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 الممخص 

أيزنياور بعد  االمريكي حظيت القضية النمساوية باىتماـ ادارة الرئيس
مرئاسة الواليات المتحدة في مطمع يفوزه في انتخابات الرئاسة االمريكية وتولي

لذي ، وتزامف ذلؾ مع فوز يوليوس راب باالنتخابات النمساوية، وا3591عاـ 
اتخذ سياسة تقوـ عمى ايجاد توازف في العالقات بيف المعسكريف الغربي 
والشرقي ،  والتغير في الحكومة السوفيتية بعد وفاة الزعيـ السوفيتي ستاليف في 

، واعالف القيادة السوفيتية الجديدة عف استعدادىا لمدخوؿ في 3591اذار
كاف لتمؾ االحداث تأثير  مفاوضات حوؿ القضايا العالقة بيف الشرؽ والغرب ،

ايجابي عمى المفاوضات بيف الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي وبريطانيا 
والتي اختمت في الخامس  ، (3599-3591وفرنسا حوؿ النمسا طواؿ المدة )

بتوقيع عمى معاىدة استقالؿ النمسا مف قبؿ الدوؿ  3599عشر مف ايار 
   .االربع

األمريكية ة سياسة الواليات المتحد  

تجاه القضية النمساوية في عهد 
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Abstract 

It received the Austrian case with interest President 

Eisenhower administration after his victory in the US 

presidential election and the inauguration to the presidency 

of the United States in early 1953, coinciding with the Julius 

Raab win the election Austrian, who has taken a policy 

based on finding a balance in the relations between the 

western and eastern camps, and the change in the Soviet 

government after the death of Soviet leader Stalin in March 

1953, and the announcement of the new Soviet leadership 

for its willingness to enter into negotiations on the 

outstanding issues between the East and the West, was to 

those events a positive impact on negotiations between the 

United States and the Soviet Union, Britain and France over 

Austria throughout the period (1953-1955), which Achtmt 

in the fifteenth of May 1955 signed the Treaty on the 

independence of Austria by the four countries .   

The Policy of United States of 

America  Towards  the Austrian 

Question under President 
Eisenhower 1953-1955 
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 ةمدـــالمق
استطاعت قوات الحمفاء قبيؿ انتياء الحرب العالمية الثانية مف تحرير النمسا 

 ،والتي استمرت ألكثر مف سبع سنوات 3599مف السيطرة االلمانية في نيساف عاـ 
وتـ االتفاؽ عمى تقسيـ النمسا الى اربع مناطؽ لالحتالؿ ، بيف كًؿ مف الواليات 

ا وفرنسا واالتحاد السوفيتي ، فخالؿ السنوات االولى مف المتحدة االمريكية وبريطاني
االحتالؿ كانت سياسة الواليات المتحدة في النمسا تيدؼ الى اقامة حكـ عسكري في 
النمسا تمييدا لنقؿ السمطة الى حكومة مدنية نمساوية منتخبة  مف قبؿ الشعب 

 3591موسكو في عاـ اثناء مؤتمر  النمساوي ،حسب ما تـ االتفاؽ عميو بيف الحمفاء
بعودة النمسا دولة حرة مستقمة بعد تحريرىا مف السيطرة النازية ، لكف تطورات الحرب 
الباردة بيف المعسكريف الغربي والشرقي عممت عمى تأخير انسحاب قوات الحمفاء 
بسبب عدـ االتفاؽ بيف الدوؿ الغربية واالتحاد السوفيتي عمى الصيغة النيائية 

اوية، فقد استمرت المفاوضات بيف الدوؿ االربع حوؿ المعاىدة لممدة لممعاىدة النمس
( دوف التوصؿ الى الصيغة النيائية لممعاىدة ، كانت نقاط الخالؼ 3591-3591)

مف المعاىدة بسبب  (3)( والخاصة بالقسـ االقتصادي19االساسية بينيـ حوؿ المادة )
ة الواليات المتحدة ليا، كذلؾ المطاليب المبالغ بيا مف الجانب السوفيتي ومعارض

، وربط تسوية (1)مطالبة السوفييت بسحب القوات االمريكية والبريطانية مف تريستا
القضية النمساوية بتسوية القضية االلمانية ، وفي ضوء مواقؼ االتحاد السوفيتي مف 

بدعـ النمسا اقتصاديًا عبر  3591المفاوضات بدأت الواليات المتحدة منُذ عاـ 
وكذلؾ في اعادة بناء القوات  وع مارشاؿ الذي دخؿ حيز التنفيذ في العاـ نفسو ،مشر 

النمساوية منُذ ذلؾ العاـ ايضا ، لتكوف قادرة عمى مواجية اي تيديد شيوعي او 
 سوفيتي ليا بعد االستقالؿ .
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سياسية الواليات المتحدة االمريكية تجاه القضية النمساوية في عام  
0;71. 

 Dwight D. Eisenhoweتولى دوايت  أيزنياور  3591لثاني في كانوف ا
، Harry S. Trumanرئاسة الواليات المتحدة االمريكية خمفا لمرئيس ىاري تروماف 

وكاف عازما عمى اتخاذ سياسة اكثر حزمًا مف سمفو حياؿ المعسكر الشيوعي، السيما 
ب الكورية ، فقد اكد بعد عجز الواليات المتحدة عف احراز النصر العسكري في الحر 

عمى اىمية استخداـ القوة االقتصادية والعسكرية متمثمة بالترسانة النووية لردع اي 
مغامرة سوفيتيتو ، وقاـ بإجراء تغيير عمى الجياز الحكومي فتولى جوف فوستر 

وزارة الخارجية، وتـ تعيف والتر بيدؿ سميث  John Foster Dulles(1)داالس 
Walter B. Smith مدير السابؽ لوكالة اإلستخبارات المركزية وكياًل لوزارة ال

مديرًا لوكالة اإلستخبارات  Allen Dulles(9)الخارجية ، بينما اصبح الف داالس
 .(9)المركزية 

اما فيما يخص النمسا فقد احتمت أىمية بالنسبة لإلدارة االمريكية الجديدة كوف 
السابقة ألعداد وتجييز قوات الدرؾ اف البرنامج العسكري الذي قامت بو االدارة 

واكماؿ عممية تخزيف االسمحة والمعدات العسكرية االمريكية في غرب النمسا سيمكف 
النمسا مف حماية امنيا الداخمي وحدودىا ، االمر الذي سيشكؿ اىمية لمغرب في حاؿ 

بعد االستقالؿ ، وستصبح جزءًا مف منظومة  NATOانضماـ النمسا لحمؼ الناتو 
 .( 6)دفاع الغربي لمحمؼ بسبب موقعيا الجغرافي واالستراتيجي الميـ في أورباال

جاء التغير في االدارة االمريكية متزامناً مع االنتخابات البرلمانية النمساوية ، 
عف فوز حزب الشعب  3591والتي اعمنت نتائجيا في الثاني والعشريف مف شباط

 39مقعد وحزب اتحاد األحرار بػ  11بػمقعد والحزب االشتراكي الديمقراطي  19بػ
،في (1)مقعد ،بينما لـ يحصؿ الحزب الشيوعي النمساوي عمى سوى اربعة مقاعد فقط

الوقت الذي كانت تجري فيو النقاشات بيف حزبي الشعب والحزب االشتراكي 
الديمقراطي لتشكيؿ الحكومة النمساوية الجديدة ، شيد العالـ حدثًا ميمًا تمثؿ بوفاة 

واعالف القيادة السوفيتية 3591في الخامس مف اذار  Stalinزعيـ السوفيتي ستاليفال
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عف استعدادىا لمدخوؿ في مفاوضات حوؿ القضايا العالقة بيف الشرؽ (1)الجديدة
والغرب ، وجاء الرد االمريكي عمى تمؾ الدعوة في العشريف مف اذار مف قبؿ جوف 

ان التصريحات السوفيتية ))ف فيو فوستر داالس في مؤتمر صحفي في واشنطف بي
شيء حسن وجيد ، لكن تحتاج ان تترجم الى افعال حقيقة ، تثبت جدارتيا في 
احراز تقدم بالقضايا الجوىرية، كقضية السيطرة عمى االسمحة النووية والمعاىدة 

مف خالؿ تصريح داالس  ،((النمساوية وتوحيد المانيا ووضع حد لمحرب الكورية
االدارة االمريكية الجديدة قد وضعت قضية معاىدة النمسا مف ضمف يتبيف لنا اف 

 .(5)أولوياتو 
تـ االنتياء مف تشكيؿ الحكومة النمساوية برئاسة  3591وفي السابع مف نيساف

، واف القيادة  Julius Raab (153-3569 )(31)المستشار النمساوي يوليوس راب
مف اذار مف العاـ نفسو عفوًا عف  السوفيتية الجديدة اصدرت في السابع والعشريف

السجناء السياسييف والمعتقميف النمساوييف بوصفيا بادرة حسف نية تجاه النمسا بيدؼ 
، كما حرص  المستشار النمساوي عمى ايجاد توازف (33)احداث تقارب بيف الحكومتيف 

لحؿ في العالقات بيف الشرؽ والغرب وتجنب السياسة االحادية الجانب كوف أف ذلؾ ا
الوحيد لتجنب تقسيـ النمسا، ومواجية الضغوط الداخمية، فقد تشكؿ داخؿ البرلماف 
النمساوي كتمة المعارضة الشعبية التي دعت الحكومة النمساوية الى اتخاذ موقؼ 
الحياد مف اجؿ االنتياء مف معاىدة النمسا في اقرب وقت ممكف واصدرت بيانًا في 

و الدوؿ الكبرى عمى احتراـ حياد النمسا دعت في 3591السادس عشر مف نيساف
وطمبت مف الحكومة النمساوية اقامة عالقات سياسية واقتصادية مع جميع دوؿ العالـ 
دوف استثناء وتجنب السياسة االحادية الجانب ، جاءت سياسة الحكومة النمساوية 

زير الجديدة الخارجية منسجمو مع ذلؾ التوجو ، فابقى المستشار النمساوي عمى و 
، واصبح االشتراكي  الخارجية كروبر القريب مف الواليات المتحدة االمريكية والغرب

،  جيةوكياًل لوزير الخار  Bruno Kreisky(31)(3551-3533برونو كرايسكي)
 Norbert( 3561-3159وتعيف الخبير في الشؤوف الخارجية نوربرت بيشوؼ )

Bischoff(31)د مف ابرز الداعيف الى ايجاد سفيرا لمنمسا في موسكو ، والذي يع
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عمى النمسا ))عالقات متوازنو بيف الشرؽ والغرب ، اذ صرح بعد توليو المنصب
 .(39(()الخروج من حضن االمريكيين الضيق

تكف االدارة االمريكية الجديدة غافمة عف تمؾ التطورات ، فخالؿ خطاب  
ة االمريكية لمحرري اماـ الجمعي 3591الرئيس االمريكي في السادس عشر مف نيساف

ان التصريحات الصحؼ حوؿ السالـ بيف الشرؽ والغرب ذكر أيزنياور )) 
كنوا من ادراك ىذه المحظو وااليماءات من القادة السوفييت االخيرة تدل عمى انيم تم

، واننا نرحب بكل عمل صادق لمسالم ، نحن نيتم فقط باألفعال الصادقة من الحرجة
ير من االعمال ينتظرنا، مثل توقيع االتحاد السوفياتي اجل السالم و ان عدد كب

عمى معاىدة النمساوية واصدار عفٍو عن اآلالف من السجناء الذين ما زلوا 
محتجزين منذ الحرب العالمية الثانية، تمك االفعال ستكون بوادر مثيرة لإلعجاب عن 

إلبرام معاىدة  سبق وان فعمنا كل ما في وسعنا النوايا الصادقة لمسالم.........
 .(39)((النمسا التي ستحرر البمد من احتالل القوات االجنبية واالستغالل االقتصادي

فمف خالؿ الخطاب يتبيف لنا اف الرئيس أيزنياور كاف حريصًا عمى اظيار الواليات 
المتحدة بالطرؼ الساعي إلبراـ المعاىدة وتحميؿ القيادة السوفيتية السبب في تأخير 

 المعاىدة . ابراـ  تمؾ
بعد يـو مف خطاب الرئيس أيزنياور  كروبر النمساوي الخارجية وزير التقى

بالمندوبيف السامييف لمدوؿ الغربية الثالث في النمسا ، وأعرب عف امتنانو لخطاب 
الرئيس االمريكي وطمب مف القوى الغربية بضرورة اتخاذ المبادرة بأسرع وقت لدعوة 

لى طاولة المفاوضات مف جديد لمناقشة القضايا االساسية االتحاد السوفيتي لمعودة ا
التي تخص معاىدة النمسا، معتبرًا خطاب الرئيس أيزنياور بمثابة دعوة لمعودة الى 

 . (36)المفاوضات مف جديد حوؿ معاىدة النمسا 
اجرت وزارة الخارجية  االمريكية في ضوء خطاب الرئيس االمريكي في 

سمسمو مف االتصاالت منذ الرابع مف ايار مع كؿ  3591السادس عشر مف نيساف 
مف بريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي مف اجؿ العودة لممفاوضات مف جديد مقترحو 

كموعد لمعودة الى المفاوضات ، لكف ياكوؼ مالؾ  3591السابع والعشريف مف ايار
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Yakov Malik(31) ية في الخامس السفير السوفيتي في لندف ابمغ سفراء الدوؿ الغرب
والعشريف مف نفس الشير رفض االتحاد السوفيتي الحضور الى اجتماع مجمس وزراء 
خارجية لدوؿ االربع في لندف لمناقشة القضية النمساوية ، معماًل سبب الرفض اف 
االجتماع الحالي لوزراء الخارجية سوؼ لف يكوف افضؿ مف االجتماعات السابقة ، 

ضؿ اف تستمر النقاشات عبر القنوات الدبموماسية ، بعد يـو واف الحكومة السوفيتية تف
واحد مف الرفض السوفيتي ارسؿ ممثؿ الواليات المتحدة االمريكية في مجمس نواب 
وزراء الخارجية في لندف مذكرة مشتركة مع الممثميف البريطاني والفرنسي الى ياكوؼ 

 .( 31)مالؾ منتقده الرفض السوفيتي لمحضور االجتماع في لندف
بعد فشؿ القوى االربع في التوصؿ الى حؿ لمقضية النمساوية عبر 
المفاوضات ، قررت الحكومة النمساوية اخذ زماـ المبادره واجراء اتصاالت دبموماسية 
مع االتحاد السوفيتي ، فقاـ المستشار النمساوي راب بطمب مف نوربرت بيشوؼ ممثؿ 

لمتباحث  3591فيينا في مطمع شير حزيرافالبعثة النمساوية في موسكو بالعودة الى 
معو حوؿ امكانية اجراء اتصاالت دبموماسية مع االتحاد السوفيتي مف اجؿ العودة 
الى المفاوضات مف جديد، في نياية المباحثات تـ االتفاؽ عمى ارساؿ مذكرة  الى 

في مولوتوؼ وزير الخارجية السوفيتي  تتضمف استعداد الحكومة النمساوية لمدخوؿ 
التقى وزير الخارجية  3591، وفي الخامس عشر مف حزيراف(35)محادثات ثنائية معيـ

النمساوي كروبر في لندف بالسفير السوفيتي ياكوؼ مالؾ وبحث معو العالقات 
الثنائية بيف البمديف ، وتوجو بعدىا كروبر الى سويسرا و التقى في العشريف مف 

الذي كاف   (11)( 3569 - 3115ؿ نيرو) الشير نفسو برئيس وزراء اليند جواىر آل
طريقو الى موسكو مف اجؿ التوسط بيف االتحاد السوفيتي والنمسا بشاف المفاوضات 
حوؿ معاىدة لنمسا ، اوضح نيرو خالؿ المقاء اف ىناؾ مشكمتيف تشغؿ االتحاد 

تو ، وحمؼ النا (13)السوفيتي حياؿ النمسا ىما عالقاتيـ المستقبمية مع كؿ مف المانيا
مخاوؼ السوفييت واذا النمسا استطاعت التغمب عمى تمؾ المشكمتيف يمكنيا تبديد 

اوضح نيرو ايضًا اف االتحاد السوفيتي ليس الدولة الوحيدة التي والتقرب منيـ ، و 
لدييا مصالح سياسية واقتصادية في النمسا ، فيناؾ الواليات المتحدة وبريطانيا 
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لمصالح ، وتـ االتفاؽ عمى اف الحؿ االفضؿ تبني وفرنسا ىي االخرى لدييا نفس ا
النمسا لمحياد ، وطمب كروبر مف نيرو جس نبض االتحاد السوفيتي بمسالة حياد 

قدـ نوربرت بيشوؼ مذكره الى الحكومة  3591، وفي الثالثيف مف حزيراف  (11)النمسا
خذتيا الحكومة التي ات(11)السوفيتية عبر فييا عف شكر الحكومة النمساوية لإلجراءات

 .(19)السوفيتية  في النمسا
جاء اوؿ رد فعؿ رسمي مف جانب الواليات المتحدة االمريكية في السابع مف      
عندما بعث جوف فوستر داالس برسالة الى السفاره االمريكية في  3591تموز 
ف بيف فييا اف قياـ النمساوييف بالتفاوض مع السوفييت بوساطة ىنديو كاف م ،النمسا

دوف عمـ الدوؿ الغربية ، االمر الذي سيمحؽ الضرر بالجيود التي تبذؿ مف جانب 
الدوؿ الغربية نيابة عف النمسا إلبراـ المعاىدة ، واف دعوه الحياد النمساوي عف طريؽ 
اليند لف تجعؿ االتحاد السوفيتي يقدـ تنازالت لصالح القضية النمساوية قبؿ االنتياء 

،مما سيضعؼ موقؼ الغرب التفاوضي في المفاوضات مف القضية االلمانية 
 .  (19)المقبمو

عقد وزراء خارجية الدوؿ الغربية الثالثة سمسمًو مف االجتماعات في واشنطف  
، بعد (16)لمناقشة القضايا ذات االىتماـ المشترؾ 3591( مف تموز39-31لممدة ) 

ثالثة بسبب مرض لرؤساء الدوؿ ال  Bermuda Conferenceتأجيؿ مؤتمر برمودا
رئيس الوزراء البريطاني تشرشؿ، وكانت القضية النمساوية مف ضمف القضايا التي تـ 
نقاشيا في اليـو الثاني مف المؤتمر ، فقد ذكر داالس اف اقتراح االتحاد السوفيتي 
بنقاش القضية النمساوية مف خالؿ القنوات الدبموماسية كاف مجرد خطوه شكميو و اف 

ت تفيد باف االتحاد السوفيتي سيقترح توحيد النمسا وحيادىا كخطوه اولى لدينا معموما
لتطبيؽ النموذج  نفسو عمى المانيا ، وقد أيد ذلؾ وزير الخارجية الفرنسي جورج 

، وأكد أف لديو تقارير مماثمة تفيد  Georges Bidault (11)(3511-3155بيدو)
مسا، تمييدا إليجاد حؿ مماثؿ في بأف السوفييت يفكروف بطرح ذلؾ االقتراح حوؿ الن

عف Lord Salisbury'sألمانيا، واعرب وزير الخارجية البريطاني  المورد سالزبوري  
تمقي البريطانييف معمومات مماثمة ، ردًا عمى ذلؾ بيف داالس اف مف غير المرغوب 
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حيمولو فيو قياـ مفاوضات مباشره بيف االتحاد السوفيتي والنمساوييف ، وعمينا العمؿ لم
دوف ذلؾ ،الف يأس النمساوييف مف انياء االحتالؿ سيدفع بيـ الى التفاوض مع 
السوفييت ، مما سيضعؼ الموقؼ التفاوضي لمغرب ليس حياؿ القضية النمساوية 

، وقد تـ االتفاؽ خالؿ االجتماع عمى (11)وحدىا بؿ وحتى القضية االلمانية ايضاً 
وفيتي تدعوه لعقد مؤتمر يضـ الدوؿ االربع ارساؿ مذكره مشتركو الى االتحاد الس

 .(15)لتسوية القضايا العالقة بينيـ 
 3591جاء الرد السوفيتي عمى مذكره الدوؿ الغربية في الثالثيف مف تموز 

برفضو الحضور ألي مؤتمر مالـ يتـ سحب مشروع المعاىدة القصيره الذي تقدمت 
معاىدة النمساوية التي كاف يجري كبديؿ عف ال 3593بيا الواليات المتحدة في عاـ 

، واف الرفض السوفيتي جاء في الوقت الذي كانت (11)3591التفاوض عمييا منُذ عاـ
تجري فيو اتصاالت دبموماسية بيف فيينا وموسكو لسحب الحكومة النمساوية دعميا 
، لممعاىدة القصيره واعالف حيادىا، فقبؿ يـو واحد مف الرد عمى مذكرة الدوؿ الغربية 

قامت الحكومة السوفيتية بتسميـ السفير النمساوي نوربرت بيشوؼ مذكرة تبيف 
 .(13)معارضتيا لممعاىدة القصيرة ، وطمبت مف الحكومة النمساوية سحب دعميا ليا 

مذكرة جديدة تدعو االتحاد  3591أرسمت الواليات المتحدة في السابع عشر مف اب  
بالحادي والثالثيف مف الشير نفسو وعرضت السوفيتي الى اجتماع النواب في لندف 

عميو سحب مشروع المعاىدة القصيرة مقابؿ موافقة الحكومة السوفيتية عمى الفصؿ 
بيف القضيتيف النمساوية وااللمانية اثناء المفاوضات ، وفي اليـو نفسو تـ تعيف 

ممثاًل لمواليات المتحدة  Homer M. Byington(11)(3566-3115ىومير)
ة في اجتماعات مجمس النواب في لندف وصدرت اليو األوامر بالشروع في األمريكي

مشاورات مع المثمييف البريطاني والفرنسي لوضع التوصيات االزمة لالجتماع المقبؿ، 
وفي الثامف والعشريف مف الشير نفسو تسممت السفاره االمريكية رد الجانب السوفيتي 

، معممو ذلؾ بسبب  (11)ر الى االجتماععمى المذكره والمتضمف عدـ رغبتيا بالحضو 
عدـ االتفاؽ عمى سحب مشروع المعاىدة القصيره ، مؤكدة عمى الترابط بيف القضية 

 . (19)النمساوية وااللمانية بحيث اليمكف مناقشة القضية النمساوية بصوره منفردة عنيا
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 مدير مكتب الشؤوف االلمانية في وزارة Frank Robertsعد فرانؾ روبرتس 
االلمانية معًا ىو وفييت مف ربط القضية النمساوية و الخارجية االمريكية اف ىدؼ الس

خمط االوراؽ مف اجؿ اجبار الواليات المتحدة االمريكية عمى تقديـ تنازالت حوؿ 
المانيا، معتبرًا طرح  مسألة حياد النمسا اثناء المفاوضات سيكوف لو آثاٌر سمبيو عمى 

ؽ ضررًا بجيود الواليات المتحدة مف اجؿ إعادة تسميح المانيا القضية االلمانية وسيمح
 The، في حيف اف مكتب االستخبارات والبحوث  في وزارة الخارجية  (19)الغربية 

Office of Intelligence Research of the Department of State   
دة بيف فيو اف السياسة السوفيتية الجدي 3591اصدر تقريره نياية شير اب 

والمتضمنو تقديـ بعض التنازالت لمنمساوييف مف جية، ومف جية اخرى تعمؿ عمى 
تأخير المفاوضات كانت تيدؼ الى دفع النمساوييف إلجراء المزيد مف المباحثات 
الثنائية مع السوفييت وتشجيعيـ عمى تبني سياسة خارجية مستقمو عف الدوؿ 

ف ميميف كاف ليما االثر عمى حدثي 3591، وشيد شير تشريف االوؿ(16)الغربية
القضية النمساوية تمثؿ االوؿ بإعالف الحكومتيف البريطانية والفرنسية رغبتيما 

 ،(11)بتخفيض قواتيـ في النمسا في مطمع العاـ المقبؿ واالبقاء عمى قوات رمزية فقط
 اما الحدث الثاني فتمثؿ بإعالف كؿ مف الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا بسحب

، الذي كاف احدى العقبات في طريؽ التوقيع عمى معاىدة (11)قواتيما مف اقميـ تريستا 
النمسا، االمر الذي كاف لو انعكاسات عمى العالقات االمريكية السوفيتية ، واف وزير 
الخارجية داالس  اشار الى النمسا وكوريا خالؿ مؤتمر صحفي في التاسع عشر مف 

ان الواليات المتحدة ليست لدييا الرغبة في استخدام ))قائاًل   3591تشريف االوؿ
، االمر الذي كانت لو انعكاسات ايجابية عمى ((تمك المناطق كقواعد عسكرية 

العالقات بيف البمديف ، فقامت الواليات المتحدة باالتفاؽ مع بريطانيا وفرنسا في 
تي لتسوية القضية بإرساؿ مذكره الى االتحاد السوفي 3591الثالث مف تشريف الثاني 

النمساوية ومسألة نزع السالح في كٍؿ مف المانيا وكوريا عبر الطرؽ الدبموماسية ، 
وفي السادس عشر مف الشير نفسو ارسمت مذكره اخرى لمدعوة لعقد مجمس وزراء 

 . (15)الخارجية لمناقشة القضيتيف النمساوية وااللمانية
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تشريف الثاني بالموافقة عمى جاء الرد السوفيتي في الخامس والعشريف مف 
الحضور الجتماع  مجمس الوزراء ، مقترحًا اف يعقد االجتماع في برليف، وقد حصؿ 

 Bermudaالمقترح عمى موافقة قادة الدوؿ الغربية الثالث اثناء اجتماعيـ في برمودا
conference  و اصدروا بيانًا في ختاـ المؤتمر اعمنوا فيو عف امميـ اف يسيـ،

برليف بإحراز تقدـ في إعادة توحيد ألمانيا و إبراـ معاىدة النمسا ، السيما اف مؤتمر 
تسوية تمؾ القضايا سيسيـ بحؿ المشاكؿ الدولية االخرى ، كما بيف الرئيس االمريكي 
أيزنياور خالؿ خطاب القاه اماـ الجمعية العامو لألمـ المتحدة في الثامف مف كانوف 

ر االتحاد السوفيتي في الحضور الى مؤتمر برليف عف ارتياحو  لقرا 3591االوؿ
(91). 

 .76;0في مؤتمر برلين دور الواليات المتحدة  االمريكيةالقضية النمساوية و 
مباحثات داخؿ االدارة الحكومة االمريكية مف اجؿ  3599شيد مطمع العاـ 

قبؿ  اعداد  التوجييات الالزمة لوفدىا الذي سيحضر الى مؤتمر برليف الذي سيعقد
لحؿ القضايا العالقة بيف المعسكريف الغربي  3599نياية شير كانوف الثاني 

واف القضية النمساوية كانت مف ضمف المسائؿ التي وضعت عمى جدوؿ  ،والشرقي
عقد مجمس االمف القومي  3599اعماؿ المجمس ، ففي الرابع عشر مف كانوف الثاني 

نقاش التطورات العالمية التي تؤثر عمى اجتماعو بحضور الرئيس االمريكي أيزنياور ل
امف الواليات المتحدة وتـ التطرؽ خالؿ االجتماع الى مسألة حياد النمسا، فقد 
اظيرت تمؾ النقاشات مخاوؼ ىيئة االركاف مف تداخؿ حياد النمسا مع مسألة الدفاع 

ة وىي عف غرب أوربا ، واف الرئيس أيزنياور اعتبر اف كممة الحياد تحمؿ معاٍف عديد
يجب ان نشير بأوراقنا بوضوح الى ان حياد دولة ال ))كممة واسعة وفضفاضو وذكر 
، وقد ايد داالس ذلؾ مبينًا اف وزارة الخارجية ستعمؿ  ((يعني بالضروره نزع سالحيا 

 . (93)كؿ ما في وسعيا مف اجؿ ذلؾ في محاولو منو لتيدئة مخاوؼ ىيئة االركاف 
الى برليف لحضور مؤتمر وزراء الخارجية كاف عمى داالس قبؿ التوجو 

مف المؤكد اف تطرح خالؿ  التوصؿ الى قرار حوؿ مسألة حياد النمسا والتي كانت
، فالتقى بالرئيس أيزنياور ، في العشريف مف كانوف الثاني لمعرفة رأيو بصوره المؤتمر
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عتراض ليس لدينا اي ا))صريحو في مسألة حياد النمسا ، وكانت اجابة الرئيس بػ 
عمى حياد النمسا ،اذا لم يتضمن نزع السالح ، فيمكن ان تتخذ النمسا وضعًا 

، ((مشابيًا لمحياد السويسري ، االمر الذي سيكون مقبواًل من وجية النظر العسكرية
كانت تمؾ االجابة بمثابة الضوء االخضر الى داالس مف جانب الرئيس أيزنياور 

 . (91)السويسري باتجاه تحيد النمسا وفقا لمنموذج 
( وكاف اليدؼ 3599شباط 31-كانوف الثاني 19عقد مؤتمر برليف  لممدة )      

مف المؤتمر التخفيؼ مف حدة التوتر الدولي والتوصؿ لحؿ لمقضيتيف النمساوية 
وااللمانية ، منذ بداية المؤتمر طغت القضية االلمانية عمى جدوؿ اعماؿ المؤتمر، 

السوفيتي مولوتوؼ عمى اف يتـ نقاش القضية األلمانية  حيث اقترح وزير الخارجية
لكف داالس كاف يفضؿ وضع معاىدة النمسا في بداية جدوؿ اعماؿ المجمس  ،اوالً 

كي ال تتأثر بالنقاشات التي سوؼ تتـ حوؿ ألمانيا ، اال انو وافؽ عمى االقتراح 
، (91)فشؿ المؤتمر  السوفيتي لتجنب معركة جدوؿ االعماؿ في بداية المؤتمر وبالتالي

واف النقطة االيجابية التي سجمت بداية المؤتمر ىي موافقة الدوؿ االربع عمى السماح 
لموفد النمساوي لممشاركة في المؤتمر عمى قدـ المساواة مع القوى االربع ، وفي الثامف 
مف شباط دعى وزير الخارجية الفرنسي جورج بيدو نيابة عف القوى األربع المستشار 

نمساوي راب إلرساؿ وفد رسمي إلى برليف لعرض وجيات نظر الحكومة النمساوية ال
الى المؤتمر، وقد عبر الوفد النمساوي عف شكره لمدوؿ االربع لدعوتيا لممشاركة في 

ان ))المؤتمر معمنًا عف رغبة النمسا بعدـ المشاركة باي مف التحالفات العسكرية 
وصداقة مع جميع الدول .... ان النمسا  الشعب النمساوي يرغب بالعيش في سالم

ليست لدييا اي نية في االنضمام ألي من التحالفات العسكري وانيا ترغب بااللتزام 
 . (99(()بمبادى ميثاق االمم المتحدة لتكون جديره باالنضمام ليذه االسره الكبيره

 قاؿ الىااللمانية خالؿ المؤتمر، تـ االنت القضية بشاف تقدـ اي احراز عدـ بعد
في الثاني عشر مف  خالؿ الجمسة الخامسة مف المؤتمر النمساوية القضية مناقشة
، وعرض وزير الخارجية النمساوي فؾ عند افتتاح الجمسة وجية نظر  3599شباط 

حكومتو مبينًا اف بالده قدمت الكثير مف التضحيات وتحممت االعباء مف اجؿ 
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ؿ الكبرى الى الشروط االقتصادية القاسية التي التحرير والسيادة ، الفتًا انتباه الدو 
( مف المعاىدة النمساوية ،مناشدًا 19فرضت عمى االقتصاد النمساوي بموجب المادة )

ان منح النمسا لمعاىدة السالم ليس فقط ))تمؾ الدوؿ بمنح النمسا لحريتيا بقولو
بل سيسيم اعطاء الحرية لسبعة ماليين نمساوي، وىي استحقاقيم منذ امد بعيد، 

  ((ذلك في تحقيق السالم وتخفيف التوتر في العالقات الدولية و يحفظ امن أوربا
مقترحًا اف يتـ سداد مبمغ التعويضات عف الممتمكات االلمانية في النمسا والبالغ 

مميوف دوالر( الى االتحاد السوفيتي مف البضائع النمساوية بداًل مف القيمة  391)
، كما اعمف  تأييده لمقترح وزير الخارجية البريطاني ايدف الذي  (99)النقدية بالدوالر

طرحو خالؿ الجمسة والمتضمف اعادة دراسة الفقرات االقتصادية الخاصو بالمادة 
،الف تمؾ االتفاقية مضى عمييا خمس  3595( التي تـ االتفاؽ عمييا في عاـ 19)

، (96)ف جانب السوفييتسنوات وتـ خالؿ تمؾ المدة استغالؿ االقتصاد النمساوي م
( سيضر 19لكف مولوتوؼ كاف لو راًي اخر وراى اف إعادة النظر في المادة ) 

بمعاىدة النمسا وسيعمؿ عمى اطالة النقاشات وبالتالي تأخير االتفاؽ عمى المعاىدة و 
اف عمى النمسا اف تتحمؿ جزًء مف مسؤولية مشاركتيا بالحرب الى جانب المانيا ، 

فقتو الحكومة السوفيتية عمى المقترح المقدـ مف جانب الوفد النمساوي معمنًا عف موا
مميوف دوالر عمى شكؿ بضائع بدال مف الدوالر، وقدـ 391الخاص بدفع مبمغ 

مولوتوؼ مقترحات جديدة  خالؿ الجمسو مف اجؿ ابراـ معاىدة النمسا والمتضمنة 
الدخول اي ائتالف او  تعيد النمسا بعدم))ادراج نص جديد الى المعاىدة ينص عمى

تحالف عسكري موجو ضد اي من الدول التي شاركت بالحرب ضد المانيا من اجل 
بعدم اقامة اي قواعد عسكرية عمى ارضييا او  ))وتتعيد ايضًا  ((تحرير النمسا

وعمى الدوؿ االربع  ((استخدم اي من الخبراء والمستشارين االجانب عمى ارضييا
، واقترح ايضًا تأجيؿ انسحاب قوات الدوؿ االربع المتمركزة  (91)االلتزاـ بالبند اعاله 

داخؿ األراضي النمساوية ، باستثناء مدينة فيينا )تنسحب منيا القوات في وقت واحد( 
حتى االنتياء مف المعاىدة االلمانية، مبررًا سبب ذلؾ لمنع اية محاولة ضـ جديدة 

عادة النظر بمسألة تريستا وعدـ لمنمسا، وتضمنت المقترحات السوفيتية ايضًا ا
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،االمر الذي يبيف لنا اف السوفييت عمموا عمى (91)استخداميا كقاعدة عسكرية لمغرب
اعادة ربط القضية النمساوية مع القضايا دولية اخرى مف جاء خمط االوراؽ مف 

 .جديد
بعد االنتياء مف جمسة المؤتمر عقد اجتماع بيف الوفد النمساوي ووفود الدوؿ 

غربية الثالث واعتبر رئيس الوفد النمساوي شوينر اف تمؾ المقترحات السوفيتية  لف ال
تحَض بقبوؿ البرلماف النمساوي بسبب بقاء قوات االحتالؿ لمدة غير محددة واستمرار 
استنزاؼ االقتصاد النمساوي ، واف انسحاب القوات مف مدينة فيينا وحدىا سيجعميا 

  ،ي مف جميع الجيات مما سيعمؿ عمى تقسيـ النمسامحاصره مف قبؿ الجيش السوفيت
وقد ايد داالس ذلؾ مبينًا اف تمؾ المقترحات تيدؼ الى ارجاع عقارب الساعة الى 
الخمؼ في النمسا وستعمؿ عمى بقاء قوات االحتالؿ لمدة غير محدده ، واصفًا 

معاىدة ان المعاىدة سوف لن تكون ))المعاىدة في حاؿ قبوؿ الشروط السوفيتية بػ
معتبرًا اف تمؾ محاولة خرقاء مف جانب مولوتوؼ (( حرية النمسا بل عبوديتيا

الستخداـ النمسا كرىينة لتسوية القضية األلمانية ، واف فرض شروط جديدة كاف ىدفو 
 .(95)تأجيؿ انسحاب القوات العسكرية مف النمسا 

بيف لو اف قبؿ انعقاد جمسة الثالث عشر مف شباط التقى داالس بمولوتوؼ و 
اذا النمسا تريد ان تكون ))الواليات المتحدة لف تقؼ بطريؽ حياد النمسا بقولو 

كسويسرا فالواليات المتحدة لن تقف في الطريق ، لكن ذلك يجب ان ال يفرض 
في اشاره منو الى اف الواليات المتحدة ال تعارض الحياد اذا اختاره  ((عمييا 

مييـ مف قبؿ حكومة موسكو ،وذكر داالس النمساويوف لكنيا ترفض اف يفرض ع
ايضًا اف الواليات المتحدة ليست لدييا أي نية لضـ النمسا الى حمؼ الناتو او اتحاد 

 .  (91)الدفاع االوربي  لكنيا ترفض اضافة اي بند الى المعاىدة يتضمف تمؾ الشروط
 قاـ الوفد االمريكي خالؿ الجمسة السابعة عشر في الرابع عشر مف شباط

بتقديـ مقترح  يتضمف قبوؿ مشروع معاىدة النمسا التي تـ التفاوض عمييا في 3599
، عمى اف يتـ اجراء تعديؿ  (93)بما فييا المواد الخمس غير المتفؽ عمييا 3595عاـ 

( بموجب المقترح  الذي تقدـ بو الوفد السوفيتي خالؿ الجمسة الخامسة 19عمى المادة)
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( مميوف دوالر عمى شكؿ بضائع بداًل مف 391مبمغ )عشرة والخاصة بدفع النمسا ل
الدوالر، بشرط اف يتـ التوقيع عمى المعاىدة في يـو الثامف عشر مف الشير نفسو اي 
بعد اربعة اياـ ، ولقد حصؿ المشروع عمى دعـ وزراء خارجية كٍؿ مف النمسا 

مسألة  وبريطانيا وفرنسا ، لكف مولوتوؼ رفض العرض بشكؿ قاطع كونو لـ يتضمف
 .(91)الحياد وانسحاب القوات ومسألة تريستا

حاوؿ الوفد النمساوي قبؿ انتياء المؤتمر القياـ بتقديـ بعض التنازالت مف اجؿ 
ابراـ المعاىدة ، حيث تسمـ وزير الخارجية النمساوي فؾ تعميمات جديدة مف المستشار 

االحتالؿ لغاية الثالثيف النمساوي راب تتضمف اقتراح النمسا الموافقة عمى بقاء قوات 
بداًل مف اقتراح السوفييت بقائيا لمدة غير محدودة ، واف فؾ عقد 3599مف حزيراف 

مع ممثميف  3599اجتماعًا في وقت متأخر مف مساء يـو السابع عشر مف شباط 
الدوؿ الغربية الثالث لعرض المقترح في الجمسة الختامية ، شكؿ العرض النمساوي 

لذي حاوؿ جاىدًا اقناع فؾ بعدـ الجدوى مف العرض ،لكف فؾ ابمغو مفاجئة لداالس ا
ان النمسا مضطره لتقديم العرض لتجنب مزيد من اليجمات الشيوعية، التي )) 

((، اال انو بالنيائية وافؽ الوفد  تصف مواقف الوفد النمساوي بالمواقف العقيمة
بدو اف موافقة الوفد االمريكي عمى عرض المقترح في اليـو التالي ، وعمى ما ي

االمريكي جاءت عمى امؿ قياـ مولوتوؼ برفض المقترح  في ظؿ مواقؼ الوفد 
 . (91)السوفيتي السابقة 

أخذت المناقشات حوؿ معاىدة النمسا تصؿ الى طريؽ مسدود بالرغـ  اقتراح 
وزير الخارجية النمساوي فؾ في الجمسة االخيرة بقاء قوات االحتالؿ حتى الثالثيف 

لمنح الدوؿ االربع مزيدًا مف الوقت لمتفاوض ، لكف مولوتوؼ رفض  3599يرافحز 
أخيرة مف فؾ إلنقاذ المفاوضات مف الفشؿ اقترح بقاء  وفي محاولة االقتراح ،

المفوضيف السامييف لمدوؿ االربع في النمسا لمدة غير محددة لألشراؼ عمى الحكومة 
وتفسير المعاىدة ، لكف مولوتوؼ رفض النمساوية في كؿ المسائؿ المتعمقة بتنفيذ 

العرض مره اخرى معتبرا اف ىناؾ امكانية لتسوية القضية النمساوية في المستقؿ 
القريب ، واقترح اف يتفاوض المفوضوف الساميوف لمدوؿ االربع في فيينا بمشاركة 
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ممثؿ عف النمسا حوؿ مسودة المعاىدة عمى اف يتـ االعالف خالؿ المؤتمر عف حياد 
لنمسا وادرج ذلؾ كنص في المعاىدة ، االمر الذي اثار وفد الواليات المتحدة الذي ا

قاـ باالتفاؽ مع الوفديف البريطاني والفرنسي بسحب مقترحيـ السابؽ الخاص بقبوؿ 
بما فييا المواد الخمسة 3595مشروع معاىدة النمسا التي تـ التفاوض عمييا في عاـ 

داالس في ختاـ الجمسة عف اسفو العميؽ بسبب  ،حيث اعرب(99)غير المتفؽ عمييا
عدـ القدرة عمى ابراـ المعاىدة رغـ الجيود التي بذلت مف جانب النمسا ، و اصدرت 

بيانًا بينت فيو اف مف الصعب ابراـ  3599الدوؿ الغربية الثالث في التاسع مف شباط
تي عمى إضافة المعاىدة النمساوية خالؿ مؤتمر برليف ، بسبب اصرار الوفد السوفي

مواد جديدة الى المعاىدة، واف وزير الخارجية االمريكي داالس شبو الجيود الغربية 
كمما اقتربت مف النياية  (99(()أسطورة سيزيف االغريقية))إلبراـ المعاىدة النمساوية  بػ 

، شكؿ نياية المؤتمر خيبة امؿ لمنمساوييف لعدـ التوصؿ (96)ترجع مره اخرى لمخمؼ 
حوؿ المعاىدة النمساوية ، في حيف نجحت الدبموماسية االمريكية بعدـ ادراج  التفاؽ

اي نص يتضمف حياد النمسا العسكري الى المعاىدة ، في الوقت ذاتو قامت بالمقاء 
المـو في فشؿ التوصؿ لحؿ القضية النمساوية عمى الجانب السوفيتي نتيجة مطالبو 

 وتعنتو في المفاوضات. الكبيره 
المريكية تجاه القضية النمساوية منذ انتيى مؤتمر برلين وحتى سياسة ا

 77;0من ايار  07في  التوقيع عمى المعاىدة النمساوية
شيدت العالقات االمريكية النمساوية تحسنًا كبيرًا بعد مؤتمر برلينالسيما واف  

طقة المنطقة الغربية مف االحتالؿ كانت تشيد ىدوءًا واستقرارًا عمى العكس مف المن
لتصعيد بيف الشرقية مف النمسا ، فخالؿ شير حزيراف شيدت تمؾ المنطقة مزيدًا مف ا

، وأتيـ االتحاد السوفيتي النمساوييف بالقياـ بأعماؿ عدائية النمساوييف والسوفييت
وتخريبو ضد القوات السوفيتية ، متيميف وزير الداخمية النمساوي وأوسكار ىيممر 

، واف المندوب السامي السوفيتي ىدد كاًل مف راب بالتغاضي عف تمؾ اليجمات 
ونائبة شيراؼ باف الحكومة السوفيتية ستقـو باتخاذ اإلجراءات الالزمة في حاؿ عدـ 
قياـ الحكومة النمساوية باي اجراء لوقؼ تمؾ النشاطات ضدىـ ، واف السفارة 
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ف جانب االمريكية في النمسا اعتبرت اف التصعيد السوفيتي كاف خطوة مدبرة م
السوفييت لشف ىجـو عمى الحكومة النمساوية وقوات الشرطة النمساوية ألضعافيما 

 . (91)مستغميف تمؾ الذرائع 
كما قامت الحكومة االمريكية بتخصيص مبمغ اربعة مالييف دوالر مف  

مساعدات الطوارئ الى الدوؿ التي تعرضت لفيضانات حوض نير الدانوب خالؿ 
مت تمؾ المساعدات  النمسا، وكانت عمى شكؿ مساعدات ، وقد شم3599شير تموز

بعد اف تسببت الفيضانات بخسائر كبيرة باألرواح  اقتصادية ومواد غذائية واعالؼ ،
، واف الواليات المتحدة (91)والممتمكات ودمرت اغمب المحاصيؿ الزراعية في النمسا 

ف مساىمة الجيش استمرت بنقؿ تمؾ المساعدات حتى اوائؿ شير ايموؿ ، فضاًل ع
االمريكي المتواجد في النمسا في عمميات االغاثة واالنقاذ وتقديـ المساعدات 
االقتصادية خالؿ فترة الفيضانات ، واسيمت تمؾ المساعدات بشكؿ كبير في 

 Theodorالتخفيؼ مف حجـ الكارثة ، وقد بعث الرئيس النمساوي تيودور كورنر 
Koerner(95) عبر 3599مريكي أيزنياور في التاسع مف تموز برسالة الى الرئيس اال

كان ))فييا عف شكره لمحكومة والشعب االمريكي لكرميـ تجاه النمسا وذكر 
لممساعدات االمريكية االثر الكبير عمى الشعب النمساوي في تعزيز مكانة الواليات 

 .(61(()المتحدة
 الى النمسا ، إذ استمرت الواليات المتحدة  بتقديـ الدعـ االقتصادي االمريكي

عف منح النمسا قرضًا بمبمغ 3599أعمف بنؾ االنشاء والتعمير في التاسع مف تموز 
( مميوف دوالر ألنشاء محطات الطاقة الكيربائية في جنوب النمسا ، ذكر 31)

المصرؼ في بيانو اف اليدؼ مف القرض ىو زيادة انتاج النمسا مف الطاقة 
ا مف زيادة تصدير الكيرباء إلى إيطاليا ،وسيشكؿ الكيرومائية، االمر الذي سيمكني

خطوة ميمة الستثمار مواردىا الطبيعة ويحقؽ تكاماًل مع الدوؿ االوربية، في الوقت 
الذي أعمف فيو الكونغرس االمريكي عف تخصيص مبمغ مميوف دوالر لبناء مساكف في 

 .(63)مدينة فيينا لممتضرريف مف جراء الفيضانات
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نمساوي راب الواليات المتحدة في الحادي والعشريف مف شير زار المستشار ال
بناء عمى دعوة قد وجيت اليو مف الرئيس االمريكي أيزنياور ، 3599تشريف الثاني  

والقى داالس نيابًة عف الرئيس االمريكي بيانًا رحب بو بالمستشار النمساوي راب ، 
د الصغير الذي وقع اوؿ معربَا عف اعجاب الشعب االمريكي وتعاطفو مع ذلؾ البم

ضحية لعدواف ىتمر ، وعف اسفو لعدـ تحقيؽ الوعد التي قطعت لو مف قبؿ الواليات 
المتحدة لتحقيؽ استقالؿ النمسا بسبب مجموعو مف الصعوبات ، وردا عمى بيانا 
داالس عبر راب عف شكره لمرئيس االمريكي عمى دعوتو لو لزيارة واشنطف ، وشكر 

مساعدات التي قدمت مف قبؿ الواليات المتحدة الى النمسا، مطالبًا الشعب النمساوي لم
 .  (61)مساعدة الواليات المتحدة في اعادة بناء وطنيـ واستقاللو 

لـ يعقد اي  3599فخالؿ المدة التي اعقبت مؤتمر برليف وحتى مطمع العاـ 
وقد جاء  اجتماع بيف ممثميف دوؿ االحتالؿ االربع لمتفاوض حوؿ معاىدة النمسا ،

ذلؾ بشكؿ منسجـ مع السياسة االمريكية  التي كانت تفضؿ عدـ قياـ اي مفاوضات 
في ذلؾ الوقت  حوؿ المعاىدة النمساوية، مف اجؿ عدـ االضرار في جيودىا التي 
كانت  تبذليا مف اجؿ التصديؽ عمى اتفاقيات باريس واعادة تسميح المانيا ، كوف اف 

اثارات تمؾ المسائؿ خالؿ نقاش المعاىدة النمساوية  االتحاد السوفيتي سيعمؿ عمى
حدث تطور ميـ  3599بيدؼ افشاؿ المشاريع االمريكية، لكف في الثامف مف شباط 

تمثؿ بألقاء وزير خارجية االتحاد السوفيتيمولوتوؼ  خطابًا اماـ مجمس السوفييت 
ة النمسا االعمى ، وأعمف فيو االوؿ مره عف امكانيات التوصؿ الى حؿ لمعاىد

وانسحاب قوات االحتالؿ منيا بغض النظر عف المعاىدة االلمانية و ذكر في خطابة 
، مقترحا عقد مؤتمر في  ((انو ال يرى سببًا لمزيد من التأخير ابرام معاىدة النمسا))

بيف الدوؿ االربع لمناقشة القضيتيف النمساوية وااللمانية وتقديـ  3599اوائؿ اذار
لقوى الكبرى بعدـ قياـ اي ضـ بيف النمسا والمانيا، مطالبًا ضمانات مف جانب ا

الحكومة النمساوية في التعيد بعدـ الدخوؿ في أي مف التحالفات العسكرية او السماح 
 (61)بوجود قواعد عسكرية أجنبية عمى أراضييا 
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شكؿ خطاب مولوتوؼ نقطة تحوؿ في السياسية الخارجية السوفيتية وقد 
مف قبؿ اعضاء الحكومة النمساوية حولو حيث رحب وكيؿ وزير  تباينت التصريحات

الخارجية النمساوي كرايسكي في خطاب مولوتوؼ موكدًا عمى قرار الحكومة 
النمساوية بعدـ االنضماـ ألي تحالؼ عسكري او السماح إلقامة قواعد عسكرية 

وزير  اجنبية  عمى ارضييا ، رافضًا اية محاولة ضـ جديد لمنمسا ، في حيف اف
الخارجية النمساوي فِؾ كاف ينظر بارتياب الى خطاب مولوتوؼ اذ أعتقد انو مجرد 
دعاية سوفيتية ، مبينًا اف سياسة النمسا الخارجية تقـو عمى اقامة عالقات الصداقو 
مع كؿ جيراف النمسا ودوؿ العالـ ، مناشدًا القوى المحتمة بضرورة دراسة العرض 

قت ذاتو مف استغالؿ المؤتمر ألغراض دعاية، في حيف اف السوفيتي ، محذرًا في الو 
الراي العاـ النمساوي استقبؿ الخطاب بحماس كبير عاّدًة اياه نقطة تحوؿ في السياسة 
الخارجية السوفيتية ، بينما اتيمت الصحافة الشيوعيو الحكومة النمساوية بالتبعية 

 .(69)لواشنطف وانيا لـ تبذؿ اي جيد الستغالؿ العرض
رفضت وزارة الخارجية االمريكية مف جانبيا تقييـ العرض السوفيتي ألنيا لـ 
تبمغ بو رسميًا ، معتبره خطاب مولوتوؼ ال يتعدى كونو جزء مف الدعاية السوفيتية 
واف اليدؼ الحقيقي مف الخطاب منع التصديؽ عمى اتفاقيات باريس، وأغراء المانيا 

اجؿ التوصؿ لمعاىدة السالـ االلمانية ، واف التخاذ نفس طريؽ النمسا )الحياد( مف 
الدعوة لعقد مؤتمر رباعي ىي مناوره سوفيتية إلعادة طرح القضية االلمانية مف جديد 
عمى حساب القضية النمساوية  ، وعمى ما يبدو اف وزارة الخارجية االمريكية لـ تقييـ 

التقى  3599طالمقترح السوفيتي بصورة دقيقة ، ففي الخامس والعشريف مف شبا
مولوتوؼ بالسفير النمساوي لدى االتحاد السوفيتي بيشوؼ ، وابمغو بالعرض السوفيتي 
موكدًا لو اف االتحاد السوفيتي لف يطالب باي اتفاؽ حوؿ المانيا كشرط لمتوقيع عمى 
معاىدة النمسا ، لكنو يطالب بتقديـ ضمانات لعدـ تكرار عممية الضـ مستقباًل ، 

ؿ النمسا ألي تحالؼ عسكري او إقامة قواعد عسكرية اجنبية فضال عف عدـ دخو 
عمى اراضييا ، داعيًا في الوقت ذاتو الحكومة النمساوية لمدخوؿ في مفاوضات ثنائية 

 .(69)لحؿ المسائؿ العالقة بينيـ
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كانت ىناؾ رغبة مف جانب الحكومة النمساوية لمدخوؿ في مفاوضات ثنائية   
توصؿ الى تسوية مبكرة لممعاىدة وانياء  بيشوفمؿ –توؼمولو  لقاء مع السوفييت بعد

االحتالؿ ، لكنيا فضمت في الوقت نفسو التشاور مع الدوؿ الغربية السيما الواليات 
المتحدة قبؿ االقداـ عمى اي خطوه ، فبعد يـو واحد مف المقاء قاـ وزير الخارجية 

ث في النمسا عمى مطالب النمساوي باطالع المفوضيف السامييف لمدوؿ الغربية الثال
مولوتوؼ وابمغيـ اف االتحاد السوفيتي لـ يطالب باي اتفاؽ عمى القضية االلمانية، 
لكنو اراد ضمانات بخصوص الضـ ، اال اف وزراء خارجية الدوؿ الغربية الثالث 
السيما داالس اعتبروا اف العرض السوفيتي محاولة إلفشاؿ التصديؽ عمى اتفاقيات 

دالس عمى تأخير المفاوضات حتى االنتياء مف التصديؽ عمى باريس، واصر 
اتفاقيات باريس، اذ كانت الواليات المتحدة تنتظر مصادقة مجمس الجميورية الفرنسيو 

The French Council of the Republic  عمييا ،بعد اف صادؽ البرلماف
 .(66)عمييا 3599االلماني في السابع والعشريف مف شباط 

الحكومة النمساوية عمى المطاليب السوفيتية عقد مولوتوؼ لقاًء  بعد عدـ رد
، واقترح خاللو بإجراء مفاوضات تمييدية 3599اخر مع بيشوؼ في الثاني مف اذار

بيف االتحاد السوفيتي والقادة النمساوييف ، لكف بيشوؼ بيف لو اف الحكومة النمساوية 
الة تقديـ ضمانات حوؿ الضـ اليمكف اف تدخؿ مفاوضات مف جانب واحد ، واف مس

سوفيتية  بؿ يجب اف تناقش مف خالؿ مؤتمر  –اليمكف اف تكوف مسألة نمساوية 
يضـ الدوؿ االربع ، وعمى الحكومة النمساوية التشاور مع الدوؿ الغربية قبؿ اتخذىا 

، وفي اليـو التالي مف المقاء قاـ سفير النمسا لدى الواليات (61)اي قرار بيذا الشأف
متحدة كروبر باطالع وزارة الخارجية االمريكية عمى مجريات المقاء ، وبيف ليـ اف ال

ان مسألة الضم يجب أن تمقى اىتمام الدول ))بيشوؼ ذكر لمولوتوؼ اثناء المقاء
، واف الحكومة ((االربع ، وال يمكن أن تقتصر فقط عمى االتحاد السوفييتي والنمسا

لسوفييت لمدعوة لعقد اجتماع لمدوؿ االربع النمساوية تواجو ضغوطات مف جانب ا
لمناقشة المقترحات السوفيتية ، موكدا اف حكومتو سوؼ لف تتخذ اي مسار ال يتمشى 

قاـ طومسوف المندوب  3599، وفي الرابع مف اذار (61)مع سياسة الواليات المتحدة 
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باطالع  السامي االمريكي في النمسا بإبالغ وزارة الخارجية االمريكية بقياـ فؾ
المفوضيف الغربيف لمدوؿ الثالث عمى محادثة بيشوؼ الثانية مع مولوتوؼ، واوضح 
ليـ اف الحكومة النمساوية اصبحت في موقؼ صعب بسبب عدـ ردىا عمى 

، وردأ عمى ذلؾ ارسمت وزارة الخارجية االمريكية وجية نظرىا (65)المقترحات السوفيتية
 ((االمن ضد الضم))ت اف شرط السوفييت في الخامس مف اذار الى طومسوف وتضمن

مجرد وسيمة لمتمويو عمى المطالب السوفيتية السابقة في محاولة إلعادة القضية 
االلمانية مف خالؿ الدعوة الى مؤتمر يضـ الدوؿ االربع حوؿ النمسا، واكدت المذكرة 

حتى  عمى ضرورة العمؿ مف اجؿ التصدي ألية دعوة لعقد مؤتمر بيف الدوؿ االربع ،
واف كاف اليدؼ الظاىري منو معاىدة النمسا، ألنو سيكوف مف الصعب تجنب ادخاؿ 
القضية االلمانية في المؤتمر بعد اثارة قضية الضـ ، وطمبت الوزارة ايضًا مف 
مندوبيا السامي بالعمؿ مع زمالئو الغربييف عند لقائيـ بوزير الخارجية النمساوي فؾ 

لنمساوية بيانًا رسميًا تعمف فيو اف خطاب مولوتوؼ بإقناعو عمى اصدار الحكومة ا
 .(11)يربط المعاىدة النمساوية بالقضية االلمانية والتصديؽ عمى اتفاقات باريس 

فضمت الحكومة النمساوية مف جانبيا اتخاذ موقؼ معتدؿ بيف مطالب الواليات 
قؼ السوفيتي المتحدة واالتحاد السوفيتي، في الوقت ذاتو حاولت االستفادة مف المو 

الجديد والضغط عمى الدوؿ الغربية في سبيؿ التحرؾ باتجاه المفاوضات او السماح 
لمنمسا بالدخوؿ في مفاوضات ثنائية مع السوفييت، حيث اخذت وزارة الخارجية 
النمساوية االعداد لمذكرة لمرد عمى المقترحات السوفيتية مف اجؿ عرضيا عمى 

كرايسكي و اجتمع كؿ مف فؾ  3599لسابع مف اذار مجمس الوزراء النمساوي ، وفي ا
بالمندوبيف السامييف لمدوؿ الغربية الثالث في النمسا تـ اطالعيـ عمى نص مذكرة 
الحكومة النمساوية التي تود ارسميا الى االتحاد السوفيتي ردًا عمى مقترحاتو ، 

لسفير معتبريف اف المقترحات السوفيتية ليست مجرد مقترحات دعائية ، واف ا
أعمف في الثامف  Johann Schwarzenbergالنمساوي في لندف يوىاف شوارزنبرج  

عف رغبة المستشار النمساوي بزيارة موسكو بعد اف قاـ بالعاـ  3599مف اذار
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، وفي الرابع عشر مف اذار قاـ (13)الماضي بزيارة كؿ مف لندف واشنطف وباريس 
 تضمنت ثالث نقاط اساسية ىي :بيشوؼ بتسميـ المذكرة الى مولوتوؼ والتي 

اف الحكومة النمساوية ترحب بالجيود السوفيتية لالىتماـ مف جديد في المعاىدة   -3
 النمساوية بشكؿ منفصؿ عف معاىدة السالـ االلمانية .

تأكيد الحكومة النمساوية عدـ دخوليا باي تحالؼ عسكري او السماح بإقامة  -1
 قواعد عسكرية عمى ارضييا.

حؿ القضية النمساوية يعتمد عمى مشاركة قوى االحتالؿ االربع في مؤتمر  اف -1
، ومف المالحظ اف المذكره لـ تشر الى (11)يناقش القضية النمساوية كمشكمو منفصمو 

موضوع حياد النمسا واكتفت بإعالنيا عدـ االنضماـ ألي تحالؼ عسكري او اقامة 
الى حيادىا العسكري مف دوف اعالف  قواعد عسكرية اجنبية عمى اراضييا في اشاره

الحياد العاـ الذي يشمؿ الجوانب السياسية واالقتصادية وذلؾ لسبيف االوؿ عدـ اثارة 
الواليات المتحدة والدوؿ الغربية والثاني اف النمسا كانت ترغب باستمرار عالقاتيا مع 

تحدة التي كاف الدوؿ االخرى لتطوير اقتصادىا وجيشيا الوطني، السيما الواليات الم
ليا دور كبير في بناء قوات الدرؾ وتعافي االقتصاد النمساوي بفضؿ مشروع مارشاؿ 

 والدعـ الذي قدـ مف خاللو في السنوات السابقة . 
 3599جاء الرد السوفيتي عمى المذكرة النمساوية في الرابع والعشريف مف اذار 

حوؿ النمسا ، موكده رغبة بتأييد مقترح الحكومة النمساوية بعقد مؤتمر منفصؿ 
االتحاد السوفيتي بسحب جميع القوات العسكرية مف النمسا واتخاذ االجراءات الالزمة 
لمنع اي ضـ جديد لمنمسا في المستقبؿ ، كما وجو مولوتوؼ الدعوة بشكؿ رسمي الى 
المستشار النمساوي راب لزيارة موسكو لمناقشة مسألة ابراـ المعاىدة النمساوية ، بعد 
يـو واحد مف الرد السوفيتي عقد محادثات داخؿ وزارة الخارجية االمريكية  بيف داالس 
وكروبر الذي كاف مف المقرر مغادرة واشنطف الى فيينا في نفس ليمة االجتماع ، اذ 
طمب كروبر اخذ راي داالس حوؿ موضوعيف قبؿ مغادرتو الى فيينا ، االوؿ كاف 

حوؿ معاىدة النمسا والثاني الدعوة السوفيتية  يخص المقترحات السوفيتية األخيرة
لممستشار النمساوي لزيارة موسكو، اجاب داالس فيما يتعمؽ بزيارة المستشار 
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النمساوي راب الى موسكو فاف ذلؾ المكاف خطرا لذىاب راب لوحده اليو ، في الوقت 
الذي سيكوف مف الصعب عمى راب رفض الدعوة ، لكف عمى راب عدـ التحدث او 
اعطاء اي التزامات نيابة عف الواليات المتحدة ، اما بخصوص سؤاؿ كروبر عف 
توقيت الزياره ، فابمغو داالس انو يفضؿ تأخير الزيارة لبعض الوقت حتى يتـ االنتياء 

، اما  (11)خالؿ االسابيع القميمة القادمة مف األحداث المتعمقة باتحاد أوروبا الغربية 
ة فبيف داالس اف الواليات المتحدة ال ترغب بتقديـ اي بخصوص المعاىدة النمساوي

تنازالت لالتحاد السوفيتي دوف معاىدة ، السيما واف المقترحات التي قدمت خالؿ 
اف مشروع المعاىدة الحالية يستنزؼ االقتصاد و  مؤتمر برليف تضمنت عدة تنازالت ،

اي عاىدة ، واف النمساوي وعمى النمساوييف دفع ثمف ذلؾ عند التوقيع عمى الم
ال تعطى اي ضمانات تسمح بتدخؿ بالشؤوف مقترحات يجب اف تدرس عف كثب و 

الداخمية لمنمسا، اما بخصوص المؤتمر الرباعي فاف الواليات المتحدة عمى استعداد 
لحضور مؤتمر عمى مستوى المفوضيف السامييف او سفراء الدوؿ االربع في فيينا 

ية لوحدىا ، لكنيا تعارض اف يكوف المؤتمر عمى يختص في مناقشة القضية النمساو 
 اخرى، دولية قضايا مناقشة تجنب الصعب مف سيكوف مستوى وزراء الخارجية ،ألنو

وسيكوف مف الممكف بعد االنتياء مف التصديؽ عمى اتفاقيات باريس عقد مؤتمر 
تدرؾ صعوبة ، مف مما تقدـ يتبيف لنا اف الواليات المتحدة كانت  (19)لوزراء الخارجية 

معارضتيا لزيارة راب الى موسكو وانيا فضمت اف تتـ الزياره بعد تصديؽ مجمس 
 الجميورية الفرنسي عمى اتفاقيات باريس  .

في الثامف والعشريف  باريس اتفاقيات عمى فرنسا في الجميورية مجمس صادؽ
لرابع ا الى واشنطف في ا، وقد تزامف ذلؾ مع عودة كروبر مف فيين 3599مف اذار 
، الذي عقد في يـو الوصوؿ نفسو  اجتماعًا مع دالس وعدد مف مف نيساف

الدبموماسييف االمريكييف في وزارة الخارجية االمريكية، تـ خالؿ االجتماع اطالع 
الجانب االمريكي عمى اعضاء الوفد النمساوي الذي سيرافؽ المستشار راب الى 

ي قد وافؽ بأكممو عمى عدـ اعطاء وبيف ليـ اف مجمس الوزراء النمساو  موسكو ،
الوفد النمساوي اي التزاـ الى موسكو، واف ميمة الوفد ىي استكشاؼ وجية نظر 
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الحكومة السوفيتية والتباحث معيا ، ثـ العودة الى فيينا لمناقشة االمر داخؿ الحكومة 
 النمساوية ومع القوى الغربية ، والتأكيد عمى اف اي حؿ اليمكف اف يتـ مف خالؿ
التفاوض الثنائي بؿ مف قبؿ الدوؿ االربع ، فضاًل عف عدـ بقاء الوفد اكثر مف ثالثة 

ولـ يخِؼ كروبر مخاوفو مف نتائج المفاوضات ، اذ اف الشعب  ،(19)اياـ في موسكو
النمساوي يتأمؿ الكثير مف تمؾ المفاوضات، في حاؿ فشميا سيكوف ليا اثار سيئة في 

ة لحمؼ الناتو ، وقد تؤدي الى التقسيـ وانياء دور ظؿ تيديدات السوفييت االخير 
مجمس الحمفاء في النمسا ، لذا كاف كروبر يأمؿ اف تؤدي الزيارة الى عودة 
المفاوضات بيف الدوؿ االربع، و ابمغ داالس اف السوفييت أصيبوا بخيبة اماؿ كبيرة 

رة راب الى بعد ابالغيـ مف قبؿ النمساوييف اف الواليات المتحدة ال تعارض زيا
موسكو ، انو مف االفضؿ قياـ الدوؿ الغربية الثالث بإصدار بياف تعمف عف ترحيبيا 
بزيارة راب الى موسكو ،االمر الذي سيبيف لمشعب النمساوي رغبة الغرب بعقد 
المعاىدة ويقطع الطريؽ اماـ الدعاية الشيوعية المضادة ، و تـ االتفاؽ اف يتضمف 

 : (16)غربية عمى النقاط التالية البياف الثالثي لمدوؿ ال
تجنب اعطاء انطباع باف الدوؿ الغربية كانت عمى اطالع تاـ بكؿ التطورات  -3

 األخيرة مف قبؿ النمساوييف .
ينبغي التأكيد مف خالؿ البياف عمى اف الدوؿ الغربية عممت باستمرار مف اجؿ  -1

 ابراـ المعاىدة  وال زلت تعمؿ لتحقيؽ ذلؾ .
 اي تقاطع بيف النمسا والغرب حوؿ زيارة راب الى موسكو . اف ال يكوف ىناؾ -1
 ال ينبغي أف يكوف البياف متفائال جدا بشأف التطورات المستقبميو  . -9

وفي ختاـ المباحثات ذكر كروبر انو تـ قبوؿ مقترحو المقدـ الى مجمس 
ساوية الوزراء النمساوي والمتضمف ادراج رئيس القسـ القانوني في وزارة الخارجية النم

جانب السوفييت بشاف ضمانات  الى جانب الوفد لدراسة اية مقترحات قد تقدـ مف
، وانو نصح حكومتو في حاؿ دعوتيا لمؤتمر حوؿ المعاىدة النمساوية اف يكوف الضـ

، مما تقدـ يتبيف لنا اف طروحات (11)عمى مستوى السفراء وليس وزراء الخارجية 
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مريكية مما يؤكد حرصو عمى الحصوؿ عمى كروبر جاءت منسجمو مع السياسو اال
 دعـ الواليات المتحدة وحمفائيا لموفد النمساوي قبؿ التوجو الى موسكو .

اجرت وزارة الخارجية االمريكية بعد انتياء االجتماع مشاورات مع كؿ مف 
بريطانيا وفرنسا، وتـ قبوؿ المقترح البريطاني الخاص بتشكيؿ لجنة ثالثية تجتمع في 

، تـ اصدر (11)اجؿ اصدار بياف عف موقؼ الدوؿ الغربية مف معاىدة النمسا لندف مف
اعربت الدول  76;0خالل مؤتمر برلين ))3599نيساف مف الخامس في البياف التالي

الثالث عن استعدادىا لتوقيع معاىدة النمساوية مع االتحاد السوفياتي بما في ذلك 
ة وانياء االحتالل وانسحاب جميع المواد الخمس غير المتفق عمييا من المعاىد

( يومًا، لكن االتحاد السوفيتي رفض واصر عمى 1;القوات االجنبية في غضون )
مقترحات جديدة غير مقبولة من شأنيا أن تنتيك سيادة النمسا.... وان الحكومات 
الثالث تابعت عن كثب المناقشات االخيرة بين االتحاد السوفيتي والنمسا بشان 

...بموجب ذلك عمى الحكومة السوفيتية توضيح سياستيا تجاه النمسا المعاىدة .
خاصة في ما يتعمق بسيادة واستقالل البمد والمواد الخمس غير المتفق عمييا من 
المعاىدة ...... وتقديم المقترحات التى  تتضمن وعدًا صريحًا في استعادة النمسا 

من قبل سفراء الدول األربعة فى لمحرية واالستقالل قد يكون من المالئم مناقشتيا 
فيينا بمشاركة الحكومة النمساوية ، وان حكومات الواليات المتحدة األمريكية 
والمممكة المتحدة وفرنسا ستسعى برغبة جادة من اجل إبرام معاىدة النمساوية في 

 . (15(()أقرب وقت ممكن وفق المبادئ التي تضمن الحرية واالستقالل لمنمسا
ار النمساوي فور وصولو الى موسكو في الحادي عشر مف أعمف المستش

عف رغبتو بالتوصؿ الى اتفاؽ سريع حوؿ القضية النمساوية ، موكدًا  3599نيساف 
في الوقت نفسو عمى اف ىذه المفاوضات ىي مفاوضات اولية بيدؼ تييئة الطريؽ 

، وفي اليـو الى مفاوضات بيف القوى االربع ألنياء المسألة النمساوية بشكؿ كامؿ 
وعند بدء المفاوضات طالب  مف نيساف( ،39-31التالي بدأت المفاوضات لممدة )

مولوتوؼ مف النمسا بتقديـ ضمانات حوؿ مسألتيف االولى مسالة الحياد النمساوي 
والثانية ضمانات حوؿ عدـ تعرض النمسا ألي ضـ جديد مف المانيا ، ردًا عمى ذلؾ 
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فؾ اف الوفد النمساوي جاء الى موسكو مع اثنيف مف ذكر وزير الخارجية النمساوي 
الضمانات االوؿ تأكيد ما اعالنو سابقًا خالؿ مؤتمر برليف بالعاـ الماضي مف عدـ 
انضماـ النمسا ألي مف االحالؼ او التكتالت العسكرية وعدـ السماح بإقامة اي 

االراضي قواعد عسكرية اجنبية عمى االراضي النمساوية وثانيًا ضماف سالمة 
، لكف الوفد السوفيتي طالب بإعالف البرلماف (11)النمساوية مف قبؿ القوى االربع 

النمساوي بعد التوقيع عمى المعاىدة بتبني النمسا لمبدا الحياد ، لكي يكوف القرار قد 
اتخذ مف قبؿ الشعب النمساوي ، لكف الوفد النمساوي اعترض عمى ذلؾ معتبرا اف 

مف حيادىا العسكري واليرى ىناؾ سببا إلعالف ذلؾ ، فقد كاف االعالف النمساوي يض
راب يخشى اف يثير مفيـو الحياد العاـ الدوؿ الغربية ، في حيف ابدى كاًل مف شارؼ 

تخوفيما مف مصطمح الحياد الف مفيومو واسع  كرايسكيو نائب المستشار النمساوي 
لتوجيو االتيامات لمحكومة وغامض وقد يستغؿ بالمستقبؿ مف جانب االتحاد السوفيتي 

النمساوية لمتدخؿ في شونيا ، لكف الوفد السوفيتي والسيما مولوتوؼ كاف متمسؾ 
برايو عمى استخدـ مصطمح الحياد في االتفاؽ ،مما اضطر الوفد النمساوي عمى 

، بعد االتفاؽ  (13(()الحياد وفق النموذج السويسري))الموافقة لكف بعد اضافة عبارة 
الحياد وافؽ االتحاد السوفيتي عمى سحب قوات االحتالؿ مف النمسا بعد  عمى مسالة

  ،3599التوقيع عمى المعاىدة في موعد ال يتجاوز الحادي والثالثيف مف كانوف االوؿ 
المعتقميف المدنييف مف ؽ سراح اسرى الحرب النمساوييف و وكذلؾ وافؽ عمى اطال

، بعدىا تـ االنتقاؿ الى (11)النمسا  النمساوييف قبؿ انسحاب القوات السوفيتية مف
( والتي كانت العقبة الرئيسية في المفاوضات السابقة 19)المادة  المسائؿ االقتصادية

بيف القوى االربع ، لكف المثير لالنتباه اف المفاوضات في ىذه المرة امتازت بالمرونة 
 وتـ التوصؿ الى اتفاؽ حوليا تضمف ما يأتي :

( مميوف دوالر عمى شكؿ سمع وبضائع 391سوفيتي لمبمغ)قبوؿ االتحاد ال -3
( ، ويكوف التسديد عمى 19نمساوية، مقابؿ الممتمكات االلمانية في النمسا )المادة 

 ( مميوف سنويا .19ست سنوات بمعدؿ )
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تسميـ الحكومة النمساوية حقوؿ النفط والمصافي وحقوؿ التنقيب عف النفط مقابؿ  -1
 ( مالييف طف مف النفط الخاـ سنويًا ولمدة عشر سنوات .31) منح االتحاد السوفيتي

منح االتحاد السوفيتي مبمغ مميوني دوالر مقابؿ التنازؿ عف شركة شحف الدانوب  -1
في شرؽ النمسا وقد اشترط االتحاد السوفيتي عدـ بيع تمؾ الممتمكات االلمانية الى 

 رعايا او الشركات غير النمساوية.
راـ معاىدة تجارية بيف االتحاد السوفييتي والنمسا لمدة خمس اتفاؽ عمى إب -9

عاد الوفد  3599، وبعد انتياء المباحثات في الخامس عشر مف نيساف (11)سنوات
 ،النمساوي الى فيينا وكاف عمى قناعو باف السوفييت عمى استعداد لتوقيع المعاىدة

النمساوي والراي العاـ وسيكوف مف الصعب عمى القوى الغربية مواجية رغبة الشعب 
 . (19)الغربي ، فضال عف الضغوط النمساوية والسوفيتية مف اجؿ ابراـ المعاىدة

النمساوية مف جانب الواليات المتحدة –جاء اوؿ رد عمى المباحثات السوفيتية 
 Charlesمف قبؿ تشارلز بولف   3599االمريكية في الخامس عشر مف نيساف 

Bohlenموسكو في تحميمو لمموقؼ السوفيتي، معتبرًا اف اليدؼ  السفير االمريكي في
االساسي ىو استيعاب النمسا ومنعيا مف االنضماـ لحمؼ الناتو مف اجؿ منع التكامؿ 

بعد فشمو في  العسكري بيف المناطؽ الغربية الثالث في النمسا ومناطؽ حمؼ الناتو
االتحاد السوفيتي بالتخمص ، الى جانب دوافع ثانوية تتمثؿ برغبة منع اتفاقيات باريس

مف القضية التي وضعتو في موقؼ دولي سيء ولـ تعد تخدـ مصالحو الحيوية ، 
تمييدًا لتسوية المسائؿ العالقة مف خالؿ المفاوضات مع القوى الغربية واعادة 
التفاوض مف جديد عمى مسألة تسميح المانيا ، اما وزير الخارجية داالس فقد ابدى 

،  (19)عتبرا اف التنازالت السوفيتية لمنمسا تشير الى مناوره بتجاه المانيا تفاؤاًل حذرًا م
فقد كاف داالس ضد  الحياد الذي يريده االتحاد السوفيتي ، ففي برقية بعث بيا 

إن الواليات المتحدة مستعدة ))طومسوف بيف موقؼ الواليات المتحدة مف ذلؾ بقولو 
جيش النمساوي بحرية اختيار مصدر حيازة لقبول شروط الحياد، اذا كان سيسمح لم

لألسمحة، وعدم وضع اي من العقبات التي تمنع النمسا من دخول الى المنظمات 
في الوقت الذي اكد رفضو اف يطبؽ النموذج النمساوي عمى  ((االقتصادية والسياسية
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رار ، فقد كاف داالس حريصًا عمى استم (16)المانيا الف كاًل مف المسالتيف منفصمتاف
النمسا بعد العسكرية بيف الواليات المتحدة و العالقات السياسية واالقتصادية و 

السيما اف قوات الدرؾ النمساوي التي ستكوف نواة الجيش النمساوي بعد   ،االستقالؿ
االستقالؿ قد تـ تشكيميا مف قبؿ االمريكييف وجيزت باألسمحة والمعدات االمريكية 

حريصة عمى استمرار تجييز الجيش النمساوي  بعد  لذلؾ كانت الواليات المتحدة
المعاىدة باألسمحة االمريكية، في الوقت الذي اخذت فيو العالقات االقتصادية بيف 
البمديف تشيد تزايد التبادؿ التجاري خالؿ السنوات األخيرة بفضؿ الدعـ االقتصادي 

 والتجاري الكبير مف جانب الواليات المتحدة لمنمسا .
النمساوية ونتائجيا االيجابية قد  –ما يبدو اف المباحثات السوفيتية لكف عمى 

وضعت الواليات المتحدة في موقؼ صعب ، فقد ذكر طومسوف في برقية بعث بيا 
اني اشعر باالستياء ))3599الى وزارة الخارجية االمريكية في الثامف عشر مف نيساف 

ن المستحيل بالنسبة لنا من العمل النمساوي في موسكو، لكني اعتقد سيكون م
، واف مجمس (11(( )رفض توقيع المعاىدة ، في ضوء التنازالت السوفيتية الكريمة جداً 

االمف القومي عقد اجتماعو في الحادي و العشريف مف نيساف لمناقشة القضية 
النمساوية ، وعندما لـ يتـ االتفاؽ عمى موقؼ محدد تـ تأجيؿ االجتماع الى الثامف 

مف الشير نفسو بسبب اف وزير الدفاع اوضح اف ىيئة االركاف المشتركة لـ والعشريف 
يتسَف ليا الوقت الكافي لمقياـ بدراسة مستفيضة حوؿ النتائج العسكرية لممعاىدة 
النمساوية ، في حيف اف وزارة الخارجية كانت تطالب في ضرورة االسراع في اتخاذ 

تي وجييا االتحاد السوفيتي لمدوؿ الغربية القرار حوؿ مسالة المفاوضات بعد الدعوة ال
يدعوىـ فييا لعقد اجتماع لوزراء خارجية  3599الثالث في التاسع عشر مف نيساف

الدوؿ االربع في فيينا التوقيع عمى معاىدة النمسا ، بينما ذكر الرئيس أيزنياور اف 
كاف ىناؾ تخوؼ ، فقد (11)اليدؼ الحقيقي لممناوره السوفيتية حوؿ النمسا ىو المانيا 

داخؿ الحكومة االمريكية مف تداعيات حياد النمسا عمى القضية االلمانية ، فقد خمص 
مكتب الدراسات واالبحاث في وزارة الخارجية في تحميمو لمموقؼ السوفيتي اف اليدؼ 
منو ىو زعزعة الراي العاـ في المانيا الغربية وتشجيعو عمى التردد في مسألة اعادة 
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انيا و تقبؿ فكرة الحياد ،ولـ يخِؼ داالس مخاوفو تأثير القضية النمساوية التسميح الم
عمى المانيا عندما التقى بكروبر سفير النمسا في واشنطف وبيف لو اف ال يعتبر اف 
ىناؾ ترابط بيف القضيتيف النمساوية وااللمانية ، لكنو يخشى مف اف تستغؿ مسالة 

 .(15)لمانية حياد النمسا وتطبؽ كنموذج لموحدة اال
اجرت وزارة الخارجية الواليات المتحدة عدة اتصاالت مع كؿ مف بريطانيا 
وفرنسا لرد عمى دعوة االتحاد السوفيتي لعقد مؤتمر وزراء الخارجية في فيينا ، وتـ 

ة النمسا في االتفاؽ عمى اف يكوف االجتماع عمى مستوى السفراء في فيينا وبمشارك
سمت مذكرة الرد مف قبؿ الدوؿ الثالث الى االتحاد ، وار 3599الثاني مف ايار

السوفيتي في الثاني والعشريف مف نيساف ، و كاف االتفاؽ منسجمًا مع رؤية داالس 
الذي كاف يفضؿ اف يقتصر االجتماع عمى السفراء وليس وزراء الخارجية لعدـ اثارة 

ؾ الوقت سيكونوف القضية االلمانية ، وكذلؾ اف وزراء خارجية الدوؿ الثالث في ذل
، مما سيجعميـ عمى اطالع بنتائج باريس لحضور اجتماعات حمؼ الناتوفي 

االجتماع ،وسيمنح داالس الفرصة لمتشاور معيـ حولو ، وقد حضى مقترح الدوؿ 
، في حيف  3599الغربية بقبوؿ االتحاد السوفيتي في السادس والعشريف مف نيساف 

لخارجية  داالس االذف لمتفاوض عمى معاىدة اف مجمس االمف القومي اعطى وزير ا
 .(51)3599النمسا بعد اجتماعو في الثامف والعشريف مف نيساف

ايار  07آيار( وتوقيع المعاىدة النمساوية  في  07-7مؤتمر السفراء )
0;77. 

في مقر مجمس  3599بدا سفراء الدوؿ االربع  مؤتمرىـ في الثاني مف ايار 
بمدينة فيينا بمشاركة  Haus der Industrieر اندستري  الحمفاء في قاعة ىاوس دي

( الخاصة 36وزير الخارجية النمساوي فِؾ ، افتتح المؤتمر نقاشاتو حوؿ المادتيف )
( الخاصة بتحديد حجـ الجيش 31بعودة الالجئيف والنازحيف الى اوطانيـ و المادة )

يات النظر حوؿ المادة النمساوي ، فقد شيد اليـو االوؿ مف المؤتمر اختالؼ في وج
( ، بعد اف طالبت الواليات المتحدة باف ال تكوف عودة الالجئيف والنازحيف قسرية 36)

( يتنافى مع حياد 08ان بقاء المادة )))،وقد ذكر طومسوف ممثؿ الواليات المتحدة 
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، في حيف  ((النمسا، فالعالم يراقب عممنا وما نفعمو سيؤثر عمى مشاكل دوليو اخرى
التحاد السوفيتي راي اخر فقد عارض ذلؾ كوف اغمب الالجئيف والنازحيف في كاف ل

النمسا ىـ مف دوؿ أوربا الشرقية وطالب بضرورة عودتيـ الى اوطانيـ، لكف فؾ طرح 
( مف المعاىدة ألنيا لـ تعد تتالءـ مع الوضع 36اقتراحًا يتضمف اسقاط تمؾ المادة )

وجودىا يتعارض مع وضع الحياد المقترح  الحالي بعد اف مضى عمييا الزمف ، واف
( فقد اعتبر فؾ 31، اما بخصوص المادة )(53)لمنمسا وقد لقى االقتراح قبوؿ الطرفيف 

( فردًا قمياًل 9111اف حجـ الجيش النمساوي الذي حدد بموجب المعاىدة والبالغ )
لواليات وقد ايد ممثؿ ا مقارنة بحجـ الجيش السويسري والسويدي عمى سبيؿ المثؿ ،

المتحدة طومسوف راي فؾ وطالب باألخذ بعيف االعتبار عند تحديد حجـ الجيش 
النمساوي امريف االوؿ حماية االمف الداخمي لمبمد والثاني طوؿ الحدود النمساوية 
وحجـ جيوش جيرانيا ، بالمقابؿ قاـ الممثؿ الفرنسي بتقديـ مقترح يتضمف حذؼ 

تمؾ المواد لـ تعد تتمشى مع الوضع الدولي ( عمى اعتبار اف 19‘35‘31المواد )
، وقد حظى المقترح بدعـ وتأييد الممثؿ االمريكي والبريطاني تـ حذؼ تمؾ (51)الحالي 

المواد ، بعد التخمص مف تمؾ المواد تركز العمؿ عمى اربع مسائؿ رئيسة ىي الجدوؿ 
الغربية في شرؽ الزمني النسحاب قوات االحتالؿ مف النمسا ، والمصالح االقتصادية 

النمسا ، وادراج االتفاقية الثنائية بيف النمسا واالتحاد السوفيتي الى المعاىدة ، ومسألة 
، بخصوص المسألة االولى تضمنت المعاىدة انسحاب قوات (51)الحياد والضمانات 

–( يـو مف دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ، بينما االتفاؽ السوفيتي 51االحتالؿ بعد )
تضمف انسحاب القوات في موعد ال يتجاوز الحادي والثالثيف مف كانوف  النمساوي
( 51، وتـ التوصؿ الى صيغة توافقية تنص عمى انسحاب القوات بعد )3599االوؿ 

يومًا مف تاريخ دخوؿ المعاىدة حيز التنفيذ عمى اف ال تتجاوز المدة الحادي والثالثيف 
نتقاؿ لمناقشة مسالة المصالح الغربية ، بعد ذلؾ تـ اال(59) 3599مف كانوف االوؿ 

في شرؽ النمسا تحت بند مصالح الدوؿ االعضاء في الجمعية العامة لألمـ 
( ، لكف كاف ىناؾ تعارض بيف ىذه المادة واالتفاؽ الثنائي السوفيتي 91المتحدة)المادة

النمساوي الذي تضمنت عدـ نقؿ اي مف الممتمكات االلمانية في شرؽ النمسا الى  –
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رعايا غير نمساوييف بعد التنازؿ عنيا مف جانب االتحاد السوفيتي الى النمسا، في 
يممكوف مصالح في الشركات  حيف اف رعايا الواليات المتحدة وحمفائيا الغربيف كانوا

النفطية النمساوية قبؿ ضـ ىتمر لنمسا، واف االتحاد السوفيتي بعد تحرير النمسا 
استولى عمى تمؾ الشركات عمى اعتبار انيا جزء مف الممتمكات االلمانية، وقد 

، وكادت (59)تمسكت الواليات المتحدة وحمفائيا بمصالح رعاياىـ في تمؾ الشركات 
اف تسبب في فشؿ المفاوضات لوال تدخؿ الحكومة النمساوية واقناعيا  تمؾ المسألة

الجانب االمريكي بأجراء مفاوضات سرية خمؼ الكواليس بيف النمسا والدوؿ الغربية  
 . (56)تمخضت عف موافقة النمسا بدفع تعويض مناسب لقاء تمؾ الممتمكات

ضات ، حيث طالب أخذت الواليات المتحدة تتخذ موقؼ اكثر تصمبا في المفاو 
الوفد االمريكي عمى ضرورة ادراج االتفاقات االقتصادية )االتفاقات الثنائية السوفيتية 

( ، لكف الوفد السوفيتي عارض اضافة 19النمساوية( تحت بند تعديالت المادة ) –
بنود االتفاؽ االقتصادي الثنائي الى بنود المعاىدة معتبرًا اف تمؾ االتفاقات ىي مسألة 

ئية تخص البمديف ليس لمواليات المتحدة دخؿ فييا ، مما جعؿ المشاورات بيف ثنا
السفراء تصؿ الى طريؽ مسدود، ومما زاد مف تأـز الوضع اعالف طومسوف اف وزير 
الخارجية االمريكي داالس لف يغادر باريس حيث تجري اجتماعات حمؼ الناتو 

 Haroldد ىارولد مكميالف ويتوجو الى فيينا ما لـ تحسـ تمؾ القضية، وقد اي
MacMillan  وزير الخارجية البريطاني موقؼ داالس معمنا عدـ حضوره ىو االخر

الى فيينا قبؿ االنتياء مف تمؾ القضية االمر الذي دفع االتحاد السوفيتي اف يرضخ 
 .  (51)لمطالب الواليات المتحدة وبريطانيا 

نمساوي الذي طالب االتحاد أما فيما يتعمؽ بضماف الدوؿ االربع لمحياد ال
السوفيتي فيو ، فقد تـ نقاش المسألو خالؿ اجتماع وزراء خارجية حمؼ الناتو الذي 
كاف يعقد في باريس بالتزامف مع اجتماع فيينا لمسفراء ، وبيف داالس خالؿ االجتماع 
اف اية التزامات مف جانب الواليات المتحدة بخصوص حياد النمسا كانت تستمـز 

مجمس الشيوخ االمريكي ،االمر الذي قد يستغرؽ وقتًا ، لذلؾ تـ االتفاؽ بيف  موافقة
عاىدة النمساوية دوف ضماف وزراء خارجية الدوؿ الثالث  الغربية عمى اف يوقعوا الم
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، بوصفو شرطًا مسبقًا قبؿ ذىابيـ الى فيينا، مما جعؿ االتحاد السوفيتي يتراجع لمحياد
اف  3599في ختاـ اجتماعيـ في الثاني عشر مف ايار عف مطالبو، واعمف المؤتمروف

وزراء خارجية الدوؿ االربع سيمتقوف بنظيرىـ النمساوي لمراجعة المعاىدة 
  .(51)وتوقيعيا

، وفي اليـو التالي قاـ  3599في الثالث عشر مف ايار فيينا الى داالس وصؿ
ساوي والذي طمب فيو وزراء خارجية الدوؿ االربع بدارسة مقترح وزير الخارجية النم

بمسؤولية النمسا عف المشاركة في الحرب الى جانب المانيا ،  بحذؼ الفقره الخاصة
وتـ الموافقو ايضًا عمى التعامؿ مع مسألة حياد النمسا مف خالؿ القنوات الدبموماسية 
لتجنب التأخير في توقيع المعاىدة  ، وفي اليـو نفسو اعمف فؾ في بياف صحفي اف 

تـ التوقيع عمى  3599اصبحت جاىزه وفي الخامس عشر مف ايار  المعاىدة
، وبعد التوقيع عمى المعاىدة (55)في فيينا Belvedereالمعاىدة في قصر بيمفدر 

القى داالس بيانًا اشار فيو الى الدور الذي لعبو النمساوييف مف اجؿ استعادت حريتيـ 
ية النمسا حره مستقمو ، لقد ان الشعب النمساوي لم يفقد االمل في رؤ ))ذكر فيو 

كانت اقواليم وافعاليم تعكس باستمرار تصميميم عمى تحويل الرؤية الى الحقيقة 
.... اليوم نشعر اننا مدينون لمشعب النمساوي ألنيم اصبحوا نموذًجا لميثاق االمم 
المتحدة الذي يشير الى حق الشعوب في تقرير المصير ومبدا المساواة في 

، مما تقدـ يتبيف لنا اف الواليات المتحدة نجحت في تحقيؽ معاىدة  (311(()الحقوق
النمسا وفؽ اىداؼ سياستيا الخارجية بتحقيؽ الحياد الذي يتالئـ مع مصالحيا، 
وتخميص النمسا مف مسؤوليتيا بالمشاركة في الحرب وفقًا إلعالف موسكو عاـ 

 التحاد السوفيتي . والذي كانت دائما ما تؤكد عميو في مفاوضاتيا مع ا 3591
 ،3599في السابع مف حزيراف  المعاىدة عمى االمريكي الشيوخ مجمس صادؽ

واستمررت المساعدات العسكرية االمريكية السرية لنمسا وفقًا لمخطط السرية التي 
رسميا ارنولد لمساعدة النمسا عسكريا بعد المعاىدة وتـ تخصيص مبمغ عشرة مالييف 

واف المستشار النمساوي راب طمب مف  اعدات عسكرية ،دوالر سنويا عمى شكؿ مس
االمريكييف االبقاء عمى خمسة ضباط مف الجيش االمريكي في النمسا ، تـ تعيينيـ 
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بصوره سريو بعد انسحاب القوات االمريكية مف النمسا بصفة مستشاريف عسكرييف 
 .  (313)لمجيش النمساوي

لواليات المتحدة قد اقنعت انو أما بخصوص مسألة الحياد فعمى ما يبدو أف ا
امر البد منو ، فقد ذكر داالس عند حضوره الى الكونغرس االمريكي في السابع 

لمناقشة التصديؽ عمى معاىدة النمسا ،اف وضع الحياد قد  3599عشر مف حزيراف 
  ،( مالييف نسمو1يكوف مناسبًا لمبمداف الصغيره كالنمسا التي ال يتجاوز عدد سكانيا )

االمر اليمكف اف ينطبؽ عمى الدوؿ الكبيره كألمانيا ، لقد حظى راي داالس لكف 
بقبوؿ اعضاء الكونغرس وتـ في اليـو نفسو المصادقة عمى المعاىدة النمساوية 

اصوات ، وقد جاءت المصادقة بعد قياـ الرئيس  1صوتًا مقابؿ  61باألغمبية بػ
ف الصحفييف في الثامف عشر مف االمريكي أيزنياور في القاء خطاب اماـ مجموعو م

ان فكرة وجود حزام من الدول المحايدة في وسط أوربا قد تكون ايار ذكر فيو )) 
(( ، وتزامف  فكره ايجابية لمحفاظ عمى وجودىا كما ىو الحال بالنسبة لسويسرا

تصريح أيزنياور مع التطمينات التي صدرت مف المستشار االلماني كونراد أديناور 
Konrad Adenauer(311)  الى الغرب بعدـ تأثر المانيا بالحياد النمساوي ، فخالؿ

لقاء أديناور في سفراء المانيا الغربية في واشنطف ولندف وباريس  في الرابع والعشريف 
بيف ليـ اف المانيا ضد كؿ شكؿ مف اشكاؿ الحياد واف قرار 3599مف ايار 

في الوقت الذي اعمنت فيو دوؿ ،  (311)انضماميا الى حمؼ الناتو ال رجعو فيو 
الكتمو الشرقية قبؿ يـو واحد مف توقيع المعاىدة النمساوية عف تأسيس حمؼ 

، (319)، االمر الذي يبقي القوات السوفيتية في كؿ مف رومانيا والمجر (319)وارسو
وبالتالي فإف خيار الحياد لمنمسا سيكوف مفيدا ليا لمحفاظ عمى استقالليا، في الوقت 

ستستمر عالقاتيا السياسية واالقتصادية بالواليات المتحدة الى جانب  الذي
 المساعدات العسكرية.

صادقت كاًل مف بريطانيا وفرنسا واالتحاد السوفيتي والنمسا عمى المعاىدة في 
عمييا ، ودخمت المعاىدة حيز التنفيذ  االمريكي الكونغرس مصادقة بعد اوائؿ تموز

، وفي الثالث والعشريف مف تموز قامت القوات  3599وز في السابع والعشريف مف تم
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االمريكية بتسميـ المباني والممتمكات التي كانت تستخدميا الى الحكومة النمساوية ، 
 .(316)الى جانب تسميـ ثمانيف مستودعًا لمسالح

بعد دخوؿ معاىدة النمسا حيز التنفيذ تطمب االمر سحب قوات االحتالؿ في 
مف تاريخ نفاذ المعاىدة ، فانسحبت القوات السوفيتية والفرنسية ( يومًا 51غضوف )

تبعيا القوات االمريكية في الخامس عشر مف  3599في التاسع عشر مف ايموؿ
تشريف االوؿ وكانت القوات البريطانيةآخر مف غادرت االراضي النمساوية في 

وات البريطانية الخامس والعشريف مف تشريف االوؿ ، وبعد يـو واحد مف انسحاب الق
صوت البرلماف النمساوي عمى قانوف الحياد الدائـ لمنمسا وارسؿ نسخة مف القانوف 
الى الدوؿ االربع، وقد اعترفت الواليات المتحدة االمريكية في حياد النمسا في مذكرة 

، وفي الخامس 3599بعث بيا الى الحكومة النمساوية في السادس مف كانوف االوؿ 
 . (311)فسو اصبحت النمسا عضوا في االمـ المتحدةعشر مف الشير ن
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 الخاتمة
شكمت معاىدة النمسا نياية لصراع استمر عشر سنوات بيف الغرب والشرؽ 
لسيطره عمى النمسا لكف الطرفيف في نياية االمر اقتنعوا اف حياد النمسا ىو الحؿ 

يكيوف بعد خطاب أيزنياور االفضؿ بعد اف طرح السوفييت الفكره واكمميا األمر 
( مف الحرب الباردة زيادة 3599-3591االخير ، لقد شيدت السنوات األخيرة )

التنافس الدولي بيف الكمتيف في مجاؿ االسمحة النوويو االمر الذي جعؿ كؿ منيما 
تبحث عف االنفراج في العالقات الدولية وانياء حالة التوتر التي تسود العديد مف 

وقد ساىـ رحيؿ ستاليف والتغير في  وتجنيب العالـ حرب عالمية ثالثو ، مناطؽ العالـ
القيادة السوفيتية الى انفراج في العالقات بالتزامف مع وجود كاًل مف أيزنياور وداالس 
عمى راس السياسية الخارجية االمريكية االمر الذي اسيـ بتقبؿ الطرفيف اف تكوف 

 ات بيف الشرؽ والغرب .النمسا ىي مفتاح االنفراج في العالق
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 اليوامش
( الخاصو في الممتمكات االلمانية في النمسا، وقد قاـ 19( تركز الخالؼ حوؿ المادة )3)

االتحاد السوفيتي بعد دخوؿ قواتو الى النمسا بالسيطرة عمى جميع الممتمكات االلمانية في 
ـ مف اف اغمب تمؾ الممتمكات شرؽ النمسا واعتبرىا كتعويض عف خسائر الحرب ،عمى الرغ

ىي باألساس ممتمكات نمساوية وممتمكات لرعايا الدوؿ الغربية قاـ ىتمر بمصادرتيا بعد 
تـ توصؿ الى اتفاؽ في مجمس وزراء 3595احتالؿ لمنمسا ، وفي العشريف مف حزيراف 

عمى  خارجية  مف قبؿ دوؿ االحتالؿ االربعو تضمف ، حصوؿ االتحاد السوفياتي مف النمسا
ممتمكات ( مميوف تدفع خالؿ ست سنوات بعممة قابمة لمتحويؿ بحرية مقابؿ ال391مبمغ )

مف ممتمكات شركة  %311، وحصؿ االتحاد السوفيتي ايضا عمىااللمانية في شرؽ النمسا
شحف الدانوب في بمغاريا ورومانيا والمجر، بينما يتـ تحويؿ مسالة ممتمكات شركة شحف 

مسا الى مجمس نواب وزراء الخارجية  لمتوصؿ الى اتفاؽ حوليا ، لكف الدانوب في شرؽ الن
بسبب عدـ التوصؿ الى اتفاؽ حوؿ معاىدة النمسا اعتبرت ادارة الرئيس ايزنياور اف 
التنازالت التي قدمت مف قبؿ االدارة االمريكية السابقة كانت غير مبرره ،لعدـ تقديـ االتحاد 

لتوصؿ الى اتفاؽ حوؿ المعاىدة النمساوية. لممزيد انظر : السوفيتي اي تنازالت تسيـ في ا
William  B. Bader , Austria Between East and West 1945-1955 
,U.S.A,1966,PP.110-192 . 

(اقميـ تريستا يقع عمى البحر االدرياتيكي، كاف مدار نزاع بيف يوغسالفيا وايطاليا، في 1)
ية واحتمت أجزاًء واسعة مف إقميـ فينيتسيا جوليا ، بما تقدمت القوات اليوغسالف 3599نيساف 

في ذلؾ معظـ مدينة تريستا ، بينما احتمت القوات األمريكية والبريطانية ما تبقى مف مدينة 
بموجبو   3599تريستا ومينائيا ، و تـ التوقيع عمى اتفاؽ في بمغراد في التاسع مف حزيراف 

وضمت تريستا وشريط مف  قتي نفوذ ىي )منطقة )أ(تقسيـ إقميـ فينيتسيا جوليا إلى منط
األرض يربط ميناء تريستا بالنمسا  اصبحت خاضعو لمقوات لألمريكية والبريطانية ومنطقة 
)ب( خاضعة لمقوات اليوغسالفية( وكاف ذلؾ حاًل مؤقتًا لممشكمة حتى يتـ التوصؿ إلى حؿ 

سالـ التي عقدىا الحمفاء مع إيطاليا، نيائي خالؿ مؤتمر السالـ القادـ ، ووفقًا لمعاىدة ال
( )أوالتي نصت عمى ضـ المنطقة 3591ودخمت حيز التنفيذ في الخامس عشر مف أيموؿ 

إلى إيطاليا ، ما عدا مدينة تريستا وشريط ضيؽ مف األرض يربط األخيرة بالحدود الجديدة 
 Bujeوبوجي   Koperإليطاليا ،وضـ المنطقة ) ب ( إلى يوغسالفيا ما عدا مدينتي كوبر 
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،انشاء إقميـ تريستا الذي يتكوف مف ما تبقى مف أراضي المنطقتيف ) أ ( و ) ب ( ، وتقرر 
أف  يبقى الجزء الشمالي مف اإلقميـ الجديد تحت اإلدارة العسكرية لقوات الحمفاء ، الذي يرمز 

بالحدود إليو بالمنطقة ) أ ( وشمؿ مدينة تريستا وشريط ضيؽ مف األرض يربط األخيرة 
، حت اإلدارة العسكرية اليوغسالفيةالجديدة إليطاليا ، بينما يبقى الجزء الجنوبي مف اإلقميـ ت

، وكاف تقسيـ إقميـ تريستا بيذا قة ) ب ( وشمؿ مدينتي كوبر وبوجيالذي يرمز إليو بالمنط
تابع لألمـ الشكؿ يمثؿ حكمًا مؤقتًا إلى أف يتـ إيجاد حاكمًا لإلقميـ مف قبؿ مجمس األمف ال

المتحدة ، ليكوف اإلقميـ حرًا ، إذ اراد االتحاد السوفيتي اعادتيا الى ايطاليا فيما اذا تمكف 
ضاربًا رغبة يوغسالفيا في اعادتيا  3591الشيوعيوف مف الفوز ىناؾ في انتخابات عاـ 

حدة اليو، واستمر النزاع بينيما الى اف وقعت مذكرة تفاىـ اصدرىا ممثال الواليات المت
 .3599وبريطانيا ووقعيا سفير ايطاليا ويوغسالفيا في لندف في الخامس مف تشريف االوؿ 

 لممزيد انظر
Bogdan C. Novak , American policy toward the Slovenes in Trieste  
1941-1974 , Slovene Studies Journal , New York, 1978 , pp. 4-5  ; 
Miljan Milkić , Yugoslavia and Italy , 1945 – 1947: Yugoslavia 
Policies and Strategies in the Trieste Crisis , in Book : Italy’s Balkan 
Strategies (19th – 20th Century)  , Belgrade , 2014 , p.269.                     

(3595-3111(جوف فوستر داالس)1) : جده  سياسي أمريكي، ولد في واشنطف العاصمة، 
جوف واشنطف فوستر وزير خارجية الواليات المتحدة في عيد الرئيس بنياميف ىاريسوف، 

اخيو األكبر  آلف داالس مدير وكالة المخابرات المركزية في عيد الرئيس آيزنياور وكنيدي، و 
وبعد حصولو عمى شيادة 3519دخؿ جوف فوستر داالس جامعة برنستوف في عاـ  

وىي  3533عمؿ في شركة سولفياف كرومويؿ لممحاماة في عاـ  البكالوريوس في القانوف
مع دخوؿ لمواليات  3531واحدة مف اىـ شركات المحاماة في مدينة نيويورؾ،  في عاـ 

المتحدة الى الحرب العالمية األولى جند داالس في الجيش. بعد أف قضى فترة وجيزة مع 
ؾ رئيس مجمس تجارة الحرب. وبيذه االستخبارات العسكرية، أصبح مساعدا لفانس ماكورمي

الصفة سافر داالس عمى نطاؽ واسع الى الدنمارؾ، وسويسرا، وىولندا، واسبانيا، لمتفاوض 
مع المحايد لضماف فعالية الحصار الحمفاء عمى المانيا. بعد الحرب، كاف داالس ضمف 

لفقرات ، حيث ساعد في صياغة ا3535الوفد االمريكي لمؤتمر باريس لمسالـ في عاـ 
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المتعمقة التعويضات األلمانية، حضر العديد مف المؤتمرات الدولية، شغؿ منصب مستشار 
 3599. والذي عينو عاـ 3599الشؤوف الخارجية لممرشح الجميوري توماس دوي عاـ 

بوصفو حاكمًا لوالية نيويورؾ عضًو في مجمس الشيوخ. وفي أوائؿ الحرب الباردة اتخذ موقفًا 
، واضطره المرض 3591شيوعية العالمية. واختاره ايزنياور وزيرًا لمخارجية عاـ عدائيًا مف ال

.لممزيد انظر: 3595الى االستقالة عاـ  Correspondence Series of the 
Speeches Series of the Personal Papers of John Foster Dulles 
(1888-1959),  Princeton University Libraries ,1995,PP.1-3. 

(: دبموماسي امريكي وخبير في االستخبارات ، تخرج مف 3565-3151والف داالس) (9)
وحصؿ عمى شيادة الماجستير مف نفس الجامعة عاـ 3539جامعة برينستوف في عاـ 

عندما عيف رئيسًا لشعبة الشرؽ األدنى  3511عمؿ في السمؾ الدبموماسي حتى عاـ  3536
الواليات المتحدة الحرب العالمية الثانية، تـ تجنيد وعمؿ في وزارة الخارجية ،  عندما دخمت 
لغاية أيار  3591تشريف األوؿ )( دائرة استخبارات OSSفي مكتب الخدمات االستراتيجية )

( شغؿ منصب رئيس مكتب مرصد الصحراء والساحؿ في برف، لعب دور بارز في 3599
اؿ إيطاليا، بعد تأسيس وكالة األحداث التي أدت إلى استسالـ القوات األلمانية في شم

تحت رئاسة الجنراؿ والتر بيدؿ سميث شغؿ والف داالس  3593المخابرات المركزية في عاـ 
تـ تعيينو مديرًا  لموكالة مف قبؿ الرئيس دوايت  3591منصب نائب المدير ، وفي عاـ 

يات الكبرى ايزنياور، وكانت الوكالة فعالة في عيده حيث قامت بعدد مف عمميات مف العمم
و األشرؼ عمى انقالب  3591وأبرزىا إسقاط حكومات محمد مصدؽ في إيراف في عاـ 

فوؽ االتحاد  U-2، لكنو واجو موقؼ صعب بعد اسقاط طائرة تجسس 3599غواتيماال 
 :. لممزيد انظر3561السوفياتي عشية مؤتمر القمة المقررة في حزيراف 

Burton I. Kaufman  and Diane Kaufman, Historical Dictionary of the 
Eisenhower Era ,Historical Dictionariesof U.S. Historical Eras, No.11, 
UK,2009 ,P76- Britannica Concise Encyclopedia, Encyclopædia 
Britannica, Inc,2006,P.578.  
(5)Hella Pick ,Guilty Victims: Austria from the Holocaust to Haider 
,New York,200,P.66.(6) Audrey E . Kurth ,The Great Powers and the 
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Struggle over Austria ,1945 -1955 , Doctoral thesis Unpublished 
,University of Oxford,1984 ., PP. 208-209. 
(7)Richard Hiscocks, Anton Wildgans, Geoffrey Cumberlege ,The  
Rebirth of Austria, London,  1953,PP232-233. 

 3591( عدلت رئاسة مجمس السوفييت االعمى المجنة المركزية بعد وفاة ستاليف في عاـ1)
ضع االوؿ يتموه بيريا وحمت القيادة الجماعية محؿ القيادة الفردية ، وكاف مالينكوؼ في الو 

ظيفتي ظؿ مالينكوؼ يجمع و  3591آذار  39فموروشموؼ وخروتشوؼ  حتى ومولوتوؼ و 
  ،أميف سر الحزب الشيوعي ورئيس الحكومة السوفيتية. وبعد ذلؾ التاريخ بقى رئيس الحكومة

واالوؿ عمى الجميع ظاىرا ،و فقد منصبة كأميف سر لمجنة المركزية  وحؿ محمو بمنصب 
امانة الحزب خروشوؼ يعاونو سوسموؼ ، يبدوا اف الثالوث قد تالؼ مف مالينكوؼ وبيريا 

ممزيد انظر: ج.ب. دروزيؿ ، التاريخ الدبموماسي ،تاريخ العالـ مف الحرب ومولوتوؼ. ل
 .113، ص3511العالمية الثانية الى يومنا ، تعريب نور الديف حاطـو ، دمشؽ،

(9)Quoted in :Steven J .Brady , Eisenhower and Adenauer Alliance 
Maintenance under Pressure 1953-1960, UK , 2010 , PP.20-21. 

(: سياسي نمساوي ورجؿ اعماؿ مف اسرة كاثوليكية 3569-3153( يوليوس راب )31)
كأصغر عضٍو  3511،انظـ الى الحزب االجتماعي المسيحي ودخؿ البرلماف النمساوي عاـ 

في البرلماف عف الحزب االجتماعي  ،وخالؿ وجودة في البرلماف اتخذ سياسة معادية 
في خطاباتو داخؿ البرلماف النمساوي الزعيـ االشتراكي  لمشيوعية وىاجـ اكثر مف مرة

الذي يعد مف كبار مفكريف اليسار في النمسا ،  في  Otto Bauerالنمساوي  أوتو باور 
انتخب رئيس االتحاد التجاري النمساوي ورئيسًا لغرفة تجارة النمسا السفمى  3519عاـ 

مة النمساوية ضد االلماف ، بعد قبؿ غزو ىتمر لمنمسا ، وشارؾ في حركة المقاو  3511
شارؾ في تأسيس حزب الشعب وتولى وزارة االعمار في حكومة  3599تحرير النمسا عاـ

رنر المؤقتة وساىـ بشكؿ كبير في اعادة اعمار فيينا ، وفي عيد حكومة فؾ تولى رئاسة 
 ، بعدىا اصبح3593كتمة حزب الشعب داخؿ البرلماف ، اصبح رئيسًا لحزب الشعب عاـ

عالقات متوازنو (، عمؿ بعد توليو المنصب عمى اتخاذ 3563-3591المستشار النمساوي )
فقد كاف يخشى بسبب ماضية المناىض لمشيوعية اف يكوف لو اثر عمى  ،بيف الغرب والشرؽ

العالقات مع السوفييت ، تكممت جيوده عف حدوث تقارب مع القيادة السوفيتية الجديدة االمر 
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ـ محادثات ثنائية بيف البمديف ، وكاف لو دور كبير في معاىدة استقالؿ الذي شجع عمى قيا
 بعد صراع طويؿ مع المرض. لممزيد انظر: 3569، توفي عاـ 3599النمسا عاـ 

 Bernard A.Cook, Europe Since 1945 , An Encyclopedia, 
Vol.2,Garland Publishing, Inc ,New York & London ,2001 ,PP.1051-
1052. 
(11)Gerald Stourzh ,Um Einheit und Freiheit Staatsvertrag , 
Neutralität und das Endeder Ost-West -Besetzung Österreichs1945-
1955 ,Böhlau,2005, S.  223 .  

(: سياسي نمساوي وعضوا الحزب االشتراكي 3551-3533( برونو كرايسكي )31)
وكاف مف االعضاء النشطيف في الحزب واعتقؿ 3516الديمقراطي ،انتمى الى الحزب في 

لمدة ثمانية عشر شير ، حصؿ عمى الدكتوراه في  3519بسبب نشاطو السياسي في عاـ 
وفي نفس العاـ القي القبض عميو بعد ضـ النمسا  3511القانوف مف جامعة فيينا في عاـ 

ية، لكنو ىرب إلى السويد الى المانيا مف قبؿ الجستابو بسبب نشاطو السياسي وديانتو الييود
وعمؿ في  3596وعمؿ في الصحافة خالؿ الحرب العالمية الثانية، عاد الى النمسا في عاـ 

، ثـ عاد إلى فيينا  3591-3596وزارة الخارجية في المفوضية النمساوية في ستوكيولـ 
ي ، انتخب كعضو ف3591لمعمؿ في وزارة الخارجية وعيف وكيال لوزير الخارجية في عاـ

 لممزيد انظر : .3566-3595البرلماف النمساوي واصبح وزيرا لمخارجية 
http://www.encyclopedia.com/people/history/; 
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Kreisky.     

، خدـ 3511( نوربرت بيشوؼ : دبموماسي نمساوي خدـ في وزارة الخارجية منذ عاـ 31)
-3511( ثـ نقؿ الى باريس )3511-3511كقنصؿ في السفارة النمساوية في انقرة )

( عاد الى النمسا بعد ضميا الى المانيا وتقاعد وىاجر الى فرنسا وبعد تحرير النمسا 3511
،  وخدـ في السمؾ الدبموماسي مف جديد وعيف ممثؿ لمحكومة  3599اد الييا في عاـ ع

-3591( ثـ سفيرا لمنمسا في االتحاد السوفيتي )3591-3591النمساوية في باريس )
 (. لممزيد انظر3561

 :https://ar.wikipedia.org 

http://www.encyclopedia.com/people/history/;%20-
http://www.encyclopedia.com/people/history/;%20-
https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Kreisky
https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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(14)Quoted in:Gunter Bischof, Austria in the First Cold War 1945-
1955: The Leverage of the Weak, the United States of America 
1999,P.155. 
(15) Address "The Chance for Peace" Delivered Before the American 
Society of Newspaper Editors , April 16, 1953, Public Papers of the 
Presidents of the United States, Dwight D. Eisenhower ,1953, U.S. 
Government Printing Office Washington,1960 , PP.184-185.          
(16)The United States High Commissioner for Austria (Thompson) to 
the Department of State ,No. 860 ,Vienna, April 17, 1953, 
F.R.U.S,1952-1954, Vol. VII, Germany and Austria, part2, 
Washington , 1986, PP.1849-1850.                                                                 

( ياكوؼ ألكسندروفيتش مالؾ: دبموماسي سوفيتي خدـ في مفوضية الشعب لمشؤوف 31)
(، بعدىا نقؿ الى السفارة السوفيتية في 3515-3511الخارجية في االتحاد السوفيتي )

( ، 3599-3591( ثـ رقي الى رتبة سفير في الياباف )3591-3515الياباف كمستشار )
( وممثؿ االتحاد السوفيتي 3591-3596نائب لوزير الشؤوف الخارجية لالتحاد السوفياتي )

( ، 3561-3591ثـ اصبح سفيرا في بريطانيا ) ( ،3591-3591لدى االمـ المتحدة )
( 3511-3561بعدىا عاد الى وزارة الخارجية  السوفيتية كنائب لوزير الشؤوف الخارجية )

 لممزيد انظر :(.3516-3561وممثؿ لالتحاد السوفيتي في االمـ المتحدة )
http://www.rusemb.org.uk/malikya 
.(18) Editorial Note ,No. 868 , F.R.U.S,1952-1954,Vol. VII,part2, 
P.1865   
(19)Manfried  Rauchensteiner ,Stalinplatz 4: Österreich unter alliierter 
Besatzung, ,2005, S. 250 ; Gerald Stourzha, Towards the Settlement 
of 1955: The Austrian State Treaty Negotiations and the Origins of 
Austrian Neutrality ,Austrian History Yearbook , Vol. 17 , January - 
1981 , Center for Austrian Studies, University of Minnesota, p. 178.                  

http://www.rusemb.org.uk/malikya
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( : زعيمًا سياسيًا في المؤتمر الوطني اليندي، 3569 - 3115جواىر آلؿ نيرو)  (11)
پاكستاف، وأوؿ رئيس وزراء لميند  -حركة استقالؿ اليند و تقسيـ اليندوشخصية محورية في 

المستقمة. وكاف شخصية أساسية في السياسة الدولية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
، كاف لو دوًرا رئيسًيا في الشؤوف العالمية بوصفو أحد مؤسسي حركة عدـ االنحياز،  بعد 

ـ. تولى 3591ر الرئيسي في مفاوضات االستقالؿ ، في عاـ االستقالؿ لعب نيرو الدو 
.، عمؿ نيرو مع جماؿ عبد الناصر وتيتو 3569منصب رئيس وزراء اليند حتى وفاتو عاـ 

والرئيس االندونيسي أحمد سوكارنو لتأسيس حركة عدـ االنحياز. كما أسس نيرو أيًضا 
ة إلى بعض العداء مع الواليات عالقات ودية مع االتحاد السوفييتي وقد أدت ىذه الحرك

المتحدة تجاه اليند. وسارت ىذه العداوة إلى األسوأ بسبب انحياز الواليات المتحدة إلى جانب 
باكستاف. وفي البداية، كاف نيرو ينشد الصداقة والتعاوف مع الصيف، لكف التنافس عمى 

، انتيت الحرب 3561زعامة آسيا و والخالفات الحدود يو ادت الى حرب بيف البمديف عاـ 
 لممزيد انظر : بيزيمة اليند . 

Encyclopedia of World History :The Contemporary World 1950 to the 
Present ,Vol.VI,New York ,2008 ,PP .306-
307;http://www.marefa.org/. 

بيف النمسا والمانيا الغربية ألنو سيكوف لصالح  كاف االتحاد السوفيتي يعارض تقارب (13)
زار وزير الخارجية النمساوي كروبر بوف بناء عمى دعوه 3591الغرب ، فخالؿ شير اذار  

وجية لو مف المستشار االلماني كونراد أديناور لمتباحث اقامة عالقات ودية بيف البمديف عمى 
بي ، واف دونمي، المفوض السامي اساس العضوية المشتركة في النظاـ السياسي االور 

ان العالقات بين ألمانيا والنمسا وينبغي أن تكون لمواليات المتحدة في النمسا، قد صرح بػ ))
(( فقد كانت الواليات المتحدة تيدؼ مف تقارب  مماثمة لتمك التي بين الواليات المتحدة وكندا

مف منظومة الدفاع الغربي في أوربا .  النمسا والمانيا الغربية الى جعؿ ىاتيف الدولتيف جزًء 
 لممزيد انظر

  : Richard Hiscocks ,Op. Cit ,  ,PP 246-247 
(22) Michael Gehler, From Non-alignment to Neutrality  Austria's- 
Transformation during the First East-West Detente, 1953-1958 
,Journal of Cold War Studies, 2005 ,Vol. 7, No . 4 ,P107 , Karl 

http://www.marefa.org/
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Gruber ,Between Liberation and Liberty Austria in the post-war 
world, ,New york ,1955,PP.221-222; Hella Pick ,Op. Cit ,P.28 

الغاء الرقابة التي كانت قد  3591اعمنت الحكومة السوفيتية في السابع مف حزيراف (11)
والبضائع بيف المنطقة الشرقية مف النمسا والمناطؽ الغربية  فرضتيا عمى انتقاؿ االشخاص

منيا ، وفي السادس والعشريف مف الشير نفسو قامت برفع درجة التمثيؿ الدبموماسي بينيا 
كسفير لالتحاد   Ivan Ilyichevوبيف النمسا مف بعثة دبموماسية الى سفاره  وتعيف ايفاف 

حد فقط اصدر االتحاد السوفيتي عفوًا عف جميع السوفيتي في النمسا، وبعد ذلؾ بيـو وا
النمساوييف الذيف كانوا محتجزيف بموجب احكاـ صدرت بحقيـ مف قبؿ المحاكـ العسكرية 

 :السوفيتية. لممزيد انظر
Richard Hiscocks ,Op. Cit ,  ,PP 251-252 ; Karl Stuhlpfarrer,Austria 
Permanently neutral, Austrian Foreign Policy since 1945, Vienna, 
1987   ,P.14. 
(24) Editorial Note ,No. 872 , F.R.U.S ,1952-1954, Vol. VII, part2,, 
PP.1868-1869 .   
(25) The Secretary of State to the Embassy in Austria, Washington, 
No. 873, July 7, 1953, F.R.U.S,1952-1954 , Vol. VII, part2,, 
PP.1869-1870.  

ناقش المؤتمر تطور االوضاع في أوربا ومسالة نزع السالح ومنظمة حمؼ الناتو  (16)
 انظر  اضافة الى قضايا الشرؽ االوسط والشرؽ االدنى .لممزيد حوؿ المؤتمر

 Editorial Note ,F.R.U.S ,1952-1954,Western: European Security , 
Vol.v,part.2Washington,1983,P.1608.                                                           

(:سياسي فرنسي برز اثناء الحرب العالمية الثانية في 3511 -3155جورج بيدو)  (11)
كانوف 36_3596حزيراف19صفوؼ المقاومة الفرنسية، وزارة رئاسة وزراء مرتيف )

نشطا لسياسة ديغوؿ ( ، وكاف معارضا 3591تموز1-3595تشريف اوؿ11( و)3596اوؿ
( ، تزعـ حركة 3595-3599في الجزائر، ، عمؿ وزير لمخارجية في ظؿ قيادة ديغوؿ )

التمرد ضد اتفاؽ ديغوؿ مع ثوار الجزائر لميولو االستعمارية ، انشاء  حركة الجزائر الفرنسية 
  ،فرنسا، وانضـ الى قيادة منظمة الجيش السري في محاولة إلبقاء الجزائر تابعة ل3595عاـ 
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صدرت بحقو مذكرة توقيؼ . لممزيد انظر: عبد الوىاب الكيالي واخروف، موسوعة السياسية 
 .611، بيروت ، د. ت ،ص3،ج

(28)Tripartite Foreign Ministers Meetings at Washington, July 1 0 -
14 1953 ,F.R.U.S,1952-1954,Vol.V ,Part . 2 ,PP.1582-1583 ; Ibid, 
PP.1619-1620. 
(29)Ibid ,P1692. 

بطرح مشروع المعاىدة القصيرة 3593( قامت الواليات المتحدة في السابع مف ايموؿ 11)
كبديؿ عف معاىدة السالـ النمساوية وتضمنت المعاىدة اعادة تأسيس النمسا كدولة حرة 
مستقمة ذات سيادة ،: المحافظة عمى استقالؿ النمسا ،واعالف الحمفاء احتراميـ لسالمة 
النمسا االقميمية عمى النحو المحدد في المعاىدة ، حدود النمسا ستكوف حسب حدود االوؿ 

يـو مف توقيع المعاىدة،واعادة جميع  51انسحاب قوى التحالؼ خالؿ ، 3511كانوف الثاني 
الممتمكات االلمانية والنمساوية التي تسيطر عمييا الى النمسا ، جاء طرح وزارة الخارجية 

ممعاىدة القصيرة في ذلؾ الوقت عمى ما يبدوا لتخمص مف االنتقادات وضغوط االمريكية ل
 ،التي كانت تواجيا والحفاظ عمى استقالؿ النمسا في ظؿ توجيات حكومتيا الموالية لمغرب

وايجاد حؿ لمشكمة الممتمكات االلمانية وربط مسألة تريستا بمعاىدة النمسا مف قبؿ االتحاد 
اصبحت جزٍء مف خطط حمؼ الناتو لمدفاع عف جنوب أوربا ىذا مف السيما انيا  ،السوفيتي

جية ومف جية اخرى تخفيؼ العب االقتصادي عمى النمسا والواليات المتحدة االمريكية مف 
 Positionجراء تحمميـ لنفقات قوات االحتالؿ. لممزيد حوؿ المعاىدة القصيرة انظر :
Paper Prepared by the Department of State, No. 549 ,Washington, 
September 7, 1951 , No. 549 , ,Washington, Cited in :F.R.U.S 
,1951, Vo l.IV., Part.2,PP.1126-1127.                           
(31) Editorial Note ,No. 870 , F.R.U.S, 1952-1954, Vol.VII,, part2, 
P.1867 ; Ibid , ,No. 872 ,P.1869. 

 الذي نقؿ الى بوف . Dowling’sتعينو خمفا  ( تـ11)
( كاف ىناؾ ثالثة اسباب وراء رفض االتحاد السوفيتي الحضور الجتماع وزراء 11)

الخارجية كاف اوليا  اف االتحاد السوفيتي كاف يرى باف سياسية االسترضاء في النمسا تؤتي 
فات بيف الحمفاء الغربييف ثمارىا:، فبعد اعالنو عف التخمي عف تكاليؼ االحتالؿ  اثار خال
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نتيجو عدـ رغبة بريطانيا وفرنسا بالقياـ بخطوه مماثمو ومطالبة الواليات المتحدة بذلؾ ،االمر 
االمر الذي كاف تعارضو الواليات  ،الذي انعكس عمى مطالبة بريطانيا وفرنسا بسحب قواتيا

ضرابات في بمغاريا كانت ىناؾ موجة مف احتجاجات وا   3591المتحدة ، ثانيا خالؿ ربيع
شيدت المانيا الشرقية وتشيكوسموفاكيا اضطرابات  3591والمجر ورومانيا وفي صيؼ عاـ

واعماؿ شغب واف االتحاد السوفيتي كاف يرى اف الوقت الحالي غير مناسب لسحب قواتو 
في المناطؽ القريبة مف المانيا وتشيكوسموفاكيا مف النمسا لحاجتو الييا في ذلؾ الوقت 

، ثالثًا كاف  االتحاد السوفيتي يشيد حالة عدـ االستقرار في السياسة الداخمية مجروال
السوفياتية، وصراع عمى الزعامة، كاف ليا انعكاس عمى السياسية الخارجية ،كما اف 
مولوتوؼ يعارض تقديـ اي تنازالت  مف جانب االتحاد السوفيتي بخصوص النمسا ويصر 

 لمانية والنمساوية . لممزيد انظرعمى الربط بيف المسألتيف اال
 Audrey E. Kurth,Op. Cit, PP. 223-224 ; Hella Pick ,Op. Cit ,PP.27-
28; Mark Kramer,The Soviet Union and the Onset of the Crises in 
Poland and Hungary, ,A Journal of the International Association for 
Hungarian Studies, NO. 20, 2006 ,PP. 12-13 . 
(34) Editorial Note ,No. 886 , F.R.U.S ,1952-1954, Vol.VII,Part2, 
P.1896 ; Nalini Rewadikar, Austria 1945-1955: a study in big power 
negotiations, Unpublished doctoral dissertation, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, 1970. ,P.265.                                 

بسبب  3595-3591( شيدت السياسية االمريكية  تجاه المانيا تغيرا خالؿ عامي 19)
تطورات الحرب الباردة خالؿ تمؾ المدة ، فقامت بإجراء مفاوضات مع كبار الضباط االلماف 

وحدىا في أوربا الغربية لإلعادة تسميح المانيا ،  كانت وزارة الدفاع االمريكية ترى اف المانيا 
، وارد واالمكانيات الموجوده فييا فرقة مف خالؿ الم 91قادر عمى تجييز جيش بري قوامو 

لكف مسألة اعادة تسميح المانيا كانت محؿ خالؼ ليس بيف االتحاد السوفيتي والواليات 
التميمي المتحدة فقط بؿ حتى مع فرنسا وبريطانيا . لممزيد انظر: حسيف عبد القادر محي 

، مجمة دراسات تاريخية ، جامعة 3599-3595،موقؼ الحمفاء مف اعادة تسميح المانيا
 وما يمييا . 9، ص  1131( ، كانوف االوؿ 31البصره ، العدد )

(36)Gunter Bischof ,Op.Cit ,PP.134-135 
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 (37)Manfried Rauchensteiner, a.a .o,s.271 
اليوغسالفي  –ية تدرؾ جيدًا ، أّف الصراع اإليطالي ( كانت الواليات المتحدة األمريك11)

يزنياور أّف البمقاف إيؤثر سمبًا عمى األىداؼ األمريكية في منطقة البمقاف ، لذا صرح الرئيس 
"يمّثؿ جناحنا األضعؼ"، مشيرًا إلى صعوبة الدفاع عف تمؾ المناطؽ مف البمقاف ، ما لـ 

ّف السبيؿ الوحيد لذلؾ بحؿ مشكمة إقميـ تريستاتتوحد الجيود اإليطالية واليوغسالفية مع   ،ًا ، وا 
فأخذت وزارة الخارجية األمريكية  تكثؼ جيودىا لوضع حؿ لمشكمة إقميـ تريستا ، اسفرت 

، وفي ى خطة تقسيـ إالقميـ بيف البمديفتمؾ الجيود عف االتفاؽ بيف إيطاليا ويوغسالفيا عم
تاف األمريكية وبريطانية عف نواياىما في سحب اعمنت الحكوم 3591الثامف مف تشريف االوؿ

قواتيما مف اقميـ تريست في اقرب وقت ممكف،، معتبرييف اف ذلؾ سيؤدي الى تحسيف 
اليوغسالفية ويوفر فرصو جيدة لمتفاوض والتعاوف المباشر بينيـ .  –العالقات اإليطالية 

 لممزيد انظر
:Annette Vowinckel  and other,Cold War Cultures:  
Perspectives on Eastern and Western European Societies, London, 
2012, p.282.                                                                              
Quoted in : Nalini Rewadikar , Op. Cit , P.262 .  ( 39) 
(40) Ruth Helen Tobin, The Austrian State Treaty negotiations1945-
1955 , Masters , Rice University , 1966 , PP .44-45.                                                                            
(41) Memorandum of Discussion at the 180th Meeting of the 
National Security Council, Thursday ,No.906 , January 14, 1954, 
Cited in : F.R.U.S, Vol.VII,Part.2 PP.1934-1935.      
(42) Quoted in : Gerald stourzh ,Op. Cit ,P.261 ; Bischof G. The 
anglo -american power and austrian neutrality, 1953 - 1955, 
Mitteilungen des osterreichischen Staatsarchives,  No.2 ,1992, P.380 
(43)Rewadikar, Nalini ,Op. Cit ,PP.280-281 ; - Karl 
Stuhlpfarrer,Austria Permanently neutral, Austrian Foreign Policy 
since 1945, Vienna, 1987. ,P.15. 
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(44) Quoted in : Bruno Kreisky  ,Austria Draws the Balance , Foreign 
Affairs, Vol. 37, No. 2 (Jan., 1959), P. 272 ;Ruth Helen Tobin ,Op. 
Cit ,PP.46-47 ; Manfried Rauchensteiner ,a. a. o, S. 274. 
(45)The United States Delegation at the Berlin Conference to the 
Department of State  No.464 ,Berlin , February 12, Cited in : 
F.R.U.S, Vol.VII, part .1 ,PP .1062 -1063.          
(46)Rewadikar, Nalini ,Op. Cit ,P.283 О.В. Павленко 
,АВСТРИЙСКИЙВОПРОСВХОЛОДНОЙВОЙНЕ(1945 – 1955 
гг.) , Новыйисторическийвестник ,Выпуск, № 10 , 2004.,P36. 
(47) The United States Delegation at the Berlin Conference to the 
Department of State  No.464 ,Berlin , February 12, Cited in : 
F.R.U.S, Vol.7, part .1 ,P.1064;Quoted in :   Proposal of the Soviet 
Delegation, No. 519 , Berlin , February 12, 1954, Cited in : F.R.U.S, 
Vol.7, part .1 ,P.1194 . 
(48)K. R. S. Austria and the Berlin Conference , The World Today, 
The World Today, Vol. 10, No. 4 (Apr., 1954), P. 150.                                                                               
(49) Quoted in : Deborah Welch Larson ,Crisis Prevention and the 
Austrian State Treaty , International Organization, Vol. 41, No. 1 , 
1987, p.40 .                                                
(50)Quoted in : Gerald Stourzh ,The Austrian State Treaty and the 
International Decision Making Process in 1955 ,Austrian History 
Yearbook , Vol. 38 , January 2007,P.66.             

( الخاصو بالمنظمات في النمسا ، 5( المواد الخمسة الغير متفؽ عمييا ىي المادة )93)
بموجبيا تتعيد النمسا بحؿ جميع المنظمات مف النوع النازية او الفاشية ) السياسية 

اضي ( الالجئيف داخؿ االر 36والعسكرية وشبو العسكرية،( الموجودة عمى أراضييا و المادة )
( الخاصو اعادة تسميح المانيا والتعاوف مع الحمفاء قي منع تسميح 11النمساوية والمادة )

( الخاصة بالممكية رعايا الدوؿ االعضاء في الجمعية العامة 91المانيا مف جديد والمادة)
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( الديوف تتعيد الحكومة 91المتحدة  التي استولى عمييا االلماف عف ضميـ لمنمسا والمادة )
مساوية دفع جميع القروض التي حصمت عمييا مف الحمفاء يعد تحرير النمسا .لممزيد حوؿ الن

 :تمؾ المواد انظر
Proposal of the United States Delegation ,No. 520 ,Berlin, February 
14, 1954: F.R.U.S, Vol.VII, part .1 ,PP .1196-1200 
(52) Proposal of the United States Delegation ,No. 520 ,Berlin, 
February 14, 1954: F.R.U.S, Vol.VII,part.1 , P.1195 ; Audrey E. 
Kurth ,Great Power Politics and the Struggle over  Austria, 1945-
1955, P.234.                                                                           
(53)The United States Delegation at the Berlin Conference to the 
Department of State ,No. 505 ,Berlin , February 19, 1954 :F.R.U.S, 
Vol.VII,part.1, Footnote .3,P.1168 ; Quoted in: Margaret Denton ,Op. 
Cit , P.263.                                                                          
(54)Heinrich Siegler ,Austria: Problems and Achievements,1945-
1963, translated by Richard Rickett, Gwen E. Trinks, Lovelace 
Kaufer , Vienna, 1963 ,PP.20-21.                    

يناريت ، اشتغؿ سيزيؼ 99) بالتجارة ( سيزيؼ ىو ابف الممؾ أيولوس ممؾ ثيساليا وا 
واإلبحار، لكنو كاف مخادعا وجشعا، وخرؽ قوانيف وأعراؼ الضيافة بقتؿ المسافريف 
والضيوؼ وقاـ بأغرى ابنة أخيو واغتصب عرش أخيو ، قبؿ موت سيزيؼ، أخبر زوجتو أنو 
عندما يموت فعمييا أف تمتنع عف تقديـ أضحيتيا المعتادة. وفى العالـ السفمي، شكا مف أف 

وتيممو وتتجاىمو وأقنع برسيفوني) ممكة العالـ السفمي( بالسماح لو بالصعود زوجتو تيجره 
لمعالـ العموي ويطمب مف زوجتو أف تؤدي واجبيا وتقدـ أضحيتيا. عندما عاد سيزيؼ إلى 
كورينث، رفض أف يعود إلى العالـ السفمي ، وكعقاب مف اآللية عمى خداعو، أرغـ سيزيؼ 

منحدر، ولكف قبؿ أف يبمغ قمة التؿ، تفمت الصخرة عمى دحرجة صخرة ضخمة عمى تؿ 
كانت العقوبة جراء اعمالو وخداعو. و  ميو أف يبدأ مف جديد مرة أخرى ،دائما منو ويكوف ع

https://ar.wikipedia.org : لممزيد انظر  
 (56) Ruth Helen Tobin ,Op. Cit ,PP.50-51  

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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(57)Margaret Denton ,Op. Cit , P.267. 
(58) Editorial Note, No. 929, Cited in: F.R.U.S, Vol.VII ,Part.2, 
P.1970 

(: ضابط عسكري وسياسي اشتراكي، تخرج مف 3591-3111( تيودور كورنر)95)
، عند اندالع الحرب العالمية األولى كاف  3159المدرسة العسكرية برتبة مالـز في عاـ 

الى  3539ة عقيد في الجيش النمساوي المجري واشترؾ بالحرب ، وتـ ترقية في حزيراف برتب
 -رئيس ىيئة االركاف ، ساىـ في ايقاؼ اليجمات االيطالية عمى طوؿ الحدود اإليطالية 

السموفينية ، عيف المفتش العاـ لمجيش النمساوي الجديد بعد سقوط اإلمبراطورية في تشريف 
وتقاعد بعد عاميف، انضـ إلى الحزب االشتراكي الديمقراطي في عاـ ، 3531الثاني عاـ 

، واصبح عضوا في الحرس الجميوري، الذراع شبو العسكري لمحزب ، خالؿ المدة) 3519
( شغؿ منصب مندوب مدينة فيينا في المجمس االتحادي النمساوي ، قاـو 3519 – 3519

انتياء الحرب العالمية الثانية عيف عمدة   السياسة النازية بعد الضـ االلماني لمنمسا، بعد
انتخب رئيسا  3593لمدينة فيينا مف قبؿ سمطات االحتالؿ السوفياتي. في حزيراف 

 . لممزيد انظر3591لمجميورية النمساوية الثانية توفي ىو في منصبو عاـ 
:The Encyclopedia Britannica; Paula Sutter Fichtner, Historical 
Dictionary of Austria UK,2009.,p181. 
(60) Editorial Note, No. 929, Cited in: F.R.U.S, Vol.VII ,Part.2, 
P.1970 ; James Jay Carafano ,Op. Cit , P.130. 
(61) Memorandum Prepared by the Operations Coordinating Board 
,Washington , No. 934 , September, 15,1954 , Cited in: F.R.U.S, 
Vol.7 ,Part.2, P.1974;International Bank Announces First Loan to 
Austria ,Department of State Bulletin ,Vol. XXXI, No.789. August 9, 
1954, p. 210 ; Editorial Note, No. 931, Cited in: F.R.U.S, Vol.7 
,Part.2, PP.1971-1972.      
(62)Statement Upon the Arrival of Julius Raab, Chancellor of Austria, 
November 21 ,1954 , NO. 664 ; Cited in: John Foster Dulles Papers 
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,Books and Special Collections, PrincetonUniversity Library 
:http://findingaids.princeton.edu/collections/MC016/c10038 
(63)Hans Wassmund, Kontinuität im Wandel: Bestimmungsfaktoren 
sowjetischer Deutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit , Köln 
Boehlau, 1974, p.79; Bischof, Gunter, The Anglo-American Powers 
and Austrian Neutrality  1953-1955,P.383; Deborah Welch Larson 
,Op.Cit ,P.44 .P.313. 
,P.313.Nalini Rewadikar , Op. Cit(64) 
Ruth Helen Tobin ,Op. Cit  ,P56 ; Nalini Rewadikar Ibid, P.314-
315.(65) 
(66)Telegram From the Office of the High Commissioner for Austria 
to the Department of State Vienna, February 26, 1955, Cited in : 
F.R.U.S, Austrian State Treaty; Summit and Foreign Ministers 
Meetings, 1955, Vol.V , Washington,1988, P.4 ; Gunter Bischof, Op. 
Cit , P.144 . 
, Ibid .Gunter Bischof(67) 
(68)Telegram From the Department of State to the Office of  the 
High Commissioner for Austria ,  Washington, March 3, 1955  , Cited 
in : F.R.U.S, Vol.V ,P.5. 
(69)Telegram From the Office of the High Commissioner for Austria 
to the Department of State , Vienna, March 4, 1955, Cited in : 
F.R.U.S, Vol.V ,PP.5 – 6  .  
(70)Telegram From the Department of State to the Office of the High 
Commissioner for Austria , Washington, March 5, 1955 , , Cited in : 
F.R.U.S, Vol.V ,P.7. 

http://findingaids.princeton.edu/collections/MC016/c10038
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(71) Rolf Steininger , Austria, Germany, and the Cold War From the 
Anschluss to the State Treaty, 1938-1955 ,New York ,2008., 
PP.116-118. 
,a. a. o, S. 325-326 .Rauchensteiner Manfried  ( 72) 
(73) Memorandum of a Conversation, Department of State, 
Washington, March 25, 1955, Cited in : F.R.U.S, Vol.V ,PP. 16-19 ; 
Warren W. Williams, The Road to the Austrian State Treaty Journal 
of Cold War Studies , Vol. 2, No. 2, Spring 2000, p. 107.                          
Ibid .  ( 74) 
(75)Memorandum of a Conversation, Department of State 
Washington, April 4, 1955, Cited in : F.R.U.S, Vol.V ,P. 30 ; Gunter 
Bischof, Op. Cit , P.144. 
(76) Memorandum of a Conversation, Department of State 
Washington, April 4,  1955, Cited in : F.R.U.S, Vol.V ,PP. 30- 31. 
(77) Ibid ,PP.31-32 .  

ف اذار ( تشكمت المجنة الثالثية في لندف بناء عمى المقترح البريطاني في الثالثيف م11)
وفي اليـو التالي اتفقت الدوؿ الثالث عمى اصدار اعالف عاـ عف موقؼ الدوؿ 3599

مساعد  George Youngالثالث مف معاىدة النمسا وتألفت المجنة مف السير جيفري يونغ 
مف مكتب  George Youngوكيؿ الدولة البريطاني لمعالقات الخارجية ، السير جورج يونغ 

مستشار السفاره  الفرنسية في  Etienne Chanelاني ، تياف شانيؿ مجمس الوزراء البريط
السكرتير أالوؿ في السفاره األمريكية في لندف  Norris Chipmanلندف و نوريس شيبماف 

السكرتير الثاني في السفاره األمريكية في لندف واستمر عمؿ  Peter Rutterو يتر روتر 
ء مف ميمة الجنة قامت الدوؿ الغربية الثالث بإعالف نيساف(  بعد االنتيا 9-3المجنة لممدة )

 :البياف عمى الصحافة . لممزيد انظر
  Editorial Note Cited in : F.R.U.S, Vol.V, P .32. 
(79)Editorial Note Cited in : F.R.U.S, Vol.V, P.32.   
(80)Gerald Stourzh, Towards the Settlement of 1955,P.182. 



                                                                     

 (7109 كانون األول ) العشرونو  العدد الثالث 

 حسين . تحسين عميم. م                فاروق صالح العمرأ.د. 

                   حيس نسيسين

01: 

(81) Margaret Denton , Op. Cit , P.126 ; Audrey E. Kurth Great 
Power Politics and the Struggle over Austria, 1945-1955, P267.  
(82) Ruth Helen Tobin ,Op. Cit ,PP.59-60.                                                            
   
(83)Robert L. Ferring ,The Austrian State Treaty of 1955 and the 
Cold War , The Western Political Quarterly, Vol. 21, No. 4 (Dec., 
1968), P. 662 .  
(84)Rolf Steininger, Austria, Germany, and the Cold War , P.128 . 
 (85)Rolf Steininger, Austria, Ibid, PP.127-129;Audrey E. Kurth 
,Great Power Politics and the Struggle over  Austria, 1945-1955, 
PP.271 -274  
(86)Telegram From the Department of State to the Office of  the 
High Commissioner for   Austria , Washington , April 9, 1955 , Cited 
in : F.R.U.S, Vol.V , P. 34.   
(87)Margaret Denton,Op. Cit ,P.287;; William B. Bader , William  B. 
Bader, Austria Between East and West 1945-1955 ,U.S.A,1966 
,P.204 
(88) Memorandum of Discussion at the 245th Meeting of the 
National Security Council, Washington, April 21, 1955 1955 , Cited in 
: F.R.U.S, Vol.V , PP. 52-54. 
(89) Rolf Steininger ,1955 :The Austrian state treaty and the German 
question , Diplomacy & Statecraft  ,Volume 3, Issue 3, 1992 ,P.515. 
(90) Telegram From the Department of State to the Office of the 
High Commissioner for Austria Washington, April 19, 1955 , Cited in 
: F.R.U.S, Vol.V, PP.49-50 ; Editorial Note , Ibid ,P.56; 
Memorandum of Discussion at the 246th Meeting of the National 
Security Council, Washington, April 28, 1955,Ibid , P .59.                                                                    
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(91) Telegram From the Delegation at the Vienna Ambassadorial 
Conference to the Department of State , Vienna, May 3, 1955 , Cited 
in : F.R.U.S, Vol.V , P.68 ; Ruth Helen Tobin ,Op. Cit  ,P66 ; 
Margaret Denton ,Op. Cit ,P.293.                                                

( تتعمؽ بتدريب الجيش 19، 35( سبؽ توضيحيا ، اما المادتيف )31( المادة )51)
( الخاصو 6النمساوي وحظر المواد الحربية الفائضة ، كما تـ حذؼ مواد اخرى ىي المادة )

والمادة ( الخاصو في مجرمي الحرب ، 33بالجنسية واالقامة لأللماف في النمسا و المادة )
( الخاصو في المعاىدة الثنائية والمادة 39( تصفية موجودات عصبة االمـ ، المادة )31)
( الخاصو بالتعويضات مف النمسا والمادة 16( الخاصو ترميـ المحفوظات والمادة )39)
( الخاصو بحضر الخدمة في القوات النمساوية مف 1( مكرر الخاصو بالديوف ،والمادة )91)

السابقيف في المنظمات النازية وغيرىا مف المنظمات االخرى ، اذ بمغ مجموع  قبؿ االعضاء
 :( مادة  . لممزيد انظر33المواد التي تـ حذفيا مف المعاىدة )

  Audrey E. Kurth ,Great Power Politics and the Struggle over  
Austria, 1945-1955, ,Footnote.1, P.288.                                     
(93) Telegram From the Delegation at the Vienna Ambassadorial 
Conference to the Department of State , Vienna, May 3, 1955 , Cited 
in : F.R.U.S, Vol.V , P.68-69; Josef L. Kunz ,The American Journal 
of International Law, Vol. 49, No. 4 (Oct., 1955), p.536.          
(94) The Austrian state treaty ; an account of the postwar 
negotiations together with the text of the treaty and related 
documents ,Washington, Govt. Print. Off, 1957, PP.31-32; Josef L. 
Kunz, Op. Cit ,P . 536.                                                                                         

( بعد حذؼ بعض المواد مف المعاىدة ، فقد 19( الى المادة )91( تـ تغير رقـ المادة )59)
كاف لمشركات االمريكية والبريطانية والفرنسية واليولندية مصالح في النمسا لكف ىتمر بعد 

تـ نقؿ ممكية ىذه  3515قاـ باالستيالء عمييا وفي  عاـ  3511اجتياح قوات لمنمسا عاـ
الشركات الى المانيا ، عمى الرغـ مف اف الواليات المتحدة لـ تدخؿ الحرب العالمية الثانية 

.لممزيد انظر : 3593االفي  الحادي عشر مف كانوف االوؿ  Ibid  .  
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(96) Gerald Stourzh, a. a. o, S.  505; Günter Bischof, Op. Cit ,P 
.148 .   
(97) Ruth Helen Tobin ,Op. Cit  ,P66  ; Gerald Stourzh , Towards 
the Settlement of 1955,P.184.                                                                                                
(98)Telegram From the Delegation atCouncil Ministerial Meeting to 
the Department of State the North Atlantic ,Paris, May 9, 1955 , 
Cited in : F.R.U.S, Vol.V , P.91 ; Nalini Rewadikar , Op. Cit , P.327. 
(99)Ruth Helen Tobin ,Op. Cit  ,P67 ; Manfried Rauchensteiner  , a. 
a. o, S.341.  
(100)The Austrian state treaty ; an account of the postwar 
negotiations together with the text of the treaty and related 
documents ,P. 33.                                                                
(101)James Jay Carafano , Waltzing into the Cold War: The Struggle 
for Occupied Austria ,Texas , 2002, ,P. 193. 

(: سياسي الماني بدأ حياتو المينية في الخدمة 3561-3116( كونراد أديناور )311)
بدعـ 3516الحكومية في دائرة العدالة ، انتخب كعضو في مجمس مدينة كولونيا في عاـ 

سًا البمدية أصبح نائب رئيس بمدية ، ثـ رئي 3515مف حزب الوسط الكاثوليكي ،وفي عاـ 
، تـ سجنو مف قبؿ النظاـ النازي بسبب نشاطو المعارض 3511( وفي عاـ 3531-3511)

لكف نتيجة خالفو  3599، عاد رئيسا لبمدية كولونيا مف قبؿ السمطات البريطانية في اذار 
مع البريطانييف تمت اقالتو في تشريف االوؿ مف العاـ نفسو ، وأصبح أحد المؤسسيف لحزب 

،  3595وفاز الحزب بأغمبية االصوات في ايموؿ  FRGالديمقراطي المسيحي  االتحاد
( نجح خالؿ فترة وجودة 3561-3595وأصبح المستشار االوؿ لجميورية ألمانيا االتحادية )

 في السمطة في اقامة عالقات جيدة مع الواليات المتحدة. لممزيد انظر:
Spencer C. Tucker ,Cold War ,A Student Encyclopedia ,Vol.1, 
California Denver, Colorado ,2008 ,PP.57-59 . 

دخمت اتفاقيات باريس حيز التنفيذ وفي اليـو نفسو  3599في الخامس مف ايار  (311)
في التاسع و  ،انتيى رسميا االحتالؿ العسكري الغربي أللمانية الغربية أصبحت دولة مستقمة
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نظمة حمؼ الناتو و بدأت عممية تسميح المانيا. مف نفس الشير اصبحت المانيا عضو في م
 لممزيد انظر:

 Cold War 1955 :West Germany joins NATO 
http://www.history.com/this-day-in-history/west-germany-joins-
nato.                             

( حمؼ وارسو او ما يعرؼ رسميا باسـ )معاىدة الصداقة والتعاوف والمساعدة 319)
لمجابية حمؼ  3599المشتركيف( وىو حمؼ عسكري  تأسيس في الرابع عشر مف ايار 

الناتو ، كاف ردة الفعؿ االشتراكية المباشرة النبعاث ألمانيا كدولة عسكرية قوية في قمب أوربا 
دم اجيا في الترتيبات العسكرية لمكتمة الغربية ، وضـ الحمؼ كؿ مف االتحاد السوفييتي وا 

،ألبانيا، بمغاريا، تشيكوسموفاكيا، جميورية ألمانيا الديمقراطية، المجر، بولونيا، رومانيا . 
لممزيد انظر : محمد عزيز شكري ، ألحالؼ والتكتالت في السياسة العالمية ، الكويت 

 .91-99، ص3511،
(105) Michael Gehler ,Modellfall für Deutschland Die 
Österreichlösung mit Staatsvertrag und Neutralität 1945–1955 , Wien 
,2015 , S .1363-1364. 
(106) Editorial Note, Cited in : F.R.U.S, Vol.5 , P.116; Manfried 
Rauchensteiner  , a. a. o, S.347. 
(107)Manfried Rauchensteiner,  Ebenda, S.348-351. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.history.com/this-day-in-history/west-germany-joins-nato
http://www.history.com/this-day-in-history/west-germany-joins-nato
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 ـق .الوثائـ -اوالً 

(1)Correspondence Series of the Speeches Series of the Personal 
Papers of John Foster Dulles (1888-1959),  Princeton University 
Libraries ,1995. 
(2)Department of State Bulletin ,Vol. XXXI, No.789. August 9, 1954. 
(3)John Foster Dulles Papers ,Books and Special Collections, 
Princeton University Library :  
http://findingaids.princeton.edu/collections/MC016/c10038. 
(4)The Austrian state treaty ; an account of the postwar negotiations 
together with the text of the treaty and related documents 
,Washington, Govt. Print. Off, 1957. 
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Washington,1980. 
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States 1955-1957, Austrian State Treaty; Summit and Foreign 
Ministers Meetings, 1955, Vol.V, United States Government Printing 
Office, Washington 1988.  
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 الرسائل الجامعية -ثانيا
(1)Audrey E . Kurth ,The Great Powers and the Struggle over Austria 
,1945 -1955 , Doctoral thesis Unpublished ,University of 
Oxford,1984. 
- (2)Margaret Denton ,A hideously complicated problem: Anglo -

American relations with Austria, 1945-1955,Unpublished doctoral 
dissertation ,University of Wollongong ,1992. 
- (3)Nalini Rewadikar, Austria 1945-1955: a study in big power 

negotiations, Unpublished doctoral dissertation, Jawaharlal Nehru 
University, New Delhi, 1970 
(4)Ruth Helen Tobin, The Austrian State Treaty negotiations1945-
1955 , Masters , Rice University , 1966. 

 الكتب  .-ثالثا
 .الكتب بالمغة العربية -أ
لتاريخ الدبموماسي ،تاريخ العالـ مف الحرب العالمية الثانية الى يومنا ، ج.ب. دروزيؿ ، ا -3

 . 3511تعريب نور الديف حاطـو ، دمشؽ،
 .3511محمد عزيز شكري ، ألحالؼ والتكتالت في السياسة العالمية ، الكويت ، -1
 الكتب بالمغة االنكميزية . -ب

(1)Annette Vowinckel  and other ,Cold War Cultures: Perspectives on 
Eastern and Western European Societies, London, 2012 
(2) Gunter Bischof, Austria in the First Cold War 1945-1955: The 
Leverage of the Weak, the United States of America 1999 
(3) Heinrich Siegler ,Austria: Problems and Achievements,1945-
1963, translated by Richard Rickett, Bonn, 1964 
Hella Pick ,Guilty Victims: Austria from the Holocaust to Haider ,New 
York,200.(4) 
(5)James Jay Carafano , Waltzing into the Cold War: The Struggle 
for Occupied Austria ,Texas , 2002. 
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(6)Karl Gruber ,Between Liberation and Liberty Austria in the post-
war world, ,New york ,1955. 
(7)Richard Hiscocks, Anton Wildgans, Geoffrey Cumberlege ,The  
Rebirth of Austria, London,  1953. 
(8) Rolf Steininger , Austria, Germany, and the Cold War From the 
Anschluss to the State Treaty, 1938-1955 ,New York ,2008 . 
(9)William  B. Bader , Austria Between East and West 1945-1955 
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 .الكتب بالمغة االلمانية -جـ 
(1) Gerald Stourzh ,Um Einheit und Freiheit Staatsvertrag , 
Neutralität und das Endeder Ost-West -Besetzung Österreichs1945-
1955 ,Böhlau,2005 . 
(2) Manfried  Rauchensteiner ,Stalinplatz 4: Österreich unter alliierter 
Besatzung, ,2005. 
(3)HansWassmund, Kontinuität im Wandel: Bestimmungsfaktoren 
sowjetischerDeutschlandpolitik in der Nach-Stalin-Zeit , Köln 
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 البحوث والدراسات . –رابعاً  
 بالمغة العربية - أ
، 3599-3595حسيف عبد القادر محي التميمي ،موقؼ الحمفاء مف اعادة تسميح المانيا -3

 .1131( ، كانوف االوؿ 31مجمة دراسات تاريخية ، جامعة البصره ، العدد )

 بالمغة االنكميزية . -ب
(1) Bischof, Gunter, The Anglo-American Powers and Austrian 
Neutrality  1953-1955, Mitteilungen des  Osterreichischen 
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(2)Bruno Kreisky  ,Austria Draws the Balance , Foreign Affairs, Vol. 
37, No. 2 ,Jan., 1959. 
(3)Bogdan C. Novak , American policy toward the Slovenes in 
Trieste  1941-1974 , Slovene Studies Journal , New York, 1978. 
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