه م� أجل ن�اح ال��ت�� ــة )٤٤(عام  إلى اآلمال ال�ي عق�ها العال� �أســــــ ، ث� ب�أت تل� ال�ل�ــــــ

ب�ـ�اـنات اف�ـ�احـ�ة ألول م�ة م� قـ�ل ج�رج بـ��و ث� أن��ني إـی�ن، حـ�� ال��م �ـل م�ه� ع� �ـ�� 
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ــة األم����ة   ؛ ح�� ت�ل� ج�رج ب��و وع�� ع�  )٤٦(���ا ی�عل� �إعادة ت�ح�� أل�ان�ا  )٤٥(�ال�ـــ�اسـ

غ��ــه أن ال ���ـ�  في عقــ� م�ــل هــ�ا ال��ت�� م�ــ� وقــ� ���ــل ��ــا ع�� ع� ر   )٤٧(ر��ــة بالده

، )٤٨(رجاء ال�ـع�ب في ه�ا ال��ت��، وَأِمَل أن ���ن ه�ا ال��ت�� مق�مة ل��ـ��ة شـاملة ودائ�ة 

معاه�ات ال�ــــــــالم لل���ــــــــا وأل�ان�ا، م���ا على ال�اجة إلى إن�ــــــــاء   هك�ا أك� ج�رج ب��و تأی�� 

ــ�� م�ــــــــ�� إلب�ام ال�عاه�ة  ، ح�� قال )٤٩(ح��مة أل�ان�ة �املة م� خالل ان��ا�ات ح�ة ��ــــــ

ن ال�ـ�� ال��ـ�� األسـاسـي ه� ��ام ح��مة ت��ل أل�ان�ا ��ل، األم� ال�� ال ���� أن "إ  :ب��و

ول��  ،ال���مة  ت�ـ�عال�ي هي  االن��ا�ات   إن""، م���ا:  ��ه� إال على أسـاس ان��ا�ات ح�ة

��ـ�ل غ�� م�اشـ� إلى ح� ما ضـ�   ، ��ا ت��ث ب��و)٥٠(ال���مة هي ال�ي ت�ـ�ع االن��ا�ات"

  .)٥١(ال��اد األل�اني، ودعا إلى ح� أل�ان�ا ال��ح�ة في ال�خ�ل في ت�الف مع الغ�ب 

ك�ا عل� ب��و على ق�ــــــــ�ة ارت�ا� ال��ــــــــائل ال�ول�ة ب�ع�ــــــــها؛ ح�� قال إنه م� غ��  

ــ�الت أورو�ا، وال ی�  ــ�الت أورو�ا، واالج��اع خاص ���ــ ــ�ا ���ــ ــ�الت آســ �  ال�عق�ل ر�� م�ــ

ارت�ا�ا ب�� م�ــ�� ال���ــا وم�ــ�� ��ر�ا، أو ب�� ت�ح�� أل�ان�ا وتع�یل ال�ــفة ال�ول�ة لل�ــ��  

ال�ــ����ة، ودعا االت�اد ال�ــ�ف��ي إلى أن �ع�ل ع� ســ�اســة ال�ف�قة، و��ع� إلى ســ�اســة ج�ع 

ال�ــ�ل، ث� دعا ل��ج�ه ال��اق�ــات إلى ال��ــ�الت ال�ي تق�ل ال�ل ال�ــ��ع ال�ــامل، وأه�ها في 

و�ا معاه�تا ال�ــلح األل�ان�ة وال���ــاو�ة، وم�ــ�وع ال�عاه�ة ال�ان�ة شــ�ه م��ٍه، و���� إت�ام  أور 

، وه�ا ی�ج� تأك�� م� ج�رج ب��و أن )٥٢(ال�عاه�ة ســـــــ��عا �إشـــــــ�اك ال���ـــــــا ل�ـــــــ�اع رأیها ف�ها

  ال��ض�ع األه� في ه�ا ال��ت�� ه� ق��ة ت�ح�� أل�ان�ا.

في الـ��اـ�ة "روح ال�ـ�اء وال��اف� وال�هـ�ئـة" ال�ي عقـ� ذـل� ت�ـ�ث أن��ني إـی�ن؛ حـ�� أـی�  

أ�ه�ها ج�رج ب��و، وع�� ع� رغ��ه ال�ــــــــــادقة في ��ــــــــــ� ال��اج� داخل أورو�ا، وت�ــــــــــ��ع  

العالـقات األك�� ثـقة ب�� الغ�ب واالت�ـاد ال�ــــــــــــــ�ف��ي، وحـ� ال��ت�� على ت���� جه�ده على 

ع� أل�ان�ا ذ�� إی�ن أن تق�ـــــــ��ها  م�ـــــــ�ل�ي أورو�ا ال�ئ��ـــــــ���� أل�ان�ا وال���ـــــــا، وع�� ح�ی�ه  

ال�الي �ان غ�� ���عي، وأنه �ال�ا �ق�� ه��ا ال ���� أن ت��ن ه�اك وح�ة وال اســ�ق�ار في 

ــأنه أن ��فف م�  أورو�ا، م� ناح�ة أخ�� فإن إعادة ت�ح�� أل�ان�ا و�ب�ام معاه�ة ســــــالم م� شــــ

ان��ــا�ــات ح�ة في أل�ــان�ــا   حــ�ة  ال��ت� الــ�ولي في ج��ع أن�ــاء العــال�، ث� شـــــــــــــــ�د على إج�اء

ب�صــــفها خ��ة أولى أســــاســــ�ة؛ ح�� إنه م� خالل ه�ه االن��ا�ات فق� ���� ت�ــــ��ل ح��مة 

  و�ع�اد ال��ة،  االن��ا�ات   ت�ـل�ـل  ت�ضـ�ح  في إی�ن أل�ان�ة �املة تق�ل ال��ـ��ة ال�ـل��ة، واسـ���
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 حق�ق  أ� ت��ل في  ح�ة  ت��ن   أن  ی��غي وال�ي �ال�امل،  األل�ان�ة ال���مة  وت�ـــ��ل ال�ســـ��ر،

ــاب�،  األل�اني  ال��ام ق�ل  م� دول�ة وال��امات  ــالم  معاه�ة على  وال�فاوض  ال�ــــــــ ، ث� أك� )٥٣(ســــــــ

ــألة   إی�ن ــه ع��ما ی��� ال��ت�� م�ــ أنه أع� م�ــــ�وعا مف�ــــال ع� وح�ة أل�ان�ا ســــ�ف �ع�ضــ

  .)٥٤(وح�ة أل�ان�ا

 على  العـال� ان��ـاه  ��ـ�ب   قـ�   ال�ـالي االج��ـاع عل� م�ل�ت�ف في خ�ـا�ـه االف��ـاحي �ـأن

، ث� ذ�� أن دراســــــة ال��ــــــألة )٥٥(مه�ة له�ا ال��ت��  ن�ائج ال�وائ� �ع�   وت��قع واســــــع،  ن�اق

وق�ل �ل شـيء ��ـ�ان األم� في أورو�ا، وه�ا ه� ال�ل ال�ح��   -بال شـ�   -ان�ة م�ت��  األل�

ــل� في أورو�ا، وذ�� م�ل�ت�ف أن  ــ�لة األل�ان�ة ال�� ی�وم، و��د� إلى تق��ة ال�ـــــ العادل لل��ـــــ

ــألة األل�ان�ة ه� إق�ـــــــــاء أ� ف�صـــــــــة ل���ی� ال��اوالت ل�ه�ر ال�وح  أول شـــــــــ�� ل�ل ال��ـــــــ

�ال�ا و��ت�ــــ�ام    ي، و�عالنها ح��ا عال��ة ثال�ة، وأشــــار ��ــــ�احة إلى اتفاق��الع�ــــ���ة األل�ان�ة

الل��� ت��عان �ع� ال�وح الع����ة األل�ان�ة، وت���ان إعادة ب�اء أل�ان�ا ب�اء سل��ا؛ ث� قال إن 

على ال�ـــع� ال�ـــ�ف��ي وال�ـــع�ب الف�ن�ـــ�ة واإلن�ل���ة واألم����ة أن ت��� ق�ارات في ال��ـــألة 

�ــة ت�ــاب� اتفــاقــاتهــا الــ�ول�ــة ال�عق�دة ب�� ح��مــات إن�ل��ا وال�ال�ــات ال���ــ�ة واالت�ــاد األل�ــان

  .)٥٦(ال��ف��ي ال�ي ان��� ف�ن�ا إل�ها

أك� م�ل�ت�ف أن األم� األورو�ي ه�ف�ا ج��عا؛ ح�� إن ت�ــــــــــــ��ة ال��ــــــــــــ�لة األل�ان�ة،  

ــاء ح��مة م�ح�ة ألل�ان�ا م�ت��   ــ��   -بال شـــ�   -و�ن�ـ ــ��ـ ��ع�فة إذا �ان� أل�ان�ا ال��ح�ة سـ

دولة د��ق�ا��ة م�ــال�ة أم ســ��ــ�� دولة ع�ــ���ة مهاج�ة، ��ا أنه م� ال��ــ���ل أن ت�ــ��ك 

ــ���ة   أل�ان�ا ال��ح�ة أو أ� ج�ء م�ها في حلف ما م�ل حلف ال�فاع األورو�ي أو في ��لة ع�ـــ

ل��اعة م� ال�ول األورو��ة ضــــ� دول أورو�ا األخ��، وذ�� م�ل�ت�ف أن إن�ــــاء ه��ة ال�فاع  

األورو�ي ل� ���ع م�عا �اتا ت�ح�� أل�ان�ا فق�، بل سـ���� ذل� م� خ�� ��ام ح�ب في أورو�ا، 

م�ل االت�اد ال��ف��ي وف�ن�ا هي ال�ي ت����ع تق�ی� ال�ضع األورو�ي  وأن دول أورو�ا القار�ة  

ال���قي؛ ول�ا ف�� ال�فه�م أن ی��ای� في ف�ن�ــا ع�د معارضــي ال��� األورو�ي ال�� ســ��غل� 

ــة ال�ي ی�جههـــا الق�اد اله�ل���ن الـــ�ی� أ�ه�وا ح��ق�ه�   ــه ال��� األل�ـــاني ألل�ـــان�ـــا الغ���ـ ��ـ

ــي ا ــفه� م��ل�� لألراضـــ ــ�ة، وأك� م�ل�ت�ف أنه ال ���� ��ام أل�ان�ا ال��ح�ة إال اذا ب�صـــ لف�ن�ـــ

ال�عاه�ة الف�ن�ــــــــ�ة    –قام� على أســــــــاس ســــــــل�ي؛ ول�ا ��� الع�دة إلى االتفاقات ال�اضــــــــ�ة  

ــ�ام ال�ي ت��م إعادة ت�ـــــــــــل�ح    –ال�ـــــــــــ�ف���ة، وال�عاه�ة اإلن�ل���ة ال�ـــــــــــ�ف���ة   وق�ارات ب�ت�ـــــــــ
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خارج�ة االت�اد ال�ـ�ف��ي ع� ضـ�ورة م�اق�ـة م�ـألة عق�   ، ��ا ع�� م�ل�ت�ف وز��)٥٧(أل�ان�ا

م�ت�� خ�اسـي ��ـ�ل ج�ه�ر�ة ال�ـ�� ال�ـع��ة ل��اق�ـة ال�� م� ال��ت�ات العال��ة، م���ا أنه 

  .)٥٨(ی��� ان��ام ج�ه�ر�ة ال��� ال�ع��ة إلى األم� ال����ة

ب��د رئ���ة؛  في نها�ة خ�اب م�ل�ت�ف اق��ح أن ���ن ج�ول أع�ال ال��ت�� في ثالثة  

ال��ــ� األول : ال���ات ال�اجــ� ات�ــاذهــا ل�هــ�ئــة العالقــات الــ�ول�ــة، والــ�ع�ة إلى عقــ� م�ت�� 

ــا و�ن�ل��ا وال�الـ�ات ال���ـ�ة واالت�ـاد ال�ــــــــــــــ�ف��ي  ��ــــــــــــــ��ك �ـ�ه وزراء خـارجـ�ة �ـل م� ف�ن�ــــــــــــ

رو�ي.  وج�ه�ر�ة ال�ــــــــ�� ال�ــــــــع��ة. وال��� ال�اني : ال��ــــــــألة األل�ان�ة و��ق تأك�� األم� األو 

ــاوـ�ة ، وعـق� خ�ـاب م�ل�ت�ف أعل� ج�ن ف�ســــــــــــــ�� )٥٩(وال�ـ�� الـ�اـل� : معـاهـ�ة اـل�وـلة ال���ــــــــــــ

  .)٦١(رئ�� ال�ل�ة تأج�ل ال��اق�ات للغ�  )٦٠(داالس

م ألقى داالس ١٩٥٤ی�ــای�    ٢٦ع�ــ�مــا انعقــ� ال��ت�� في ی�مــه ال�ــاني �عــ� �ه� ی�م  

ـ�� صــــــــــــــ�ح داالس ـ�أن ال��ف  خ�ـا�ـه االف��ـاحي، و��س مع�� وق�ـه لل�د على م�ل�ت�ف؛ ح

ال�ـ�ف��ي م� سـ���ة الع�ـ��ة األل�ان�ة على م���ة ال�فاع األورو��ة ال أسـاس له؛ ألن م���ة  

هي ال�ي حــالــ� دون وج�د ج�� و��ي أل�ــاني أو ه��ــة أر�ــان عــامــة،    )٦٢(الــ�فــاع األورو��ــة

�االق��اح ال��ف��ي   ح�� ت� ت����ها على وجه ال���ی� ل��ع الع���ة األل�ان�ة، أما ���ا ی�عل�

لعق� م�ت�� الق�� ال��� ال����، فلق� صــــــــــــ�ح داالس �أن ال�ال�ات ال����ة تعارض ��ــــــــــــ�ل 

ثاب� عق� م�ت�� ��ـ� ج�ه�ر�ة ال�ـ�� ال�ـع��ة لغ�ض م�اق�ـة سـالم العال� ��ـ�ل عام، ومع 

ن�ا  ذل� صـ�ح داالس أنه م� أجل اإلسـ�اع في اإلج�اءات وال��صـل إلى ق�ـ�ة إعادة ت�ح�� أل�ا

فإن ال�ال�ات ال����ة على اســـــ�ع�اد ل��اق�ـــــة ال��� ال�� ی�� على م�اق�ـــــة عق� م�ت�� للق�� 

؛ ح�ــ� قــال: "ول� أن�ــا ل� نق��ح ول���ــا ن�اف� ���ــة م�ــا�عــة  )٦٣(ال��� ال���� وال��ل� م�ــه

في م���اته؛ ح�� قال:  . وه� ما أك�ه إی�ن)٦٤(ع�ل�ا على م�ـ�وع ال��نامج ال�ـ�ف��ي لل��ت��"

"و�ل� ال��ــــــــ�� داالس في ال��م ال�الي أن ن���ع �ه أنا وال��ــــــــ�� ب��و لل��� في م�قف�ا م� 

جــ�ول األع�ــال الــ�� اق��حــه م�ل�ت�ف، واتفق�ــا على أن ن�ــاول ت��ــ� ال�قــاش ال���ــل ح�ل 

ال��ــــــل�ــــــل    ال��ول، وأن ن�ــــــ�ع في ��� م�ــــــ�ل�ي أل�ان�ا وال���ــــــا، وق�رنا ت�ًعا ل�ل� أن نق�ل

ال�ـــــــ�ف��ي ل��ضـــــــ�عات ال���، و�ق��ل�ا ج�ول األع�ال ال�ـــــــ�ف��ي وف�نا ال���� م� ال��ا�لة 

  .)٦٥(وال�قاش، و����ا ح�� ن�ة العال� ال�ي ن��اجها دائ�ا"
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و���� الق�ل إن الـ�ول الغ���ـة �ـانـ� ت��ـ� أن تع�ف ح��قـة األم�ر ال�ـار�ـة في االت�ـاد  

ــ�ال��؛ ألن ا ــ�ال�� وتعامل معه، و�ان ی��� أن ال�ـــــــــ�ف��ي �ع� وفاة ســـــــ لغ�ب �ان ق� ع�ف ســـــــ

، وه� ال�ی� �ان ��هل ســـــ�اته�، وعل�ه فق� �ان� ج��ع  )٦٦(����� ع�د القادة ال�ـــــ�ف��� ال��د 

األ��اف ت�ـ�� أن ت�ل� معـا ـل�رجـة أن الغ�ب واف� على جـ�ول األع�ـال اـل�� اق��حـه االت�ـاد 

ــ�ف��ي، وه� ال�� ��الف في ج�ه�ه ج�ول أع� ال الغ�ب ال�ق��ح له�ا االج��اع ال��اعي؛ ال�ــــــــ

م�ا ی�ل�ا على أن الغ�ب ت�اشــــى أن ی��� أ� إشــــ�االت ��ــــأن ج�ول األع�ال أو خالفه ح�ى  

ــ�ة أن الغ�ب �ان م�لهفا   ــ�رة واضـــــــ ی�� انعقاد االج��اع ال��اعي، وم� �ل ه�ه ال�الئل فال�ـــــــ

�ان ی��� تعق�� األم� ما �ان   على عق� ه�ا االج��اع مع االت�اد ال�ــــــــــــــ�ف��ي؛ ألن الغ�ب إذا

  .)٦٧(دعا إلى ذل� االج��اع، أو ل�أ إلى وسائل أخ�� إللغائه

  ال���� ال��ف��ي م� ال���وع ال����اني:  -

م اق��ح م�ل�ت�ف دع�ة م��ل�� ع� ال��ه�ر�ــة االت�ــاد�ــة  ١٩٥٤في ال�الث�� م� ی�ــای�  

ا   )٦٨(داالس رف� ون�ام أل�ان�ا ال�ــ���ة ل��ــ�ر ال��اق�ــات، إال أن  ه�ا ال�ل� ب�صــفه رئ��ــً

ــع� األل�اني، ��ا أی�  ــ�عي لل�ــ ــ���ة ل�� ال���ل ال�ــ لل�ل�ــــة على اع��ار أن ن�ام أل�ان�ا ال�ــ

ــ�ف��ي ، ��ا ع�� ج�رج ب��و ع�  )٦٩(أن��ني إی�ن م�قف داالس ت�اه �ل� وز�� ال�ارج�ة ال�ـــــ

، م���ا أن ح��مة أل�ان�ا الغ���ة رف�ـه لالق��اح ال�ـ�ف��ي ���ـ�ر م��ل�� ع� أل�ان�ا ال�ـ���ة

على ف��ة ت��ـ�ل م��ل�� ع� الغ�ب   )٧٠(ت�ف� هـ�ا األم� م� خالل ت�ــــــــــــــ�ـ�� ال��ـن�ســـــــــــــــ�اج

، ��ا اق��ح م�ل�ت�ف في ف��ة االسـ��احة ال�ي أعق�� ال��اق�ـات ال���لة ��ـ�د ه�ا )٧١(وال�ـ�ق 

ی�ن رف� ه�ا ال�ل� ال�ل� أن ت��ن ال��اح�ات في ال��م ال�الي في جل�ــــــات ســــــ��ة إال أن إ

على اع��ـار أن هـ�ا األم� ���ل ب��ـه و��� حلفـائـه الغ�����، ��ـا أنـه �ـان قـ� اتف� مع زمالئـه 

ــ��نف ــة مه� ب��و ل��ة  � الغ����� على ع�ض خ��ه ح�ل أل�ان�ا ال��ح�ة، وع��ما اســـــ ال�ل�ـــــ

�ق�لـه: "ب���ـا ن�� في ال���ـــــــــــــــا ح��مـة م�حـ�ة تع��ف بهـا الـ�ول األر�ع، ال ت�ال أل�ـان�ـا   إیـ�ن

  .)٧٢(م��أة؛ ول�ا ��� أوًال ت�ح�� أل�ان�ا"

وأث�ـاء ذلـ� اق��ح أن��ني إیـ�ن وز�� ال�ـارج�ـة ال����ـاني خ�ـة رســــــــــــــ��ـة إلعـادة ت�ح�ـ� 

ــ�ق � م�اق�ــــ�ها مع ال�ال�ات أل�ان�ا ال�ي أصــــ��� تع�ف �اســــ� خ�ة إی�ن؛ تل� ال��ة ال�ي ســ

ــا   ، ون�ـــــــ� على : إج�اء ان��ا�ات ح�ة في ج��ع أن�اء أل�ان�ا،  )٧٣(ال����ة األم����ة وف�ن�ـــــ

ودع�ة ج��ـ�ة و��ـ�ة إلى االنعـقاد ت���� ع� هـ�ه االن��ـاـ�ات، وتق�م ال���ـ�ة ـ�إعـ�اد دســــــــــــــ��ر 
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ل�ان�ا ت��لى  وته��ة مفاوضـــــــــــات ل�عاه�ة ال�ـــــــــــلح، وت�ف�� ال�ســـــــــــ��ر، وتأل�� ح��مة ل���ع أ

، ��ا أخ� إی�ن ��ـــــــــــ�ح نقا� ال��ة )٧٤(ال�فاوض ل�عاه�ة ال�ـــــــــــلح، وت���ع ال�عاه�ة وت�ف��ها

�ال�ف�ــــ�ل؛ ح�� ن�ــــ� على إج�اء ان��ا�ات ح�ة في أق�ب وق� م��� مع ضــــ�انات �ا��ة، 

��ــا في ذلــ� ح��ــة ال��قــل في ج��ع أن�ــاء أل�ــان�ــا، وح�ـــــــــــــــانــة ال��شــــــــــــــ���، وح��ــة ال�ع���  

ال��اســـ� م� ق�ل م��لي الق��   فوأم� م�اك� االق��اع وصـــ�ادی� االق��اع، واإلشـــ�ا وال�ـــ�افة،

ــار�ة ال��ای�ی� أو ب�ونها، وت�� ال��ة على أن ت��ن ال���مة ال��ی�ة هي  األر�ع، مع م�ــــــ

ال�ــــــــــــــل�ـة الـ�انـ�ة ل��لي ال�ق�ق واالل��امات ال�ولـ�ة لل��ه�ر�ة االت�ـاد�ة وال���ـقة ال�ــــــــــــــ�ف���ة  

  .)٧٥(�ام االتفاقات ال�ول�ة األخ�� ال�ي ق� ت�غ�ها�أل�ان�ا، و�ب

م على ١٩٥٤ی�ای�    ٣١عل� وز�� خارج�ة االت�اد ال�ـ�ف��ي في ال�ل�ـة ال�ال�ة في ی�م 

  �م�ـ�وع إی�ن ح�� ح�ـ� مالح�اته في ات�اه�� رئ��ـ���؛ أما األول فه� أنه �����ة الشـ��ا 

ــ�وع إی�ن ل�ح�  ــ���ن ت�ت��ات االن��ا�ات  إج�اء ان��ا�ات ح�ة ���حلة أولى في م�ــ ة أل�ان�ا ف�ــ

في أی�� ق�ات االح�الل، م�ا ��ه� ع�م ال�قة �األل�ان. أما االت�اه ال�اني فق� أص� م�ل�ت�ف 

على أن ح��مة ج��ع أل�ان�ا ال�ي ســـــــــ����� ع� م�ـــــــــ�وع إی�ن ل� ت��ن ح�ة في ســـــــــ�اســـــــــ�ها  

ت�ـادـ�ة في اتـفا�ـ�ات ب�ن  ال�ي ف�ضــــــــــــــ� على ال���مـة اال  ت ال�ـارجـ�ة؛ ألنهـا مل�مـة ـ�االرتـ�ا�ـا

ــ�ع��  ــ����� األل�ان، وسـ ــ�ًفا أن م���ة ال�فاع األور�ي ســـ��ل الق�� م� أی�� الع�ـ و�ار�� م�ـ

إن�ــــاء ج�� أل�ان�ا ال��امي، واســــ��� م�قف م�ل�ت�ف في ال�ل�ــــات ال�ال�ة ی�ور ح�ل ه�ی�  

ل�ان�ا ال��ح�ة على االت�اه�� م���ا أن م�ـــــــ�وع إی�ن ل��ح�� أل�ان�ا ما ه� إال ذر�عة إلج�ار أ

ــ�ف��ي، على ح�� أن م�ل�ت�ف ل�  ــ��اك في م���ات ال�فاع الغ��ي ال�عاد�ة لالت�اد ال�ـــــ االشـــــ

  .)٧٦(ی��ك أ� ف�صة ل�هاج�ة س�اسة ال�ال�ات ال����ة األم����ة في أورو�ا

اســــــــــــــ��� ال�فـ� ال�ــــــــــــــ�ف��ي في رف� خ�ـة إیـ�ن ح�ل ت�ح�ـ� أل�ـان�ـا ع� ���� إج�اء 

 –ســـف�� االت�اد ال�ـــ�ف��ي في ال��ل�ة ال����ة   –  Malikك� ال�ـــ�� مال�� االن��ا�ات؛ ح�� أ

 –  Nutting  )٧٧(دعـ�ه ل��ـاب م�ل�ت�ف ح�ل خ�ـة إی�ن، وذل� خالل لـقائه مع أن��ني نان�ج

ت�ـ�   ت ح�ـ� أكـ� مـال�ـ� أن إج�اء االن��ـا�ـا  –و��ـل ال��ل�ـان ال����ـاني لل�ــــــــــــــ�ون ال�ـارج�ـة  

إشــــــــــــــ�اف الق�� األر�ع ل� ت��ن ح�ة، بــل ��ــ� أن ی�� ت�ت�ــ� هــ�ه االن��ــا�ــات ب�� األل�ــان  

ــه�، م���ا أن االن��ا�ات ال�ي ج�ت في أل�ان�ا الغ���ة ق�ل ذل� ل�  ــ�ق��� والغ����� أنف�ـــــــ ال�ـــــــ

نـــائـــ� و��ـــل وزارة ال�ـــارج�ـــة    –  Frank Roberts، ��ـــا دعـــا ف�انـــ� رو��ت�  )٧٨(ت�� ح�ة  
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ــة   –  ال����ان�ة ــ�� م�ل�ت�ف ل�راسـ ــ�ف��ي في ب���ان�ا ��ـــ�ورة ح� ال�ـ ــف�� ال�ـ خالل لقائه ال�ـ

  . )٧٩(خ�ة إی�ن �ع�ا�ة، وذل� لإلسهام ���ل ج�� في حل ال���لة األل�ان�ة

كـان هـ�اك العـ�ـی� م� األســــــــــــــ�ـاب ال�ي ت��ـ� ت�قع أن ت��ن ال��ـة غ�� مق��ـلة لالت�ـاد 

ة ل�ــــ�ان �ل م� أل�ان�ا ال�ــــ���ة والغ���ة؛ ح�� ال�ــــ�ف��ي في ضــــ�ء ال��عة ال�عاد�ة لل�ــــ����

كان م� ال���قع أن ت�ــــــــــــف� االن��ا�ات ال��ة ال�����ة ع� أغل��ة غ�� شــــــــــــ����ة، ��ا ل� ت��  

اإلشــــارة في ال��ة إلى ال��ود ال�ــــ���ة ألل�ان�ا، و�ال�الي ت�ك ه�ه الق�ــــ�ة ال�ــــائ�ة مف��حة،  

�ـا ال��حـ�ة حقـا في ت�لي ال�ق�ق واالل��امـات  ك�ـا أن ال��� ال�ارد في ال��ـة ال�ي أع�ـ� أل�ـان

ــ���ة وأل�ان�ا الغ���ة، وإلب�ام م�ل ه�ه االتفاقات ال�ول�ة األخ�� ال�ي  ال�ول�ة ل�ل م� أل�ان�ا ال�ـ

  .)٨٠(ق� ت�غ� م� شأنها أن ت��ح ألل�ان�ا �ال�قاء في م���ة ال�فاع األورو��ة

أوضــــــح ال�ــــــ�ف��� أنه� عارضــــــ�ا خ�ة إی�ن، وعارضــــــ�ا االن��ا�ات ال��ة، وعارضــــــ�ا  

، وأصــــــــ�وا على إب�ام معاه�ة Nato  )٨١(م�ــــــــار�ة أل�ان�ا في م���ة ال�فاع األورو��ة أو ال�ات�

ســـالم ق�ل ت�ـــ��ل ح��مة أل�ان�ة �ال�امل، ��ا أوضـــح االت�اد ال�ـــ�ف��ي أنه ال ی�ج� أمل في 

  .)٨٢(��أن أل�ان�ا في ال��ت�� به�ا ال��لال��صل إلى  اتفاق 

و���� الق�ل أ��ـا إن االت�اد ال�ـ�ف��ي رف� شـ�� إج�اء االن��ا�ات؛ ألن ه�ا ال�ـ�� 

ــ��عي في أل�ان�ا ال�ـــــــــــــ���ة، ��ا رف� ف��ة ت�جه أل�ان�ا ال��ح�ة إلى  �ع�ي نها�ة ال��� ال�ـــــــــــ

و��اء على ذل� رف� ال�ــــــــ�ف��� ال�اح�ة الغ���ة، ح�� إن ح��مة أدی�اور تع� م�ال�ة للغ�ب، 

  .)٨٣(إعادة ت�ح�� أل�ان�ا إال على أساس جعل أل�ان�ا ال��ح�ة دولة ح�اد�ة

و���� الق�ل إن إیـ�ن �ـان یـ�رك أن خ��ـه ســــــــــــــ���ن غ�� مق��لـة �ـال��ــــــــــــــ�ـة لالت�ـاد 

ال�ــــــــ�ف��ي، ور��ا �ان غ�ضــــــــه م� ع�ض خ��ه أن ی�قى ال��قف ال�فاوضــــــــي ب�� م�ســــــــ�� 

على ه�ا ال�ـ�ل، وه�ا ل� ��� مق��ًال ل�� م�سـ�� خاصـة أن الغ�ب �ق��ح  والغ�ب لع�ة سـ��ات 

  .)٨٤(اآلن إعادة ت�ل�ح أل�ان�ا

ــ�ف��ي ت�اه خ�ة إی�ن أرســــــــل أوت�ج�ت�ل خ�اً�ا    Grotewohl )٨٥(ودعً�ا لل��قف ال�ــــــ

ــا   ــة أل�ـــان�ـ ــة مع اق��اح م� ج�ه�ر�ـ ــ���ة ���لـ ــه مـ ــ�ول األر�ع م�فقـــا �ـ ــة الـ ــارج�ـ إلى وزراء خـ

ــ�ل  ال���ق�ا��ة إلعادة ت�ح�� أل�ان�ا؛ ح�� �ان� ال����ة ت�ف� مع وجهة ال��� ال�ــــــ�ف���ة ��ــــ

ة ـ�أ� عـام، على اع�ـ�ار أن االن��ـاـ�ات األلـ�انـ�ة �لـها ـ�اـن� م��ـ�ة فق� إذا ل� ت�� ألـ�انـ�ا مل�ـم

ــ�ر   يت�الفات ع�ــــــ���ة وأُلغ�� اتفاق�� ب�ن و�ار��، إال إن االن��ا�ات به�ا ال�ــــــ�ل هي م�ــــ
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قل� لل�ــــــــــع� األل�اني، والب� م� إج�ائها دون ت�خل أج��ي، في غ�ــــــــــ�ن عام واح� م� إب�ام  

معاه�ة سـالم، ��ا ی�ع�� سـ�� ج��ع ق�ات االح�الل م� أل�ان�ا، ��ا أن على أل�ان�ا ال��ح�ة 

ــار�� ق�اتها في ال��ب أال ت ــ� أ�ة دولة شــ ــ� إلى أ� ت�الف أو ت�الف ع�ــــ��� م�جه ضــ ��ــ

ضـ� ال�از�ة، ��ا أن ال��ود األل�ان�ة سـ���ن تل� ال���ـ�ص عل�ها في أح�ام اتفا��ة ب�ت�ـ�ام 

ــ���ن لها ١٩٤٥عام   ــة على ال��ارة ال�ول�ة ألل�ان�ا، وســــ م، على أال ���ن ه�اك ق��د مف�وضــــ

ــ��ل ق�ات ــل�ة ال����ة لل�فاع ع�ها و�ن�اج ال��اد الالزمة ل�ل� الق�ات ال�� في ت�ـــــ ، )٨٦(ها ال��ـــــ

ــ�ة م�ه�ً   )٨٧(ك�ا وجه أوت�ج�ت�ل ال�ــــعي إلح�اء  ا إ�اها �ت���ً�ا ل���مة أل�ان�ا الغ���ة بلغة قاســ

ــل�ة ال�از�ة ت�� ��ادةو الع�ــــــــ��ة األل�ان�ة،   ، إال إن )٨٨(ج��االت ه�ل� �عادة ب�اء الق�ات ال��ــــــ

ــل�ها أل�ان�ا ال�ـــ���ة ب�اســـ�ة أوت�ج�ت�ل  الق�� الغ���ة رف�ـــ� االع��اف ب�ل� ال����ة ال�ي أرسـ

  .)٨٩( إلى ال��ت�� أو ح�ى أن تلقى أ� ن�ع آخ� م� اإلج�اءات 

ــ��  ودعً�ا ل��ة إی�ن قال داالس "ق�م ــلة ل��ق��  د��قة خ�ة  إی�ن ال�ـــــــــــ  ت�ح��   ومف�ـــــــــــ

  و���و ال��ة،  �االن��ا�ات   ت��أ ال�ي  ال����ة اإلج�اءات   م� ســــــل�ــــــلة خالل  م�  أل�ان�ا وح���ها

 �املة  أل�ان�ة  ت�ــ��ة  ل��ق��  ج��  ��ــ�ل وم�ــ�َّ� ومعق�ل واضــح  ال����اني  االق��اح ه�ا أن  ل�ا

 أن في شـــــــ� أ� ل�� أل�ان�ة، ول��  ســـــــالم ت�ق�� معاه�ة  ذل� في  ��ا  ع�لي،  وق�   أق�ب  في

  تفاصـــ�ل  على ال�ع�یالت  �ع�  إدخال �اســـ��ـــ�اب   ت�حي  ق�  ال�اولة،ه�ه  ح�ل  ه�ا  م�اق�ـــات�ا

  ج��عا  عل��ا  ���   أنه  أع�ق�   �ال�أك��؛  ال��ض��ات،  �ع�   ور��ا  إی�ن،  ال���   ق�مها  ال�ي  ال��ة

ــ�ل أق�ل  ل���ي  م�ف�ح،  عقل  �ال�أك��   ول��  ذل�، ح�ل  م�ف�ح  �عقل  ن��لى أن   أؤ��  إن�ي  عام ��ـ

  .)٩٠(ال����ة " ال��ل�ة ع� ن�ا�ة ق�م ال�� االق��اح

 أو مالح�ـة أمـا ع� تعقـ�� داالس على خ�ـاب م�ل�ت�ف ح�ل خ�ـة إـی�ن فقـال "هـ�اك

 ال�ـــــــــــــــ��   بهـا  أدلى  ال�ي  ال�الح�ـات  �ع�   خالل م�  خـاص   ��ــــــــــــــ�ـل اق��حه�ـا  ـق�   مالح�ـ�ان

ــ��   اق��ح  فق�  م�ل�ت�ف، ــ��ل  على م�ل�ت�ف،  ال�ـــ  في ال����ة ال��ل�ة اق��اح  ���ن   أن ال��ال  ســـ

 م�  بـ�الً  أل�ـان�ـا  على  ال�حـ�ة  لف�ض  �ـاالح�الل  القـائ�ـة  األر�ع  الـ�ول  جـانـ�   م�  م�ـاولـة  ج�ه�ه

ــ�اح ــة لألل�ان  ال�ـ ــ�ونه�  ���ارسـ ــة،  شـ ــ��  م�ـــ�وع ق�أت   إال أن�ي ع��ما ال�اصـ  وج�ت  إی�ن ال�ـ

  .)٩١(ذل� ت�اًما" ع�� األم�

 م�ل�ت�ف  وخ�ـــاب   إیـــ�ن  اق��اح  على  م عل� ب�ـــ�و١٩٥٤خالل ی�م ال�ـــاني م� ف��ای�  

ــأن ــ�لة خ�ة إی�ن قائًال " إن  ��ــ ــ�ة ال��ــ ــاســ  ان��اهه� لها  ت���� ال�زراء  على  ی��غي  ال�ي األســ
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 ح��ــة  ضــــــــــــــ�ــان  ��ــا ��ــ�   األر�عــة،  ق�ــل الق��   م�  االن��ــا�ــات   ت����  ی��  أن  ضــــــــــــــ�ورة  هي

ــ��ا  ال  االن��ا�ات   و�ن�ي أر� أن اق��اح  ه�ه االن��ا�ات، ح�اد   ل��ا��ة  ل��ة ع�ل خالل  م�  ســــــــ

ــافة �ع� ال�قا� ال���ع في ال���ل�ات، مع إث�ات ح� ه�ه  ی�ضــــــي  إی�ن ــ�ل�  إضــــ  في  ةال�ف�ــــ

  .)٩٢(إی�ن " ل�ق��ح إضا��ة م�اق�ة

 وفي ال��م نف�ــه ��ر م�ل�ت�ف ق�ــ�ة دع�ة وف� م� أل�ان�ا ال�ــ���ة وســ�اع آرائه، وقال

ــة  إن  أل�ــان�ــا  ج�ه�ر�ــة  مع  واحــ�ة  �ــاولــة  على  لل�ل�س  االت�ــاد�ــة  أل�ــان�ــا  ج�ه�ر�ــة  معــارضـــــــــــــ

 ال��أ،  ت�ــــــــ��ح  ال����  م� ی�ال  ال  ذل�؛ ومع  ســــــــ�اســــــــ�ا، ال���  ق�ــــــــ��ة  �ان�   ال���ق�ا��ة

م���ا    مه�ة، م��دة  ق�ا�ا  ح�ل والغ���ة  ال����ة ال�ل�ات   ن�� وجهات   س�اع لل�زراء  و����

ــ�لة أن ــه�،  الب� أن ت�ل م� خالل األل�ان  األل�ان�ة  ال��ـ  م�  العال��ة  ال��ب   ت�ل��   فلق�   أنف�ـ

  ت�ـ�ح  ع��ما ال�ـالم،  معاه�ة  ح�ى فق�  سـ���ن  ه�ا ل��  مع��ة،  م�ـ�ول�ات  ی���ل�ا  أن ال�لفاء

  ت�ـ�ع��  أن  األر�ع ال���مات   على و���   األورو�ي،  ال����ع في الع�ـ��ة  �امل ع�ـً�ا  أل�ان�ا

ــ�ل  األل�ان�ة  ال�ح�ة ــ��ك،  ��ـ ــ�� ال�ي ال��وف ت�ل�  وأن  م�ـ ــ�ح أال  ت�ـ  أخ��   م�ة  أل�ان�ا  ت�ـ

  .)٩٣(للع�وان م��ًرا

 ف�ســا�، م�ضــً�ا أن معاه�ة ف�ســا�  و�ار�� ��عاه�ة  ب�ن   اتفا��ات  وه�ا شــ�ه م�ل�ت�ف

  نف�ــــه ال�ـــــيء  و����� لل�ل�، أداة   �ان�   ألنها  ال�ان�ة، العال��ة  لل��ب   ال�ئ��ـــــ�ة األســـــ�اب  أح� 

ــ��اف� ال�ي  و�ار��،  ب�ن   اتفا��ات   على ــ�ه  حالة في  أل�ان�ا  على  ســـ عاًما،    ٥٠  ل��ة  اح�الل شـــ

 أن  غ���ــة  ق��   ل�الث   ���ج�هــا  ����  ال�ي  ال��ت��ــات   هــ�ه  �ق�ل�ا  ل�  الغ�����  األل�ــان  م��ــ�ا أن

ــ�ون  في وق�   أ� في  ت��خل ــ���  ال��ار�،  حاالت   وتعل�  األل�ان�ة، ال�اخل�ة  ال�ــــ  ��ــــــ�ل  وت�ــــ

 ذل�؛ على وافق�ا ق�  الغ���ة أل�ان�ا في  ال��ــــــــــــ�ول��  �ع�   �ان  األل�ان�ة، و�ذا  ال��اة  على  عام

االتفـاقـات؛ ف�الل ســــــــــــــ��ات قل�ـلة    ل��فـ�� تـل�  ال�����ـة  ال��ـة  ـل�یه�  ل�� أنه�  م�ل�ت�ف  أكـ�   فقـ� 

ــ���ة، ــ��ه� ل�ا أل�ان�ا الع�ـ ــ����ث  سـ ــ����ن   وسـ   �عل� ف�ل�ا الع�وان�ة،  بلغ�ه�  ق��ً�ا  األل�ان  الع�ـ

  .)٩٤(ال���� م���ف في ت�اب�� أ� �ع�ف�ن  ال األل�ان الع������ أن

ــ����ا في ه�ف واح�؛   ــ�م ال��ب ال�اردة اشـــــــ أال وه� ال�أث�� على وه�ا نالح� أن خ�ـــــــ

ال�أ� العام الف�ن�ــــي، ف��� األم������ ��اول�ن إ�هار ســــ�ء ن�ة ال�ــــ�ف���، و�ان�ا �أمل�ن في 

الف�ن�ــــــ��� �ال��ــــــ�ی� على معاه�ة م���ة ال�فاع األورو��ة في ال����ة ال����ة    إق�اع غال��ة

ــ�ف��� إلى  ــ�ف��� ب�� الق�� الغ���ة، ��ا ســـــعى ال�ـــ ــف�� ال�ـــ ــ�ة، م�اولة م�ه� ل�فع إســـ الف�ن�ـــ
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ال�ــ�� ال�ئ��ــي لع�م وج�د معاه�ة م���ة ال�فاع األورو��ة هي   إع�اء م�ــ�ا��ة الدعائه� أن

  .)٩٥(تق�م في ال��ألة األل�ان�ة والق�ا�ا األورو��ة األخ�� 

في تـل� الف��ة �ه� رد فعـل أل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة على مق��حـات إـی�ن ل��حـ�� أل�ـانـ�ا م� خالل 

ت�ــــــ��ح م���ث رســــــ�ي أل�اني في ب�ن، �أن خ�ة إی�ن إلعادة ت�ح�� أل�ان�ا �ان� واضــــــ�ة 

االع��اضــــــــــــــات على ت��ـ�ل أل�ـانـ�ا ال�ــــــــــــــ��ـ�ة، على ح�� أكـ�ت "ال�ـقار��   وم���ـ�ة، ��ـا أـب�ت 

ــ���ة ال�ـــ�ف���ة على م�ـــألة ت���ل أل�ان�ا ال���ق�ا��ة" ــ� م�قف م�ل�ت�ف )٩٦(ال�ـ ، أما ما �ف�ـ

ال�اب� وال���ــــــــ�د خالل م�ت�� ب�ل��، وع�م ق��ل خ�ة إی�ن إلج�اء ان��ا�ات ح�ة ل�ل أل�ان�ا  

�اســـة ال�ـــ�ف���ة ت�ـــعى ��ل ال��ق لق��ل ال�ضـــع ال�اه� داخل  كأســـاس لل�فاوض، ه� أن ال�ـــ

  .)٩٧(أورو�ا ��ا ه� عل�ه

  م��� الغ�ب م� ال�ق��حات ال��ف���ة:  -

ق�م وز�� ال�ارج�ة ال�ــــ�ف��ي م�ل�ت�ف م�ــــ�وًعا  عق� ال�ف� ال�ــــ�ف��ي ل��ــــ�وع إی�ن

م، ول�� ١٩٥٢مارس   ١٠ال��رخ في   )٩٨(ب�یًال ل��ح�� أل�ان�ا، وه� ت��ار لل��ـــــ�وع ال�ـــــ�ف��ي

؛ ح�� اشــــــــــــــ��� م�ل�ت�ف في ه�ا ال�ق��ح ت���� ح��مة )٩٩(ت م�ــــــــــــــاف إل�ه �ع� ال�ع�یال

�َّل أل�ان�ة م�ق�ة ت�لُّف م� م��ل�� م� ح��مات  أل�ان�ا ال�ـــــــ���ة وأل�ان�ا الغ���ة، على أن ُت�ـــــــَ

، ��ا )١٠٠(ق�ل إج�اء االن��ا�ات األل�ان�ة على أال ���ن لل�لفاء إشـــــــــ�اف على ه�ه االن��ا�ات 

ــاها ج��ع   ــ�� ��ق��ــ أع�ب م�ل�ت�ف ع� اســــ�ع�اد االت�اد ال�ــــ�ف��ي عق� معاه�ة صــــلح �ُّ�ــ

أن ���ن ســ�� الق�ات على أســاس ع�م ال�ــ�اح الق�ات األج���ة م� أل�ان�ا ال��ح�ة، واشــ��� 

ألل�ان�ا �االشــــــــــ��اك في أ� حلف أو معاه�ة مع أ�ة دولة حار�� ضــــــــــ�ها في ال��ب العال��ة 

ال�ــان�ــة؛ وأن ت��ن حــ�ود دولــة أل�ــان�ــا ال��حــ�ة وف� مــا ان�هى إل�ــه األر�عــة ال��ــار في م�ت�� 

  .)١٠١(ب�ت��ام

����ـاني في ب�ـاٍن م�جٍ� رف� ��ـه مق��حـات آنـ�اك عل� أن��ني إیـ�ن وز�� ال�ـارج�ـة ال

ــأن خ�اب م�ل�ت�ف  ــ�ة األل�ان�ة إلى ال�راء، مع�ً�ا ع� خ��ة أمله ��ـ م�ل�ت�ف ال�ي تع�� الق�ـ

في ال��م ال�ــــــــــــــاب�، م��ً�ا أن ال�زراء األر�عة اع��ف�ا �ال�اجة ال�ل�ة إلى إعادة ت�ح�� أل�ان�ا؛ 

الل عق� ان��ا�ات ح�ة وم���ة، إال أن م�ل�ت�ف وذل� إل��اد االسـ�ق�ار األورو�ي، وذل� م� خ

ی�ف� ال�عـامـل مع واقع م�ــــــــــــــ�ـلة االن��ـاـ�ات ال��ة، وأكـ� إـی�ن أن م�ل�ت�ف ل� ی��� ب�اق�ـ�ة  

ل���ه، ول��ه أراد فق� تع��لها ق�ر اإلم�ان؛ ر��ا ألنه ���ــى ن�ائج االن��ا�ات ال��ة، مع��ً�ا  
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ل�ت�ف ما ه� إال "خ�� م�ا�ي" مف�ض فق� أن وج�د ح��مة أل�ان�ا ال��ی�ة ح�ــــــــــــــ� رأ� م� 

لل����ع على معاه�ة ت� ال�فاوض عل�ها م� ق�ل شـــــــــــ�� آخ�، و�ل� إی�ن م� م�ل�ت�ف أن 

�ع�ب ع� م�قٍف أك�� ت�ـ�یـً�ا م� م�ــــــــــــــ�وع خ��ـه ح�ل ت�ح�ـ� أل�ـان�ـا م� خالل االن��ـاـ�ات  

ــح �ع ــ���ـــــــــــ �ها إلى أ� م�� ال��ة ال����ة، معلًقا أن آراء م�ل�ت�ف ال�هائ�ة ح�ل خ��ه، ســـــــــــ

ــ�ف  ا على ذل� قال م�ل�ت�ف "إنه ســ ــ�لة األل�ان�ة، ورد� ــ���ع ال��ت�� ت�ق�� تق�م في ال��ــ ��ــ

  .)١٠٢(�ق�م ب�اًنا تف��ل��ا �ق�م ��ه مق��حات ��أن ق��ة االن��ا�ات األل�ان�ة"

�أن ال��ــــــــ�وع ال�ــــــــ�ف��ي ال�� ق�مه م�ل�ت�ف ت�ج� �ه   وعلى ال�غ� م� ذل� ع�� إی�ن

نق��ان �ارزتان ت�ـــــــــــــ��قان ال��اء؛ أواله�ا وج�ب ســـــــــــــ�� ج��ع الق�ات األج���ة م� األرض 

األل�ان�ة، وت�ـــــــ��ة ج��ع الق�اع� الع�ـــــــ���ة األج���ة، وأخ�اه�ا أن ت�عه� أل�ان�ا �ع�م ال�خ�ل 

ل�ــا�ق��، إال أن ه�اك نق�ة ثال�ة جعل�  في أ� ت�الف أو حلف ع�ــ��� م�جه ضــ� حلفائها ا

م�قف ال�ــ�ف��� �له ی��و ســ��ًفا للغا�ة، وذل� ح�ــ� رأ� إی�ن؛ فق� اق��ح م�ل�ت�ف أن ���ن  

ألل�ان�ا ج��ـها ال���ي، م���ا ب�ل� األخ�ار نف�ـها ال�ي سـ�� له أن أع�ب ع� م�اوفه م�ها، 

ا ال ���ـة ــا�ـقً لهـا عـ�� ال�عـامـل مع أل�ـانـ�ا ال��م،  و�ذا �ـاـن� ق��د ال�رق، ��ـا ذ�� م�ل�ت�ف ســــــــــــ

  .  )١٠٣(ف����ن ح�ً�ا مع�ومة ال���ة �ال��ة ع��ما ���ح ألل�ان�ا ج��ها ال���ي

أما ج�رج ب��و وز�� ال�ارج�ة الف�ن�ـي فق� رف� م�ـ�وع م�ل�ت�ف، وأك� وج�د ت�اق�  

ــح في �الم م�ل�ت�ف؛ ح�� قال "م� ــألةم  أل�ان�ا  أن على  اآلن  االتفاق  ت�  أنه ال�اضـ  م����ة �ـ

 ال�ــــــالم  ل�عاه�ة األول��ة  إع�اء  ی���ى  ال�ــــــ�ف��ي  االت�اد  أن  إلى وأشــــــار ال�الي، ال��ت�� في

ــا  أن  ح��  على  ال�ع�ل،  ١٩٥٢  مق��ح واضـــــــح في  ه� ك�ا  ���   ال�ـــــــالم معاه�ة  تع��� ف�ن�ـــــ

 ل�ضع  داع  أ�  ه�اك  ���ن   ل�  األل�ان�ة، ��ا أنه  ال���مة  إن�اء  ق�ل  ول��  �ع�   عل�ها  ال�فاوض 

ال��حــ�ة،   أل�ــان�ــا  ح��مــة  ق�ــل  م�  ف�را  ع�هــا  ال��لي  ت�  مــا  إذا  م�ل�ت�ف  اق��حهــا  ��ــا  معــاهــ�ة

  زع�اء أن  ��ه قال  وال��  أم�،  �ه أدلى  ال�� م�ل�ت�ف  ت�ـ��ح  ب�� م�ضـً�ا أنه ی�ج� ت�اق� 

  ب�ن  ح��مة دع�ة إلى ال�اعي  واق��احه  األل�اني،  ال�ـع�   م�ـاع�  ع�  �ع��ون  ال  الغ���ة  أل�ان�ا

 ات��ه ال�� م�قفه م�ل�ت�ف غ�َّ� وت�ـــــاءل ب��و ل�اذا  أل�ان�ا،  ت�ـــــ��ة  ��ـــــأن  آرائها  ع�  لل�ع���

  .)١٠٤(ال�عاه�ة" مفاوضات  ب�ء ق�ل أل�ان�ة ح��مة ت���ل القائل ���ورة م١٩٤٦ ی�ل�� في

ال�ف� ال�ـــــ�ف��ي �أن ��ـــــع األم�ر في ن�ـــــابها، م���ا على ال�ف�ـــــ��    )١٠٥(و�ال� ب��و

ــ�ف��ي ح�ل اتفا��ة ب�ن، ��ا رف�  ب��و ال�قاش ح�ل   ال�ا�ئ ال�� ق�مه وز�� ال�ارج�ة ال�ــــــــ
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م�قف ف�ن�ــــــــــــــا م� اتفـا��ـات �ـار��، وقـال إذا �ـان م�ل�ت�ف �ع�قـ� أن اتفـا��ـات ب�ن و�ـار�� 

ــاع ــ��ة، فل�اذا ی��دد في إخ�ــــ ــ�ق�ل�معاه�ات ســــ ألل�ان�ا ال��ح�ة،    ةها لق�ار ح� لل���مة ال��ــــ

 تقف  ال�ي  هي الف�ن�ــ�ة  ال�ــ�اســة وخاصــة  الغ���ة ال�ــ�اســة إن م�ل�ت�ف ك�ا رف� ب��و مق�لة

ــام  وراء ــ���ل م�  وت�عل أورو�ا  انق�ــــــ ــا أل�ان�ا؛ وواف�  ت�ح��  إعادة  ال��ــــــ   أل�ان�ا أن  على  أ��ــــــ

 أن  �ع��� �ان م�ل�ت�ف  أن إلى  أشــار  ل��ه وم�ــ�قلة،  ود��ق�ا��ة ســل��ة دولة  ت�ــ�ح  أن ��� 

 ال��ه�ر�ـات   ات�ـاد   ق�ـل  م�  ال���قـة  ل�لـ�  م�ـاثلـة  إج�اءات   على ت����   أل�ـان�ـا  في الـ���ق�ا��ـة

ــ��اك�ة ــ�ف���ة  االشــــــ ــ��  ال��اشــــــــ� ال��ــــــــ�ر  ت�ــــــــ�ل ال�ي  ال��اب�� وهي  م��ق�ها، في  ال�ــــــ   ل�ق�ــــــ

  .)١٠٦(أل�ان�ا

  ال�اقع،   ی�اعي ال  ال�ـ�ف���ة  ال�عاه�ة م�ـ�وع أن  اع�قاده  ع�  وفي نها�ة خ�ا�ه ع�َّ� ب��و

  ال��ــــ���ل م�  أنه م�ل�ت�ف شــــع�  فإذا م�ل�ت�ف؛  ان�ق�ها ال�ي ال�عاه�ات  مع  ی��اشــــى  إنه بل

 ال��ال اســـــــــ���ام  عل��ا  ����  ع�ـــــــــ���ة، ق�ة  ت�ـــــــــ�ح  أن م�  أل�ان�ا  ���ع ل�  ن�ام إلى  الع�دة

تل�  ون�� ن�اول أن ن�ـــــع أل�ان�ا في إ�ار ال��اعة ���� ال ت��ن مع�ولة، أف�ارنا،  وتغ���

 ال  ال�ي  األخ��  �ال�ول  نف�ـــــها  ت��� وأورو�ا، وأن  ل�ف�ـــــها  قاتلة أنها  أث���   ما  غالً�ا  الع�لة ال�ي

  .)١٠٧(أح�ا ته�د  ال ب�اءها ن�اول ال�ي فأورو�ا ال��ة، ح�� عل�ها ُ���� 

على خ�ـاب م�ل�ت�ف قـائًال " لقـ� وجـه م�ل�ت�ف اتهـامـات   )١٠٨(داالسعلى ح�� عل�  

م���ة ضـــــــــــ� ف�ن�ـــــــــــا وال��ل�ة ال����ة وال�ال�ات ال����ة، لق� اته��ا �ال�آم� ل��ء ح�ب عال��ة  

ج�ی�ة ���اع�ة الع���ة األل�ان�ة ال���ع�ة، ول� اف��ض� في ه�ه ال�ل�ة أن االت�اد ال��ف��ي 

 أع�ف ��اذا �ف�� وز�� ال�ارج�ة ال�ـــــــ�ف��ي حقا ف��ا أ�ا �ان ُح��ه ی��� ال�ـــــــالم ���، وأنا ال

عل��ا، فعل�ه أن �عل� أنه غ�� مع�ـــ�م، لق� �ان م��ً�ا في �ع� األح�ان، ور��ا �ان م��ً�ا  

ع��ما اته��ا �األم� �أن�ا أع�اء ال�الم، ف�� ال���عي أن ن�ف� ون��لف، ول�� دون أن یهاج�  

  .)١٠٩("كلٌّ م�ا اآلخ� ب�ح��ة 

  اـل�� ألقـاه ـ�األم�؛  ال�ــــــــــــــ�ف��ي  ال�ـارج�ـة  وأكـ� داالس أـنه ی�اف� ت�ـامـا على بـ�ان وز��

ــ�لة"ح�� قال  ــ�لة شــــــــيء �ل وق�ل  أوالً   هي  األل�ان�ة  ال��ــــــ ــع�  ق�ل م�  حلها ���   م�ــــــ  ال�ــــــ

 ال�ــالم؛ معاه�ة اســ�ع�ادات  م�احل  ج��ع في ال��ــار�ة  أل�ان�ا  على ���   وأنه  نف�ــه،  األل�اني

 أن  ���� واح�ة  أل�ان�ة  ح��مة إن�اء  في  ت���ل  األولى ال�ه�ة أن  نع�ق�   �ال���ی�، ال���   وله�ا

ــ�ل  ت���ث  ــع�  أصــــ�ل ��ــ م���عة   في ع�م إثارة  �له، وه�ا األم� ��ــــاع�نا  األل�اني  ع� ال�ــ
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 ال�ــــــــــ�ف��ي ع� ال�ــــــــــع� األل�اني ��ا  ال�ارج�ة وز��  ال���ــــــــــار�ة، على ح�� ع�� اآلراء  م�

 ت�ـ���  ح��مة  ت�ج�  الغ���ة  أل�ان�ا في  أنه  نعل�  ف��� والغ���ة"؛ ال�ـ���ة  أل�ان�ا  م��لي" ��ـ��ه  

  ج�ه�ر�ة ل���مة  وق��ة؛ ول�ل� ��� ح�ة  الن��ا�ات   ن���ة  األل�اني، ال�ــــــــــــع�  م�  ســــــــــــل��ها

 في  ال����  األل�اني ال�ـــــع�  م�  الع��ى  الغال��ة تل�  ع�  ت���ث  أن ر��، بال  الغ���ة،  أل�ان�ا

  األل�ـانـ�ة  اـل���ق�ا�ـ�ة  ال��ه�رـ�ة" ح��ـمة" ��ــــــــــــــ�ى  ـما  ع�  ـماذا ول��  الغ��ـ�ة،  أل�ـانـ�ا ج�ه�رـ�ة

ــ���ة؛  أل�ان�ا في  ت���  ال�ي ــ�ف���ي، فإن  ال�ارج�ة ل�ز��  ووفًقا ال�ـــــ ــاحقة  األغل��ة  ال�ـــــ  م�  ال�ـــــ

ال�ـــــــ���ة أدل�ا �أصـــــــ�اته� في االن��ا�ات آن�اك"، ول�� ب��ع م� اإلج�ار، وأخ�   أل�ان�ا  ســـــــ�ان

��ـ�� و�ع�د في م�ـاو� االن��ا�ات ال�ي ح�ث� في أل�ان�ا ال�ـ���ة، وأن ح��مة أل�ان�ا  داالس 

 �ق�ب  ما به�وب  ال�ــع� األل�اني في ال�اح�ة ال�ــ���ة، وأك� داالس على ذل�  لال�ــ���ة ال ت��

ب�ل��   م�  الغ��ي والق�اع  الغ���ة،  ال���قة إلى ال�ـــــ���ة  ال���قة  م� شـــــ�قي  أل�اني مل��ن   م�

 ح�ـــل ال�اضـــي  العام وأ��ـــا في  ال��ام؛  شـــع��ة  ی���  ه�ا فهل أك���� ال�اضـــي؛  أح�اث  م�� 

 م�  )١١٠(غـ�ائي  ��د   مالی��  خ��ـــــــــــــــة  على  ال��ع�مـة  ح��م�ه�  ح��  ت�ـ�   ال�ـائع�ن   األل�ـان

ح�امه�؛ وأخ� �ع�د داالس األم�لة ال�ي ت���    ع�  راضـــــــــــــ�ن   ال�اس أن  ی���   ه�ا فهل  الغ�ب؛

ــ���ة ح��مة  ــ�ح له �ال�د على   ال���قةع�م شـ ــ���ة، وأعل� داالس أن وق� ال��ت�� ل� ��ـ ال�ـ

كل االتهامات ال�ـ�ف���ة لل���مات الغ���ة، إال أنها اتهامات مأل�فة ق� ق�م� سـ�ة تل� األخ��  

في األم� ال����ة، وت� دح�ــــــــــها أ��ــــــــــا ســــــــــ�ة تل� األخ��، وأك� داالس أنه ی�ف� االق��اح  

  االتفاق  ���ه الق�� الغ���ة ال�الث، ��ا أنه ��� ال��� م�ل�ت�ف علىال��ف��ي، وأنه یَ��� ما ت

ــ�عة ــ�لة األل�ان�ة م�  ��ــــــ   أل�ان�ة تف�ز ل�ا ح��مة  أل�ان�ا، ل�ل  ح�ة  ان��ا�ات  خالل ل�ل ال��ــــــ

ــ�ق ال���ث   ����ها ــاس ت�ف��  و�ال�الي  أل�ان�ا، ع� �ل  ��ــــــ ــالم  ع�ه  غ�ى ال  أســــــ ــ�ف  ل�ــــــ  ســــــ

�����)١١١(.  

آن�اك تقابل م�ل�ت�ف مع إی�ن، وت�اوال الع�ــــــــــــاء معا، وت��ثا في ع�ی� م� الق�ــــــــــــا�ا، 

وع�َّ� إی�ن ل��ل�ت�ف ع� ضــ�ورة ال�صــ�ل إلى �ع� ال��ائج ال�ه�ة خالل ه�ا ال��ت��، ��ا 

ع�َّ� م�ل�ت�ف ع� ضــــ�ورة ال�صــــ�ل إلى ن�ع م� االتفاق ح�ل أل�ان�ا دون أن ی��� أو �ق��ح  

ــ�وعه ال�� تق�م �ه �ان ك�� ���ن ه�ا اال ــ�ا أن م�ــ ــل إل�ه، م�ضــ تفاق، وال ��� ی�� ال��صــ

ــان�ـــا وحلفـــاءهـــا   ــائي، وأكـــ� إیـــ�ن ل��ل�ت�ف أن ب���ـ ــا�ـــة اإلنـــ�ار ال�هـ ال�ال�ـــات ال���ـــ�ة   -���ـ
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ال ���� أن ��ــــــ����ا في أ� ه��م على االت�اد ال�ــــــ�ف��ي، م���ا على   –األم����ة وف�ن�ــــــا 

  .)١١٢(�ي وم���ة ال�فاع األورو��ةال���عة ال�فا��ة ل�لف األ�ل�

األ�ل��ي وم���ة ال�فاع  اله��ل ال�اص ��لف  شـــــــ�ح في  ���ً�ا وقً�ا  إی�ن ولق� ق�ـــــــى

  ت�� ل�  الغ���ة الع�ــ���ة الق�ات  وأن  ت�اًما، دفاعي  ه�  به��له  ال��ام أن إلى  م�ــ�ً�ا  األورو��ة،

 وه�ا ال��ــــار��ن،  األع�ــــاء واف�  إذا إال  اســــ���امها  ����  ال  ل�ل�  واح�ة؛ دولة  ســــ���ة ت�� 

 الع�وان�ة  ال��ا�ا ح�ل  ���ل  ���اب  م�ل�ت�ف رد  وق�   الع�وان،  ض�   ض�ان  أف�ل ذاته ح�   في

 إلى  ومـا  الع�ــــــــــــــ���ـة  والق�اعـ�   األ�ل��ي وم���ـة الـ�فـاع األورو��ـة،  حلف  أ�ه�هـا  ��ـا  للغ�ب 

 ��ادة ت��   �ان�   لل�ات� الع�ـــــــــــــ���ة الق�ات  فإن  إی�ن،  تف�ـــــــــــــ��  م�  ال�غ�  على إنه  قائًال   ذل�؛

ت�ـاء، إال إن إی�ن نفى   ��ا  ت�ـ���مها  أن  ���� ال����ة  ال�ال�ات  أن  �ع�ي م�ا أم���ي؛  ج��ال

  .)١١٣(ه�ا ال�الم

م  ١٩٥٢عام   � وفي ال�ها�ة أب�� ال�لفاء الغ����ن معارضــــ�ه� م�ــــ�وع معاه�ة ال�ــــ�ف��

ا على  ــ��ل ح��مة أل�ان�ة، ورد� ــاس أنها تف�� في إب�ام معاه�ة ســــالم ق�ل ت�ــ ال�ع�لة، على أســ

ح�ج م�ل�ت�ف ��ــــــــــأن م���ة ال�فاع األورو��ة، أك� ال�لفاء أن م�ــــــــــار�ة أل�ان�ا ال��ح�ة في 

ل م� م���ة ال�فاع األورو��ة م� شــــــــــأنها أن ت��ع إح�اء الع�ــــــــــ��ة األل�ان�ة، وأنه في أ� حا

األح�ال ســــــــــــــ���ن أل�ــان�ــا ال��حــ�ة ح�ة في ال��ــالف إمــا مع ال�ــــــــــــــ�ق أو الغ�ب. ��ــا رف�  

ــار�ة فإن إب�ام معاه�ة ســـالم  ــ�ف��� ه�ه ال��ج قائل�� إنه إذا �ق�� اتفاقات ب�ن و�ار�� سـ ال�ـ

  .)١١٤(مع أل�ان�ا س���ن م����ًال 

م�قف ال��ت��  لق� أثار ع�ض م�ل�ت�ف ع�ی�ا م� ال�ـ�ف؛ ف��اول� ال�ـ�ف الغ���ة

م� خالل �ع� ال�ـقاالت والعـ�او��، حـ�� �ـاـن� ال�غ�ـة العـامـة لل�ــــــــــــــ�ـاـفة الف�ن�ـــــــــــــــ�ة أك�� 

ت�ـاؤًما �ال��ـ�ة ل��ائج ال��ت�� ال�اج�ة، أما ال�ـ�افة األل�ان�ة ف�ان� ت��� أن شـه� الع�ـل ق� 

�ف ان�هى، ��ــا ع�� ال��ب الــ���ق�ا�ي االج��ــاعي األل�ــاني ع� رأ� مفــاده أن خ�ــة م�ل�ت

ســ��ــع أل�ان�ا في ســالســل ق�ل االن��ا�ات األل�ان�ة، و�ع�ق� أن الغ�ب ب�ف�ــه ه�ه ال��ة ق� 

ــ�اج ق�ارا �ف�� �أن اق��احات  ــ��ح على م�ل�ت�ف، على ح�� اع��� ال��ن�ســــــــــ أع�ى ال�د ال�ــــــــــ

ــ��ًال في إح�از  ــارت مع�� ال�ــــ�ف األل�ان�ة أن ل�یها أمًال ضــ م�ل�ت�ف غ�� مق��لة، ��ا أشــ

ــ����ة ف�ان� دائ�ا تق�م ح��ق ــ���ة م� أل�ان�ا وال�ـــ�افة ال�ـ ي في ال��ادثات، أما ال���قة ال�ـ

، أما ال�ــــــــــ�افة األم����ة فأك�ت )١١٥(ت�ــــــــــ�د على ال���عة الع�وان�ة ل����ة ال�فاع األورو��ة
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على ح��قة ثاب�ة هي أن ن�ا�ا م�ل�ت�ف ال���قة غ�� مع�وفة، أما م�اسـل� و�االت األن�اء، فق�  

شـــــــــع�وا �أن الغ�ب تع�ض لل�ه� ��ـــــــــ�� ق�ة م�ل�ت�ف وفاعل��ه، والی�ال ه�اك ت�قع ضـــــــــ��ل  

  .)١١٦(ل����ة ناج�ة لل��ت��

في أث�ـاء ال�ل�ـــــــــــــــة ال�ـال�ـة عل� م�ل�ت�ف على خ�ـاب إیـ�ن و��ـ�و وداالس؛ ح�ـ� بـ�أ 

ــار  إلى م�ل�ت�ف ال�عل�� ع� ���� ��ح األســـ�لة ال��علقة �����ة ال�فاع األورو��ة، وال�ي أشـ

 )١١٧(أن ال��ل�انات الف�ن�ـ�ة واإل��ال�ة ت��� ف�ها في ذل� ال�ق�، و��ر ال�أك�� أن اتفا��ة ب�ن 

ت��ح ثالث ق�� غ���ـة ال�� في ال�ـ�خـل في ال�ــــــــــــــ�ون الـ�اخل�ـة األل�ـان�ـة في أ� وقـ� لف��ة  

  .)١١٨(م��ق�ل�ة غ�� م��دة، قائال إنه ل� ی�� إب�اء أ� تعل�� على تعل�قاته  ح�ل ه�ه ال�ق�ة

أخــ� م�ل�ت�ف �عــ�د ال��ــاق�ـــــــــــــــات في خ�ــا�ــات إیــ�ن و��ــ�و ح�ل ف��ة ت�ح�ــ� أل�ــان�ــا،  

  االتفا��ة م�  ٧ ال�ادة م�  ٢  �الفق�ة  واســـــــــــــ��ـــــــــــــه�   و�دخال أل�ان�ا في م���ة ال�فاع األورو��ة،

 ال��افقة �ع�م مل�مة  ســــــ���ن  أل�ان�ا الغ���ة  أن  على دل�ًال  ٣  الفق�ة  م�  األخ��ة وال��لة العامة،

ألل�ان�ا، ل� ی�ف� ألل�ان�ا إدراجها في م���ة ال�فاع األورو��ة، وه�ه االل��امات    ت�ح��  أ�  على

ــه�  ــ��ـــــ  ��ل� م�ل�ت�ف ال ت�ف� مع إج�اء ان��ا�ات ح�ة في أل�ان�ا وح��ة أل�ان�ا ال��ح�ة، واســـــ

 في الغ���ة  �األ�ان  دخ�ل ����د   أنه على دل�ًال   ١٩٥٢  مای�  ٢٧ في ال�ــادر  ال�الثي  �اإلعالن

  وال��ل�ـة   ال���ـ�ة ال�ال�ـات   ألن  ن�ً�ا  ؛"للع�دة  ����"  ه�ـاك  ���ن   ل�  م���ـة الـ�فـاع األورو��ـة،

 تهــ�یــً�ا  م���ــة الــ�فــاع األورو��ــة  ل�غــادرة  أل�ــان�ــا  جــانــ�   م�  م�ــاولــة  أ�  تع���ان  قــ�   ال���ــ�ة

  م���ـة الـ�فـاع األورو��ـة،  ت�ك  ت�ـاول  أن  الغ���ـة  أل�ـان�ـا  على  �ـان  إذا  أنـه  �ع�ي  وهـ�ا  ألم�ه�،

 الق�ة، اســ���ام ذل� في ��ا ت�ــ�فها ت��   وســ�لة �أ�  اإلج�اء ه�ا م�ل  ســ���ع ق��  ثالث   فإن

ــأن"  ب��و"  و" إی�ن"  ب�انات  أن  ال��ـــ��ح ه�ا وأ�ه�  �ان�  إذا ما ل�ق���  أل�ان�ا  اخ��ار ح��ة  ��ـ

ــً�ا  ت��ن   أن في  ت�غ�   إلى  أســـــــاس، و�اإلشـــــــارةأ�  لها ل��  م���ة ال�فاع األورو��ة في ع�ـــــ

ــاس ــه  ال�ز��  اق��ـ ــا�ـ ــام  خ���  في  ل��ـ ــال  م،١٩٣٩  عـ  إلى  ��ــــــــــــــ�  ل�  ال�ز��  إن  م�ل�ت�ف  قـ

 ال ال�ــ���ة  أل�ان�ا في ال�ــل�ات   �أن داالس  ب��ان  ی�عل� ذل�، و���ا  ف�ها  ت� ال�ي )١١٩(ال��وف

 ال�ـع�  �ان إذا م�ا لل�أك�   أل�ان�ا في  اسـ�ف�اء إج�اء م�ل�ت�ف  اق��ح شـع� أل�ان�ا ال�ـ���ة  ت��ل

  وســــ��ــــ�� ســــالم، معاه�ة  إب�ام  �ف�ــــل�ن  �ان�ا إذا ما أو  و�ار��  ب�ن   اتفا��ات   �ف�ــــل  األل�اني

  ال�ــــع�  ر��ات   ت��ل ال�ــــالم معاه�ة  تف�ــــل ال�ي ال�ــــ���ة  أل�ان�ا أن إلى  االســــ�ف�اء ه�ا  ن�ائج

  .)١٢٠(األل�اني
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 أن  ح��قة  م� �ال�ضــــا ��ــــع�  أن  لل���ع  ���� أنه داالس على خ�اب م�ل�ت�ف وعلَّ�

ه�   ق�  م�ل�ت�ف مالح�ات   واضــً�ا  ب�اًنا ��ــ�ع  أن  �ف�ــل  �ان أنه  رغ�  ال��ــ�لة، قل�  إلى ُوجِّ

  م�ل�ت�ف، أمـا ب�ـ�و فعقـ� على خ�ـاب م�ل�ت�ف �ـأن  بهـا  وعـ�   ال�ي  ال�ــــــــــــــ�ف���ـة �ـال�ق��حـات 

أما إی�ن  سالم،  معاه�ة إلى  ال��صل  ی��  ح�ى فق�  ول��  عاما،  ٥٠ ل��ة  ت����  ال  ب�ن   اتفا��ة

 م�ـ�� أنه شـع� فق�  ذل� ومع م�اوالت السـ��جاع ال�ار�خ، في  ال�خ�ل في  ی�غ�  ال  إنه فقال

 اله��م  ع�  م�ــــ�والً  �ان  Chamberlin  )١٢١(��ت�ــــام��ل  إن  نق�ل أن  ال�ائع  م� إنه الق�ل إلى

 وشـــ�ًفا، صـــ�احة ل��ل��ا ضـــ�انة  أع��   ��ت�ـــام��ل  ح��مة أن إلى  م�ـــ�ً�ا ب�ل��ا،  على  األل�اني

ا وأنها ــ�ان ه�ا  على  رد� ــ�����  ٣  أل�ان�ا  على  ال��ب   أعل��   ال�ــــــــــ م، وأك� على أن ١٩٣٩  ســــــــــ

 في  ال���ة  ع�م  ��ـــأن  ب��و مالح�ات  أی�  لل�عاه�ة، ��ا  ال�ـــا�قة  �الف��ة فق�  ت�عل�  اتفا��ة ب�ن 

ــ�ة حل م�اولة ــ�ف�اء،  ����  ع�  الق�ــــ  لآلراء  عاما  ت�ادال  أج�وا ق�  ال�زراء إن  إی�ن وقال  االســــ

 ال��اد� ق�ـــــا�ا  مع ی�عامل�ا وأن  ال�فاصـــــ�ل، في  ��ـــــ�ع�ا  أن  واق��ح�ا  األل�ان�ة،  ال��ـــــ�لة ح�ل

  ال�قا�  ��ـــــــأن  اتفاق إلى ال��صـــــــل  ����  �ان  إذا  ع�ا وت�ـــــــاءل  اق��احه،  أثارها ال�ي  ال�ئ��ـــــــ�ة

 أولى. ثــان�ــا : وضــــــــــــــع  ����ة  أل�ــان�ــا  أن�ــاء  ج��ع  في  ح�ة  ان��ــا�ــات   ال�ــال�ــة؛ أوال : إج�اء

 ذل� على عالوة ال�ق�، ��ال وم�ـ��ن  م���،  وق�  في  االن��ا�ات   ح��ة  ل�ـ�ان  ال�ـ�انات 

ــ�ء في ــاذة  ال��وف ضـــــــ ــ���ن   ال�ال�ة،  ال�ـــــــ ــ�اف  ه�اك  ســـــــ ــ�. ثال�ا : إع�اد  إشـــــــ   قان�ن   م�اســـــــ

 ال���ـة  وهي ضــــــــــــــ�ـانـات   ال��ة،  االن��ـا�ـات   م�ـاد�  على  ت��   ق��   أر�ع  ق�ـل  م� االن��ـا�ـات 

. و���� الق�ل إن داالس �ان مق��ًعا �أن ال�ـــــــــ�ف��� ل� )١٢٢(واإلشـــــــــ�اف على تل� االن��ا�ات 

  . )١٢٣(�ق�ل�ا �إعادة ت�ح�� أل�ان�ا في �ل ال�ضع ال����ب في أل�ان�ا ال����ة

ــ��ل  ١٩٥٤في ال�ا�ع م� ف��ای�   ــ�ف����ا ج�ی�ا ی�� على ت�ــــــ م ق�م م�ل�ت�ف اق��اًحا ســــــ

، وت���ل ال�ه�ة ال�ئ��ــــــــــ�ة له�ه ال���مة في )١٢٤(ق�ل ب�ل�اني أل�ان�اح��مة أل�ان�ة م�ق�ة م� 

، ول� ی��ــــــــــــــ�� هـ�ا )١٢٥(ال���ــــــــــــــ�� إلج�اء ان��ـاـ�ات ح�ة في م��لف أج�اء أل�ـانـ�ا وت�فـ��هـا

ــ�ان ح��ة  ــ�اف على االن��ا�ات �اســـــــــــ���اء ب�ان عام ح�ل ضـــــــــ االق��اح أ� ن� ح�ل اإلشـــــــــ

ــ�� الق�� األر�ع ق�ات االح�الل ق�ل إج�اء   أن � االن��ا�ات، وألول م�ة اق��ح ال�ــــــــــــ�ف�� ت�ــــــــــ

االن��ـاـ�ات، �ـ�ا اح��� االق��اح على بـ�� "م�ع ان�ـــــــــــــــ�ام ألـ�انـ�ا إلى أ� ت�ـالـفات ع�ــــــــــــــ���ة  

م�جهة ضــ� أ� دولة شــار�� ق�اتها ال��ــل�ة في ال��ب ضــ� أل�ان�ا ال�ي �ان ی��ع�ها ه�ل�، 

  .)١٢٦(ل��ه ل� ی��� ش��ا ع� ال��ود ال����ة
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  ب���ــ� اإلجــا�ــة على م���عــة م� ال�قــا�  الغ�ب   في اتهــام وزراء  �ت�فواســــــــــــــ��� م�ل

 ح�ـ� أكـ� أن  ومعـاهـ�ة م���ـة الـ�فـاع األورو��ـة؛  ب�ن   معـاهـ�ة  ح�ل ب��د  أثـارهـا  ال��ـ�دة ال�ي

 أخ��، وق�  دول م�ها اســ��ع�ت   بل�ان  ســ�ة  م� مغلقة  ع�ــ���ة  م���عة أســ�ــ�   �ار��  اتفا��ة

ــ�احة ــ�   م�جهة �ان�   ال�فاع األورو��ةم���ة   أن  اع��ف م�ل�ت�ف صـــــ  ال�ـــــــ�ف��ي  االت�اد   ضـــــ

  و�ار�� ب�ن   اتفا��ات  في إل�ها  أشــار ال�ي لل���د   ��� ل�  إذا  أنه واق��ح  ال�ــع��ة،  وال���ق�ا��ات 

ــ�غ�اء ح�فها، ال���� ف��  أه��ة ــار �ال�امل،  االتفا��ات   ع�  أو االســــ   ١٢٨  ال�ادة  أن إلى وأشــــ

  اتفا��ة  م�  ١١  وال�ادة  ال�ی�اجة  وأن ســـــ�ة،  ٥٠  ســـــ���ن  م�تها  أن على  ت��   �ار��  اتفاق  م�

  ب�ن  اتفـا��ـة  أن  ذـل�  م� واســــــــــــــ���ج م���ـة اـل�فـاع األورو��ـة، ��عـاهـ�ة االتفـاق  ذـل� ت���  ب�ن 

 ق�ته  ســــ�فق�   �ار��  اتفاق  �ان  إذا عاًما، وســــأل م�ل�ت�ف  خ��ــــ�� �ع�  ال�فع�ل  ســــار�ة  ســــ��ل

ســـــــ�ة؛ فه�ا تأك�ٌ�    ٥٠ م�ة  على ی��  فل�اذا  ال��ف��؛ األل�ان�ة ح��  ال�ـــــــالم معاه�ة دخ�ل ف�ر

 م�  الغ��ي  ال��ء  على  م���ــة الــ�فــاع األورو��ــة  لف�ض   الغ���ــة  وأل�ــان�ــا  الغ���ــة  الق��   ل�ه�د 

 �ان�   و�ذا ذل�، على ت�اف� ل� ال�ــــــــــ���ة  أل�ان�ا ذل� فإن ومع  ��ل�، ال�ــــــــــ���ة  وأل�ان�ا  أل�ان�ا

  ســــــ���ن   أل�ان�ا مع ال�ــــــالم  معاه�ة فإن  عاما،  ٥٠  م�ة ال�فع�ل  ســــــار�ة ســــــ��ل  �ار��  اتفا��ة

 الغ���ة  ال�ول  إص�ار  أو إن  سالم،  معاه�ة  و�ب�ام  و��ن   �ار��  ��عاه�ة  ال���ی�   و���   م����لة،

  .)١٢٧(وال��ح��  ال�الم معاه�ة تعارض  أنها �ع�ي و��ن  �ار�� اتفا��ة على

وذلـــ� ر��ـــة    -م  ١٩٥٤ب�ـــاًء على م�قف م�ل�ت�ف اق��ح داالس في ال�ا�ع م� ف��ای�  

تغ��� الفق�ة ال�ي ت�� في ال��ـــــــ�وع   -م�ه في إب�از ما في أق�ال م�ل�ت�ف م� ع�م ال�اق��ة 

ال����ـــاني على ح��ـــة ح��مـــة أل�ـــان�ـــا في ج��ع ال��امـــاتهـــا ال�ـــارج�ـــة �فق�ة أخ�� ت��ن على 

�ن ل���مة ج��ع أل�ان�ا ال�ـــــالح�ة في ق��ل أو رف� ال�ق�ق واالل��امات ال�ـــــ�رة ال�ال�ة "��

ال�ول�ة ال�ي ارت��� بها ال���مة االت�اد�ة، وال���قة ال�ـــــــــــ�ف���ة في أل�ان�ا"، ولق� واف� إی�ن 

على ت�ــ��ح داالس وقال "إن م� ح� أل�ان�ا ال��ح�ة أن ت��ار ل�ف�ــها إما االن�ــ�ام ل����ة 

ــ�ا ال�فاع أو ع�مه"،   ــ� على أن ال�لفاء ل��ــــــ إال أن �ل ه�ا ل� ی�ث� على م�ل�ت�ف ال�� أصــــــ

ــ���ة األل�ان�ة ال���ة  على اســــــ�ع�اد إلع�اء ال���ة ال�����ة ألل�ان�ا، وأن الغ�ب �ع�ي الع�ــــ

  .)١٢٨( ال��لقة

 ه�ا ���ج�   م���ة ال�فاع األورو��ة  معاه�ة هل ســــــــــــُ��جَّل م�ل�ت�ف عق� ذل� ســــــــــــأل

 ال���مة ح�  م� �ان إذا أنه  داالس أجاب  شـــــــــــــ�� ال���ـــــــــــــ�� عاًما، وه�ااالق��اح، أو ُی�َجأ  
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ــ�اعي ل�ــأج�ــل أو إرجــاء   ال�عــاهــ�ة  مــ�ة  رف�   أو  ق��ل  ال�ــ�یــ�ة  األل�ــان�ــة ال�ــال�ــة، ف�ــا ه� ال

  تغ��ً�ا  �ان�  م�ل�ت�ف  ســـــــــــــ�ال  على  اإلجا�ة  �أن  ال�عاه�ة أو أ� شـــــــــــــ�� ف�ها، ��ا عل� ب��و

 رف�  أو ق��ل في ح�ة  األل�ان�ة ال���مة  وه� أن ت��ن  إی�ن،  اق��اح  ن�  في  و��ـ�ً�ا واضـً�ا

 إیـ�ن  وعل� الـ���ق�ا��ـة،  أل�ـان�ـا  ج�ه�ر�ـة  أو االت�ـاد�ـة  أل�ـان�ـا  ج�ه�ر�ـة  أب�م�هـا  معـاهـ�ات   أ�ـة

�أنها ال  م�ل�ت�ف إل�ها أشــار ال�ي  الغ���ة  للق��  ال�اصــة  ال�ق�ق  ت�ــ�ل  ال�ي  ب�ن   اتفا��ة  على

ــا�قة  �الف��ة إال  ت�عل� ــاء م�ل�ت�ف  م���ا أن  ال�ـــالم األل�ان�ة، ل�عاه�ة  ال�ـ  ب�ن،  اتفا��ة فه� أسـ

 في" ال�ــــــل��ة  ال��ــــــ��ة  ان��ار في" �ل�ات   م�ل�ت�ف م�ها ح�ف  اق��اســــــه أث�اء  أنه إلى وأشــــــار

وه�ا �ع�ي أن أل�ان�ا غ�� مل�مة ��ا ســــ�� �ع� إن�ــــاء ال�ولة  ال�ــــا�عة، ال�ادة م�  ال�ان�ة  الفق�ة

  .)١٢٩(ال��ی�ة، وال����ة ال�ل��ة ال��ی�ة

  �اإلج�اع  ب�انا  داخل ال��ن�س�اج  ال�ارج�ة  ال��ون   ل��ة أص�رت   وع� رد الفعل األل�اني

 ال�س��ة ال���م�ة وأع��� ال��ادر م�ل�ت�ف،  اق��اح  ��أن  ال����ة أملها  خ��ة  ع�  ��ه أع��� 

ــ��ف� �لها  األل�ان�ة  االن��ا�ات  �أل�ان�ا الغ���ة أن األل�ان�ة، أما   ال��� وجهات  على ال��اب  ســـ

أل�ان�ا ال�ـــ���ة فأی�ت مق��حات م�ل�ت�ف، و�ال�� �إ��ال معاه�ة ب�ن و�ار��، وذل� ح�ـــ� 

وه�ا ث�ة دل�ل واضــــــــح على م�� ال�أث�� الغ��ي   .)١٣٠(اآلراء ال�ــــــــ���ة في ال���قة ال�ــــــــ���ة

  وال��قي في أل�ان�ا.

ب�ـ�و و�یـ�ن وداالس في دح� آراء م�ل�ت�ف ���ـا  اســــــــــــــ���ت الق�� الغ���ـة م��لـة في  

ــا ���ا ��� خ�ا�ات م�ل�ت�ف ح�ل معاه�ة ب�ن و�ار�� وم���ة  ��� خ�ة إی�ن، وأ��ــــــ

ال�فاع األورو��ة، ودح� أراء م�ل�ت�ف �أن الق�� الغ���ة هي ال��ـــــــ�ولة ع� تق�ـــــــ�� أل�ان�ا،  

  إقـامـة  أجـل م�  �ـالفعـل إیـ�ن  ��حهـا  ال�ي  ال�ق��حـات   في ��ـ��ـة  ال���  إلى  م�ل�ت�ف  ك�ـا دع�ا

ح�ة، و�ـال��ا م�ل�ت�ف �عـ�م ت��ار ال�قـا� ال�ـــــــــــــــا�قـة في  نـات�ـة ع� ان��ـا�ـات   أل�ـان�ـة  ح��مـة

  .)١٣١(االج��اعات القادمة

 ل� إذا إنه وه�ا نفى م�ل�ت�ف ف��ة أن ال�ـــ�اســـة ال�ـــ�ف���ة ت��از �ال�خ�فة وال�ع�ج، وقال

 وال  للغا�ة، معق�ة أنها  �ع�ق�   ال  ل��ه تع�یلها  ����  ت�اما، فإنه  م�ضــــــــ�ة  ال�ــــــــ�ف���ة ال��ة  ت��

 فهي اـل�ع�ة  الـق���ـة  أمـا  جـ�ـی�ة؛ وأخ��   ـق���ـة  واحـ�ة م��ـتان،  لهـا  ال��ـة أن  فه�هـا، وأكـ�  ����

ــ��ل ــاس  على  أل�ان�ا ل�ل  م�ق�ة ح��مة  ل��ــ ــ��  اتفاق أســ ــ���ة  أل�ان�ا  ب��  م�ــ أما  والغ���ة، ال�ــ

  ج��ع ســـ��   ی��  االن��ا�ات  في  ال�����ة  ال���ة  ضـــ�ان أجل  م�  أنه على  فهي ت��  ال��ی�ة
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  م�ـ�ودة   وحـ�ات   وراءه�  ـتار���  االن��ـاـ�ات،  قـ�ل والغ��ـ�ة  ال�ــــــــــــــ��ـ�ة ألـ�انـ�ا  م� االح�الل  ق�ات 

ــار م�ل�ت�ف  ب��ائف  لل��ام فق� ــة ال��ا�ة، وأشـــ ــ�ف��ي  االق��اح  إلى ضـــــ�ورة دراســـ ــ�ل    ال�ـــ ��ـــ

  .)١٣٢( أرض�ة لالتفاق ع� ال���  ����الغ���ة م�ه، و  ال��اوف س���في ذل� و�ع�   ج��،

ف��ای�   ٥اســـــــــ��� ال�زراء الغ����ن في تف��� ع��ب ع�ض م�ل�ت�ف ح�� أك� ب��و في 

ــ�ف��ي  االق��اح  �ع�ا�ة  درس  م أنه١٩٥٤  على  م���  ع�لي  ت����  أ�  م�  ��ل�  �ان  ال��  ال�ــــ

ــاس ــ�� ف��ة  أســـ االن��ا�ات، وأك� ب��و أنه  ق�ل  والغ�ب   لل�ـــــ�ق   ال��ق�ة  األل�ان�ة ال���مة  تأســـ

ف��  ال�ــــــــــــــ�ف��ي م� ه�ا االق��اح ه� اســــــــــــــ�هالك ال�م�،  لل�ف�   ال�ئ��ــــــــــــــي  اله�ف  أن ت��� له

و��اًء على   االن��ابي،  القان�ن  ن�   على  أن ی�فقا  ت�اًما  م�عارضـ��  ل��ام��  �ال��ـ�ة  ال��ـ���ل

  .)١٣٣(م��ى غ�� ألجل االن��ا�ات  ذل� سُ��جَّل

 إج�اء أن ال��ة ال�ــــــــ�ف���ة ت�ــــــــع م���عة م� ال�ــــــــ�و� ال�ع����ة ق�ل  ك�ا أك� ب��و

 ن�   على  ال���م��� ال���ق�ا��ة، وم�افقة  أل�ان�ا  ��ــــ���ة  أه�ها : اع��اف الغ�ب   االن��ا�ات؛

  ع�  ب�ف�ــــــها  ونأیها  ب�ن و�ار��،  اتفا��ات   ع�  الف��رال�ة وت�لي ال���مة ج�ی�،  ان��ابي  قان�ن 

 أشـار  ث�.  شـ�و� م�ـ���لة ال�ه��ة في ال��ا�� الغ���ة وال�ـ���ة؛ و�لها  الق�ات  وسـ��   الغ�ب،

  وال�ــــــ��ة   ال�ــــــ�اســــــ�ة وال����ات  ال�ــــــ���ة  ال���قة في  األل�ان�ة الع�ــــــ���ة  ال�ح�ات  إلى  ب��و

 �ه�ت له� ق��  إذا ��ــــــــــه�لة  ال�ــــــــــ�ف��� م�ة أخ��  ی�ســــــــــلها  أن ال����  م� ه�اك، وقال إنه

االن��ا�ات في   على دول�ة لإلشـــــــــــــ�اف  ل��ة إن�ـــــــــــــاء ب��و إلى دعا  االن��ا�ات، ث� في  معاد�ة

  أل�ـان�ـا، على ح�� أكـ� إیـ�ن أن خ�ـة م�ل�ت�ف ال تـأخـ� في اع��ـارهـا أنهـا ت�عـامـل مع ن�ـام��

 والعـ�ل االتـفاق  ألن  لل�����؛  ـقابـلة  غ�� م��افق��، وـ�الـ�الي فهي  م��لف�� وغ��  ســـــــــــــــ�اســــــــــــــ���

ــ��ك ــ���ة  أل�ان�ا  ب�� ال��ـــــــــ ــ���ل، واع��� اق��اح أم�  االت�اد�ة وال���مة ال�ـــــــــ  م�ل�ت�ف م�ـــــــــ

ال�ائ�ة  ال��ت��ات  م�  ن�ًعا  وضــــع  الف�ضــــى؛ ح��  ات�اه في  ی���ك ال��ق�ة  األل�ان�ة لل���مة

 إما" تق�ل  أن  ���� وال�ي ال�ق�،  ح�  اســــ���ام ف�ها  ال���ق�ا��ة  أل�ان�ا ح�  م�  ســــ���ن   ال�ي

  .)١٣٤("ال�ح�ة ن�� واح�ة خ��ة ال���ك ع�م أو ال���ق�ا��ة ال����ة مفه�م ق��ل

وع�� رئ�� ال�فـ� األم���ي في م�ت�� ب�ل�� ع� وجهـة ن��ه م� خ�ـاب م�ل�ت�ف ی�م  

 م�ل�ت�ف ال�ــ��  ه� أن  ��ــ���ي  ال��  األســاســي  م �ق�له " االن��اع١٩٥٤ال�ام� م� ف��ای�  

 مل��ن   ١٨ أن م� خـائف  ال�ــــــــــــــ��ـ�ة؛ ألـنه  ال���ـقة في  ح���ـ�ة ح�ة  إج�اء ان��ـاـ�ات  م� خـائف

  ال��ام  �اسـح  ��ـ�ل  سـ��ف�ـ�ن  لل���ث  الف�صـة  له� أت���   ما  إذا ال�ـ���ة،  ال���قة في  أل�اني
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 ما  ه�  ال�ـــــــــ�ف��ي  االق��اح في  ال�او�ة ف���  ال�ف�وض عل�ه� م� االت�اد ال�ـــــــــ�ف��ي، ال�الي

 ق�ل م� ال�ـــل�ة في  تأك��ها  ت� ال�ي ال���مة  تل�  ال���ق�ا��ة،  أل�ان�ا  ج�ه�ر�ة ح��مة  ��ـــ�ى

 ل�ان�   م�رعة،  وســـ�ارات   د�ا�ات  ال�ـــ�ف���ة م�  الع�اصـــ�  ت�� ل�  فل� االت�اد ال�ـــ�ف��ي،  ســـل�ة

م،  ١٩٥٣  ی�ن�� في  ضـ�ه�  ان�ف�ـ�ا  ال�ی�  الع�ال األل�ان ِقَ�ل  م� ال�ـل�ة  م� �الق�ة ُ��دت   ق� 

  رف� الغ���ة لل��ام ال��ج�د في ال���قة ال�ـ���ة فه� أم� م�ف�ض، فلق� أما ع� ق��ل أل�ان�ا  

  ن�ام ق��ل  �اإلج�اع  األل�اني  ال�ـــــــــــــع�   م�  %  ٧٠  ���ل  ال�� الغ��ي  األل�اني  ال��ن�ســـــــــــــ�اج

ــ���ة  أل�ان�ا ــع أ� له  �اع��ار أن ال�ـــ ــ�عي وضـــ ــع�   ع�  ن�ا�ة  ال���ث  في  ح� أو  شـــ   أل�ان�ا  شـــ

  .)١٣٥(ال����ة "

عقـ� ذـل� عل� م�ل�ت�ف على خ�ـا�ـات وف�د الـ�ول الغ���ـة �ـأن ال���مـة ال�ــــــــــــــ�ف���ـة  

ــعى إلى إقامة ال�ح�ة األل�ان�ة م� خالل ال��ة ال�ــــــ�ف���ة ال�ق��حة، وأن �ل األم�ر ال�ي  ت�ــــ

ــ���ة   ــ�ورة ال�قاش ب�� أل�ان�ا ال�ــــــ ذ��ها ال�ــــــــ��ان ب��و و�ی�ن ال ت�ف� مع ال�قائ�، م���ا ضــــــ

إلى ح��مة م�ق�ة، وأن ه�ا األم� ل�� م�ـ���ًال، ��ا ادع� ال�ف�د الغ���ة؛  والغ���ة لل�صـ�ل

ضــــــــــــــارً�ا مـ�اًال �أن وف�د ال�ول األر�ع ت�ـ�ل أن�ـ�ة م��لـفة، ول��ـها �إمـ�انـها ال�ـفاوض م� أجل 

ال�صــ�ل للغا�ات ال�ــل��ة، أما ب�انات وف�د ال�ول الغ���ة فهي تع�� ع�م ال���ة في ال��صــل 

  .)١٣٦(اتفاق م� أجل ال�ح�ة األل�ان�ة إلى لل��صل ��عى ال��ف��ي االت�اد  أن إال إلى اتفاق،

ن��ت ال�ال�ات ال����ة األم����ة إلى االق��اح ال�ــــــــــ�ف��ي ��ــــــــــ�� ق�ات االح�الل م� 

أل�ان�ا ���ء م� ال��ــ��� ال���� لل�ــ�ف��� لل�ــ���ة على �ل أل�ان�ا، ��ا ذ�� ال�ف� األم���ي  

ــة  في ال��ت�� في تق��� إل ــارج�ـ ــة "إن ال�ل�ـــات األخ��ة ل�ز�� ال�ـ ــة األم����ـ ــارج�ـ ى وزارة ال�ـ

ال�ـ�ف��ي ح�ل ان�ـ�اب الق�ات م� أل�ان�ا ت�ـ�� إلى ه�ف إنهاء أ� دفاع ع� أل�ان�ا الغ���ة، 

 �ان�  إذا أنه ن�رك أن  عل��ا ���   ك�ا ال�ــــ�ق،  على  تقع ال�ي  الهائلة  وتع�ضــــها �ال�امل للق�� 

  . )١٣٧(لل���" الغ���ة أورو�ا ج��ع األم� �ع�ض  ه�ا فإن لل���، مع�ضة الغ���ة أل�ان�ا كل

م ق�م ال�ــــــــ�ف��� اق��اًحا ج�یً�ا ی�ع� إلى إعفاء أل�ان�ا م� دفع ١٩٥٤ف��ای�    ٦في ی�م  

د، وال�� ��ــ�ل صــارم م� ال��ام أل�ان�ا ب�فع )١٣٨(ال�ع���ــات  ، وت�ال�� االح�الل ال�ي ل� ُت�ــ�َّ

ــ�ق�لت�ال�� االح�ال ــ�ف��ي ق�م)١٣٩(ل في ال��ــ ــً�ا أن االت�اد ال�ــ �ال�ع�ى نف�ــــه   م���ة ، م�ضــ

ــ��  ١٥في   ل�ع���  ال��اب�� وعل��ا اآلن ال�ف��� في ����ة إ��اد م���عة م�  م،١٩٥٣  أغ�ــــــــ

ــاد  ــ���  ورفع  األل�اني  االق��ـــــ ــة  م�ـــــ   م�ف� إج�اء  أ�  ُی�َّ��   ل� أنه  ��ا وقال  أل�ان�ا، في  ال����ـــــ
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 في واح�  م� جان�   ال�ـ�ف��ي  االت�اد   ب�اًء على ذل� شـ�ع أغ�ـ��،  ١٥ مق��حات   ��ـأن  عل�ه

م، أما ع�  ١٩٥٤  ی�ای� ١  اب��اًء م�  ال�ی�ن، وال�ع���ــــــــــات  ع�ء  م� أل�ان�ا ال�ــــــــــ���ة  إعفاء

 ال���م�ة ال�ی�ن   ���ا ���  أل�اني مارك  مل�ارات   سـ�عة  ب��ـ�ی�   مل�مة زال�  أل�ان�ا الغ���ة ف�ا

 م�ــــــــــــــألة في وأ��ــــــــــــــا فهي مازال� مل�مة  االح�الل،  ت�ال�� إلى  �اإلضــــــــــــــافة  ال��ب  �ع�  ل�ا

ال�ع���ات، وه�ا أم� غ�� عادل �ال���ة ألل�ان�ا الغ���ة، وه�ا فه� وف�د ال�ول الغ���ة ال�الث 

  .)١٤٠( األل�ان�ة ال�ح�ة م�اق�ة ع� ال��قف في ی�غ�  أنه �ع�ي م�ل�ت�ف؛ كالم

ــفه  داالس ع� أع�ب  ــألة ت�ح��  م�اق�ــــة  لل��وج ع� أســ  ل��ه أل�ان�ا في ذل� ال�ق�، م�ــ

األم� م� جــ�یــ� ��ــــــــــــــ�ــل ج�ــ�، وعلى ال�غ� م�   هــ�ا  في  ال�ف���  ی��  أن  في  أملــه  ع�  أع�ب 

ل����ة   إال أنه وفقا ألل�ان�ا الغ���ة،  االق��ــــاد�  �ال�ضــــع  ال�ــــ�ف���ي  ســــعادته �اه��ام االت�اد 

األورو�ـــــي االقـــــ��ـــــــــــــــــــــاد�  ــاون  ــعـــــ ــ�ـــ  Organization For European Economic  الـــ

Cooperation   ال�ــــــــــــــلع  وت�ر�ــ�   اإلن�ــاج،  في  هــائال  ارتفــاعــا  ســــــــــــــ�لــ�   ن�ــ� أل�ــان�ــا الغ���ــة 

 االه��ام نف�ــــــــــه، أ�ه�ت  الغ���ة  وقال إن الق��  ذل�، إلى اإلع�ار وما و�عادة  االســــــــــ�هالك�ة،

 دوالر  مل�ـار  ٥,٣  ح�الي  قـ�مـ�   ال�ي  ال���ـ�ة  ال�ال�ـات   ســــــــــــــ��ـا  وال  ع�ل�ـة،  أك��  ول�� ����قـة

ــاعـ�اتٍ  ــاد�،  االن�عـاش  ألل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة، ��ـا أن أل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة ت�� ��ـاـلة م�  م�ــــــــــــ  االق��ــــــــــــ

  ت��به�  -مل��ن الجئ   م�  أك�� -ال�ـ���ة   أل�ان�ا  الج�ي  ����ا م� ع�دا  السـ��عابها  �اإلضـافة

أما ���ا ���   .ال�ـــ���ة  أل�ان�ا  م�  ال����   الغ���ة على  أل�ان�ا في  م�ف�قة اق��ـــاد�ة ��وف

ق�ـــــــــــــــ�ة ت�حـ�� أل�ـانـ�ا فـقال داالس إـنه ت�جـ� ـل�یـ�ا خ�ـة إـی�ن، ��ـا ت�جـ� ـل�یـ�ا خ�ـة م�ل�ت�ف 

ال�ي ح�ت ب�اخلها م���عة م� ال�ـــ�و� ال��ـــ���لة إلت�ام ع�ل�ة ال��ح�� ب�� ال�ـــ����، وفي 

 مع ال��اف� شــــــــــــ�و� خ��ه، وم�اولة في  ال���  إلعادة م�ل�ت�ف إلى  ال�ها�ة وجه داالس ن�اء

  .)١٤١(الغ���ة الق��  ق�ل م� ال�ق��حة األول�ة ال��اد�

ــائ ن�مه  ع�  أث�اء ذل� أع�ب ب��و ــ� إنه وقال في ه�ا ال��ت��،  علل�ه� ال�ــــــ  إلى  ی��ــــــ

ا أنــه ال ی�جــ� لــ��ــه تعل��  ال���  إلعــادة  داالس  دع�ة  على  ال��حلــة  في هــ�ه  ف�هــا، م�ضــــــــــــــ�ــً

ــاد�ة ال�ق��حات  ال���ال،  نف�  على  وج��ة ف��ة  إی�ن ، ث� ت��ث )١٤٢(ل��ل�ت�ف وال�ال�ة  االق��ــــــ

 ت�ضــــ�ً�ا ح�ل ال�ضــــع اإلج�ائي داخل ال��ت�� ���ا ��� الع�ل ال�ق�ل، وعق� ح�ی�ه �ل� 

 ��ه ال��   ی�� أن  ����   ال���ـــــــاو�ة،  الق�ـــــــ�ة إلى  ن��قل  في ال��م �ع� ال�الي أن  عل��ا  �ان  و�ذا

ــاو���  إخ�ار  ����  ح�ى  اآلن  ج�ول م� ٣  ال���   ل��اق�ـــــــــة  ه�ا ���ن�ا وأن الف�ر،  على  ال���ـــــــ
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ا)١٤٣(  األع�ـال �   ل�  ـفإـنه  األم���ـ�ة،  ال���ـ�ة ال�الـ�ات   وـف�   ل�ــــــــــــــ�الت  ، ووفـقً  ی�م  اج��ـاعـات  ُتعـقَ

  .)١٤٤(م١٩٥٤ف��ای�  ٧ األح� 

عق� �ل تل� ال�فاوضـات ال�ـا�قة ن�ل� إلى أن االت�اد ال�ـ�ف��ي م�ـ�� على إح�� 

ال�ل�ل اآلت�ـة : إمـا إ�قـاء تق�ــــــــــــــ�� أل�ـانـ�ا ��ـا ه� اآلن، أو إعالن ح�ـاد أل�ـانـ�ا أو ع�ل�هـا �عـ� 

إج�اء ان��ا�ات ح�ة، أو ق��ل ال���وع ال����اني ب��ح��ه �ع� إج�اء ان��ا�ات ح�ة ���� تق���  

في أ� حلف ح��ي م�ـل ه��ـة الـ�فـاع األورو�ي وت�ـ�یـ� ق�اتهـا   ا�عـ�م اشــــــــــــــ��اكهـضــــــــــــــ�ـانـات  

  .)١٤٥(الع����ة

 أفاد م�ی� م��� ال��ون ال��اس�ة لل�ف�ض ال�امي األم���ي في أل�ان�ا، في م���ة إلى

 -أحـ� م�ــــــــــــــ��ــــــــــــــار� وزارة ال�ـارجـ�ة األم���ـ�ة   -   MacArthurمـاك أرث�و  كـّلٍ م� داالس

ــان� و  ــاع� وز�� ال�ارج�ة األم���ي لل�ــــــــ�ون األورو��ة    -  Merchant م��شــــــ أنه في   -م�ــــــ

م�ی� ق�ـــ� ال�ـــ�ون ال�ـــ�اســـ�ة    – Blankenhorn صـــ�ح بالن��ه�رن   م١٩٥٤  ف��ای�  ٦اج��اع  

اني عارض ال��قف ال�ــ�ف��ي أن ال�أ� العام األل�� -ب�زارة خارج�ة ج�ه�ر�ة أل�ان�ا االت�اد�ة  

، و�ع�قــ� بالن��ه�رن أن إنهــاء ال��ت�� أل�ــان�ــا  ودع� م�قف ال�لفــاء ���ــا ی�عل� �ــإعــادة ت�ح�ــ� 

صـــــــــ�ح ��ا    ،ســـــــــ���ن م�ع�ًما على ال��� ال�� ت��ره الغال��ة الع��ى م� ال�ـــــــــع� األل�اني

ا أنه م� ال�ه� ج��  �ـ�ة ال�ي اك��ـ�ها ال�لفاء، ا ع�م ال��ا��ة �فق�ان ال���ة ال�فبالن��ه�رن أ��ـً

وأن ه�ـاك خ�ً�ا ���ً�ا إذا ت� إج�اء ال���ـ� م� ال�قـاش ح�ل ال��ــــــــــــــ�لـة األل�ـان�ـة، وأنـه ل���ـ�  

على أمـل أنـه ل� ���ن  أل�ـان�ـا  إعـادة ت�ح�ـ�   ح�ل ال��ـا��ة قـ� ���ن م� ال���ـة تعل�� ال�قـاش

  .)١٤٦(تل� ال��ألة م�ة أخ�� م� ال��ور� الع�دة إلى 

ــ���اًرا ح�ى ی�م  ١٩٥٤ف��ای�   ٨اب��اء م�   ــلة م� ١٩٥٤ف��ای�    ١٨م واسـ ــل�ـ م ُعق�ت سـ

ــ�ر ع�د قل�ل م� ال���ف��، وفي ه�ه  االج��اعات ال�ق��ة ب�� وزراء ال�ارج�ة األر�عة ���ـــــــــ

االج��اعات ال�ق��ة ج�ت م�اق�ـة ح�ل االق��اح ال�ـ�ف��ي لعق� اج��اع للق�� ال���، وال�ـ�ق 

ــااألق�ـــى، ون�ع ال�ـــالح، وال�� ــارة ال�ح��ة )١٤٧(�ـ ــ�اغة ب�ان خ�امي لل��ت��، �ان� اإلشـ ، وصـ

إلى أل�ان�ا هي ت�ـ��ح م�ل�ت�ف �أن ال�قاش ح�ل أل�ان�ا سـ��ـ�غ�ق ی�م�� أو ثالثة أ�ام؛ "ألن  

ال���ع وافق�ا على أن ه�ا ه� ال��ضــــــــ�ع األك�� أه��ة أمامه�"، وه�ا ات�� داالس م�قفا مفاده 

ــ��عي ��اح� أن ح��مة ال�ال�ات ال����ة األ م����ة ل� ت�� م�ــــ�ع�ة لق��ل ال��ام ال�ــــ��ي ال�ــ

م� الق�� ال���، وأ� اق��اح مه�ـــا �ـــان غ�� م�ـــاشــــــــــــــ� ل� ���ن مق��ال م� ق�ـــل ال�ال�ـــات 
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، ��ا اته� داالس م�ل�ت�ف �أنه ��اول اســ���ام الق�ــ�ة ال���ــاو�ة ره��ة ل��ــ��ة )١٤٨(ال����ة

  .   )١٤٩(الق��ة األل�ان�ة

م ق�م ال�ــــــــ�ف��� اق��احا آخ� ی�ع� إلى ســــــــ�� ق�ات االح�الل  ١٩٥٤ف��ای�    ١٠وفي 

م� أل�ان�ا في غ�ـــــــ�ن ســـــــ�ة أشـــــــه� �اســـــــ���اء ال�ح�ات ال���ودة الالزمة ل��ائف ال��ا�ة، 

ــأن األم� ال��اعي   م� أجل ضــــ�ان  و��ع� إلى عق� م�ت�� لل�ول األورو��ة إلب�ام معاه�ة ��ــ

  .)١٥٠(م�ات�ة ل�ل ال���لة األل�ان�ةوخل� ��وف  ،ت���� أل�ان�ا

علق� الق�� الغ���ة على ت��ار ق�ل م�ل�ت�ف ��ــــــــــــــ�� ق�ات االح�الل م� أل�ان�ا �أن  

ه�ا األم� ر��ا ی�ضــــي ح��مة أل�ان�ا ال�ــــ���ة، ول�� هل ســــ���ن ه�ا األم� م�ضــــ�ا ل���مة 

ال��ـ�ث مع ح��مـة أل�ـانـ�ا أل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة، ��ـا أكـ� الغ�ب أن االت�ـاد ال�ــــــــــــــ�ف��ي ��ــــــــــــــ���ع  

ال�ـــ���ة ���ـــ�ص ه�ا األم�، ول�� ن�ـــ� في أنه ��ـــ���ع ال���ث مع ح��مة أل�ان�ا الغ���ة 

في ه�ا األم�، خاصـــة ع��ما تعل� ح��مة أل�ان�ا الغ���ة ما ســـ�ف ��ـــ��ه ســـ�� ق�ات الغ�ب 

  .)١٥١(م�ها م� قل� واض��اب م� ال�اح�ة ال����ة ال�ي ����� عل�ها االت�اد ال��ف��ي

وه�ا ���� الق�ل إن ال��ـ��ـار األل�اني أدی�اور �ان ی�م� �أن االت�اد ال�ـ�ف��ي ��ـعى  

ــ�لة  �أ� الغ���ة  أورو�ا  ع�  أل�ان�ا  لف�ـــــــل ��ل ال��ق  ��ا ��ـــــــعى ل��ل ع�ی� م�   م�احة،  وســـــ

ــاالت  لف�ض   ال�ه�د  ــ���ة، وأخ�ً�ا  وأل�ان�ا  االت�اد�ة  أل�ان�ا  ج�ه�ر�ة  ب��  االت�ــــــ ــ���م    ال�ــــــ ��ــــــ

  .)١٥٢(األورو�ي ال��امل ع�ل�ة م� أل�ان�ا اته ال����رة إلزالةم�اور 

إلى  وخالل األســـــــ��ع األخ�� م� ال��ت�� أرســـــــل وز�� ال�ارج�ة ال����اني أن��ني إی�ن

ح��م�ه أخ��ها أن ال��ت�� ل� ��ـــــــــل إلى اتفاق ��ـــــــــأن ال��ـــــــــألة األل�ان�ة أو ح�ى ال��ـــــــــألة 

ال���ــــــــاو�ة، إال إن رئ�� ال�زراء ال����اني قال "�ال�غ� م� ع�م ال��صــــــــل إلى ق�ارات إال إن�ا  

ــ�ل ع��� أو م��اف�، ول�   احقق�ا �ع� ال��ا� ــ� ��ـ ــات ل� ت�ـ م� ه�ا ال��ت�� م�ها أن ال��اق�ـ

  .      )١٥٣(��ج م����� م� ال��ت��"ن

و���� الق�ل إن ال���ع تـفاءل في األســــــــــــــ��ع األول ب��ـاح ال��ت��، ول�� عـادت خ��ة  

األمل ت�ب في القل�ب في نها�ة األســـــــ��ع ال�اني، فلق� فاجأ ال�ـــــــ�ف��� ال���ع ��فاجأة ســـــــارة 

أ�ه�ت ضــــــــــــــ�ـ�ا م� ال��ـامـلة عـ��مـا دعـا م�ل�ت�ف وزراء خـارجـ�ة دول الغ�ب �ال� على حـ�ة  

�ا أقام حفلة اس���ال عامة ل���لي ال��افة ح��ها وزراء خارج�ة ال�ول  ل��اول ال�عام معه �

األر�ع ومعـاون�ه�، واخ�ل� ال�ــــــــــــــ�ف��ـ� ف�هـا ��ـ�ع��ه�، ��ـا �ه� م�ل�ت�ف في ال�ل�ـــــــــــــــات 
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خ�ـــ�صـــا في األســـ��ع األول ���ه� ال�ز�� ال�ف�ض ال�� �ق�ـــ� ث� یل�� في م�اق�ـــاته ل�رجة  

ت��� له ح��ة ال��ـــــــ�ف وف� تق�ی�ه، و�� ال�اس   أوه�� ال���ع أنه ح�ـــــــ� إلى ب�ل��، وق� 

ــ�ا �ال��ر�ج، وفه�  ــي، ول�� ه�ا ال�ه� وذل� ال�� تالشـــ ــة ال�اضـــ ــ�اســـ ــ�� ق� �لق� ســـ أن م�ســـ

ــاته   ــ�ها، ورغ� ال��ونة ال�ي أ�ه�ها م�ل�ت�ف في م�اق�ــ ــ�اســ الغ�ب أن م�ســــ�� ل� ت�غ�� في ســ

ــع��ة إال أنه �عل� والشـــ� عل� ال�ق�� اله�ة ال�ي تف�ـــل ب�� وجه� ي ن�� الغ�ب وال�ـــ�ق، وال�ـ

والغ�ب ی����ون مع��ات   –القــائ�ــة لل�ق��ــ� ب��ه�ــا، وه� �ع�ــل إل�ــالــة وت���� ال��ــادثــات  

ومه�ا �ال� ال��اق�ـــــــــات فالب� أن ت�ـــــــــل آخ� األم� إلى نق�ة    –ب��ـــــــــل��ه ب�جهات ن��ه�  

  .)١٥٤(ر��د 

ــ� م� ف��ای�   ــ�ع  م ق�م االت�اد ال�ـــــ�ف��ي اق��احا  ١٩٥٤وفي ال�ـــــا�ع ع�ـــ �ق�ـــــي ب��ســـ

ــادـ�ة ب�� أل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة وال�ــــــــــــــ��ـ�ة، و�ـ�ـل� ته�ـ�ة ال��وف ل����� ال�ـقاـفة   العالـقات االق��ــــــــــــ

ال����ة األل�ان�ة، و�ال� ال�ف� ال�ـــ�ف��ي ��ـــ�ورة تق��� ت�صـــ�ة لألجه�ة ال��ـــ�ولة في أل�ان�ا  

ــ��ل ل��ة أل�ان�ة �ال�امل ت���ل مه��ها في ال��افقة على ــائل   الغ���ة وال�ــــ���ة ل��ــ ج��ع ال��ــ

ــاـئل ال��علـقة ـ�العالـقات  ال��علـقة ـ�ال��ـارة وال�عـامالت ال�ـالـ�ة وال�ـقل وال�ـ�ود وغ��هـا م� ال��ــــــــــــ

االق��ـــــــاد�ة، ��ا ی��غي ت�ـــــــ��ل ل��ة أل�ان�ة ل�ع��� ت���ة ال�وا�� ال�قا��ة والعل��ة واألح�اث  

  . )١٥٥(�ان�ةال��اض�ة م� أجل إزالة الع��ات في ���� ت���� ال�قافة ال����ة األل

ــ�ل داخل م�ت�� ب�ل��؛   ــ�ف��ي ��ل ال�ــ ــ���ة دع� ال��قف ال�ــ حاول� ح��مة أل�ان�ا ال�ــ

ــار��� ف�ها مائة ألف شــــ��، وذل� في ال��م  ــ��ة في ب�ل�� ت�اوز ع�د ال��ــ � م�ــ ف���ها ُت��ِّ

األخ�� م� انعقـاد ال��ت��، حـ�� ـن�دت ال��ــــــــــــــ��ة ��عـاهـ�ة م���ـة اـل�ـفاع األورو�ـ�ة، و��هـار 

  .)١٥٦(ع� ال�امل لل��قف ال��ف��ي م� إعادة ت�ح�� أل�ان�ا ال� 

ــقاق أو الف�قة  وفي ال�ها�ة ���� الق�ل إن م�ل�ت�ف ف�ـــل في أن ُ���ث أ� ن�ع م� ال�ـ

ب�� وزراء خـارج�ـة الـ�ول الغ���ـة ال�الث داخـل ال��ت�� ���ـا ��� الق�ــــــــــــــ�ـة األل�ـان�ـة رغ�  

ــا�ـا  األســــــــــــــال�ـ� ال�ي ات�عهـا م�ل�ت�ف؛ ل��ق�� ال���عـ ة ب�� الـ�ول الغ���ـة ���ـا ��� الق�ــــــــــــ

  .)١٥٧(األورو��ة، وخاصة الق��ة األل�ان�ة

و���� الق�ل إن ال�ــــــ�ق والغ�ب واصــــــال ت�ادل ال�الح�ات ح�ل م�ــــــألة ت�ح�� أل�ان�ا،  

ل�� تل� ال�الح�ات �لها أصــ��� ق���ة وم���رة؛ ح�� رف�ــ� م�ســ�� ��ــ�ل دائ� ال��� 

ة، ��ا رف� الغ�ب أ� خ�� ت�ع� إلى إج�اء ات�ـــــــــــاالت  ال�ي دع� إلى إج�اء ان��ا�ات ح� 
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، و��ل� أ� اق��اح ی�د� إلى � م�اشـــــ�ة ب�� أل�ان�ا ال�ـــــ���ة وأل�ان�ا الغ���ة ��ا اق��ح ال�ـــــ�ف��

  .)١٥٨(ال��اد األل�اني ���� لل��ح�� 

  نها�ة ال��ت��:  - 

���ــا ی�عل�  ، م١٩٥٤  ف��ای�  ١٨ال�ـــــــــــــــادر ع� الق�� األر�ع في  ال��ــامي    جــاء ال��ــان

ــا�ة أن ال�زراء األر�عة ق� ت�ادل�ا ��ــــــــــ�ل �امل وجهات ال��� ح�ل  ــ�ة األل�ان�ة ب��ــــــــ �الق�ــــــــ

أصـــــ�ر وزراء خارج�ة الغ�ب ��ا   ،)١٥٩(ول� ی�����ا م� ال��صـــــل إلى اتفاق  ،ال��ـــــألة األل�ان�ة

�ان�ا،  جاء �ه "أن ال��ضـــ�ع األســـاســـي في م�ت�� ب�ل�� �ان م�ـــ�لة ألا به�  ال�الثة ب�اًنا خاصـــ� 

وال�ف�د الغ���ة ت��ــــــــــــ�� �اآلتي : أن ت�ح�� أل�ان�ا ��� أن ی�� ب�اء على ان��ا�ات ح�ة ت��ج  

ع�ها ح��مة أل�ان�ة م�ح�ة ت�قع معها معاه�ة ال�ــــلح. وق�م�ا على ه�ا ال�ــــ�ء خ�ة ع�ل�ة.  

وع��ما ل� ی�غ� ال�ف� ال�ـــــــــ�ف��ي م��د ��� اق��احه� فق� اســـــــــ�����ا أن ال���مة ال�ـــــــــ�ف���ة  

ل��ـ� م�ـ�ع�ة اآلن لل�ـ�اح �ان��ا�ات ح�ة في �ل أل�ان�ا. ول��ـ� م�ـ�ع�ة ل�فع سـ���تها ع�  

أل�ان�ا ال�ســ�ى. وســ��ــ��� ال���مات الغ���ة ال�الث في ب�ل م�ه�دها م� أجل ت�ح�� أل�ان�ا  

في ح��ة و��ســـــــــــائل ســـــــــــل��ة. و�لى ح�� أن ی�� ذل� فإنها اق��ح� ع�ة إج�اءات م� شـــــــــــأنها  

�ـ�ائج الـ�اج�ـة ع� تق�ــــــــــــــ�� أل�ـانـ�ا وآـثارهـا على ب�ل��، وهي إج�اءات ســــــــــــــ�ف ت���� و�ـأة ال

ت���ها الل��ة العل�ا لل�لفاء مع ال���وب ال�ــــــ�ف��ي، و���ا ��� ب�ل�� فإن ال���مات ال�الث 

م.  ١٩٥٢مای�    ٢٧ت��� اه��امها ال�ائ� �أم�ها، وذل� ��ا جاء في ت�ــــــــ��ح الق�� ال�الث في 

ــ���ل�ن جه�ه� م� أجل  ــ�� وضـــع ب�ل�� وخاصـــة م�قفها االق��ـــاد� ... وال���مات وسـ ت��ـ

ال�الث ت��� م�ل ما أك�ت دائ�ا أنها م�ـــــ�ع�ة أن ت�ـــــ���م �ل ال��اســـــ�ات م� أجل إ��اد حل 

سـ�اء ��عاودة االت�ـال ��ا ت� في ب�ل�� أو ب�سـائل أخ��. ووزراء   )١٦٠(ل��ـ�لة أل�ان�ا وال���ـا

اعي ال�ــــــــــــــ�ف إلج�اءات األم� الغ��ـ�ة. ولـق� ـت�اول�ا في ال�ـارجـ�ة ال�الـثة ی�ـ��ون ال�ـا�ع اـل�ـف

م�ـــألة ����ة ال��� ع� ســـ�ل تق��ة االل��امات ال�ال�ة م� أجل ح�ا�ة االت�اد ال�ـــ�ف��ي ضـــ� 

ــ�ف��ي رف� م�ل ه�ه الع�وض. و�ان م� ال��ائج ال���ت�ة على  أ� اع��اء إال إن االت�اد ال�ـــــ

أم� الغ�ب في ال�ق� ال�� �ان� ت��قى ��ه الق�رة   ت�ف�� اإلج�اءات ال�ـــ�ف���ة اإلخالل ب�ســـائل

ال����ة لالت�اد ال�ــ�ف��ي في أورو�ا ��ا هي دون أن ُتَ��. والق�� ال�الث ل�� م� ه�فها أن 

جـ�دوا الـ�ع�ة إلى إعـادة ، ��ـا  )١٦١(ت��ك ن�ـام أم�هـا ��ــــــــــــــاب، و�ـ�ـل� تع�ض ��ـانهـا لل���"
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 ��ـــــــــ�� الع�اد وال���د الل�م على ف�ـــــــــل ال��ت�� وألق�ا �  ،ت�ح�� أل�ان�ا م� خالل ان��ا�ات ح�ة

  .)١٦٢(ال��ف��ي

ــار األل�اني أدی�اور على ن�ائج ال��ت�� �ق�له "و��ل أســـــــف فإن م�ت��  ــ��ـــــ وعل� ال��ـــــ

ب�ل�� ل� ��ق� ه�فه ال���قي وه� ت�ح�� أل�ان�ا، وال ن�ــــ���ع أن نع��� ه�ا ال��ت�� غ�� م�ٍ�  

ــ� رأیي ن�� �ال��ة. إن اآلمال ال�ي �ان� معلقة  أنف�ــــــــــ�ا   به�ا ال��ت�� ل� ت��ق�، ول���ا ح�ــــــــ

اآلن أمام م�قف ج�ی�. إن ت�ـ�ف ال�وس إزاء ال��ـألة األل�ان�ة ی�ل على أنه� غ�� م�ـ�ع�ی�  

في ال�ق� ال�الي انهاء تق�ـــــــ�� أل�ان�ا"، ��ا أك� أدی�اور "إن م�ت�� ب�ل�� أث�� في ه�ا ال�ق� 

و���� الق�ل إن م�ت�� ،  )١٦٣(فا� �ال�ضـع ال�اه� بها"أن سـ�اسـة ال�وس في أورو�ا �ان� االح�

ــ�ف��ي ع� ال��هج الغ��ي في ����ة   ــ�ل جلي اخ�الف ال��هج ال�ـ ــح ل�ا ��ـ ب�ل�� ال��اعي أوضـ

  .)١٦٤(إقامة ال�ح�ة األل�ان�ة
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  ال�ات�ة

  خ�ج� ه�ه ال�راسة �ع�د م� ال��ائج أه�ها:

األل�ان�ة هي ال��ــــــ�لة ال�ي �غ� على أث��� ال�راســــــة أنَّ ال��ــــــ�لة  - 

ــ�اب ال��ب ال�اردة،   ــاحة ال�ول�ة خالل ف��ة ال��ب ال�اردة، بل هي أح� أه� أســـــــــ ال�ـــــــــ

 وتع� م� أه� ال��ائج ال�ي أف�زتها ال��ب ال�اردة على ال�احة ال�ول�ة.

ب�ه�� ال�راســـــــة على أنَّ الغ�ب ســـــــعى لعق� م�ل ه�ا ال��ت��؛ ح��  - 

 ال��ادة ال��ف���ة ال��ی�ة ال�ي ل� �����ها ق� �ع� وفاة س�ال��. كان م�لهفا لل�ل�س مع  

ــ�ف��ي  -  ــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��اعي أ�ه� أنَّ االت�اد ال�ـــ أك�ت ال�راســـ

ــ���ة، وح� ه�ا  حاول ��ل ال��ق ال�أك�� على شـــــ���ة ال��ام ال��ج�د في أل�ان�ا ال�ـــ

�ـا أ�ه� أنَّ ح��مـات ال��ـام في ال�فـاوض ن�ـا�ـة ع� شــــــــــــــعـ� أل�ـان�ـا الـ���ق�ا��ـة، �

الغ�ب ال�الث أك�ت ��ل ال�ســــــــائل ال����ة على شــــــــ���ة ح��مة أل�ان�ا الغ���ة ال�ي 

�ه�ت م� خالل ان��ـا�ـات ل� ��ــــــــــــــ�هـا أ� خلـل في ت�ف�ـ�هـا، ��ـا أكـ�ت ال���مـات  

ال�الثة على ال�ف�ق االق��ــــاد� ألل�ان�ا الغ���ة ت�� �ل الق�� الغ���ة، وال�ل�ل على  

 �� األف�اد م� أل�ان�ا ال����ة إلى أل�ان�ا الغ���ة.ذل� ه��ة مالی

أ�ه� م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ف�ــل االت�اد ال�ــ�ف��ي في اســ�غالل أ�  - 

ــة �ال�ول الغ���ة ال�الث إل��اد أ� ن�ع م� أن�اع ال�الف ب�� الق��   ــ�ة خاصــــــــــ ق�ــــــــــ

ت الغ���ـة ت�ـاه ق�ــــــــــــــ�ـة ال�حـ�ة األل�ـان�ـة، ��ـا أنَّ ال��ت�� أ�ه� مـ�� ت�اف� ح��مـا

 الغ�ب ال�الث ت�اه ق��ة ال�ح�ة األل�ان�ة.

أث��� ال�راســـــــــة دع� ح��مة أل�ان�ا ال�ـــــــــ���ة لل�ف� ال�ـــــــــ�ف��ي خالل  - 

ال��ت��، وذل� م� خالل ال����ة ال�ي أرســـــــلها أوت�ج�ت�ل لل�ف�د ال�اضـــــــ��� ل��ت�� 

 ب�ل��، وال�ي ت�ان� وت�اد� ب����� األف�ار ال��ف���ة ت�اه ق��ة ت�ح�� ال�ان�ا.

ه�� ال�راسة أنَّ االت�اد ال��ف��ي رف� ال���وع ال����اني ل��ح�� ب�  - 

ــ�� م�  ــي لل�ف� �ان خ�ف م�ســـ ــ�� ال�ئ��ـــ ــ�اب �اه��ة، ول�� ال�ـــ أل�ان�ا لع�ة أســـ

ــاء على األن��ة   ــ�ً�ا في الق�ــ إج�اء ان��ا�ات ح�ة في �ل أل�ان�ا، وال�ي ر��ا ت��ن ســ

 ا ال����ة.ال�����ة ال�ي ث��ها االت�اد ال��ف��ي في أل�ان�
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ــ�اع   -  ــح لل�ـــــــــــ أث��� ال�راســـــــــــــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��اعي م�اًال واضـــــــــــ

 ال��ف��ي الغ��ي ح�ل ق��ة ال�ح�ة األل�ان�ة.

ــ�ف��ي على ال�خ�ل في  -  ــة م�� ق�رة ال�فاوض ال�ـــــــــــ أ�ه�ت ال�راســـــــــــ

الق�ــا�ا الف���ة؛ وذل� ل��ــ��� ال�اضــ��� و��عاده� ع� الق�ــ�ة األصــل�ة، واله�وب 

س�لة ال���وحة ح�ل الق��ة األص�لة لل��ت��، وهي ق��ة ت�ح�� م� اإلجا�ة ع� األ

 أل�ان�ا.

أك�ت ال�راســــة أنَّ االت�اد ال�ــــ�ف��ي ب�أ ال��ت�� ول��ه م���عة م�   - 

ال�ق��حات الق���ة إلت�ام ع�ل�ة ت�ح�� أل�ان�ا، وال�ي حاول صـــــــــــ�اغ�ها ��ـــــــــــ�ل ج�ی� 

ال�حــ�ة األل�ــان�ــة، ب���ــا �ــانــ�  إلق�ــاع الغ�ب، �ــأنــه أتى لل��ت�� ولــ��ــه ال��ــة ل��ق��  

ال�ي ��ــــــــ���مها االت�اد    ت ال�ول الغ���ة ال�الث على درا�ة  �املة �أســــــــل�ب ال��اوغا

 ال��ف��ي في م�ل ه�ا ال��ت��.

أث��� ال�راســــــــــــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��اعي أ�ه� أنَّ ال���مة ال��ی�ة  - 

ال��، ول� ُتْ�ِ� أ� ر��ة في في االت�اد ال�ـ�ف��ي ل� ت��ل م�اقفها ال�ـ�اسـ�ة �ع� وفاة سـ�

 ال��لي ع�ا �����ون عل�ه في أل�ان�ا.

ــ�ار ال�ول الغ���ة ال�الث على ع�م خ�وج  -  ــة م�� إصــــــ أك�ت ال�راســــــ

ق�اته� م� أل�ان�ا الغ���ة ق�ل إت�ام ع�ل�ة ال�ح�ة؛ وذل� ح�ى ال ت��ن أل�ان�ا ع�ضـــــة 

 لله��م ال��ف��ي في أ� وق�.

ال����ة األم����ة وال��ل�ة ال����ة حاول�ا أث��� ال�راســـة أنَّ ال�ال�ات  - 

ــ�ف��ي إ�عادها   ــ���ع االت�اد ال�ـــ ــا؛ ح�ى ال ��ـــ �ق�ر اإلم�ان ال�ق�ف إلى جان� ف�ن�ـــ

 ع� ال��الف الغ��ي.

ــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال�ـ�اعي أثـ�� أـنه ال ���� ت�حـ��   -  ب�هـ�� اـل�راســــــــــــ

ــال�ه�  أل�ـانـ�ا في �ـل ح�ص �ـل م� االت�ـاد ال�ــــــــــــــ�ف��ي والق�� الغ��ـ�ة عل ى م�ــــــــــــ

وم�اق�ــات   ت ال�ــ��ــ�ة داخل أل�ان�ا، وأنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ��ا ح�� م� م�اوغا

ــع ال�اه� داخل القارة األورو��ة دون  ما ه� إال م�اولة م� الق�� األر�ع ل����� ال�ضــــــ

 إح�اث أ� تغ��� خاصة ت�اه ق��ة ال�ح�ة األل�ان�ة.
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ــة أنَّ م�ت�� ب�ل�� ال��ـاعي أث�ـ�  -  �ـالـ�ل�ـل القـا�ع أنَّ   ب�ه�ـ� الـ�راســــــــــــ

االت�اد ال�ــــــــــــــ�ف��ي ل� ی�اف� على م�ــــــــــــــألة ت�ح�� أل�ان�ا إال إذا أك�ت الق�� الغ���ة 

�ال�ـــ�انات ال�ا��ة ع�م دخ�ل أل�ان�ا ال��ح�ة في أ� ت�الفات غ���ة م�ـــ�ق�ل�ة ســـ�اًء 

 أكان� س�اس�ة أو ع����ة.

  

  الھوامش

 

/ ٢٠٠، ملف رق� ٥٩٤وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـ�� ال�ـ�� ال��ی�، م�ف�ة    )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة :١(

ــع األل�اني ب�ار�خ ال�اني والع�ــــ��� م� ف��ای�  ٧/ ج ٧ ، تق��� م� ل��ن إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة ���ــــ�ص ال�ضــ

  م. ١٩٤٩عام 

في الل��ة ال�����ة لل��ب  م ع�ــــً�ا  ١٩١٢م، انُ�ِ�َ� في عام  ١٨٧٩) ســــ�ال�� : ُوِلَ� ج�ز�� ســــ�ال�� في عام ٢(

  م أص�ح س�ال�� رئ��ا لل�زراء. ل���� م� ال�فاص�ل ان�� :١٩٤١ال���عي، وفي مای� 

  - James R. Millar & Others "ed": Encyclopedia of Russian History, Printed in the United 

States of America, MacMillan, Reference U. S. A., 2004, Pp. 1455 – 1459. 

م )، رسالة ١٩٦٠ –م  ١٩٥٣)  ماج�� صادق ع��ال�ل�ل : العالقات ب�� ال�ال�ات ال����ة األم����ة و����ان�ا ( ٣(

  . ٢م، ص ٢٠٠٨ة، ق�� ال�ار�خ، �ل�ة اآلداب، جامعة ال����رة، د���راه، غ�� م���ر 

م، شـارك في ال��ب العال��ة األولى، ت�لى ح��مة ف�ن�ـا ال��ة في ال��فى في ١٨٩٠) ُوِلَ� شـارل د���ل في عام ٤(

ـــ�ة في عـام   انـ�ة، ت�لى رـئاســــــــــة ال��ه�رـ�ة الف�ن�ـــــــ م. ل��ـ�� م� ١٩٧٠م ، ت�في عـام  ١٩٥٨ال��ب العـال�ـ�ة الـ�

  ل�فاص�ل ان�� :ا

 - Marsha E. Ackermann & Others "eds": Encyclopedia of World History, Volume VI, The 

Contemporary World 1950 to the Present, published by Facts on File, Inc., New York, 

2008, Pp. 160 – 162. 

(5  ) Mary Kim Sull : Institutional Basis of A European Political Union As Proposed By 

Charles De Gaulle, A Thesis Submitted to The Faculty of The School of International 

Service of The American University, in Partial Fulfillment of The Requirement for the 

Degree of Master of Arts, Jun. 1967, P. 67.  

  .٤٤٤م، ص ١٩٨٢م، القاه�ة ، ١٩٦٠ –م ١٨١٥)  ع�� ال���� ال����� : ال��ارات ال��اس�ة ال�عاص�ة ٦(

) ل���� م� ال�فاصــ�ل ح�ل ال��اق�ــات وال��ت��ات ال�ي عق�ها ال�لفاء ���ا ب��ه� ح�ل شــ�و� اســ��ــالم أل�ان�ا  ٧(

  وتق���ها هي وعاص��ها ب�ل��. ان�� :

 - The Legal Aspects of The Berlin Situation : Memorandum Issued by The Department 

of State, Document No. 169, December 19, 1958,  American Foreign Policy, Current 

Documents, 1958, Pp. 603 – 615. 
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في عه� إی�نهاور ( )  ح�ادة و��ة م�ــع� : ال�ــ�اســة ال�ارج�ة لل�ال�ات ال����ة األم����ة ت�اه األزمات األور��ة ٨(

م،  ٢٠٠٨م )، رســالة د���راه، غ�� م��ــ�رة، ق�ــ� ال�ار�خ، �ل�ة اآلداب، جامعة ال���ــ�رة، عام  ١٩٦٠ –م  ١٩٥٣

  . ٢٣٥ص 

  .٤٠م، ص ١٩٦١م��، الع�د ال�ام�، أغ���  -)  ع��الع��� فه�ي : أزمة ب�ل��، م�لة ال�ات� ٩(

ل�ان�ة م� وح�تها إلى إعادة ت�ح��ها، م��ــــ�رات أكاد���ة  )  إح�ــــان ع��الهاد� ســــل�ان ال�ائ� : ال��ــــألة األ ١٠(

  .١٩م، ص ٢٠١٣ال����ة وتأه�ل ال��ادر، االت�اد ال���ي ال��دس�اني، ال�ل��ان�ة، 

ــ��ني :١١( ــف�� ��ـــ ــ�ة   )  در�ة شـــ ــالة  ١٩٦٩ –م  ١٩٥٨األل�ان�ة في عه� د���ل (  –العالقات الف�ن�ـــ م )، رســـ

م،  ١٩٨٠  –م  ١٩٧٩د���راه، غ�� م���رة، ق�� العل�م ال��اس�ة، �ل�ة االق��اد والعل�م ال��اس�ة، جامعة القاه�ة،  

  . ١٩، ١٨ص 

ل�ان�ا الغ���ة �ع� ال��ب العال��ة  م ) �ان سـ�اسـ��ا أل�ان��ا خ�م �أول م�ـ��ـار أل ١٩٦٧ –م  ١٨٧٦)  أدی�اور (  ١٢(

انـ�ة خالل الف��ة م� عـام   ا  ١٩٦٣م ح�ى عـام ١٩٤٩الـ� ا دولـ�� ــ�ق�اًرا واح��اـمً م، في عهـ�ه حقـق� أل�ـانـ�ا الغ��ـ�ة اســـــــ

وازدهاًرا اق��ـاد��ا، و�ان أول ز��� ل��ب االت�اد ال���ق�ا�ي ال��ـ��ي. ان�� : ح�ـ� ع��ة ع��هللا : ف�ن�ـا وت�ـل�ح  

م )، م�لة م��� �ابل لل�راســــــات اإلن�ــــــان�ة، ال��ل� ال�ام�، الع�د ال�ا�ع، جامعة ١٩٥٤ –  ١٩٥٠لغ���ة ( أل�ان�ا ا

 .٣٣٥م، ص �٢٠١٨ابل، الع�اق، 

  . ٢٠، ١٩)  ح�ادة و��ة م�ع� : ال��جع  ال�اب�، ص ١٣(

، ملف رق� �٦٩٠ة )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــــــ�� ال�ـــــــــ�� ال��ی�، م�ف١٤(

ــ�ف��ي  ٢ج١/    ٧/  ٢٢٦ ــأن عالقة االت�اد ال�ــ ــ�� إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة ��ــ ــ� في م�ســ ــفارة م�ــ ، تق��� م� ســ

م.  ���١٩٥٥ه�ر�ة أل�ان�ا ال���ق�ا��ة �ع� م�ور ســــ� ســــ��ات على إن�ــــائها ب�ار�خ ال�ال� ع�ــــ� م� أك���� عام  

ا : ح�ــــــ�� ع��القادر م��ي ال����ي : م��� م،  ١٩٥٥ –م  ١٩٤٩ال�لفاء م� إعادة ت�ــــــل�ح أل�ان�ا   وان�� أ��ــــــً

  . ٤م، ص ٢٠١٢م�لة دراسات تار���ة، الع�د ال�ال� ع��، جامعة ال���ة، الع�اق، �ان�ن األول 

ــ�ف��ي �ه� ���ه� ال��ل في ال�ع�ة إلى ال�ح�ة األل�ان�ة؛ ح�� �ان �ع�ق�  ١٥( )  رأت �ع� اآلراء أن االت�اد ال�ــــ

ــهل ���� ل ــ���تها عل�ها. ان�� ج�ن  أن ال�ح�ة أسـ ــ�ون أل�ان�ا ال�اخل�ة، وف�ض سـ ــها في شـ ــ����ة إلق�ام نف�ـ ل�ـ

ف�رد ج�ال� : إن�ـــاء ج�ه�ر�ة أل�ان�ا االت�اد�ة، ت�ج�ة ح�ـــ�� ال��ت، م�اجعة ع��ال�ح�� ســـ�ور، ��� ســـ�اســـ�ة،  

  . ١٢ال�ار الق�م�ة لل��اعة وال���، القاه�ة، د. ت، ص 

ــة ال�ال�ات ال����ة األم����ة ت�اه ج�ه�ر�ة أل�ان�ا االت�اد�ة في الف��ة  )  والء فاروق أح�� ع��ال���١٦( ــ�اسـ � : سـ

م، ص ٢٠١٦م )، رسالة د���راه غ�� م���رة، ق�� ال�ار�خ، �ل�ة اآلداب، جامعة أس���، ١٩٦١ -م  ١٩٤٩م� ( 

١٠٠  . 

ــ�ء مع��ات األزمة ١٧( ــا في ضــ ــة األم����ة ت�اه ف�ن�ــ ــ�اســ ــاك� وآخ�ون : ال�ــ  –م  ١٩٤٨األل�ان�ة  )  م���د شــ

  . ٣١١م، ص ٢٠١٤م، م�لة د�الي، الع�د ال�اح� وال���ن، ١٩٤٩

) ���� الق�ل �أن ال�لفاء دخل�ا بل�ة م�ق�ها ال��ب شــــ� م��ق ف�ج�وا م�ی�ة أ�الل وشــــ�ً�ا ذل�ًال جائًعا ع��اًنا  ١٨(

�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، وان���ت األم�اض وازدادت ال���ات ن���ة س�ء ال�غ��ة. ان�� : دار ال�ثائ� الق�م

م، تق��� ع� م��� أل�ان�ا الغ���ة م� ال�ع�ــ���� الغ��ي ١/   ٨١/  ٧١١، ملف رق� ١٤٠أرشــ�� ال�ل�ان، م�ف�ة 

  م.١٩٥٨وال��قي م� ال�فارة ال����ة ���ی�ة ب�ن إلى وزارة ال�ارج�ة ال����ة ب�ار�خ ال�ام� م� ف��ای� عام 
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ــاًرا ألل�ان�ا الغ���ة، ه� أن ال�ال�ات ال����ة  ) لق� �ان� إح�� األم١٩( ــ��ـــــ �ر ال�ي أقلق� أدی�اور خالل ع�له م�ـــــ

واالت�اد ال�ـ�ف��ي ق� �عق�ون صـفقة ���ـ�ص أل�ان�ا، وسـ���ن ن����ها أل�ان�ا م�ح�ة ت�� اله���ة ال�ـ�ف���ة، أو 

ــ�غ�ب أن ــ�ف��ي، و�ال�الي فإنه ل�� م� ال��ــــ ــ�وًرا ع��ما فاز   على األقل ت�أث� �ق�ة االت�اد ال�ــــ ���ن أدی�اور م�ــــ

ــ�ة األم����ة عام   ــ�� داالس  ١٩٥٢/١٩٥٣داو�� إی�نهاور ال��ه�ر� في االن��ا�ات ال�ئاســـــ م، وتع��� ج�ن ف�ســـــ

ال�ع�وف صـ�احة ���اه�ـ�ه لل�ـ����ة ��ز�� لل�ارج�ة، وعلى أ� حال فإنه ی��غي اإلشـارة إلى أن م�اه�ـة أدی�اور  

م، وق�ل  ١٩٥٠ال�امل �إعادة ت�ـــل�ح أل�ان�ا الغ���ة ق�ل ب�ا�ة ال��ب ال��ر�ة في ی�ن��  لل�ـــ����ة قادته إلى ال��امه 

ــي   ــاســ ــاه�ة أل�ان�ا الغ���ة في ال�فاع ع� أور�ا الغ���ة أم� أســ ــ���اجات ال�ي تف�� �أن م�ــ أن �أتي األم���ان �االســ

  وض�ور�. ان�� :

- Ronald Irving : Adenauer, Profiles In Power, First Published, Printed in the Great Britain, 

Longman, 2002, Pp. 92,93. 

 .  ١٠٠)  والء فاروق أح�� ع��ال���� : ال��جع ال�اب�، ص ٢٠(

(21  )  John P. S. Gearson & Koir Schake " ed " : The Berlin Wall Crisis Perspectives on 

Cold War Alliances, First Published, Printed in the United States of America, Palgrave 

Macmillan, 2002, P. 2.  

ــ�اســـي ال����اني ســـ�ل��� ل��� في ی�ن��  ٢٢( م ح�ل ق�ـــ�ة ت�ح�� أل�ان�ا " إن ١٩٥٣)  م� ال���� لل��ل ق�ل ال�ـ

ـــ�ة، ح�ى إن ـ�ان م��ـ�ا م� الـ�احـ�ة الع�لـ�ة، له� أم� م�ف�ف ـ�ال��� لل���ع ولـه�ا  ت�حـ�� أ لـ�انـ�ا وأوروـ�ا م�ق�ـــــــ

ا   –��ـــع� ال���ع   شـــع�ًرا ع��ًقا �أن تق�ـــ�� أل�ان�ا أك��  –د. أدی�اور وال�وس واألم�����ن والف�ن�ـــ��ن ون�� أ��ـــً

ـــ�� تأث��ه على ال�أ� الـعام األلـ�اني، وم� ث�   أماًنا في ال�ق� الـ�الي، ل�� ال ���ؤ أیُّـ�ا على ال��ح بـه�ا عالنـ�ة ��ـــــــ

ـن�ع� ج��عـًا في العل� ت�حـ�� ألـ�انـ�ا، ل�ْ� ـ�ل مـ�ا وف� رؤ�ـ�ه ". ان��: رو��ت جـ�ه ـماكـ�ان : ال��ب الـ�اردة " مـق�ـمة 

ا "، ت�ج�ة م��� ف��ي خ�ـــ�، ال��عة األولى، م�ســـ�ـــة ه��او� لل�عل�� وال�قافة، القاه�ة،   م، ص ٢٠١٤ق�ـــ��ة ج��

٦٣،٦٤ .  

ــ���ة خالل الف��ة م�  ٢٣( م، وعلى إث�ها ان��ـــــــــ�ت  ١٩٥٣ی�ن��    ١٧ –  ١٦)   وقع� ان�فاضـــــــــة في أل�ان�ا ال�ـــــــ

االضـــ��ا�ات وح��ات الع�ـــ�ان في أل�ان�ا ال�ـــ���ة، وح�ث� �ع� م�افقة ح��مة أل�ان�ا ال�ـــ���ة على ف�ض ز�ادة (  

ا ح�����ا ��ـــــاح�ه ز�ادة في % ) م� معای�� ق�اع� اإلن�اج، وال�ي ���ج�ها ی��   ١٠ ت���� روات� الع�ال ت����ـــــً

ــاس ال��رمات   ــاب األج�ر على أسـ ــاعات الع�ل، و��ل� أعل�� ال���مة أن الع�ل �ال��غ��ات ال��ی�ة �اح��ـ ه�  –سـ

ــاب األج�ر للع�ال، و�ان �ع�ف �أنه ال���ة ال�ي  ــ���ة م� أجل اح��ـ ــ��ع��ن في أل�ان�ا ال�ـ ــه ال�ـ ال��ام ال�� ف�ضـ

��ع اإلن�ــان أن ی���ها في وق� مع�� إذا ه� اســ�ع�ل اآلالت وال��اد ال�ي ت�� ت�ــ�فه أح�ــ� اســ�ع�ال م��� ��ــ�

ــ��� الع�ل بها اب��اء م� ال�الث�� م� ی�ن��   - ــ�  ١٩٥٣ال��ی�ة ســ ــع� علي ح�ــ ــ�ل ان�� : ســ م. ل���� م� ال�فاصــ

ــ���ة ع ــة أل�ان�ا ال�ـ ــ�� ع��القادر م��ي ال����ي : ان�فاضـ ــات تار���ة، �ل�ة ١٩٥٣ام  األســـ�� وح�ـ م، م�لة دراسـ

  . ٣٢٢ – ٢٦٩م، ص ٢٠١٦ال����ة لل��ات، جامعة ال���ة، مل�� الع�د ال�اد� والع����، �ان�ن األول 

(24  ) Stephen M. Feldman : American Policy Toward Reunification of Germany 1949 - 

1955, A Dissertation in History, Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania 
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in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of  Philosophy, 1995 , 

p. 358.  

ــ�اســــي ب���اني ول� في عام ٢٥( م، ت�لى ع�یً�ا م� ١٩٠٠م، دخل ال��ل�ان عام  ١٨٧٤)  ون�ــــ��ن ت�ــــ�شــــل: ســ

ــ� ال�زار�ة ال ــ��ك في ال��اصـ ــ� رئ�� وزراء ب���ان�ا خالل ف��ة ال��ب العال��ة ال�ان�ة، اشـ ــغل م��ـ ���لفة، ��ا شـ

ــ� رئ�� ال�زراء م�ة أخ�� خالل الف��ة م� (  ــغل م��ــــــ ــاء وغ��ها، ث� شــــــ م�ت��ات: �ه�ان، القاه�ة، ال�ار ال���ــــــ

ــ�ــل ان��: أح�ــ� ع��ــة١٩٦٥ی�ــای�    ٢٤م )، ت�في في  ١٩٥٥  –م  ١٩٥٠ هللا : القــام�س    م. ل���ــ� م� ال�فــاصـــــــ

 .٢٩٦م، ص ١٩٦٨ال��اسي، ال��عة ال�ال�ة، دار ال�ه�ة الع���ة، القاه�ة، 

(26  ) Hansard, Parliamentary Debates House of Commons, Volume 515, May 11, 1953, 

Col. 883 – 898.  

/  ٤، ملف رق� ��٧٩ی�، م�ف�ة )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال٢٧(

، تق��� م� ســــفارة م�ــــ� في ل��ن إلى ال�ــــ�� و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� دراســــة وت�ل�ل  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤ب�ار�خ ال�اسع والع���� م� ی�ای� عام 

م )، وُت�ِفي ١٩٦١ –م  ١٩٥٣، وت�لى ال�ئاســــة األم����ة (  ١٨٩٠أك����   ١٤) ُوِلَ� دوای� د�ف�� إی�نهاور في ٢٨(

ات ال���ـ�ة األم����ـة م�ـ� عـام  ١٩٦٩مـارس    ٢٥في   م ح�ى ال��م، ١٧٨٩م. راجع : أودو زاوت� : رؤســــــــــاء ال�الـ�

  .   ٢٤٣-٢٣٥م، ص ٢٠٠٦ال��عة األولى، دار ال���ة، ل��ن، 

: وثائ� وزارة   )  ل���� م� ال�فاصـــــــ�ل ح�ل ال��ـــــــ�لة ال��ر�ة وت��راتها. ان�� : دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة٢٩(

، تق��� م� ال�ــفارة ال�ل��ة ال��ــ��ة  ٤/   ١٤٢/  ١٣٩، ملف رق�  ٨٠٨ال�ارج�ة، األرشــ�� ال�ــ�� ال��ی�، م�ف�ة 

م، نف�ــه : تق��� ���١٩٥٠ی�ة ن��دلهي إلى وزارة ال�ارج�ة ��ــأن ��ر�ا ب�ار�خ ال�ام� والع�ــ��� م� ســ����� عام 

ــ��ة العامة ���ی�ة ــل�ة ال�ل��ة ال��ـ ــأن م��� ���ا م� ال��ب في   م� الق��ـ ــ��ة ��ـ أوتاوا إلى وزارة ال�ارج�ة ال��ـ

، تق��� م� ١ج    ٤/    ١٤٢/  ١٣٩، ملف رق�  ٧٩٨م، م�ف�ــة  ١٩٥٠ك�ر�ــا ب�ــار�خ ال�ــام� م� أغ�ـــــــــ�� عــام  

الق��ـــل�ة ال�ل��ة ال��ـــ��ة العامة ���ی�ة أوتاوا إلى وزارة ال�ارج�ة ال��ـــ��ة ��ـــأن ت�ـــ��ح رئ�� وزراء ���ا ع� 

ــ��� م� ی�ل�ه عام  م���  /    ١٤٢/  ١٣٩، ملف رق� ٨٠٥م، م�ف�ة ١٩٥٠بالده م� ال��ب في ��ر�ا ب�ار�خ ع�ـــ

، تق��� م� ال�ف�ضـ�ة ال�ل��ة ال��ـ��ة ���ی�ة روما إلى وزارة ال�ارج�ة ال��ـ��ة ��ـأن صـ�� ت��رات ١م��ر ج  ٤

  م. �١٩٥٠ ی�ل�� عام ال���� األخ�� في ��ر�ا في ال�وائ� اإل��ال�ة ب�ار�خ ال�اسع والع���� م

أل�ان�ا الغ���ة وع�اصـف ال�ـ�اسـة ال�ول�ة، ال��عة األولى، م���عات م�سـ�ـة دار    )  أح�� ع��الل��� ال��ار :٣٠(

  . ١٨٨م، ص ١٩٧٥ال�ع�، القاه�ة، د����� 

/  ٤، ملف رق� ٧٩وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة   )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة :٣١(

، تق��� م� ســــفارة م�ــــ� في ل��ن إلى ال�ــــ�� و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� دراســــة وت�ل�ل  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤ب�ار�خ ال�اسع والع���� م� ی�ای� عام 

ــ�� عام  ٣٢( ــاء على م أخ�� ال���ال د���ل ال�ئ١٩٤٥) في أغ�ـــــ ــ�ورة  الق�ـــــ �� األم���ي هار� ت�ومان ��ـــــ

ال�����ة األل�ان�ة ون�ع ال�ـــالح األل�اني، ووضـــع ال��ا�� ال�ه�ة داخل أل�ان�ا ت�� ســـ���ة عال��ة؛ ل�ي ت�ـــ���م  

ل�ف�� ج��ان أل�ان�ا، أما م��قة ال�ای� فإنه ��� م�عها م� أن ت�ـ�� ���ًقا لغ�و ف�ن�ـا، إال أن ال��ب ال�اردة ت�ـ���  
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في أن ت��� ال�ال�ات ال����ة و����ان�ا ألل�ان�ا الغ���ة على أنها حل�� م���ل ضـــــ� االت�اد ال�ـــــ�ف��ي. ل���� م� 

  ال�فاص�ل ان�� : 

- Mary Ann Shumway : De Gaulle and Franco – German Relation 1945 – 1965, A Thesis 

Submitted to Portland State College, in Partial Fulfillment of The Requirement for the 

Degree of Master of Arts in Teaching, June 1967, Pp. 2,3. 

/  ٤، ملف رق� ٧٩)  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة ٣٣(

ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� دراســــة وت�ل�ل  ، تق��� م� ســــفارة م�ــــ� في ل��ن إلى ال�ــــ�� و��ل وزارة ال�٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤ب�ار�خ ال�اسع والع���� م� ی�ای� عام 

)  ُأشـ�� إلى م��ي ال�ـفارة ال�وسـ�ة ل�� أل�ان�ا ال�ـ���ة على أنه ال�ق� ال�ئ��ـي لل���وب ال�ـامي ال�وسـي في ٣٤(

ــ��ح جلي وواضـــــح؛ فه� � ــ��ة في ال��ـــ ــ��� الغ�ب على إدراج ه�ه ال��ـــ ــى أن ُ�َع� م�افق�ه على أل�ان�ا، وت�ـــ ��ـــ

االج��اع في ه�ا ال���ي اع��افا ضــــ���ا م�ه ����مة أل�ان�ا ال�ــــ���ة، وأن ال�افع لق��ل ه�ا ال��قع ه� ال��ة ال�ي 

ق�مها االت�اد ال�ـــ�ف��ي م� أنه ال��ان ال�ح�� ال�� ت��اف� ��ه ج��ع ال��ـــه�الت الالزمة لعق� م�ل ه�ا ال��ت�� في 

ــ��� ــ�� كل ال���قة ال�ـــــ ــ�� ال�ـــــ ة م� ب�ل��. ان�� : دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ

، تق��� م� ســــفارة م�ــــ� في ل��ن إلى ال�ــــ�� و��ل وزارة ال�ارج�ة  ٢٣/    ١٤٢/    ٤، ملف رق� ٧٩ال��ی�، م�ف�ة 

  .م�١٩٥٤ع��ان م�ت�� ب�ل�� دراسة وت�ل�ل ب�ار�خ ال�اسع والع���� م� ی�ای� عام 

/  ٤، ملف رق� ٧٩)  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة ٣٥(

، تق��� م� ســــفارة م�ــــ� في ل��ن إلى ال�ــــ�� و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� دراســــة وت�ل�ل  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤ب�ار�خ ال�اسع والع���� م� ی�ای� عام 

ج�اد� األولى   ١٤ –م  �١٩٥٤ان�ن ال�اني    ١٩، ال�الثاء  ٢١، ال�ـ�ة  ٢٢٩٢ة ال����ة األردن�ة : ع�د  )  ج���٣٦(

  ه. ١٣٧٣

ــ� األول م� م�حـلة ٣٧( م، ت�جـ�ة خ��� حـ�اد، دار م��ـ�ة ١٩٥٧ –م  ١٩٥١)  أن��ني إـی�ن : ـم���ات إـی�ن، الق�ـــــــ

 .   ١٠٨م، ص ١٩٦٠ال��اة لل��اعة وال���، ب��وت، ل��ان، مارس 

ــ� إلى ال��ب ال�ل�ــــفي عام  ١٨٩٠مارس عام    ٩م�ل�ت�ف ��ات�ــــ��ــــالف م��ائ�ل�ف��� : ول� في  )  ٣٨( م، ان�ــ

ــ�ح وز�ً�ا لل�ـــارج�ـــة في الف��ة م� عـــام  ١٩٠٦ م ح�ى ١٩٥٣م، ث� في الف��ة م�  ١٩٤٩م ح�ى  ١٩٣٩م، أصـــــــ

ــ�ف��ي في م�غ�ل�ا م� عام  ١٩٥٦ ــف�ً�ا لالت�اد ال�ـ م.  ١٩٨٦ي عام  م، وت�ف١٩٦٠م ح�ى عام  ١٩٥٧م، ث� ع�� سـ

 .James R. Millar & Others "ed": op. cit., Pp. 954 – 955 - ان�� : 

)  ج�ن ف�ســــــ�� داالس: وز�� خارج�ة ال�ال�ات ال����ة األم����ة درس ال��ــــــائل ال�ول�ة، و�ان ال��ــــــ��ــــــار  ٣٩(

ا ل�ز�� ال �ارج�ة في عه� ت�ومان، ال��ه�ر� ل�الثة م� وزراء ال�ارج�ة ال���ق�ا����؛ ح�ُ� �ان م�ـــــ��ـــــاًرا خاصـــــ�

وه� ال�� رســـ� خ��� ال�ـــ�اســـة ال�ارج�ة ال�ي أعل�ها ال���ال إی�نهاور في خ���ه االن��اب�ة. ل���� م� ال�فاصـــ�ل  

، ملف  ٦١٨ان�� : دار ال�ثـائ� الق�م�ـة �ـالقـاه�ة: وثـائ� وزارة ال�ـارج�ـة، األرشـــــــــ�� ال�ـــــــــ�� ال�ـ�یـ�، م�ف�ـة  

د��ـ���   ��١١ة ال��ـ��ة ���ی�ة واشـ����ن ��ـأن ال�زراء ال��د ب�ار�خ  ، تق��� م� ال�ـفارة ال�ل١٥ج  ٢٠٣/٧/١٠

 م.  ١٩٥٢
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م، أصـــــ�ح وز�� ال�ارج�ة في عه� نف�ل ت�ـــــام��ل��،  ١٨٩٧)  أن��ني إی�ن : ســـــ�اســـــي ب���اني ول� في عام ٤٠(

(   م ) ،١٩٤٥ –م  ١٩٤٠واســـــ�قال م�ها اح��اًجا على ســـــ�اســـــة ال�ه�ئة، شـــــغل ال���ـــــ� م�ة أخ�� في الف��ة (  

م  ١٩٥٧م، واسـ�قال م�ها عام ١٩٥٥م )، شـغل م��ـ� رئ�� وزراء ب���ان�ا خلًفا ل��ـ�شـل عام  ١٩٥٥ –م  ١٩٥١

  . وان�� أ�ً�ا :١٦١، ١٦٠عق� أزمة ال����. ل���� م� ال�فاص�ل ان��: أح�� ع��ة هللا : ال��جع ال�اب�، ص 

- Anita Wolff "ed": Britannica Concise Encyclopedia, published by Encyclopedia Britannica, 

Inc., London, 2006, P. 596. 

ــ�ة    Bidault, Georgesم )  ١٩٨٣ –م  ١٨٨٩)  ج�رج ب��و ( ٤١( ــي م� أف�اد ال�قاومة الف�ن�ـ ــي ف�ن�ـ ــ�اسـ سـ

ل���ــ� ال�� شــغلة أث�اء ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ح�ــل على حق��ة ال�ارج�ة الف�ن�ــ�ة في ال���مة ال��ق�ة، وه� ا

م  ١٩٤٦د�����   –م  ١٩٤٦ل��ة خ�� س��ات في عه� ال��ه�ر�ة ال�ا�عة، ت�لى رئاسة ال�زراء م�ت�� م� ( ی�ل��  

  م ). ان�� :١٩٥٠ی�ن�ه  –م ١٩٤٩)، وم� ( أك���� 

- Gino Raymond : Historical Dictionary of France, Second Edition, Historical Dictionaries 

of Europe, No. 64, the Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland, Toronto, Plymouth, UK 

2008, Pp. 27,28. 

(42  ) Editorial Note, Principal Members of the Delegations to the Berlin Conference, No. 

353 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. VII, Germany and Austria, Part 1, Pp. 806 - 809.  

/  ٤، ملف رق� ٧٩)  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة ٤٣(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

  م. �١٩٥٤ ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�

(44   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, p. 811.  

م نـاق� م�ل� ال�زراء ال����ـاني ���ـــــــــ�ر وز�� ال�ـارج�ـة أن��ني إیـ�ن اق��اح وز�� ١٩٥٤ی�ـای�    ٧)  في  ٤٥(

ـخارجـ�ة ال�الـ�ات ال��ـ��ة األم���ـ�ة ��ـــــــــ�ورة عـق� اج�ـ�اع ب�ـ�ه و��� وز�� ـخارجـ�ة ال��لـ�ة ال��ـ��ة ووز�� ـخارجـ�ة 

،  ٢٣لقة ب��ه� على أن ���ن ذل� االج��اع في أ�ام  ف�ن�ــا ��ف�ده�ا، وذل� ل��اق�ــة �ع� الق�ــا�ا ال�ي مازال� مع

ی�ای�؛ أ� ق�ل انعقاد ال��ت�� م�اشــ�ة، على أن ُی�َعى ال��ــ��ــار األل�اني له�ا االج��اع ح�ى ���ن م�لًعا على   ٢٤

  ن�ائ�ه. ان�� : 

 - The National Archives : Cabinet Conclusions, The Conclusions of a Meeting of the 

Cabinet held at 10 Downing Street, S.W.1, on Thursday, 7th January, 1954, at 3 p.m., p. 

3. 

(46  ) Stephen M. Feldman : op. cit., Pp. 389,390.  

) أـشار ـشارل د���ل �أن وج�د أل�ان�ا مقـ��ه داخل أورو�ا ال�قـ��ة خ�� ل�� على ف�نـ�ا ف�ـ��، ول�� على ٤٧(

أورو�ا والعال� �أســــ�ه، ح�� إن أل�ان�ا ��ح�ت�� م��اف�ــــ��� وغ�� آم���� به�ا ال�ــــ�ل ســــ���ن لق�ة ســــائغة لل��ار  

  �قارة م��قلة. ان�� : ال��ف��ي، وت��� اس���ار انق�ام أورو�ا، وت�ع نها�ة ل���راتها 
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 - Helen Linder : De Gaulle, Germany and " Little Europe " 1963 – 1967, A Thesis 

Submitted To The Faculty of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Arts, Department of Economics and Political 

Science, McGill University, Montreal, July 1969, p. 17. 

/  ٤، ملف رق� ٧٩)  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة ٤٨(

ألع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �ا٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

(49  ) Stephen M. Feldman : op. cit., Pp. 390.  

(50   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, p. 812.  

(51  ) Stephen M. Feldman : op. cit., Pp. 390.  

/  ٤ق� ، ملف ر ٧٩)  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة ٥٢(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

(53   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, p. 813.  

/  ٤، ملف رق� �٧٩ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال٥٤(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

(55   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, p. 814.  

/  ٤، ملف رق� �٧٩ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة : وثائ� وزارة ال٥٦(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

  م. ١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

  ف�ه. )  ال���ر ن٥٧(

(58   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, Pp. 815,816.  
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/  ٤، ملف رق� ٧٩وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة   )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة :٥٩(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

   م.١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

)  عق� خ�اب م�ل�ت�ف أرســــــل ج�ن ف�ســــــ�� داالس رســــــالة لل�ئ�� األم���ي إی�نهاور أبلغه ف�ها أن ال��ان  ٦٠(

ــا، مع  ّ�ِ� في ال�ـقام األول لف�ح ال�الـفات ال����ـلة ب��ـ�ا و��� ال��لـ�ة ال��ـ��ة وف�ن�ـــــــ ــُ االف�ـ�احي ل��ل�ت�ف " صـــــــ

على الع�دة إلى د�اره� "، و�الفعل �ع� خ�اب م�ل�ت�ف  ال����� على م�ضـــــــ�ع أورو�ا لألورو���� و�ل�اح األم������  

م�اشــ�ة �ه� خالف ب�� ال�ــ�اســة الف�ن�ــ�ة وال����ان�ة م� ناح�ة وال�ــ�اســة األم����ة م� ناح�ة أخ�� ���ا ی�عل� 

ی�ای� وق�ل انعقاد ال��ت�� لل��م    ���٢٦ــألة عق� م�ت�� الق�� ال��� ال����، وال�ل�ل على ذل� أنه في صــ�اح ی�م 

الـ�اني اج��ـع� م���عة العـ�ل ال�الثـ�ة للق�� الغ��ـ�ة، وأبلغ ال��ـ�ل الف�ن�ـــــــــي ال����عة أن بـ��و رأ� �ع� ال��ا�ا  

ــة ق�ـــ�ة ال��ت�� ال��اســـي؛ أوال: م�ـــ��ا أنه ال ���� أل� ح��مة ف�ن�ـــ�ة أن  في ق��ل االق��اح ال�ـــ�ف��ي ل��اق�ـ

 .Stephen M -��ب اله�� ال�ــــ���ة. ان�� :  ت�ف� رف�ــــا قا�عا اســــ���ــــاف إم�ان�ة ت�ق�� ت�ــــ��ة ســــل��ة ل

Feldman : op. cit., Pp. 391,392. 

(61   ) Telegram from The United States Delegation at the Berlin Conference to the 

Department of States, No. 355,  Berlin January 25, 1954 , F.R.U.S., 1952 - 1954, Vol. 

VII, Germany and Austria, Part 1, p. 817.  

م على إن�ـاء م���ة ال�فاع األورو��ة �ع� م�ـادقة ال��ل�انات  ١٩٥٢)  ن�ـ� معاه�ة �ار�� ال��قعة في مای�  ٦٢(

ال���ـ�ة عل�ـها. ان�� : بـ�ار م�ـ�ال : ـتار�خ الـعال� ال�ـعاصـــــــــ�، تع�ـ�� ی�ســـــــــف ُ��ِم�، ال��ـعة األولى، دار ال�ـ�ل،  

  . ١٦٨م، ص ١٩٩٣ب��وت، 

(63  ) Stephen M. Feldman : op. cit., Pp. 393,894.  

/  ٤، ملف رق� ٧٩وثائ� وزارة ال�ارج�ة، األرشـــــ�� ال�ـــــ�� ال��ی�، م�ف�ة   )  دار ال�ثائ� الق�م�ة �القاه�ة :٦٤(

، تق��� م� ســـفارة م�ـــ� في �ار�� �قل� ال�ـــ�� ع��ال���� نافع زاده القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى ال�ـــ��  ٢٣/   ١٤٢

   م.١٩٥٤و��ل وزارة ال�ارج�ة �ع��ان م�ت�� ب�ل�� ال��اعي ب�ار�خ ال�اني ع�� م� ف��ای� عام 

 .  ١٠٨)  أن��ني إی�ن : م���ات إی�ن، ال��جع ال�اب�، ص ٦٥(

)  ت�لى أم� االت�اد ال�ـــ�ف��ي �ع� رح�ل ســـ�ال�� مال����ف، وه� أصـــغ� زع�اء ال�ـــ�ف��� ســـ�ا. �ان ســـ��ت�ً�ا ٦٦(

ا ل�ـ�ال��، فه� ال�� در�ه على إدارة أع�ال ال��ب ال�ـ��عي، ف�ـار خ��ً�ا ��ل دقائ� ال��ب، وه� ال�� ز  اد في خاصـً

م، وَعِه�  ١٩٤٦اخ��ــاصــاته ال�ه�ة شــ��ا ف�ــ��ا، �ان ق� انُ�ِ�َ� ع�ــً�ا في الل��ة العل�ا لل��ب ال�ــ��عي في عام  

ــ�اعة ال���ان، ومه�ة تع��� األقال�� ال���رة، ت�لى رئاســـة �ع�  ــ�اف على صـ ــ�ال�� إ�ان ال��ب ��ه�ة اإلشـ إل�ه سـ

ــ��� األجان� إنه �ان على رأس الل�ان ال�ه�ة في ال��ب ال�ـــــ��عي ال�وســـــي، وقال ع� ــ�اســـ ه �ع� ال��اق��� ال�ـــ

الف��� اـل�� ی�� ال�ـفاه� مع الغ�ب ح�ى ُ�ع�� ـما خ��ـ�ه ال��ب. ان�� : دار ال�ـثائ� الق�مـ�ة ـ�الـقاه�ة : وـثائ� وزارة 

، تق��� م� سـفارة م�ـ� ب�اشـ��� ��ـأن  ٢ج٢٢٦/٧/١، ملف رق� ٦٥٤ال�ارج�ة، أرشـ�� سـ�� ج�ی�، م�ف�ة رق� 

  �ع� ال����ات، د.ت.  تع���

  . ١٩٠)  أح�� ع��الل��� ال��ار : ال��جع ال�اب�، ص ٦٧(
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)  �ان ال�افع األســـــاســـــي ل��ن ف�ســـــ�� داالس في رف� ه�ا االق��اح ال�ـــــ�ف��ي ه� ت��� أ� فعل ی�قى إلى ٦٨(

ــ�ف��ي، �أن ان��اب ح��م ــ���ة؛ ح�� ت�اه� داالس ب�ر�عة ل�ف� االق��اح ال�ـــــــ ة ج�ه�ر�ة االع��اف �أل�ان�ا ال�ـــــــ

 .Stephen M. Feldman : op. cit., p. 402 -أل�ان�ا ال���ق�ا��ة ل� ی�� ����ة. ان�� : 

 .  ١١٢)  أن��ني إی�ن : م���ات إی�ن، ال��جع ال�اب�، ص ٦٩(

: ال����ة ال��ـ����ة ألل�ان�ا االت�اد�ة ( الغ���ة ) وهي ه��ة ن�اب�ة ُت���� ل��ة    Bundestag)  ال��ن�سـ�اج  ٧٠(

ــار الف�رالي  أر� ــ�اج �اق��اح م� رئ�� ال��ه�ر�ة ال��ـــــ��ـــ ع ســـــ��ات �االق��اع ال�ـــــع�ي ال��اشـــــ�، ی���� ال��ن�ســـ

األل�اني؛ أ� رئ�� ال���مة ال�� ���ن م�ــــــ�وال أمامه، و���� لل��ن�ســــــ�اج أن ���� ال�قة ع� رئ�� ال���مة، 

ال�ــل�ة ال��ــ����ة في أل�ان�ا االت�اد�ة؛ إذ   و�ســقا�ه وتع��� خلف له م�اشــ�ة �أغل��ة األصــ�ات، و�ع��� ال��ن�ســ�اج

( إح�� ال����ات ال��ـــــــ����ة   �Bundesratق� الق�ان�� ال�ي تق�م له، ســـــــ�اء م� ق�ل ال���مة أو ال��ن�ســـــــ�ات  
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