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 :البحث ملخص
المفاوضات بين عامي األمريكية خالل مدة  الواليات المتحدة لسياسةكان الهدف األساس      

ريكي في ألمانيا تعزيز الموقف األمهو ،مستقبل ألمانيا إزاءاالتحاد السوفيتي مع 8491-8494
 األمريكية أن سياسات كل من الواليات المتحدة ،إالتلك المنطقة تجمع غربي في قامةا  و ،الغربية

ن أب األمريكية حدةأدركت الواليات المت إذ،واالتحاد السوفيتي قد سارت باتجاهات متقاطعة
ألمانيا. نتيجة إلى  مصالحها األساسية ستكون في أوربا الغربية المرتبطة بشكل وثيق بإحياء

جل تحقيق أ فرنسا إلى جانبها من كسب موقفإلى  األمريكية سعت الواليات المتحدة،ذلك
 يادتها.قمن خالل توحيد مناطق االحتالل الغربية تحت ،عمار ألمانياإإعادة  نأأهدافها بش

 

 .. نطاق البحث وتحليل المصادرالمقدمة
وحيد إلى ت 8494-8491األلمانيةزمة األسعت الواليات المتحدة األمريكية جاهدة خالل      

ال الغربية في ألمانيا كجزء  جل جعل منطقة االحتاللأاألزمة من  ه تلكالموقف الغربي تجا
يتية لمصالح األمريكية والسوفنت نتيجة لتقاطع االسياسة كا تلك.من دائرة نفوذها في أوربا أيتجز 
فرنسا خالل  هالضغوط األمريكية تجا طبيعة الضوء على البحث سلطلذلك ن مستقبل ألمانيا،أبش
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ن تلك األزمة أبش الدراساتغلب أركزت  إذ،(8494نيسان 9-8491 شباط 32األلمانية)زمة األ
 زاءاألمريكية إالواليات المتحدة سياسة  ةغافل،يتياالتحاد السوف همريكي تجاعلى الموقف األ

يتي في السوف االتحاد هالموقف األمريكي تجا قويةتفي  ما  مه را  فيها األخيرة دو  أدت والتي،فرنسا
في  همتاساألخرى التي  هكمحاولة للكشف عن االوج بحثال اجاء هذ،.لذلكاأللمانيةزمة األ
 . ةيز الموقف األمريكي في تلك األزمتعز 

،المحفوظة فــــــي المكتبات )االنكليزية(والمراجع األجنبيةى المصادر ـــعل بحثال عتمدا      
،ولكونها كتبت من مؤرخين الوصول إلى أماكن حفظها،من ناحيةن ـــم ين،لتمكن الباحثالبريطانية

 (8491-8424)في الحرب العالمية الثانية اءوكتاب وباحثين يؤيدون توجهات معسكر الحلف
 .،من ناحية أخرىدهابعوما 
مريكية الضغوط األمقدمات وخاتمة،تناول المبحث األول  مبحثانعلى مقدمة و  بحثال قسم     
منعطف  ،وتتبع المبحث الثاني8491 شباط 32-8499خالل المدة من كانون األول فرنسا إزاء

 .8494نيسان  9 -8491شباط  32 بشأن األزمة األلمانية األمريكية إزاء فرنسا السياسة
 

 المبحث األول
 (4411شباط  32 -4411 كانون األول)الضغوط األمريكية إزاء فرنسا مقدمات
 إزاءتوحيد الموقف الغربي ت تهدفاسالواليات المتحدة األمريكية سياسة جديدة  إتخذت     
فقد ،النازية سيطرة ألمانياوتحرير فرنسا من (8)بعد انتصار الحلفاء في معركة النورماندي،ألمانيا
من دائرة نفوذها في أوربا الغربية عقب  أال يتجز األمريكية فرنسا كجزء  ت السياسة الخارجيةعد  

تطبيق في  سعت الواليات المتحدة األمريكية جاهدة  ،على ذلك بناءا  .انتهاء الحرب العالمية الثانية
اللجنة  وجهت الدعوة لفرنسا للمساهمة في أعمالإذ ،8499عام كانون األولمنذ  سياستها

في  بإشراكهاعندما أخذت فرنسا بالمطالبة  ماسي  الو ،وربية المتعلقة بألمانيااالستشارية األ
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درج ضمن جدول أعمال ألذي او (3)،ألمانيا ن تقرير مستقبلأالحلفاء بش راهاالمحادثات التي أج
 (2).8491شباط  9في  (Yalta)مؤتمر الحلفاء المزمع انعقاده في يالطا

 البريطاني ونستون تشرشلراء وافق كل من رئيس الوز ،(9)يالطاأعمال مؤتمر  وفي ختام     
((Winston Churchill(1)،الينــجوزيف ست يتيوفـــــــم الســــــوالزعي(Josef Stalin)(6) على
 (7)،(Franklin D. Roosevelt)روزفلت د. رانكلينكي فـــس األمريــــالرئي قدمهمقترح الذي ال
ك من حدود ال يغير ذلأعلى  رابعةقوة بصفتها في مسؤوليات االحتالل  فرنسا كبإشرالقاضي ا

نما يتم تحديد منطقة االحتالل الفرنسية من منطقتي ا  و ،تية في ألمانيامنطقة االحتالل السوفي
أدرك روزفلت أن ضم فرنسا إلى  إذ (1)يتية.السوف االحتالل البريطانية واألمريكية لضمان الموافقة

الموقف األمريكي فيها بشكل سيعزز ،ألمانيا يتية فيالبريطانية والسوف،تالل األمريكيةالحقوى ا
 راكفقد تم إش ،على ذلك وبناءا  (4)عام. بشكل-عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية-أوربا خاص و 

 مؤتمر بوتسدام رهقأن ألمانيا الذي أبع للحلفاء بشفي مجلس الرقابة التا فرنسا أيضا  
Potsdam)) (81).8491عام تموز86 فيالذي عقد          

ن أالفات بين الجانبين بشخ أن الإالالجهود األمريكية تجاه فرنسا، تلكوعلى الرغم من      
فقد كانت نقطة (88)م يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها.ألمانيا ل هالسياسة الفرنسية تجا مستقبل

على  تتمثل ببقاء األخيرة مقسمة،لحرب العالمية الثانيةنيا بعد األما هتجا البداية للسياسة الفرنسية
ما السي   نها مستقبال  يراعلى تهديد ج بحيث تكون غير قادرة منزوعة السالح مناطق احتالل

ين من الصفة العسكرية،وفصل منطقة الرور عن باقي راوتجريد الصناعة في منطقة ال،فرنسا
مع  اقتصاديا   ودمج منطقة الساررة الدولية،تحت اإلدا راجهاأنحاء ألمانيا على أن يتم إد

فضال  نها من خالل مبدأ التعويضات،رالمصلحة جي ستغالل ألمانيا اقتصاديا  إوالعمل على ،فرنسا
 (83).يكون فيها نظام الحكم اتحاديطية وقرايمجعل ألمانيا دولة دالسعي ل عن
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ء الخارجية راموسكو لمجلس وز  كان مؤتمر،المطالب الفرنسية تجاه ألمانيا في ضوء تلك       
االقتصادية و  السياسية شكالتالمنفذ الوحيد لحل الم،8497عام الذي عقد في آذار للحلفاء

ء ار ضم االجتماع وز  ،إذ(82)ا فيما يتعلق بمستقبل ألمانياسياسته بشأن بل حسبليس لفرنسا و 
وقد استمر حتى اد السوفيتي،بريطانيا،والواليات المتحدة األمريكية،واالتحو ،خارجية كل من فرنسا

يتوصل المجتمعون إلى أي  دون أن،وعقد خاللها أربع وأربعون اجتماعا  نفسهنيسان من العام 
وفي السياق (89)مستقبل ألمانيا. هأتباعها تجا للسياسة التي ينبغي ن األسس الجوهريةأاتفاق بش

من عدم  هعن خيبة أمل(81)(Georges Bidault)بيدو جورج،عبر وزير الخارجية الفرنسيفسه،ن
 يرةبد الدول الكيكسب تأي أكد بأنه غير قادر على إذألمانيا، هتجا تحقيق أهداف السياسة الفرنسية

نهاية  التي دافع عنها منذ إزاء القضية األلمانيةة الفرنسية إلى أي جانب من جوانب السياس
 (86)الحرب العالمية الثانية.

ب المطال الثالث لتلبية يرةالدول الكب من طلبنسي بيدو بالر وزير الخارجية الف استمر      
 86تشرين الثاني ولغاية  31 للمدة منء الخارجية الذي استمر رافي مؤتمر لندن لوز ،الفرنسية

كما حصل في ،الفرنسية في تحقيق أهداف السياسة ثانية اخفق إنه   إال،(87)8497كانون األول
انيا،إذ رفض مستقبل ألم نأالفرنسية بشتية لوجهة النظر المعارضة السوفي بمؤتمر موسكو بسب

المطالبة الفرنسية Vetsheslaph Molotov(81)))مولوتوف فياتشيسالف،يتيوزير الخارجية السوف
فضال  ،ود األلمانيةلة الحدألجنة للنظر في مسألمانيا كما رفض تسمية  بفصل منطقة السار عن

 (84)حكومة مركزية في ألمانيا.امة قإضرورة  على مولوتوفأكد ذلك، عن
مساندة مطالبها الخاصة  نأبش(31)ييتعلى الموقف السوف معتمدةنسا كانت يبدو أن فر      

 ةسياسة بعيدة عن التطلعات الفرنسياألمريكية مستقبل ألمانيا بعد تبني الواليات المتحدة شأن ب
-منطقتي االحتالل األمريكية ن اإلعداد إلى دمجأر موسكو باالتفاق مع بريطانيا بشمنذ مؤتم
 Busoni.(38))) لتي عرفت فيما بعد باسم بيزونياوا في ألمانيا اقتصاديا   البريطانية
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 التي الضغوط بية بعد مؤتمر لندن بسبج على السياسة الفرنسرامن االنف نوعا   طرأ     
زاء ي موقفها إفأكثر بداء مرونة إجل ألمتحدة األمريكية على فرنسا من مارستها الواليات ا

األمريكية بعد مؤتمر  الواليات المتحدة سياسةعلى  رأتت التي طراأن التطو  بيد(33)ألمانيا.
ي عرف باسم الذاإلنعاش األوربي  وبرنامج،(32)(Truman)وسكو والمتمثلة بمبدأ ترومانم

 ما. إلى حد   شجعت كال الجانبين على تبني سياسات متطابقة،(39)(Marshall) مارشال مشروع
ياسة س جل وضعأرسة ضغوط على الجانب الفرنسي من عمل على ممايخذ أفالجانب األمريكي 

ن التعامل مع ألمانيا.من أكية بشاألمري الواليات المتحدة سياسةاألخير على خط سكة الحديد ل
تتم إال عن طريق ال،رة بتحقيق أهدافها تجاه ألمانيان فرصتها األخيأفرنسا ب أدركت،جانبها
يتي إلى مطالبها د االتحاد السوفيما بعد إخفاقها بكسب تأيالسي  ،األمريكي حياز إلى الجانباالن

 (31).المتعلقة بمستقبل ألمانيا
كبر قدر ممكن أإال أنها حاولت تجنب ،للسياسة الفرنسية النهج ذلكسياق على الرغم من      
 تلك(36)سياستها تجاه ألمانيا.أهداف  جل إنقاذ ما يمكن إنقاذه منأالضغوط األمريكية من  من

بعد اختتام أعمال مؤتمر لندن مع نظيره ،وزير الخارجية الفرنسي بيدو بناهاالسياسة التي ت
على هامش أعمال المؤتمر مع  األخيرأكد  إذ.8497مارشال في تشرين الثاني األمريكي جورج

 ،األمريكيةمتحدة الواليات ال)الثالث رورة توحيد مواقف الدولعلى ض الغربيين نظرائه
حت عمار المناطق األلمانية الواقعة تإوذلك عن طريق إعادة ،ألمانيا هتجا،(افرنسا،و بريطانيو 

السياسة  ةوالتي أصبح وجودها ضروريا  لمواج،غربية موحدةة دار إودمجها تحت (37)،ااحتالله
زير الخارجية إلى وجهة نظر و  طبقا   كلهاأوروبا  نما فيا  السوفيتية ليس فقط في ألمانيا و 

 (31).األمريكي مارشال
 كبيرا  بيدو قلقا  وزير خارجية فرنسا ظهرأفقد الجانب األمريكي، تحت تلك الضغوط من      

الفرنسية في ألمانيا ضمن المساعدة  منطقة االحتالل راجيز في إديبأن يكون هناك نوع من التم
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بيدو عقب ختام أعمال  أكد،لكوفي غضون ذ(34)ن برنامج اإلنعاش األوربي.أبش ةاألمريكي
 فضال  عن.إمكانية دمج مناطق االحتالل الغربية في ألمانياعلى  ،الخارجية لوزراءمؤتمر لندن 

 ينمع الجانب محادثات لخوضالحكومة الفرنسية  استعداد،قد أكد بيدو إلى نظيره األمريكيفذلك،
 (21)بأسرع وقت ممكن.ن مستقبل ألمانيا أبشاألمريكي والبريطاني 

دفعت الواليات المتحدة األمريكية بشكل متسارع باتجاه تفعيل سياستها وفي السياق نفسه،      
 إزاءن سياستها أحصول على الرد الفرنسي الرسمي بشحتى قبل ال،بمستقبل ألمانيا بما يتعلق

ي ففمن قبل الحكومة الفرنسية نفسها. لى بعض الوقت للمصادقة عليهاإ والتي ستحتاج،ألمانيا
األلمانية ((Frankfurtنكفورترابدأت في مدينة ف،8491 يــــــكانون الثان 1-7 نــــالمدة م

ونظيرة (Lewis Clay)كالي االجتماعات األولى بين الحاكم العسكري األمريكي لويس
رحت على ط  ،الجتماعاتففي تلك ا(28)،(Brian Robertson) يان روبرتسونراالبريطاني ب

ية لمنطقة بيزونيا،وقد سية واالقتصادفكرة إعادة رسم الخارطة السيا اتجدول أعمال المحادث
 السياسيةالصعوبات  ىجل التغلب علأمن  ضرورية المتخذة ءاترااإلجن أعلى أكدوا 

منذ فشل مؤتمر لندن  التي تواجه مناطق االحتالل األمريكية والبريطانية القتصاديةوا
 (23)ير.األخ

البريطانية  -في االجتماعات األمريكية تراكشدعوتها لالفرنسا عدم  تفقد عد  ،جانبها من      
 (22)أوربية على حساب ألمانيا. قوة ألن تكونض طموحاتها يتقو ل بادرة،ألمانيا المتعلقة بمستقبل
بيدو  -محادثات مارشال نشأمة الفرنسية نظيرتها األمريكية برت الحكو ذك  ،وفي السياق نفسه

ادثات جميع المح ك فرنسا فيشرابها مارشال نظيره الفرنسي بإوعد  والتي،التي جرت في لندن
 ألمانيا بهدف تشجيع الفرنسيين للمشاركة في دمج منطقة احتاللهم في،المتعلقة بمستقبل ألمانيا

 تلكبيد أن وزير الخارجية األمريكي مارشال اتبع (29)نية.البريطا-مع منطقة االحتالل األمريكية
ع باالستجابة إلى راغط على الحكومة الفرنسية لإلسرسة نوع من الضجل مماأالسياسة من 
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ت السياسة السوفيتية في ألمانيا حيث أوضح ذلك رافي ضوء تطو السياسة األمريكية  أهداف
يتي الحالي من ألمانيا في ظل االحتالل السوففي المناطق الشرقية )):قائال   للجانب الفرنسي

ت في بلدان أوربا راتلك التطو  رارعلى غ وسياسيا   نمط شمولي اقتصاديا   يجرى تشكيل
 واقتصاد ألمانيا الشرقية يتم صياغته ليتناسب مع النظام االقتصادي تحت رعاية .الشرقية

بالدمج  ن القوى الغربية ليس لديها بديل إال أن تتعهدأفلذلك، يتي. وفقا  السوفاالتحاد 
 (21).((والسياسي في ألمانيا الغربية االقتصادي

 ةة الخارجية األمريكيزار ل الشؤون األوربية في و و ؤ مس فقد أوضحوفي السياق نفسه،      
منطقة )ن إلى تريزينيااآلالفرنسيين لم ينضموا حتى  بأن))(Woodruff Filner)وودروف فالنر
أن نتوقع من فرنسا بشكل منطقي أن تمتلك حق  نه اليمكنأف،ذلكعلى  .بناءا  (الدمج الثالثية

كم العسكري أعرب الحاخر،آ ومن جانب(26).((أو النقض في مواضيع بيزونياصويت الت
  إذ ،نكفورترااجتماعات ف به من االحتجاجات الفرنسية ضدرااألمريكي في ألمانيا،كالي عن استغ

الفرنسيين في جميع  كراشإجل أألمريكية في واشنطن من أكد بأنه لم يتلقى تعليمات من اإلدارة ا
 (27)نكفورت.راالتي تضمنها إعالن ف ع المهمةالمواضي

ع في سرااإلعلى فرنسا لحثها  هياسية تجاس مارشال ضغوطا   ليس من المستغرب أن يمارس       
 ،مارشال عد  ،إذ البريطانية-االحتالل األمريكية حتاللها في ألمانيا مع منطقتيإ ةدمج منطق

أكد ،وفي السياق نفسه(21)اح مشروعه.أنج المنطقة الغربية من ألمانيا منطقة مهمة وأساسية في
تحقيق تلك الخطوة  مارشال في برقية إلى السفارة األمريكية في لندن عن قلقه في حالة عدم

العواقب التي  ن غرب ألمانيا سيكون في المستقبل ضمن المدار الشرقي مع كل..إ)):على
ن أب،،أضاف مارشالزاتهاوافرا الظروفوفي ظل تلك (24).((مثل هذا االحتمال هةسيتطلب لمواج

كما (91)تي.تحت سيطرة االتحاد السوفيالمتحدة األمريكية سوف تمنع ألمانيا من أن تقع  الواليات
ن الواليات المتحدة األمريكية ستأخذ بأهمية بالغة االستعداد الفرنسي أطمأن الجانب الفرنسي ب
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بلغ مارشال نظيره أد ذلك،جل تأكيأومن (98)ر غرب ألمانيا على محمل الجد.عادة أعماإ في
فرنسا ستشارك في المؤتمر الذي سيقام في لندن لمناقشة مستقبل ألمانيا في شباط  نأالفرنسي ب
8491(93). 

 

 المبحث الثاني
                       بشأن األزمة األلمانية األمريكية إزاء فرنسا منعطف السياسة

 4414نيسان  1 -4411شباط  32
ن يراحز  3دورتين انتهت في والذي استمر ل،8491 شباط 32في  لندن رتصدر مؤتم      
 ،وفي بداية المؤتمر(92)الفرنسية.-السياسة األمريكية موضوع مستقبل ألمانيا في أولويات،8491
وممثل حكومته في  Lewis D. Douglas))لويس د. دوكالس السفير األمريكي في لندن أشار

ر العمل على وضع خطة شاملة للمستقبل السياسي أن الغرض من المؤتمالى المؤتمر،
السفير الفرنسي في أوضح ،من جانبه(99)االحتالل الغربية في ألمانيا. في مناطقواالقتصادي 

تم أن ي ن أي اتفاق ال يمكنأنيابة عن حكومته ب،((Renee masalaليرنييه مسابريطانيا 
 حكومة بالدهن أعلى وأكد (91)،االعتبار نظر لمصالح الفرنسية فيخذت اال إذا أ  إليه إالتوصل 

ال أن المجتمعين لم يتوصلوا إلى اتفاق نهائي إ،نية قضية مركزية بالنسبة لهاالقضية األلما تعد  
المحادثات مع الجانب  تة واجهت هناك ثالث قضايا رئيسكان ،إذأعمال المؤتمر تفتوقف

 ،والسيطرة الدولية على منطقة الرور،ألمانيا فيالسياسي النظام  شكل:هي الفرنسي في المؤتمر
  (96).مستقبلالألماني في  من فرنسا ضد أي عدوانأوضمان 
على الجانب  لواليات المتحدة األمريكية ضغوطا  مارست ا،وخالل توقف أعمال المؤتمر      

نقل دوكالس وجه نظر ففي هذا السياق،كية في ألمانيا.جل القبول بالسياسة األمريأمن  الفرنسي
الفرنسيين  إال إذا قدم،فرنساء زامات إزاسوف ال تتعهد بتنفيذ أي الت بالدهن أللفرنسيين ب كومتهح
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باإلشارة إلى حجم )):عن سياستهم في منطقة االحتالل في ألمانيا قائال   واضحا   نفسهم موقفا  أل
 سيتوقف على مدى استعداد )برنامج اإلنعاش األوربي )المساعدات إلى الفرنسيين في ظل

التوصل إليه بين سلطات االحتالل  فرنسا لدمج منطقة احتاللها تحت أي اتفاق ثنائي يتم
 (97).((االمريكية الفرنسية وحكومة الواليات المتحدة

أثمرت الضغوط األمريكية في الحصول على الموافقة ستئناف أعمال المؤتمر،أوبعد       
تم االتفاق في نهاية المؤتمر على أن تعقد  إذء ألمانيا،زاالسياسة األمريكية إ الفرنسية على

في  اتحاديةيل حكومة تشك فضال  عن ذلك،8494األول من أيلول عام  الجمعية التأسيسية في
المشتركة في المؤتمر على الدول  ةوافقمنها معدد من التدابير، كما وافقوا على اتخاذ،ألمانيا
إال بعد  اتفقوا على عدم االنسحاب منهاو (91)ممكنة، ر االحتالل في ألمانيا ألطول مدةرااستم

ن قوات االحتالل أفرنسا ب األمريكية الواليات المتحدة طمأنتمن جانبها،(94)التشاور فيما بينهم.
التشاور فيما بينهم في  نع فضال  (11)بقى حتى ضمان السالم في أوربا.في ألمانيا ست ةاألمريكي

ن ل القوة العسكرية األلمانية أو إذا ثبت لديه أمن قب حال اعتبر أي واحد منهم أن هناك خطر
 (18)ألمانيا تتبع سياسة عدوانية.

 استمرت المناقشات لتطبيق،انضمام فرنسا إلى سياستها فيبعد نجاح الضغوط األمريكية        
صالح العملة في إن استعدادها للموافقة على موضوع أعربت فرنسا ع إذلندن،مؤتمر ت ار مقر 

من دون االنتظار لحين التوصل إلى اتفاقية كاملة بين قوى ،ل الغربية في المانيااالحتال منطقة
من الحاكم العسكري اتفق كل وفي السياق نفسه،(13)ن دمج تلك المناطق.أبش االحتالل الغربية
ري الفرنسي ماري مع الحاكم العسك(Robertson)البريطاني روبرتسون  ونظيره األمريكي كالي

السوفييتي فاسيلي  خبار الحاكم العسكريإعلى Mary Beyer Koneke)  (بيير كونيغ
في  تداولن العملة الجديدة ستدخل حيز الأبFuseli D. Socolofisky) (د.سوكولوفسكي

 (12).8491ن يراحز  31في  مناطق االحتالل الغربية
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    جاء رد تالل الغربيةإصدار العملة الجديدة بمنطقة االح راريت بقمعرفة السوف وبعد      
  ضد  هةابير قد جاءت بمعزل عنهم وهي موجاعتبروا تلك التد إذ،سلبيا   يتيالفعل السوف
كري ــــأدان الحاكم العس،8491نيراحز 31يــــوف(19)يتية.السوف ي منطقة االحتاللـــــــسياستهم ف

الدمج  لقيامها باتخاذ خطوات األمريكية رسميا   يتي سوكولوفسكي في ألمانيا الخططالسوف
ى ـــــءات قد تصل إلرااإلج ن تلكأب وعبر عن مخاوفه،مناطق االحتالل الغربيةتصادي لاالق

كما حذر لتقسيم ألمانيا، عمليا   تأسيس دولة انفصالية في غرب ألمانيا األمر الذي يعد تطبيقا  
من منطقة  ءا  ز ج برلين را  ية اقتصاد منطقة احتالله معتبيتي سيعمل على حمان االتحاد السوفأب

في  ءات عملية والمتمثلةراتخاذ إجيتي إلى اوقد تطور الرفض السوف(11)االحتالل السوفيتية.
 (16)رق ووسائل االتصاالت في برلين.حداث فوضى في الطإ

مريكية الى التوصل الى اتفاق مع سعت الواليات المتحدة األ،التطورات تلكوفي ظل         
ن ــــــها مــلحلفائ عملت على تعزيز الدعمففي هذا الشأن، األزمة.ن مواجهة أالغربيين بش حلفائها

 ( North Atlantic Treaty Organization) سيــــال األطلـدة حلف شمــــى معاهــــع علـالل التوقيـخ
 والتي وقعها كل من وزير،8494نيسان 9في (17) (NATO) ودة الناتــاهــم معــة باســــالمعروف

رنست اوزير الخارجية البريطاني و (Dean G.Acheson)أتشونمريكي دين ج.األ لخارجيةا
في  (14)(Ropert Shoman) شومانفرنسي روبرت وزير الخارجية الو (11) (Ernest Bevin)نبيف

وبذلك (68)منطقتها مع بيزونيا. وافقت فرنسا بشكل رسمي على دمجنتيجة لذلك،(61)واشنطن.
-8491مانية لاألزمة األ بشأنفرنسا  علىفي ضغوطها ة األمريكينجحت الواليات المتحدة 

،بل أصبحت فرنسا تسير في فلك السياسة األمريكية،بعد أن أصبحت عضوا  فعاال  في 8494
)ميثاق األحالف الغربية بزعامة الواليات المتحدة األمريكية،ومنها حلف شمال األطلسي

 .وابتعدت عن االتحاد السوفيتي األطلسي(
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 الخاتمة
ة ضغوطها على الجانب الفرنسي نجحت الواليات المتحدة األمريكية عن طريق ممارسلقد       

 ،بشكل عام ودول غرب أوربا،سياستها في ألمانيا بشكل خاص كسب فرنسا إلى جانب جلأمن 
 سم الحرب الباردة.بإع فيما بعد راالص ذلكوالذي عرف ،السوفيتي مع االتحاد صراعهافي 

غوط األمريكية لكنها في ء ألمانيا بسب تلك الضزاتخلت فرنسا عن سياستها إنبها،من جا      
عن طريق شمولها  ضمنت وقوف الواليات المتحدة األمريكية إلى جانبها اقتصاديا  ،المقابل

م الواليات زالتإعن طريق ،يا  وعسكر  سياسيا  فضال  عن مساندتها ،ببرنامج اإلنعاش األوربي
ألمانيا أو أي دولة أوربية قبل  اع عنها ضد أي عدوان خارجي منالمتحدة األمريكية بالدف

 .المؤسسين حد أعضائهأدة حلف الناتو التي أصبحت فرنسا إلى معاه طبقا  ،أخرى

 ة في أوربا الغربية مرتبطة ارتباطا  ا الرئيسن مصالحهأالواليات المتحدة األمريكية ب أدركت       
في مناطق  جانبهالضم فرنسا إلى  ة  جاهدسعت ،لذلك،ن ألمانياالجزء الغربي م بإعادة بناء وثيقا  
إلى ) أكدت الواليات المتحدة األمريكية خالل تلك األزمة ،إذتالل الغربية الثالث في ألمانيااالح

 ،األمريكيةالواليات المتحدة )الغربية والسيما وحيد مواقف الدولعلى ضرورة ت(الغربيين نظرائها
وذلك عن طريق إعادة أعمار المناطق األلمانية ،ن ألمانياأسياساتها بش هاتج(افرنسو  ا،بريطانيو 

ا ضروريا  لمواجه التي أصبح وجوده،دارة غربية موحدةإ فيودمجها  احتاللهاالواقعة تحت 
 أوروبا بشكل عام.نما في ا  ألمانيا و  تية ليس فقط فيالسياسة السوفي

لمانيا ظهور دولتين في النصف الثاني من القرن وكانت أبرز نتائج السياسة االمريكية في ا     
 ،،األولى اتبعت سياسة الواليات المتحدة االمريكية وحلفائها سميت"المانيا الغربية"العشرين

 وسميت بـ"المانيا الشرقية". والثانية سارت على وفق نهج سياسة االتحاد السوفيتي
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Abstract 
The primary goal of the American policy during the period of 

negotiation between 1948-1949 with Soviet Union regarding Germany’s 

future was to consolidate the American position regarding Western 

Germany and to make it a Western community. But as the United States 

and the Soviet Union policies went in different directions, the United 

States realised that its main interests in Western Europe were 

inextricably linked to the revival of Germany. Therefore, the United 

States sought to join France to carry out its objectives regarding the 

reconstruction of Germany into three western zones under its leader. 

 

  الهوامش والمصادر
،على جبهة طولها 8499في السادس من حزيران عام  النورماندي  بشاطئ دول الحلفاء قواتبدأ نزول .8

امهم في على البحر والجو،وثبتوا أقد قواتهموسيطرت في شمال فرنسا ثمانون كيلو مترا  بين شربورج والهافر 
،ثم توالت السيطرة على المدن الفرنسية في تعاقب فرنسا دون أن تلحق بهم خسارة كبيرة تلك المنطقة من

 وتمكنت قوات الحلفاء من تحرير شمال فرنسا وغربها من القوات االلمانية.وللمزيد عن الموضوع،،سريع
 ،8411-8181الحديث والمعاصر عمر عبدالعزيز عمر ومحمد علي القوزي،دراسات في تاريخ أوروباينظر:

؛بيير رونوفن،تاريخ القرن 986-981(،ص ص،8444دار النهضة العربية للطباعة والنشر،)بيروت،
 .914(،ص8464دار الفكر الحديث،)لبنان،ترجمة نورالدين حاطوم، العشرين،

لثانية بسب مشاركتها في كها في تقرير مستقبل ألمانيا بعد الحرب العالمية اراالمطالبة الفرنسية بإش لم تكن.3
بسياستها التوسعية في  را  دول المجاورة إلى ألمانيا تأثنما بسبب كونها أكثر الا  و ،ألمانيا فحسبالحرب ضد 

 عن الموضوع، لمزيد من التفاصيل،ول8491، 8489، 8171االعوامثالث هزائم في  تعرضت إلى إذ،أوربا
 ينظر:

Haim Shamir, (ed.), France and Germany in an Age of Crisis, 1900-1960: Studies 

in Memory of Charles Bloch (New York: E.J. Brill, 1990), P.67. 

3.See William R. Smyser, From Yalta to Berlin: The Cold War Struggle over 

Germany(New York: St. Martin’s Griffin, 1999), PP.11-12; John Lewis Gaddis, 

The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947 (New 

York:Columbia University Press, 1972, repr. 2000), pp.113-114;Julian 
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G.Hurstfield,America and the French Nation,1939-1945(Chapel Hill, 

N.C.:University of North Carolina Press,1986),P.224; Frank Costigliola, France 

and the United States: The Cold Alliance since World War II (New York: Twayne, 

1992), P.42. 

تدمير المصانع الحربية  )8492لمنعقد في تشرين االول عاممؤتمر يالطا مبادئ مؤتمر موسكو ا أقر.9
بالغ كبيرة للتعويضات واكراه المانيا على وفرض ممة مجرمي الحرب،ومحاك،وحل الحزب النازي،االلمانية

تتعلق بقضية االمم المتحدة والقضية االلمانية والبولونية والحرب في الشرق  خططا واتخذ،(.دفعها.
 .934-931حمد علي القوزي،المصدر السابق،ص ص،ماالقصى.ينظر:عمر عبدالعزيز عمر و 

تشرين الثاني 21في انكلترا في  اوكسفوردشايرولد في قصر بلنهايم في :ونستون ليونارد سبنسر تشرشل.1
م،رجل دولة بريطاني قدير ومؤلف وخطيب،يعد من أهم الزعماء السياسيين في التاريخ األوربي 8179

 8419والعالمي الحديث،بدأ حياته السياسية في حزب المحافظين،وانتخب عضوا  في مجلس العموم ،في عام 
 8488،ووزيرا  للبحرية عام 8481لتجارة ثم وزيرا  للداخلية في العام حرار،عين وزيرا  لانضم الى حزب األ

،كان أول من أشار بعالمة النصر 8491،شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني عام 8424كذلك عام 
،احيل على التقاعد عام 8418وزراء مرة ثانية عام بواسطة االصبعين السبابة والوسطى،انتخب رئيسا  لل

.وللمزيد عن 8461كانون الثاني عام  39توفي في  ،8412جائزة نوبل في األدب عام حصل على  ،8411
محمد يوسف القريشي،ونستون تشرشل ودوره في السياسة والعالمي،ينظر: البريطاني سيرته ودوره في التاريخ
-4ص ،ص3111لية اآلداب،جامعة بغداد،،أطروحة دكتوراه)غير منشورة(،ك8491البريطانية حتى عام 

  www.bsvoic.com/index.php/2011 ؛841
 بجورجيا،( Gory)في منطقة غوري 8171كانون األول 81ولد في وهو جوزيف فيساريونوفيتش ستالين،.6

لالتحاد ،ويعد المؤسس الحقيقي 8412-8498الرئيس الثاني لألتحاد السوفيتي،رئيس الوزراء للمدة 
دورا  كبيرا  في تحويل المجتمع السوفيتي من مجتمع معارضيه،كان له  ضدبقوته وقسوته ،امتاز السوفيتي

والصعود  زراعي إلى مجتمع صناعي مما مكنه من االنتصار على دول المحور في الحرب العالمية الثانية
 اسحاق دويشتر،:السياسية ،ينظرالشخصية و وللمزيد عن سيرته .8412الى مرتبة الدول العظمى،توفي عام 

؛جاك فيستمان 349-327(،ص ص،8464،)بيروت،ة فواز طرابلس،دار الطليعة،ترجم ستالين سيرة سياسية
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 لندن، الدار القومية للطباعة والنشر،)ورينارد هاتون،الحياة الخاصة لجوزيف ستالين،ترجمة حسين الحوت،
  www.joseph-stalin.8m.com ؛821-11(،ص ص،8491

كانون الثاني 21ولد في فرانكلين ديالنو روزفلت،الرئيس الثاني والثالثون للواليات المتحدة األمريكية، .وهو7
كان ينتمي إلى الحزب ،8419جامعة هارفارد عام  فيفي مدينة هايد بارك في نيويورك،تخرج 8113

  ،8423انون االولك28الى  8434كانون الثاني 8دة من شغل منصب حاكم والية نيويورك للمالديمقراطي،
انقذ  ،إذ اعيد انتخابه أربع مرات متتالية ،8491نيسان 83الى 8422آذار 9للمدة من  شغل منصب الرئاسة

 8491نيسان 83توفي في ،طانيا في الحرب العالمية الثانيةوقف إلى جانب بري،بالده من الركود االقتصادي
 محمد جاسم ،ينظر : احمد  الداخلية والخارجية سياستهحياته و وللمزيد عن . اصابته بنزيف بالمخ  بسبب

ترومان السياسة الخارجية للواليات المتحدة األمريكية تجاه شبة الجزيرة الكورية في عهد الرئيس هاري 
؛  9،ص3114جامعة ديالى ، ، كلية التربية االصمعي ،(منشورة غير )رسالة ماجستير،8412_8491

 ؛  211، ص(8412دمشق ،  )إلى ريغان، من روزفلتقوات التدخل األمريكية محمد محال ،
www.marefa.org/index.php/Roosevelt ;Roosevelt -www.booking.com/franklin  

8. Roosevelt-Stalin Meeting, February 3, 1945, in US Department of State, Foreign 

Relations of the United States, Diplomatic Papers: Conferences At Malta and 

Yalta, 1945 (Washington, D.C.: US Government Printing Office, 1955), PP.572, 

978. 

9. See Athan Theoharis, ‘Roosevelt and Truman on Yalta: The Origins of the Cold 

War’, Political Science Quarterly, vol.87, (1972), P.211. 

10. Gaddis, The United States and the Origins of the Cold War, 1941-1947, P.326; 
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