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  الملخص 

يهتم البحث في دراسة سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه 

األهداف التي حدت و ويهدف الى توضيح األسباب ).١٩٧٤-١٩٦٩(بولندا

التي تجلت في تعزيز .باإلدارة األمريكية إلى تبني هذه السياسة الخارجية

في البالد من خالل توسيع العالقات السياسية واالقتصادية  النفوذ األمريكي

واالنتفاع من تحسن العالقات الثنائية لتحقيق التعاون  .والعلمية بين البلدين

المشترك للبحث عن حلول سلمية للمشكالت الدولية التي تؤثر على المصالح 

 فضالً عن أهداف بعيدة المدى تكمن في أحداث تغييرات في.األمريكية

األوضاع السياسية في بولندا والتخلص من سيطرة االتحاد السوفييتي على 

وبالتالي أنهيار  مما يؤدي إلى أنهيار منطقة نفوذه في أوربا الشرقية، البالد،

األمر الذي يمثل الهدف الرئيس للسياسة الخارجية .األتحاد السوفييتي نفسه

  .األمريكية 
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Abstract 

This research deals with the US policy towards Poland 
from( 1969 – 1974). The aim of the study is to clarify the 
reasons and goals that make the US government to adapt 
this international policy that showed in reinforcing the 
American power in Poland through extending the political 
and economic relations between the two countries, and 
making use of this improvement of this relations to develop 
cooperation between them in solving the international 
problems peacefully, especially ending the war in Vietnam, 
and also long term goals to do essential changes in the 
political circumstances in Poland at that time to destroy  the 
Soviet influence  in Eastern Europe that causes the 
destruction of the Soviet Union, which is the main goal of 
the US external policy. 
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      :التمهيد 

أولت الواليات المتحدة األمريكية أهتماماً كبيراً في تطوير عالقاتها السياسية 

واألقتصادية مع بولندا، نتيجة لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم في وسط 

أوربا،تتأتى أهميته في تحديد المواقف الدولية بشأن تحقيق األمن واألستقرار في 

ا ثروة بشرية كبيرة بلغت أكثر من ثالثين مليون والمتالكه .القارة االوربية

فضالً عن الروابط األجتماعية بين الشعبين األمريكي والبولندي بسبب وجود .نسمة

   )١(.الماليين من الشعب األمريكي من أصول بولندية

كانت بولندا واحدة من القضايا الرئيسة التي أظهرت بوادر الخالف بين 

ية واالتحاد السوفييتي بشأن تسوية األوضاع السياسية في الواليات المتحدة األمريك

وتركز هذا الخالف في قضيتين رئيستين )٢(.أوربا في أعقاب الحرب العالمية الثانية

ففي . وتسوية حدودها الغربية مع المانيا.هما،تأسيس حكومة جديدة في بولندا

المنفى التي كانت  األولى حكومة.القضية األولى كان هناك حكومتان تمثالن بولندا

 والتي اتخذت لندن مقراً لها، )١٩٣٩(تحكم بولندا قبيل األحتالل األلماني عام

والثانية حكومة بولندا المؤقتة .وحظيت بدعم الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا

والتي اتخذت . والمؤلفة من عدة أحزاب بولندية أبرزها الحزب الشيوعي البولندي

وكانت مدعومة من  ).١٩٤٤(كانون األول عام  ٣١مقراً لها في  من مدينة وارسو

 ٥األتحاد السوفييتي الذي سارع إلى االعتراف بها ممثالً عن الشعب البولندي في

، األمر الذي أثار الخالف بين الحلفاء الذي لم ينته إال )١٩٤٥( كانون الثاني عام

ضى بتشكيل حكومة بولندية اهتدوا فيها الى اتفاق ق بعد مفاوضات طويلة وشاقة،

إذ .حصلت على اعتراف الحلفاء بها.مؤقتة تتألف من الحكومتين السالفتين الذكر

ولكن سرعان ما  ).١٩٤٥(تموز عام ٥اعترفت الواليات المتحدة األمريكية بها في 

تمكن الشيوعيون من فرض سيطرتهم على مقاليد السلطة في بولندا،مكنتهم من 

وباتوا يحكمون البالد  )١٩٤٧(عاماً في االنتخابات التي جرت كبير تحقيق أنتصاراً

  ) ٣(.موالياً لألتحاد السوفييتي حكماً دكتاتورياً،
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ففي مؤتمر  .ألمانياالقضية الثانية،فكانت حدود بولندا الغربية مع  أما

تمتد حدودها الغربية مع  أندعم االتحاد السوفييتي مطالب بولندا في  )٤(.بوتسدام

 Western Neisseنيس الغربي  - Oder على طول خط نهري االودر ألمانيا

 األراضيوهذا يمثل استيالء بولندا على  .بوصفه حداً فاصالً ونهائياً بين البلدين

هذه  أقرارعارضت  األمريكيةولكن الواليات المتحدة . شرق هذا الخط األلمانية

البولندية  ارةاإلدتحت  األراضيالحدود بشكل نهائي،وطالبت بوضع هذه 

وقت  إلى ألمانياواتفق الحلفاء بتأجيل البت النهائي بحدود بولندا الغربية مع .المؤقتة

 األمريكيةولكن ما أقرته الواليات المتحدة )٥(.وألمانياعقد معاهدة سالم بين الحلفاء 

ال  وبريطانيا بأنه وضعاً مؤقتاً،كان بالنسبة لالتحاد السوفييتي وبولندا وضعاً نهائياً

عتراف أنصت على ) ١٩٤٥ (عام آب ١٧وقع الطرفان معاهدة في  إذ.رجعة فيه

نيس -على طول خط االودر ألمانياتحاد السوفييتي بأمتداد حدود بولندا مع األ

   )٦(.الغربي بوصفها حدوداً نهائية ودائمة

سياسة  األمريكيةتبنت الواليات المتحدة )٧(ومع تصاعد حدة الحرب الباردة 

تحاد لمواجهة األ Containment Policyعرفت بسياسة االحتواء خارجية

 إلىالشرقية والحيلولة دون امتداده  أورباالسوفييتي بهدف حصر منطقة نفوذه في 

 األطلسيتأسيس حلف شمال  إلى األمريكية اإلدارةوسارعت  .الغربية أوربادول 

وادخالها في عضوية االتحادية  ألمانياتسليح  إعادةوعملت على  )٨(.)١٩٤٩ (عام

   )٩(.الحلف لتكون بمثابة سد منيع ضد تقدم المد الشيوعي في المنطقة

وقد ولدت السياسة الخارجية األمريكية ردت فعل عند االتحاد السوفييتي  

 )١٤(الذي أقدم على عقد مؤتمر  بمشاركة دول أوربا الشرقية في مدينة وارسو في

وأدت هذه  )١٠(.ن تشكيل حلف وارسواختتمت جلساته بأعال )١٩٥٥(يار عامآ

األوضاع إلى انقسام العالم إلى معسكرين متخاصمين ومتناقضين في االهداف 

والثاني غربي بقيادة الواليات .والمصالح احدهما شرقي بزعامة االتحاد السوفييتي

  .  المتحدة األمريكية 
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يتي وذلك وفي ظل هذه األجواء،أصبحت بولندا حليفاً قوياً لألتحاد السوفي

ألسباب عقائدية تتمثل بأنفراد الحزب الشيوعي البولندي الموحد في قيادة البالد 

وقومية )١١(.،وهو يحمل أفكاراَ ومبادئ تتوافق كلياً مع الحزب الشيوعي السوفييتي

 تكمن في األعتماد على قوة االتحاد السوفييتي في حماية األمن القومي البولندي،

مع المانيا خشية انبعاث الخطر األلماني من جديد  وبخاصة حدودها الجديدة

السيما أن سياسة االتحاد السوفييتي  )١٢(.والمطالبة باألراضي التي ضمت إليها

الخارجية ركزت على الحفاظ على األوضاع القائمة في اوربا انذاك والتأكيد على 

مع أهداف  وهي تنسجم كلياً.حرمة الحدود الدولية بما فيها حدود بولندا الغربية

    )١٣(.السياسة الخارجية البولندية في تحقيق األعتراف الدولي بهذه الحدود

ومما زاد في قوة ارتباط بولندا مع األتحاد السوفييتي وتحالفها معه،هو تعالي 

التي  -حليفة الواليات المتحدة األمريكية-الصيحات من داخل ألمانيا االتحادية 

لجديدة واتخذت سياسة خارجية تدعو للعمل إلى رفضت االعتراف بهذه الحدود ا

    )١٤(.استرجاع األراضي التي انتزعت من ألمانيا نتيجة الحرب العالمية الثانية

ونتيجة ألسباب سياسية وإستراتيجية طرأت على الساحة الدولية في  

ان دفعت الواليات المتحدة األمريكية إلى إعادت )١٥(الستينيات من القرن العشرين

يم سياستها الخارجية تجاه االتحاد السوفييتي ودول اوربا الشرقية للتخفيف من تقي

شدة التوترات وايجاد تسوية سلمية للمشكالت الدولية لتحقيق األمن والسالم في 

                 )١٦(وتجلت هذه السياسة في الخطاب الذي ألقاه الرئيس األمريكي جونسون.العالم 

 Johnsonوأعلن فيه عن رغبة الواليات المتحدة  )١٩٦٤( عام ايار )٢٢(في

للتقارب مع االتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية  ))بناء الجسور((األمريكية في

للتخفيف من حدة االنقسام في أوربا وتحسين العالقات السياسية وزيادة مجاالت 

سالم في القارة التعاون األقتصادي والعلمي بين الشرق والغرب الستتباب األمن وال

كما اصدر جونسون تعليمات إلى وزارة الخارجية األمريكية على وضع .األوربية

 .األجراءات الضرورية بشأن توجيه السياسة الخارجية األمريكية في هذا السياق
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وتحديد المجاالت التي ينبغي على اإلدارة األمريكية أتباعها تجاه دول أوربا 

وعرفت السياسة الجديدة باسم .على ارض الواقعالشرقية لتطبيق هذه السياسة 

    )١٧( Bridge building Policy. ))سياسة بناء الجسور((

وقد حددت وزارة الخارجية األمريكية مجاالت تنفيذ سياسة بناء الجسور مع 

وتمثلت في تعزيز العالقات السياسية .دول أوربا الشرقية بعامة وبولندا بخاصة

ائية للتوصل إلى اتفاقية بشأن توسيع التمثيل الدبلوماسي بالدخول في مفاوضات ثن

وتنمية مجاالت التعاون األقتصادي والعلمي من خالل زيادة عمليات  .بين البلدين

 وتقديم المساعدات اإلنسانية، التبادل التجاري وتبادل الخبرات العلمية والتقنية،

   )١٨(.وتشجيع حركة السياحة والسفر بين البلدين

نت وزارة الخارجية األمريكية الخطوط العامة في تنفيذ سياسة بناء كما بي

الجسور مع الشرق بالتأكيد بأنه ينبغي للواليات المتحدة األمريكية في التصريحات 

العلنية أن تؤكد على رغبتها في تحسين العالقات مع جميع الدول الشيوعية بما فيها 

ير في سعيها إلثارة الصعوبات االتحاد السوفييتي لكي ال تعطي انطباع لألخ

يكون لها أهمية  وفي الوقت نفسه،.والمشكالت في منطقة نفوذه في أوربا الشرقية

تصب في صالح تحقيق أهداف السياسة الخارجية األمريكية في المدى البعيد 

   )١٩(.للتوصل إلى تفاهم مع االتحاد السوفييتي

األمريكية في بناء الجسور ومن الجدير بالذكر،أن سياسة الواليات المتحدة 

مع بولندا كانت تحمل في طياتها أهداف بعيدة المدى،تكمن في تعزيز النفوذ 

وأحداث تغييرات في األوضاع السياسية القائمة في البالد من خالل نشر  .األمريكي

األفكار والمبادئ الديمقراطية األمريكية عن طريق التبادل الثقافي والعلمي للتأثير 

األمر الذي يساعد على قيام حركة وطنية بتشجيع  .ب البولنديعلى الشع

أمريكي،تكون مناهضة لسيطرة االتحاد السوفييتي على بولندا وغيرها من دول 

الذي يترتب عليه انهيار  أوربا الشرقية مما يؤدي الى انهيار نفوذه في المنطقة،

  )٢٠(.لخارجية األمريكيةوهذا يمثل الهدف الرئيس للسياسة ا .االتحاد السوفييتي نفسه
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وعلى الرغم من تعرض سياسة بناء الجسور الى انتكاسة بسبب غزو  

االتحاد السوفييتي ودول حلف وارسو لألراضي التشيكوسلوفاكية في آب عام 

بسبب ما رافقها من احتجاجات ضد هذا الغزو وتوقف المفاوضات  )٢١)(\١٩٦٨(

والغرب ،إال أن هذا لم يمنع الواليات بشأن تطبيع العالقات السياسية بين الشرق 

المتحدة األمريكية في عهد اإلدارة األمريكية الجديدة من المضي قدماً في تحقيق 

  .كما سيرد خالل البحث  )٢٢(.أهداف السياسة الخارجية األمريكية

  ):١٩٧٠- ١٩٦٩(سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا عام 

إلى السلطة   Richard Nixon)٢٣(مثل وصول ريتشارد نكسون

نقطة تحول مهمة في السياسة الخارجية األمريكية تجاه االتحاد  )١٩٦٩(عام

إذ ما أن تسلم مهامه رسمياً رئيساً للواليات المتحدة  .السوفييتي ودول أوربا الشرقية

كانون الثاني حتى أعلن عن نهاية عصر المواجهة،وبداية عهد ) ٢٠(األمريكية في

ن المفاوضات بين القوتين العظميين للبحث عن حل سياسي سلمي جديد م

وعرفت السياسة األمريكية .للمشكالت الدولية لتحقيق األمن والسالم في العالم

   )٢٤(.Détente Policy))سياسة الوفاق((الجديدة هذه باسم

ولم تقتصر السياسة الخارجية األمريكية على تطبيع العالقات السياسية مع 

السوفييتي فحسب،بل سعت اإلدارة األمريكية الجديدة إلى تحسين عالقاتها  األتحاد

إذ طرح الرئيس األمريكي نكسون .السياسية مع دول أوربا الشرقية وبخاصة بولندا

عزم الواليات المتحدة األمريكية تعزيز عالقاتها السياسية مع  في الخطاب نفسه،

سياسي واالقتصادي والعلمي بين هذه الدول عن طريق تطوير مجاالت التعاون ال

الجانبين لإلسهام في خلق جو من التفاهم والتعاون،للتغلب على الصعوبات التي 

   )٢٥(.تقف حائالً دون تحقيق المصالحة السياسية بين الشرق والغرب

كانون  )٢٠(وفي هذا الصدد،بعثت السفارة األمريكية في بولندا تقريراً في 

فيه السياسة الخارجية األمريكية التي ينبغي أتباعها  أوضحت ،)١٩٦٩( الثاني عام
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وجاء في هذا التقرير بأنه على الواليات المتحدة األمريكية أن تتبنى . تجاه بولندا

وان إحراز التقدم في .سياسة خارجية تهدف إلى تعزيز النفوذ األمريكي في بولندا

ء مفاوضات مثمرة مع هذا الشأن،يتأتى من خالل تنمية العالقات السياسية بأجرا

وتعزيز .بولندا للتوصل إلى اتفاقية بشأن توسع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

العالقات األقتصادية بتشجيع زيادة حركة التبادل التجاري بالتقليل من القيود 

ومنح تراخيص لبولندا بشأن ضمانات االئتمانات .المفروضة تجاه هذا األمر

روض من المصارف األمريكية بهدف تشجيع حركة المصرفية للحصول على الق

  )٢٦(.االستيراد والتصدير بين البلدين 

فقد أوصت السفارة األمريكية بضرورة زيادة .وفي الجانب الثقافي والعلمي

التبادل الثقافي والعلمي بين الواليات المتحدة األمريكية وبولندا بتشجيع التعاون 

 بولندية، وإقامة المشاريع العلمية المشتركة،العلمي بين الجامعات األمريكية وال

فضالً عن زيادة المساعدات .وتشجيع تعليم اللغة االنكليزية في المدارس البولندية

   )٢٧(.اإلنسانية،خاصة في دعم المشاريع الصحية في البالد 

أما بشأن قضية حدود بولندا الغربية مع ألمانيا والتي كانت تقف حجر عثرة 

لحة السياسية بين الشرق والغرب بسبب أصرار بولندا على أن في طريق المصا

فقد أوصت السفارة  .األعتراف بها شرطاً مسبقاً للمضي قدماً في هذا الطريق

األمريكية في بولندا بأنه من األهمية بمكان قيام الواليات المتحدة األمريكية 

علني مشترك بشأن  بالتشاور مع حكومة ألمانيا األتحادية يكون ثمرته اتخاذ موقف

األعتراف بحكم األمر الواقع وهو ديمومة الحدود الغربية لبولندا المعروفة بخط 

   )٢٨(.نيس الغربي-االودر

ومما يجدر اإلشارة إليه هنا،أن الواليات المتحدة األمريكية كانت تسعى من 

وراء سياسة الوفاق تجاه الشرق تحقيق أهداف طويلة المدى،تتلخص في اجراء 

غييرات الجذرية في األنظمة السياسية في دول أوربا الشرقية بعامة وبولندا الت

إذ رأت وجهة النظر األمريكية بأنه على . للتخلص من الهيمنة السوفييتية .بخاصة
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الرغم من والء النظام السياسي في بولندا التام لألتحاد السوفييتي إال انه يجب أن 

في القيام بالتغيير المنشود،نتيجة لما يتمتع به  تعول كثيراً على قوة الشعب البولندي

ووجود حركات وطنية مناهضة للنفوذ السوفييتي وتطالب .من شعور قومي قوي

فضالً عما يحمله من مشاعر ودية تجاه  .بالتحرر وتحقيق األستقالل الوطني

ووجود العالقات  ،))دولة ديمقراطية((واليات المتحدة األمريكية بوصفهاال

عية بين الماليين من الشعب األمريكي من أصل بولندي وأقربائهم في األجتما

   )٢٩(.بولندا

وعليه،خلصت السفارة األمريكية في تقريرها،بأنه على الرغم من التطورات 

السلبية في بولندا من قوة تحالف النظام مع األتحاد السوفييتي ومشاركته في غزو 

المتحدة األمريكية أن تتبع سياسة  تشيكوسلوفاكيا،إال أنه من مصلحة الواليات

خارجية ترمي إلى توسيع النفوذ األمريكي على المدى الطويل في بولندا، وتشجيع 

العناصر الوطنية التي هي على استعداد وحريصة للتعاون مع الواليات المتحدة 

   )٣٠(.األمريكية لتعمل سوياً على تغيير األوضاع القائمة في بولندا وقتذاك

أخرى،كان هدف الواليات المتحدة األمريكية من سياسة الوفاق ومن جهة 

هو تحسين عالقاتها السياسية مع األتحاد السوفييتي للتوصل إلى تفاهم بين القوتين 

العظميتين إليجاد حل سياسي سلمي للقضايا الدولية الشائكة في مختلف مناطق 

اق األمريكية هو المحدد وذلك الن موقف االتحاد السوفييتي من سياسة الوف .العالم

ألرتباط السياسة الخارجية لهذه  لنجاح السياسة الخارجية األمريكية مع بولندا،

ولذا ارتأت اإلدارة األمريكية ضرورة تبني .الدولة مع السياسة الخارجية السوفييتية

سياسة خارجية ايجابية تعمل من اجل التغيير البناء في بولندا من خالل توسيع 

تفاق مع كل من االتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية واستغالل كل مجاالت اال

   )٣١(.الفرص المؤاتية لمواصلة السياسة الخارجية األمريكية في أحراز أهدافها

وقد جاء موقف االتحاد السوفييتي ودول أوربا الشرقية من سياسة الوفاق  

ونتج  ،)١٩٦٩( ار عامآذ) ١٧(األمريكية في عقدهم مؤتمر في مدينة بودابست في 
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تضمنت دعوة إلى .عنه قيام المجتمعون ببعث رسالة إلى جميع الدول األوربية

واالعتراف . تعزيز عالقات التعاون السياسي واألقتصادي بين الدول األوربية

وايجاد حل للقضية األلمانية وعقد مؤتمر  .باألوضاع السياسية القائمة في أوربا

وكانت هذه الرسالة بمثابة تحديد األتحاد السوفييتي )٣٢(.لألمن والسالم في أوربا 

ودول حلف وارسو ومنها بولندا للسياسة الخارجية التي يجب أن تتبعها تجاه 

  . الواليات المتحدة األمريكية ودول اوربا الغربية في هذه المرحلة التاريخية

قومي عقد الرئيس األمريكي نكسون ومستشاره لألمن ال وفي ضوء ما تقدم،

والسفير األمريكي في بولندا  Kissinger Henry )٣٣(األمريكي هنري كيسنجر

ناقش فيه سياسة الواليات  )١٩٦٩(أيلول عام) ٩(اجتماع  في  Stoesselستوسيل 

أذ بدء نكسون حديثه بما جاء في تقرير السفارة .المتحدة األمريكية تجاه بولندا

من الشعب البولندي )) تعاطف كبير((وداألمريكية السالف الذكر باإلشارة إلى وج

تجاه الواليات المتحدة األمريكية ،ووجود الشعور القومي في البالد بأنه فرصة 

جيدة في إمكانية ممارسة تأثير بناء في بولندا لتعزيز النفوذ السياسي واألقتصادي 

قاتها السيما بعد أن أظهرت الحكومة البولندية الرغبة في تحسين عال.األمريكي فيها

معلالً ذلك إلى الصعوبات .مع الواليات المتحدة األمريكية ودول أوربا الغربية

وحاجتها لالستفادة من التبادل التجاري، والحصول على .االقتصادية التي تمر بها

التكنولوجيا األمريكية في تطوير اقتصاد البالد،إلدراكها بأنها ال تستطيع أن تحصل 

   )٣٤(.التحاد السوفييتيعلى كل ما تحتاج إليه من ا

وهنا، وجد الرئيس األمريكي نكسون بأن هذه العوامل تمثل فرصة مؤاتية 

فقد رأى نكسون بأنه على الرغم من .لتحقيق أهداف السياسة الخارجية األمريكية

عدم قدرة الواليات المتحدة األمريكية من سحب بولندا بعيداً عن االتحاد السوفييتي 

أنه يجب على اإلدارة األمريكية أن تبقى على اتصال وتواصل ف في المدى القصير،

مع الشعب البولندي من اجل تشجيع الثورات في بولندا لإلطاحة بالنظام السياسي 

   )٣٥(.الحاكم والتخلص من السيطرة السوفييتية على البالد
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اعتقد نكسون أن توسيع مجاالت التعاون األقتصادي .ومن ناحية أخرى

لندا من شأنه أن يقلل من اعتمادها على التجارة مع األتحاد والعلمي مع بو

ويجعل الجسر مفتوحاً . السوفييتي ويزيد من استقاللها األقتصادي عنه، من جهة

لالتصال بين دول أوربا الشرقية والغربية للتفاهم حول تطبيع العالقات السياسية 

أن شعوب أوربا علينا ان ندرك ب((إذ كتب نكسون في مذكراته .من جهة أخرى

الشرقية لن تصبح خارج نطاق االعتماد،أو تستقل إذا جاز التعبير عن االتحاد 

السوفييتي بين عشية وضحاها،فالتجارة واالتصال مع الغرب ال محالة ستؤدي الى 

مزيد من االستقالل االقتصادي لدى الدول التابعة، بيد انه يتحتم علينا إال نطالبهم أو 

   )٣٦()).دوا استقاللهم السياسي قبل األواننتوقع منهم أن يؤك

وعليه،أوصى نكسون السفير األمريكي في بولندا ستوسيل بضرورة أتباع ما 

 :طرحه من وجهة نظر بشأن السياسة الخارجية األمريكية تجاه بولندا بالقول

ولكن نوه  )).يمكننا أن نعمل إلى حد ما مع وجهة النظر هذه لتحفيز التغيير البناء((

لى ان تنفيذ هذه السياسة من األهمية بمكان ان ال تصل إلى حد مبالغ فيه،قد تؤدي إ

يجب :((اذ قال.إلى اثارة األتحاد السوفييتي خشية تكرار ما حدث في تشيكوسلوفاكيا

وفي موضع  )٣٧()).أن نضع في اعتبارنا دائماً انه ال يمكننا الذهاب بعيداً جداً

أظهرت التجربتان المأساويتان اللتان عرفهما  لقد((آخر،كتب نكسون في مذكراته

السوفييت لن يسمحوا بأن  ١٩٦٨( )والتشيكيون عام ،)١٩٥٦(الهنغاريون عام

  )٣٨()).ألنفسهم بأن يرمي بهم بعيداً،وبأسرع ما يمكن 

وبعد اتخاذ االتحاد السوفييتي ودول حلف وارسو قراراً بشأن االنفتاح في  

أبدت بولندا االستعداد لتحسين عالقاتها .دية مع الغربعالقاتهم السياسية واألقتصا

إذ التقى وزير الخارجية البولندي جيدريشوسكي .مع الواليات المتحدة األمريكية

Jedrychowsk بنظيره األمريكي روجرزRogers  على هامش اجتماع الجمعية

 عبر له عن رغبة )١٩٦٩(أيلول عام)٢٤(العامة لألمم المتحدة في نيويورك في

وزيادة مجاالت التعاون في المجاالت .بولندا في تطبيع العالقات السياسية الثنائية
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مشيراً إلى استعداد بولندا للتعاون في سبيل القضاء .األقتصادية والثقافية بين البلدين

على الصعوبات التي تقف في طريق المناقشات بشأن التوصل الى اتفاقية لتوسيع 

   )٣٩(.بلدين التمثيل الدبلوماسي بين ال

كما ناقش جيدريشوسكي مع روجرز مسألة عقد مؤتمر لألمن 

األوربي،فأعلن بان سياسة بولندا الخارجية في أوربا تنطلق من المبادئ التي أكدها 

إعالن بودابست السابق الذكر في تحسين العالقات السياسية بين الدول 

سالم في المنطقة،منوهاً إلى األوربية،للتخفيف من حدة التوترات واستتباب األمن وال

أن مساهمة بولندا في خلق األجواء المناسبة لتوفير األمن والتعاون في القارة 

األوربية تكمن في عزم الحكومة البولندية للولوج في مفاوضات مع ألمانيا االتحادية 

وفي الوقت نفسه،تمهد الطريق .إلحراز اتفاقية بشأن االعتراف بحدود بولندا الغربية

ولذا طلب جيدريشوسكي من روجرز ان .قامة العالقات الدبلوماسية بين البلدينإل

تستخدم الواليات المتحدة األمريكية نفوذها وعالقاتها مع حكومة ألمانيا االتحادية 

ألقناعها باألعتراف بهذه الحدود في سبيل تحقيق المصالحة السياسية بين الشرق 

   )٤٠(.والغرب 

بدء المفاوضات المباشرة بين حكومتي بولندا وألمانيا وبناء على ذلك،وبعد 

حددت الواليات المتحدة األمريكية )٤١().١٩٧٠(شباط عام  ٧-٤االتحادية للمدة 

تشجيع ألمانيا األتحادية  أولهما.سياستها الخارجية تجاه هذه المباحثات في محورين

ندا الغربية من عائق وبولندا للنجاح في مفاوضاتهما وذلك لما تمثله قضية حدود بول

األمر الذي ينعكس .أمام تحسين العالقات السياسية بين دول أوربا الشرقية والغربية

والسيما أن بولندا وضعت في عين .سلباً على نجاح سياسة الوفاق األمريكية

 .االعتبار أن االعتراف بحدودها الغربية شرطاً مسبقاً للمضي قدماً في هذه االتجاه

اظ على المصالح األمريكية في ألمانيا بالتأكيد على ضرورة التزام الحف ثانيهماو

الواليات المتحدة األمريكية في ضمان استمرار حقوقها ومسؤولياتها القانونية في 

تحديد مستقبل ألمانيا،بما فيها اإلقرار النهائي لهذه الحدود وعقد معاهدة الصلح مع 
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ين الحلفاء زمن الحرب العالمية الثانية،وبعدها وفقاً لما تم األتفاق عليه ب )٤٢(ألمانيا،

   )٤٣(.في مؤتمر بوتسدام

ومن أجل ذلك،عقد مستشار األمن القومي األمريكي كيسنجر أجتماع مع 

شباط عام  )٩(في Michalowskiالسفير البولندي في واشنطن ميشلوسكي 

نيا االتحادية ابلغه فيه،تشجيع الواليات المتحدة األمريكية لبولندا و ألما) ١٩٧٠(

للنجاح في احراز أاتفاق بشأن تسوية الحدود الغربية لبولندا وإقامة العالقات 

ولن يكون لها أي اعتراض إذا ما اعترفت حكومة ألمانيا .الدبلوماسية بينهما

نيس كحد فاصالً لحدود بولندا الغربية مع ألمانيا -االتحادية بخط االودر

مر يأتي ضمن أهتمام اإلدارة األمريكية في تحقيق مؤكداً بان هذا األ .الديمقراطية

   )٤٤(.المصالحة السياسية بين الدولتين 

كما أوضح كيسنجر له،بأن الواليات المتحدة األمريكية لن تقدم على سلوك 

أي سياسة خارجية من شأنها أن تضع العقبات في طريق تحقيق التفاهم بين بولندا 

سياسي مرضٍ للمشكالت العالقة بينهما،لتطبيع  وألمانيا االتحادية للتوصل إلى حل

فرد عليه ميشولسكي بأن هذه المالحظة في غاية األهمية مشيراً .العالقات السياسية

وستكون بمثابة نقطة .األلمانية مهمة جداً ألوربا –إلى أن تحقيق العالقات البولندية 

 الشرقية والغربية، انطالق لفتح آفاق التعاون السياسي واالقتصادي بين دول أوربا

  )٤٥(.للتخفيف من حدة االنقسام في القارة األوربية

وعقب مفاوضات طويلة وشاقة بين بولندا وألمانيا االتحادية،اختتمت  

 )١٩٧٠(تشرين الثاني عام) ١٨(بتوصل الطرفان إلى إبرام اتفاقية وارسو في

نيس الغربي -نصت على اعتراف حكومة ألمانيا االتحادية بأن خط نهري االودر

ومهدت الطريق لبدء صفحة جديدة من العالقات  يمثل الحدود الغربية لبولندا ،

  )٤٦(.الدبلوماسية بين البلدين
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بادرت وزارة الخارجية األمريكية إلى عقد مؤتمر  وفي اليوم نفسه، 

صحفي،أعلنت فيه ترحيب الواليات المتحدة األمريكية إلبرام بولندا وألمانيا 

تفاقية وارسو بشأن تحسين العالقات السياسية، لما لها من أهمية في االتحادية ال

كما نوهت فيه،أن هذه االتفاقية .القضاء على مصادر التوتر في القارة األوربية

جاءت نتيجة للتشاور بين ألمانيا االتحادية والدول الغربية الثالث واالتحاد 

وهذا إشارة .ستقبل ألمانياالسوفييتي الذين يتقاسمون المسؤوليات بشأن تحديد م

واضحة إلى أن الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي وبريطانيا وفرنسا ال 

زالوا يتمتعون بحقوقهم القانونية بمسألة البت النهائي في رسم حدود بولندا مع 

   )٤٧(.ألمانيا وعقد معاهدة صلح مع األخيرة

األمريكية بمشاركة بريطانيا وفرنسا  وفي الشأن ذاته،بعثت الواليات المتحدة 

رداً  )١٩٧٠(تشرين الثاني عام) ١٩(مذكرة موحدة إلى حكومة ألمانيا االتحادية في

على مذكرة بعثتها لهم،أكدوا فيها أنهم يتفقون مع موقف حكومة ألمانيا االتحادية 

ع لن وال يمكن أن تؤثر على حقوق ومسؤوليات الدول األرب:((بأن اتفاقية وارسو

وفقاً لما تم االتفاق عليه بين الحلفاء وقت الحرب العالمية الثانية  ))بشأن ألمانيا

  )٤٨(.وبعدها

لقد كانت اتفاقية وارسو فاتحة عهد جديد في العالقات السياسية ليس بين  

بولندا وألمانيا االتحادية فحسب،بل فتحت آفاق التعاون السياسي واالقتصادي بين 

وهذا .مريكية وبولندا بعد ازالة عقبة كانت تقف في هذا الطريقالواليات المتحدة األ

ما دفع الواليات المتحدة األمريكية لالهتمام ببعض التطورات الداخلية في بولندا 

وما تؤول إليه من نتائج،ألهميتها في المضي قدماً في تحقيق أهداف السياسة 

  . الخارجية األمريكية تجاه هذا البلد 

  

  



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٣٩ 

  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 

من االحداث الداخلية في بولندا عام  األمريكيةت المتحدة موقف الواليا

١٩٧٠   

كانون األول عام ) ١٦(بعثت السفارة األمريكية في بولندا برقية في

أبلغت فيها،أن موجة من المظاهرات الشعبية اجتاحت المدن البولندية منذ  ،)١٩٧٠(

المواد كانون األول بسبب قرار الحكومة البولندية برفع أسعار  )١٣(يوم

وسرعان ما انتشرت إلى  ، Gdanskفبدأت المظاهرات في مدينة غدانسك.الغذائية

 )٤٩(وهتف المتظاهرون بسقوط الزعيم البولندي جومولكا.بقية المدن األخرى

.Gomulka  ورافق هذه المظاهرات اضطرابات وأعمال شغب،تمثلت في مهاجمة

نيران في عدد من المباني مقرات الحزب الشيوعي البولندي المحلية،وإضرام ال

وآلت هذه األحداث .فانقطعت خطوط الهاتف وحركة النقل بالسكك الحديد.الحكومية

جريح  )٣٠٠(إلى وقوع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات األمن أدت إلى سقوط 

وبادرت الحكومة البولندية إلى فرض حظر التجوال  .وعدد غير معلوم من القتلى

وانزلت قوات الجيش والشرطة لحراسة .الضطراباتفي المدن التي شهدت ا

   )٥٠(.الشوارع ومقرات الحزب الشيوعي والدوائر الحكومية

كما أوضحت السفارة األمريكية في بولندا،أن المظاهرات وأعمال الشغب 

على الرغم من أنها لم تجلب منافع مادية كبيرة للشعب البولندي إال أنها تعطي 

وتكشف عن مدى انعدام الثقة بين . سياسي الحاكم في البالدداللة على سوء النظام ال

   )٥١(.الشعب وحكومته

وعلى اثر ذلك،عقد مجلس األمن القومي األمريكي برئاسة كيسنجر اجتماع  

تطور األوضاع الداخلية في  ناقش فيه، )١٩٧٠(كانون األول عام)١٨(في

لندية واتخاذ الحكومة وخاصة ما يتعلق بانتشار المظاهرات في المدن البو.بولندا

أجراءات بشأن فرض حظر التجوال ووضع القوات المسلحة البولندية في حالة 

كما ناقش االجتماع وضع .تأهب لقمع أي حركات شغب تنجم عن تلك المظاهرات

وخلص االجتماع  .القوات المسلحة السوفييتية المتمركزة على األراضي البولندية



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

  عبادي احمد عبادي.د.م

١٤٠ 

ألمريكي كيسنجر قراراً بتشكيل فريق عمل برئاسة بأتخاذ مستشار االمن القومي ا

 Martin J. Hillenbrandمساعد وزير الخارجية األمريكي مارتن جي هيلنبراد 

ممثلين عن وزارة الدفاع ووكالة المخابرات األمريكية ورئاسة األركان المشتركة و

لة من لتحديد سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه حا العداد دراسة شاملة،

  : حاالت الطوارئ اآلتية

  . الحد من أعمال الشغب في بولندا دون استخدام القوات المسلحة البولندية " : أوال

  . قمع أعمال الشغب بأستخدام القوات المسلحة البولندية : ثانياً 

   )٥٢(.تدخل القوات المسلحة السوفييتية في قمع المظاهرات البولندية: ثالثاً 

ر بضرورة تحليل اآلثار السياسية التي يمكن أن تنجم عن كما أوصى كيسنج

 .كل حالة من حاالت الطوارئ على السياسة الخارجية األمريكية ومصالحها

وينبغي أن تطلع الدراسة في تحديد طبيعة وتوقيت الخطوات التي تتخذها الواليات 

ام الحكومة المتحدة األمريكية إلظهار عدم موافقتها على التدخل السوفييتي أو قي

   )٥٣(.البولندية في اتخاذ تدابير قمعية ضد المتظاهرين

وقد وضع فريق العمل دراسة شاملة عن اإلجراءات السياسية واألقتصادية 

التي ينبغي على الواليات المتحدة األمريكية أتباعها تجاه تطور األحداث الداخلية 

ها إلى اتخاذ موقف إذ حوت الدراسة توضيح جملة من األسباب تدعو.في بولندا

   -:واضح تجاه التطورات الداخلية في بولندا يأتي في مقدمتها 

أن العالقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين األمريكي والبولندي بوجود عدد " : أوال

ماليين ) ١٠- ٧(كبير من الشعب األمريكي من أصول بولندية تتراوح ما بين 

ن وان نفذت من القوات المسلحة فأن أي عملية قمع ضد المتظاهري.نسمة

  . البولندية،ينبغي على الواليات المتحدة األمريكية أن ال تتجاهل مثل هذه األجراءات



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٤١ 

  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 

أن الواليات المتحدة األمريكية بوصفها قوة عالمية كبرى ولديها مصالح : ثانياً 

لحة سياسية وإستراتيجية في أوربا،ال يمكن آن تتجاهل احتمال استخدام القوات المس

  . السوفييتية ضد السكان في بولندا

فأن هذا  وإذا ما استخدمت القوات المسلحة السوفييتية ضد الشعب البولندي،: ثالثاً

ويؤثر سلباً في أمكانية .العمل يترتب عليه وضع المفاوضات الثنائية في خطر شديد

وايجاد  مواصلة المحادثات بشأن التوصل الى اتفاق للحد من األسلحة االستراتيجية

حل سلمي للقضايا السياسية في أوربا الن هذا العمل سيرافقه أدانة شديدة للتدخل 

ولهذا السبب سيكون من مصلحة .السوفييتي في بولندا وتوقف المفاوضات الثنائية

ومنع االتحاد .الواليات المتحدة األمريكية ردع مثل هذا األجراء إذا كان ذلك ممكناً

  . قرار األوضاع في أوربا الوسطىالسوفييتي من زعزعة است

إن تدخل األتحاد السوفييتي العسكري في بولندا من شأنه أن يؤثر في : رابعاً 

ويؤدي إلى دعوة دول أوربا الغربية  .الموقف العسكري األمريكي في أوربا

للواليات المتحدة األمريكية إلصدار بيان يتعلق باإلعالن عن ألتزامها العسكري في 

المنطقة وزيادة جهود دول أوربا الغربية على الدفاع الذي يترتب عليه  الدفاع عن

   )٥٤(.زيادة درجة االعتماد على القوات العسكرية األمريكية 

وضع فريق العمل سلسلة من األجراءات التي ينبغي أن تضطلع بها  ولذلك،      

حالة من حاالت الواليات المتحدة األمريكية في ممارسة سياستها الخارجية تجاه كل 

  : الطوارئ اآلتية

  : قمع المظاهرات دون تدخل الجيش البولندي والسوفييتي" : أوال

ينبغي على الواليات المتحدة األمريكية في مثل هذه الحالة،عقد مؤتمر 

صحفي لإلدالء ببيان عن الرئيس األمريكي أو وزير الخارجية لمدة وجيزة،يوضح 

ومعبراً .ية ألصول االضطرابات الداخلية في بولندافيه،فهم واطالع اإلدارة األمريك

وبخاصة في الحاالت التي تكون فيها اشتباكات بين  عن أسفها لفقدان األرواح،



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

  عبادي احمد عبادي.د.م

١٤٢ 

قوات األمن والمتظاهرين نتيجة لألعمال التي يقوم بها بعضهم لرفع المظالم 

لمتحدة مع التأكيد على استعداد الواليات ا.السياسية واألقتصادية التي لحقت بهم

  )٥٥(. األمريكية على مواصلة الجهود لتحسين العالقات الثنائية

  :استخدام القوات المسلحة البولندية في قمع أعمال الشغب: ثانياً 

ينبغي على الواليات المتحدة األمريكية في هذه الحالة تبني سياسة خارجية  

  :تقوم على المحاور اآلتية

شنطن والتعبير له عن قلق اإلدارة األمريكية استدعاء السفير البولندي في وا –أ 

وفي .ازاء الخسائر في األرواح نتيجة لقمع الجيش لمظاهرات الشعب البولندي

الوقت نفسه،أصدار بيان من الرئيس األمريكي أو وزير الخارجية يشير إلى 

  . الغرض نفسه 

مريكية وبولندا إيقاف برامج التبادل التجاري والثقافي بين الواليات المتحدة األ –ب 

  . مع استمرار المساعدات اإلنسانية األمريكية في الجوانب الطبية والغذائية 

  . تعليق السفر من الواليات المتحدة األمريكية إلى بولندا –ج 

   )٥٦(.سحب السفير األمريكي في بولندا للتشاور –د 

أي بين تدخل القوات العسكرية ( ٣-٢بين حالة الطوارئ : ثالثاً 

  ): بولندية والسوفييتية ال

استدعاء السفير السوفييتي وأبالغه بشدة عن معارضة الواليات المتحدة  –أ 

 وفي الوقت نفسه، .األمريكية ألي أجراءات عقابية سوفييتية ضد الشعب البولندي

  . قيام الرئيس او وزير الخارجية بإلقاء خطاب يعبر عن الغرض نفسه 

الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي  استخدام الخط الساخن بين –ب 

  . للتعبير عن قلق اإلدارة األمريكية للحكومة السوفييتية 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٤٣ 

  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 

الحث على أتخاذ أجراءات وقائية في مجلس األمن الدولي بالدعوة الى جلسة  –ج 

   )٥٧(.طارئة لمناقشة األوضاع الداخلية في بولندا 

يتية لقمع االنتفاضة الشعبية في تدخل القوات المسلحة السوفي: رابعاً

    :بولندا

ينبغي على الواليات المتحدة األمريكية في مثل هذه الحالة،اتخاذ السياسة       

  : الخارجية اآلتية 

  . وقف مباشر ألية مفاوضات ثنائية جارية مع االتحاد السوفييتي  –أ 

يات المتحدة اتخاذ خطوات مثل أ و ب و ج  في أعاله والتي لم تكن الوال –ب 

  . األمريكية قد أقدمت عليها بشأن تطور األوضاع الداخلية في بولندا 

حظر الرحالت الجوية بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي  –ج 

  . وتقليل التبادل التجاري بين البلدين 

العسكرية  إصدار بيان علني يعبر عن إدانة الواليات المتحدة األمريكية لألعمال -د

  .السوفييتية في بولندا

  . سحب السفير االمريكي في موسكو للتشاور – ـه

التشاور مع دول اوربا الغربية التخاذ اجراءات مماثلة لتتزامن مع السياسة  –و 

  . الخارجية االمريكية

الدعوة الى عقد مجلس االمن الدولي بالتعاون مع دول اخرى لمناقشة قضية  –ز 

  . تي في بولنداالتدخل السوفيي



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

  عبادي احمد عبادي.د.م

١٤٤ 

تجنب التهديد باستخدام القوة العسكرية ولكن النظر في ما يمكن أن يفترض  –ح 

القيام به في مثل هذه الحالة من وضع القيادة العامة لحلف شمال األطلسي في حالة 

   )٥٨(.تأهب لمواجهة أي حالة طارئة 

عيم وعلى أية حال،أدت المظاهرات الشعبية في بولندا إلى اضطرار الز

البولندي جومولكا إلى االستقالة من منصب األمين العام للحزب الشيوعي البولندي 

وخلفه في منصبه ادوارد ، )١٩٧٠(كانون األول عام) ٢٠(الموحد في

الذي بادر على الفور إلى تهدئة الشعب البولندي . Gierek Edward)٥٩(جيريك

في الخطة األقتصادية التي  وإعادة النظر.بإلقاء خطاب أعلن فيه،رفع أجور العمال

تتبناها الحكومة لمواجهة الصعوبات االقتصادية في البالد ورفع مستوى معيشة 

  )٦٠(.الشعب البولندي

راقبت الواليات المتحدة األمريكية عن كثب التغيير في القيادة السياسية في 

مريكي في ووجدت فيه مجاالً كبيراً للمناورة السياسية في تدعيم النفوذ األ.بولندا

البالد وتحقيق أهداف السياسة الخارجية األمريكية في فك ارتباط بولندا باألتحاد 

السوفييتي الذي يترتب عليه تمزيق حلف وارسو الذي يمثل تهديداً خطيراً لألمن 

إذ كانت وجهة النظر األمريكية ترى أن الزعيم البولندي جيريك .القومي األمريكي

وهذا سيجعل منه اقل .من الزعيم البولندي السابق جومولكايحمل شعوراً قومياً أكثر 

ميالً لالعتماد بشكل كبير على األتحاد السوفييتي وتوجهه نحو الواليات المتحدة 

األمريكية ودول أوربا الغربية وذلك ألسباب تتعلق بضغط المصالح القومية 

التكنولوجيا البولندية اليجاد حل للمشكالت األقتصادية عن طريق االنتفاع من 

الغربية في رفع األقتصاد البولندي من خالل عمليات التبادل الصناعي والتجاري 

وان توصل بولندا مؤخراً إلى توقيع اتفاقية وارسو مع .مع هذه الدول من جهة

فأنها قد أزالت  ألمانيا األتحادية بشأن تسوية حدودها الغربية وحماية أمنها القومي،

  )٦١(.ية البولندية لالتحاد السوفييتي من جهة أخرىمصدراً من مصادر التبع



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٤٥ 

  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 

كما أدركت الواليات المتحدة األمريكية أن األحداث األخيرة التي شهدتها 

فرضت على دول أوربا الشرقية  ))شاذة((أثبتت بأن هناك أوضاع سياسية .بولندا

يمكن  وان الهيمنة السوفييتية على هذه المنطقة ال.بالقوة من االتحاد السوفييتي

وسواء كان عاجالً أم آجال فأن هذه الدول ستشهد حركات .الدفاع عنها إال بالقوة

وطنية ضد هذه األوضاع في محاولة لتغييرها وإقامة الحكم الوطني المستقل في 

ولذا قررت الواليات المتحدة األمريكية مواصلة تنفيذ سياستها الخارجية )٦٢(.بلدانهم

واالقتصادية مع بولندا وأخذت هذه السياسة الخارجية  في تقوية عالقاتها السياسية

منهجاً جديداً اتصف بتبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين البلدين،وتوثيق التعاون 

  . األقتصادي والعلمي

   -:ونتائجها )  ١٩٧٢(زيارة نكسون الى بولندا عام 

 .ا بعامةسعت الواليات المتحدة األمريكية عقب التطورات السياسية في أورب

إلى مواصلة سياستها الخارجية  والتطورات السياسية الداخلية في بولندا بخاصة،

لتحسين العالقات بين الغرب  في تنمية العالقات السياسية واألقتصادية الثنائية،

والشرق،والقضاء على مصادر التوتر و األزمات، والبحث عن حلول سلمية 

وكانت أول خطوة في .ن والسالم في العالمللمشكالت الدولية التي تعكر صفو األم

    آب عام)١٣(هذا االتجاه هو أقدام الرئيس األمريكي نكسون على اتخاذ قرار في

منح بموجبه خمس تراخيص تصدير تكنولوجيا  التحفيز النفطي ومعدات ) ١٩٧١(

 ورفع,وآالت الحفر األمريكية إلى بولندا لمساعدة األخيرة في عملية استخراج النفط

  ) ٦٣(.مستوى اإلنتاج لتحسين األقتصاد البولندي

وكان هدف الرئيس األمريكي نكسون من اتخاذ هذا القرار يكمن في أن 

يكون نقطة انطالق نحو بناء أساس متين للعالقات التجارية بين الدولتين لتعزيز 

وير المصالح الثنائية بزيادة اعتماد بولندا على الواليات المتحدة األمريكية في تط

األمر الذي يترتب عليه التقليل من .اقتصادها بما يخدم المصالح القومية البولندية



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

  عبادي احمد عبادي.د.م

١٤٦ 

وهذا من شأنه ان يمنح اإلدارة األمريكية فرصة .اعتمادها على االتحاد السوفييتي

   )٦٤(.جيدة لتوسيع نفوذها السياسي واالقتصادي في بولندا في المستقبل وقتذاك

مريكية أن تحسين العالقات السياسية كما رأت الواليات المتحدة األ

واالقتصادية يمكن أن يستخدم كوسيلة في دفع الحكومة البولندية للتقليل من الدعاية 

المعادية للواليات المتحدة األمريكية بوصفها قوة استعمارية كبرى،تسعى للهيمنة 

عمل بحرية في وإتاحة الفرصة أمام البرامج الثقافية والعلمية األمريكية لل.على العالم

البالد بهدف نشر الثقافة األمريكية بين صفوف الشعب البولندي لتأليب األخير على 

وهذا .النظام السياسي القائم في البالد  بهدف تغييره وإنهاء النفوذ السوفييتي فيه

  )٦٥(.يشكل واحداً من األهداف الرئيسة للسياسة الخارجية األمريكية

األمريكية استخدام تطوير العالقات االقتصادية  كما ارتأت الواليات المتحدة

للحصول على أهداف سياسية ومنها إنهاء التوترات والبحث عن حلول سلمية 

للمشكالت الدولية وبخاصة انهاء حرب فيتنام التي كانت تشغل بال اإلدارة 

األمريكية كثيراً وتولي أهمية كبيرة في سبيل غلق ملف هذه الحرب وسحب الجنود 

اذ اعتقدت اإلدارة األمريكية أن تقديم المغريات التجارية .ريكان من هناكاألم

لبولندا من شأنه ان يسهم في التقليل من مساعداتها العسكرية واالقتصادية لفيتنام 

ودفع الحكومة البولندية للمشاركة في المساعي الدولية النهاء القتال الدائر  .الشمالية

يصب في مصلحة الواليات المتحدة في جنوب شرق آسيا األمر الذي 

السيما أن األخيرة تنظر إلى بناء العالقات االقتصادية مع بولندا ليس )٦٦(.األمريكية

من منظار العمل التجاري واالقتصادي البحت فحسب،وإنما بوصفه عمالً سياسياً 

ألنشاء عالقات دولية قائمة على المصالح األقتصادية المشتركة ووسائل مغرية 

من الصعوبة بمكان التخلي عنها السيما مع الوضع االقتصادي البولندي  يكون

   )٦٧(.وحاجتها الماسة للتكنولوجيا األمريكية للنهوض األقتصادي في البالد

ولعل ما يؤكد ما تقدم،هو تحقيق الواليات المتحدة األمريكية من هذا القرار 

ومة البولندية في أظهار تمثل في مبادرة الحك.بعض ما كانت تصبو إليه من أهداف
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  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 

تجلى هذا في قيام بولندا في خفض مستوى .لتحسين العالقات الثنائية حسن نيتها،

والدعوة إليجاد حل سياسي سلمي للنزاع هناك وتجنب .مساعداتها لفيتنام الشمالية

والسماح في عرض األفالم والمعارض  .انتقاد الواليات المتحدة األمريكية

  )٦٨(.أنحاء البالداألمريكية في مختلف 

كما التقى الزعيم البولندي جيريك بالسفير األمريكي في وارسو ستوسيل  

لقرار الرئيس  ))غاية االمتنان((عبر له عن)١٩٧١(تشرين الثاني عام ) ٨(في

األمريكي نكسون بمنح تراخيص بيع معدات الحفر النفطية األمريكية معرباً عن 

سياسية واألقتصادية مع الواليات المتحدة رغبة بولندا في توسيع عالقاتها ال

األمريكية مشيراً إلى ان الروابط التاريخية والتقاليد العظيمة المشتركة بين الشعبين 

األمريكي والبولندي يمكن أن تسهم في بناء عالقات جيدة بين البلدين في المستقبل 

   )٦٩(.وقتذاك 

متحدة األمريكية واالتحاد ونظراً لتطور العالقات السياسية بين الواليات ال

 .)٧٠(السوفييتي وبخاصة األتفاق على لقاء قمة بين رؤوساء الدولتين العظميين

ورغبة بولندا في استغالل أجواء الوفاق الدولي في تحقيق مصالحها القومية 

ولذا ابلغ السفير البولندي في واشنطن ميشلوسكي نظيره األمريكي في  .الخاصة

بأن قيام نكسون بزيارة إلى وارسو ) ١٩٧١(الثاني عام تشرين ) ١٧(وارسو في

كما طرحت .عقب زيارة موسكو ستكون موضع ترحيب من الحكومة البولندية

السفارة البولندية في واشنطن االستفسار نفسه على موظفي وزارة الخارجية 

األمريكية فيما اذا كان الرئيس األمريكي نكسون قد يتوقف في محطات أخرى قبل 

ولكن وزارة الخارجية األمريكية لم تعط أي .بعد زيارة موسكو المرتقبةأو 

   )٧١(.تصريحات بشأن هذا الموضوع سواء في القبول أو الرفض

غير ان بولندا لم تكتف في هذا االمر فحسب،بل قررت طرح مسألة زيارة 

إذ استدعى وزير الخارجية البولندي  .نكسون إلى وارسو رسمياً وعلى مستوى عال

السفير األمريكي في وارسو ستوسيل   Stefan Olszowskiستيفان اولزوفسكي 



                                                                      

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونالحادي والعدد  

  عبادي احمد عبادي.د.م

١٤٨ 

في معرفة ما إذا  ))المصلحة الرسمية(( وعبر له عن) ١٩٧٢( اذار عام) ٢٠(في 

كان هناك رغبة من جانب الرئيس األمريكي نكسون للتوقف في وارسو في طريق 

     ولقائه بالقادة عودته من موسكو عقب انتهاء زيارته المزمع قيامه بها 

  )٧٢(.السوفييت ؟

ومما يالحظ على الدعوة البولندية أنها ركزت أن تكون زيارة نكسون عقب       

وهذا يعني عدم رغبة القيادة البولندية .انتهاء لقاء القمة المزمع عقده في موسكو

فضالً عن أن هذه الدعوة جاءت . أثارت استياء الزعماء السوفييت من جهة 

سيق بين الحكومتين البولندية والسوفييتية وفقاً لروابط التحالف االستراتيجي بالتن

كما يالحظ أن بولندا لم تود ممارسة ضغطاً كبيراً على  .بينهما من جهة أخرى

اإلدارة األمريكية في مسألة زيارة نكسون واكتفت باإلشارة إلى ترحيبها لهذه 

في ظل أجواء الوفاق الدولي في تطبيع  الزيارة،لتسهم في تعزيز العالقات الثنائية

األمر .العالقات السياسية بين الشرق والغرب،وزيادة التعاون األقتصادي بينهما

الذي يمثل غاية الحكومة البولندية في الحصول على التكنولوجيا األمريكية في 

  . تحسين مستوى االقتصاد البولندي 

ووجدت .يات المتحدة األمريكيةحظيت الدعوة البولندية بعناية كبيرة من الوال

أنها تقدم فرصة سانحة الحراز أهداف السياسة الخارجية األمريكية في تمزيق 

إذ رأت اإلدارة األمريكية ان قبول الدعوة .التحالف بين االتحاد السوفييتي وبولندا

البولندية من شأنه ان ينقل صورة عن عزم الواليات المتحدة األمريكية في التعامل 

ويمنح االطمئنان بأن ما تؤول اليه قمة .بولندا على أنها دولة مستقلة وذات سيادةمع 

موسكو المرتقبة من نتائج ال يعني أن الواليات المتحدة األمريكية تقبل الهيمنة 

  )٧٣(.السوفييتية في ذلك الجزء من العالم

نظرت اإلدارة األمريكية إلى زيارة نكسون إلى وارسو .ومن جانب آخر 

ها ذات اهمية كبيرة في عكس صورة ايجابية عن إعطاء الرئيس األمريكي بأن

نكسون اهتمام خاص إلى بولندا بحكم الروابط االجتماعية بين الشعبين األمريكي 
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األمر الذي يولد شعور مرض من جانب الشعب األمريكي من ذوي .والبولندي

حملة إعادة انتخاب األصول البولندية يمكن استغالله واستثماره في النجاح في 

نكسون رئيساً مرة ثانية للبالد في االنتخابات الرئاسية األمريكية في تشرين الثاني 

بل أن أنصار الرئيس األمريكي نكسون بدأوا بوضع الخطط  ).١٩٧٢(عام

واالستعدادات الالزمة لالستفادة من زيارة نكسون إلى بولندا في الحملة الدعائية 

للبالد في الواليات األمريكية التي تتواجد فيها كثافة سكانية  إلعادة انتخابه رئيساً

  .)٧٤(.ذات أصول بولندية

أثار الرئيس األمريكي نكسون زيارته المرتقبة إلى بولندا في .ومن اجل ذلك

) ١٩٧٢( آذار عام) ٣٠(اجتماع مع مستشاره لألمن القومي األمريكي كيسنجر في 

السفير السوفييتي في واشنطن اناتولي وطلب منه ، مناقشة هذه المسألة مع 

لكي ال تؤد إلى سوء فهم مع االتحاد السوفييتي قد   Anatoliy Dobryninدوبرنين

يؤثر سلباً على أجواء لقاء القمة المرتقب مع الزعماء السوفييت في التوصل إلى 

نتائج ايجابية بشأن تحسين العالقات السياسية ومعالجة القضايا الدولية بالطرق 

  )٧٥(.السلمية ألنهاء التوترات واألزمات في مختلف مناطق العالم 

عقد مستشار االمن القومي األمريكي كيسنجر أجتماع غداء .وفي اليوم نفسه 

مع السفير السوفييتي دوبرنين، طرح فيه،إمكانية زيارة نكسون إلى بولندا بعد 

كية قد تلقت دعوة رسمية انتهاء لقاء القمة في موسكو مشيراً إلى أن اإلدارة األمري

في عام االنتخابات )) الصعب جداً((وانه من .من الحكومة البولندية في هذا الشأن

وأكد أن هذه الزيارة ليس الهدف منها احراج .الرئاسية رفض مثل هذه الدعوة

األتحاد السوفييتي، وخلق صعوبات سياسية له في تلك المنطقة بقدر ما تهدف الى 

منوهاً  )٧٦(.لسياسية بين دول المنطقة والواليات المتحدة األمريكيةتطبيع العالقات ا

إلى أن السياسة الخارجية األمريكية تنطلق من مبدأ االعتراف بمصالح الدولتين 

أننا ال نريد التدخل الثارة المخاوف  االساسية :((وضاف قائالً.العظميين في أوربا

  . )٧٧()).لبعضهم البعض
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نين أن الواليات المتحدة األمريكية ليست بحاجة كما أبلغ كيسنجر دوبر

 .للطلب من االتحاد السوفييتي للذهاب إلى بولندا ألنها دولة مستقلة وذات سيادة

االهتمام الخاص من الرئيس األمريكي نكسون لمعرفة ((ولكنه محاولة للتعبير عن

هذا هو الشئ :((لهفأجابه دوبرنين بأن هذا العمل مثاالً لحسن النوايا بقو )).رد فعلكم

وقال بان االتحاد السوفييتي لن يعترض على مثل هذه  )).األكثر سخاء سمعت

الزيارة ولكن من شأنه أن يترك انطباعاً حسناً للقيادة السوفييتية إذا ما استطاعت 

اإلدارة األمريكية تأجيل قرارها حتى وقت الحصول على الرد الرسمي من 

  .)٧٨(.الحكومة السوفييتية

ن تأخر رد االتحاد السوفييتي في بيان موقفه الرسمي من زيارة نكسون ولك

إلى بولندا،لم يثن الواليات المتحدة األمريكية من المضي قدماً في قرارها بشأن 

ولذا ابلغ السفير األمريكي في وارسو ستوسيل نائب وزير .قبول الدعوة البولندية

عن قرار )١٩٧٢(يسان عام ن) ٥(في Spasowskالخارجية البولندي سباسوفسك 

الرئيس األمريكي نكسون قبول دعوة الحكومة البولندية معرباً عن تقديره لها،لما 

كما .ستسنح عنها من فرصة جيدة لزيارة بولندا، وتبادل وجهات النظر مع قادتها

أوضح ستوسيل لسباسوفسك عن موعد الزيارة باإلشارة إلى أن نكسون سيصل إلى 

ساعة مباشرة إلى  )٢٤(ايار والخروج بعد)٣١(تصف يوممدينة وارسو في من

  . وهذا يعني أن مدة الزيارة هي يوم واحد فقط  )٧٩(.الواليات المتحدة األمريكية

اجتمع الرئيس األمريكي نكسون بالسفير البولندي الجديد  وفي الشأن ذاته،

وناقش  )١٩٧٢(نيسان عام )١٧(في Trampczynskiفي واشنطن ترامبزينسكي 

معه زيارته المرتقبة إلى وارسو،معرباً عن رغبة الواليات المتحدة األمريكية في 

منوهاً إلى انه بالرغم من وجود اختالفات بين . بناء عالقات جيدة مع بولندا

الدولتين في النظام السياسي والمواقف الدولية بشأن القضايا الدولية إال أن 

وهو وجود عدد كبير من  ))اسبب اللتماس عالقات طيبة مع بولند((هناك
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وان قيامه بهذه الزيارة هو لتكون بمثابة واحدة من  .األمريكيين من أصول بولندية

   )٨٠(.الزيارات التي تظهر عالقات الصداقة بين الشعبين األمريكي والبولندي

كما أوضح نكسون الى ترامبزينسكي بأنه على الرغم من االختالف بين  

ريكية وبولندا بشأن المواقف الدولية بشأن بعض القضايا في الواليات المتحدة األم

إال أنه من الضرورة بمكان بذل المزيد من الجهود الممكنة  مناطق من العالم،

الذي يتأتى من خالل احترام الدول بعضها  للعثور على مجاالت لألتفاق،

تحقق ومراعاة الحق في حرية كل دولة في ممارسة سياسة خارجية مستقلة .البعض

وفي الوقت نفسه،تلعب دور مهم للمشاركة والتعاون مع .مصالحها القومية الخاصة

الدول األخرى للتقارب بين الشرق والغرب للتقليل من حدة التوترات والتوصل إلى 

تسوية سلمية للمشكالت الدولية في شتى المناطق لتحقيق األمن والسالم 

  )٨١(.للدولتين

كتب مستشار األمن .كي نكسون إلى بولنداوقبيل زيارة الرئيس األمري 

، حدد فيها )١٩٧٢(ايار عام)٣١(القومي األمريكي كيسنجر مذكرة إلى نكسون في

وبخاصة ما يتعلق  .الخطوط العامة للسياسة الخارجية األمريكية تجاه بولندا

 بالمناقشات التي سيجريها مع القادة البولنديين أبان زيارته للبالد،إذ ابتدأ كيسنجر

الفائدة ((مذكرته باإلشارة الى أهداف بولندا من الزيارة في أنها تكمن في تقديم

بإعطاء بولندا تقدير خاص بوصفها دولة مهمة في أوربا  ))النفسية والسياسية

وتحقيق المزيد من االعتراف في حدودها الغربية لما لها من اهمية في .الشرقية

لرغبة في الحصول على التكنولوجيا فضالً عن ا.حماية األمن القومي البولندي

   )٨٢(.األمريكية في دعم االقتصاد البولندي والتغلب على المشكالت الداخلية

في حين حدد كيسنجر في مذكرته هدف السياسة الخارجية األمريكية من 

الزيارة في انه يتأتى من خالل إعطاء مضمون عن تصميم الواليات المتحدة 

قات مع بولندا بوصفها دولة ذات سيادة مستقلة بالتأكيد األمريكية في إقامة العال

على االهتمام في تعميق العالقات الثنائية واالستعداد ألبرام األتفاقية القنصلية بشأن 
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ودعوة قادة بولندا لزيارة الواليات المتحدة .توسيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين

قيد عالقاتها مع االتحاد في تععدم اظهار النية  وفي الوقت نفسه، .األمريكية

وهنا،أشار كيسنجر على نكسون . السوفييتي أو أثارة شكوك األخير بشكل مفرط

بضرورة أن يكون على استعداد لعرض تقييمه لقمة موسكو مع الزعيم البولندي 

جيريك في السعي الى تحقيق الوفاق بين القوتين العظميين ومساعدة جميع الدول 

كد عليه بضرورة إضافة نقطة حساسة تكون لها تأثير على وأ .للعيش في أمان اكبر

موقف جيريك هو التأكيد ان سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية قائمة 

على أساس منح الدول الصغيرة حقها في تحقيق تطلعاتها القومية الخاصة،والحفاظ 

ارة األمريكية تحاول وهذا فيه إشارة إلى أن اإلد )٨٣(.على هويتهم الوطنية المستقلة

إبداء وجهة نظر مفادها أن تتعامل مع الدول األخرى على أساس المساواة واحترام 

السيادة الوطنية واالستقالل في الشؤون الخارجية بعيداً عن مناطق النفوذ والتكتالت 

 .التي نجمت عن الحرب الباردة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد السوفييتي

حاولة تهدف إلى حث بولندا في تبني سياسة خارجية مستقلة عن االتحاد وهو م

الذي يترتب عليه فك ارتباطها .السوفييتي تحقق المصالح القومية البولندية البحتة

  . الوثيق معه، الذي يصب في صالح الواليات المتحدة األمريكية وأهدافها

ون أن الحكومة أما بشأن حدود بولندا الغربية فقد أوضح كيسنجر لنكس

البولندية ستسعى خالل زيارته النتزاع تصريح واضح بشأن حدودها الغربية مع 

منوهاً إلى أن الواليات المتحدة األمريكية التستطيع القيام بذلك .ألمانيا الديمقراطية

رسمياً الن من شأنه أن يخل بحقوق الواليات المتحدة األمريكية والدول الكبرى 

ولذا أوصى كيسنجر نكسون باعتماد بيان مشترك .بألمانيا ككل الثالث فيما يتعلق

وأضاف بأنه إذا )).حرمة الحدود((يتماشى مع لغة بيان موسكو في اإلشارة إلى مبدأ

فانه البد من  ما تعرضت للضغط من الزعماء البولنديين إلصدار إعالن صريح،

غربية اليمكن أن شرح هذه المسألة بان إعطاء تأييد صريح بشأن حدود بولندا ال

يحدث مالم تكن طرفاً في اتفاقية بشأن رسم الحدود المعنية وحتى تصبح طرفاً في 

وهذا يعني تمسك الواليات المتحدة األمريكية في .تسوية سلمية للقضية األلمانية
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الحفاظ على المصالح في ألمانيا من خالل التأكيد على استمرار مسؤولياتها القانونية 

   )٨٤(.رى الثالث في تعزيز مستقبل ألمانيا وحدودها مع الدول األخرىمع الدول الكب

  ايار عام)٣١(وصل الرئيس األمريكي نكسون إلى وارسو في منتصف يوم

ناقش فيه  عقد اجتماع مع الزعيم البولندي جيريك، وفي اليوم التالي، )٨٥().١٩٧٢(

قات السياسية جملة من القضايا السياسية المهمة التي تتعلق بتطور العال

اذ افتتح جيريك .واالقتصادية الثنائية والعالقات الدولية ذات االهتمام المشترك

 ))الصداقة((الحديث باألعالن عن أهمية زيارة نكسون إلى بولندا في تنمية عالقات

وفتح آفاق التعاون األقتصادي والعلمي .التقليدية بين الشعبين األمريكي والبولندي

  )٨٦(.بين البلدين

كما أعرب جيريك إلى نكسون عن أهداف السياسة الخارجية البولندية  

مؤكداً على األهمية .ترمي إلى خلق بيئة دولية، تساعد األمن والسالم في العالم

التاريخية للقاء القمة بين نكسون والزعماء السوفييت في موسكو لتحقيق المصالحة 

ية للمشكالت الدولية للقضاء السياسية بين الشرق والغرب والبحث عن حلول سلم

وأضاف بان مساعي بولندا في  .على مصادر التوتر وإحالل األمن والسلم الدوليين

تطبيع عالقاتها السياسية مع ألمانيا األتحادية بإبرام اتفاقية وارسو انما هي دليل 

اثبتت ((وأنها.على جهود الحكومة البولندية في استقرار األوضاع السياسية في أوربا

  )٨٧()).سالمة السياسة البولندية في السعي من اجل السالم

بأنه يتفق مع ما طرحه من أهداف بشأن المساعي :(( فرد عليه نكسون قائالً 

مشيراً إلى أن زيارته إلى .الدولية المشتركة الستتباب األمن والسالم في أوربا

ات بشأن موسكو ووارسو بأنها لم تكن بهدف التوصل إلى إبرام بعض االتفاق

بل ان الهدف منها يكمن في .تحسين العالقات السياسية واالقتصادية فحسب

بينه وبين زعماء الدولتين في المستقبل وقتذاك،التي  ))العالقات الشخصية((تطوير

يمكن ان تساعد على خلق جو من التفاهم في هذه المرحلة،يسهم في التغلب على 

األمر الذي يترتب عليه خلق بيئة . لميةالمشكالت الدولية ومعالجتها بالطرق الس
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لبناء عالقات التعاون السياسي واألقتصادي والعلمي بين " دولية مناسبة تكون أساسا

   )٨٨()).دول أوربا الشرقية والغربية

وبشأن تطور العالقات السياسية بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

لقوتين العظميين،ابلغ جيريك نكسون إلى السوفييتي وأثرها في عالقات بولندا مع ا

أن بولندا تشترك في حلف دفاعي مع االتحاد السوفييتي الذي ساعدها على النهوض 

واعرب عن امل . أقتصادياً بعدما خلفته الحرب العالمية الثانية من دمار في البالد

كون بولندا في بناء عالقات جيدة مع جميع الدول مؤكداً على حرص بالده في أن ي

لها عالقات صداقة مع الواليات المتحدة األمريكية دون أن تكون عدو الي دولة 

وإنها تسعى  .فقال له نكسون بان الواليات المتحدة األمريكية تفهم هذا جيداً.أخرى

والتعاون مع بولندا من دون أي جهد الحراج  ))الصداقة الحقيقية((إلى بناء عالقات

   )٨٩(.مع الدول األخرىقادتها أو خلق الصعوبات لهم 

وقد اختتم نكسون األجتماع باأل فصاح عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في 

مؤكداً على أن السياسة الخارجية األمريكية تطمح الى إقامة . تحقيق هذه األهداف

وان الواليات المتحدة األمريكية لن .عالقات طيبة مع جميع الدول كبيرها وصغيرها

أية اتفاقات مع القوى العظمى األخرى تكون على حساب مصالح تقدم على أبرام 

ويبدو أن الرئيس األمريكي نكسون أراد بهذا القول بث روح  )٩٠(.الدول الصغيرة

االطمئنان لدى قادة بولندا خشية قلقهم من ما تمخض عن لقاء قمة موسكو من 

منطوية تحت اتفاقات بين القوتين العظميين قد تضر بمصالح الدول الصغيرة ال

  .لواءهما ومنها بولندا

 )١٩٧٢(وفي ختام زيارة نكسون إلى بولندا في األول من حزيران عام 

أعلن فيه الجانبان .صدر بيان مشترك عن الواليات المتحدة األمريكية وبولندا

واستعدادهما .دعمهما لخفض القوات العسكرية المتبادل للقوتين العظميتين في أوربا

د مؤتمر األمن والتعاون في أوربا للتقارب والتفاهم بين جميع للمشاركة في عق

كما أعرب الجانبان عن اهتمامهما المشترك في أبرام اتفاق بشأن  .الدول األوربية
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واستعدادهما للدخول .التعاون الشامل بين الدولتين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا

اون المشترك في مجاالت النقل في مفاوضات للتوصل الى اتفاقات ثنائية بشأن التع

   )٩١(.الجوي واالتصاالت

أن زيارة نكسون إلى بولندا كانت مناورة سياسية :ومما سبق يمكن القول 

السوفييتي عن طريق -من الواليات المتحدة األمريكية لتمزيق التحالف البولندي

األمريكية سحب بولندا عن االتحاد السوفييتي في التنويه إلى أن السياسة الخارجية 

تعمل على بناء عالقات متوازية وجيدة بين الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد 

وهذا يعني إن اإلدارة .وبين األولى وبولندا من جهة أخرى.السوفييتي من جهة

األمريكية تعمل على بناء عالقات منفردة مع كل دولة بدالً من مواجهتهم ككتلة 

ولذا نالحظ تأكيد نكسون على ضرورة أتباع .واحدة ذات أهداف ومصالح واحدة

كل دولة سياسة خارجية مستقلة تلبي طموحاتها بعيداً عن التكتالت واألحالف التي 

  . السوفييتي في أوربا –كانت نتيجة للصراع األمريكي 

ويمكن تلمس ما تقدم في التقارير التي بعثتها السفارة االمريكية في بولندا 

نديون من زيارة نكسون باإلشارة إلى أن هؤالء الزعماء عن موقف القادة البول

وعملت على تعزيز مكانة .شعروا باالرتياح من الزيارة وعدوها بأنها كانت ناجحة

وأنها كانت بمثابة .بالدهم وزادت من نفوذهم بين دول أوربا في الكتلة الشرقية

ونقطة البداية  بين الشعبين االمريكي والبولندي ))الصداقة القوية((التعبير عن

     لتحسين العالقات السياسية واالقتصادية بين الواليات المتحدة األمريكية 

  .)٩٢(. وبولندا

في  ))مستقلة((وأشارت التقارير إلى تطلع بولندا إلى أتباع سياسة خارجية

وان قيام الرئيس نكسون بإصدار بيان مشترك مع الزعيم .الشؤون األوربية

زعيم ((يدل على قبول الواليات المتحدة األمريكية على انه البولندي جيريك أنما

وان ما دار بينهما من محادثات بشأن القضايا الثنائية والقضايا الدولية  )).بولندا

 .ذات االهتمام المشترك إنما هي منفصلة عما حدث من مناقشات في قمة موسكو
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ن استقالل السياسة وان وجود االختالفات بين بيان موسكو ووارسو كان نابعاً م

  )٩٣(.الخارجية البولندية

كما أكدت التقارير انه على الرغم من انتفاع الزعيم البولندي جيريك من 

زيارة نكسون في تدعيم موقفه الداخلي في البالد إال أنها أثلجت قلوب المثقفين 

أي الجمعيات .للعناصر غير الحكومية ))فائدة ال بأس بها((وحققت .البولنديين

لحركات الوطنية التي تعول عليها الواليات المتحدة األمريكية في قلب األوضاع وا

   )٩٤(.السياسية الموجودة في بولندا ضمن أهدافها البعيدة المدى في هذه البالد

وبناء على ما اتفق عليه الرئيس األمريكي نكسون والزعيم البولندي جيريك 

ت المتحدة األمريكية وبولندا في دخلت الواليا.بشأن تنمية العالقات الثنائية

       تشرين األول عام) ٣١(مفاوضات اختتمت بنجاح في التوصل الى اتفاق في 

بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات ) ١٩٧٢(

كما تم االتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التجارة .العلمية بين البلدين

     تشرين الثاني عام ٨-٤يكية والبولندية خاضت محادثات مثمرة للمدة من األمر

نتج عنها،منح بولندا تسهيالت في عملية االستيراد والتصدير مع الواليات ) ١٩٧٢(

وتذليل العقبات امام حصول بولندا على القروض المالية من .المتحدة األمريكية

  )٩٥(.المصارف األمريكية

في الشهر ذاته على تأجيل الديون المستحقة على بولندا  كما اتفق الجانبان

إلى مدة أربع سنوات وبفائدة ) ١٩٧٤-١٩٧٣( للواليات المتحدة األمريكية لعامي

كما وافقت الواليات المتحدة االمريكية على مشروع %.٦سنوية تصل إلى حد 

بين  اتفاق تقدمت به بولندا بشأن التعاون األقتصادي والصناعي والتكنولوجي

  )٩٦(.البلدين

وهكذا،كانت زيارة نكسون إلى بولندا فاتحة عهد جديد في تاريخ العالقات  

والتي .السياسية واألقتصادية والعلمية بين الواليات المتحدة األمريكية وبولندا
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والتي كانت تتماشى في واقع .أسفرت عن أبرام العديد من االتفاقات في هذا المجال

سة الخارجية األمريكية في ترسيخ النفوذ األمريكي في بولندا األمر مع أهداف السيا

بغية ربطها بمصالح اقتصادية مشتركة تعمل على التقليل من اعتمادها على االتحاد 

  . وبالتالي سحبها بعيداً عن النفوذ السوفييتي .السوفييتي

وفي غضون ذلك،بعث الزعيم البولندي جيريك رسالة الى الرئيس نكسون 

هنأة فيها بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية  )١٩٧٢(تشرين الثاني عام ) ٨(في

وحوت الرسالة في .تشرين الثاني من العام نفسه )٥(بإعادة انتخابه رئيساً للبالد في

طياتها عن رغبة القيادة البولندية في تعميق العالقات الثنائية وتحقيق التعاون 

   )٩٧(.التي تؤثر على مصالح الدولتينالمشترك في معالجة القضايا الدولية 

        كانون األول عام ٤وقد رد نكسون على رسالته برسالة بعثها له في 

وأشار )).رسالة ودية ومدروسة((فيها على رسالته وعبر عنها بأنهاشكره  )١٩٧٢(

فيها إلى أهمية المحادثات التي أجراها مع جيريك أبان زيارته لوارسو مؤكداً على 

ووضعت الخطوات المفيدة في بناء العالقات الثنائية  ))مفيدة جداً((كانتأنها 

كما أعرب له عن أمله في أن تمارس بولندا دوراً مساعداً في األعداد .الجيدة

للمشاريع الدولية بشأن تعزيز األمن والتعاون في أوربا الستتباب االستقرار في 

وبخاصة المشاركة .صالح المشتركةوالتعاون في القضايا الدولية ذات الم .المنطقة

نحن نتطلع إلى :((وأضاف قائالً  .في المساعي الدولية في انهاء القتال في فيتنام

تعاونكم والمساعدة في المهمة الشاقة لحفظ السالم في تلك المنطقة ووقف أطالق 

وهذا دليل اخر على الهدف االخر من اهداف السياسة الخارجية  )٩٨()).النار

  . ة في تحسين عالقاتها السياسية واالقتصادية مع بولندااالمريكي

  : ) ١٩٧٤( زيارة جيريك إلى واشنطن عام 

شرعت بولندا عقب زيارة الرئيس األمريكي إلى وارسو في زيادة األهتمام  

ورأت  .في تحسين عالقاتها السياسية واالقتصادية مع الواليات المتحدة األمريكية
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واء الوفاق الدولي بين القوتين العظميين خير وسيلة الحكومة البولندية أن أج

ألستغاللها في كسب مصالح بولندا القومية بمباركة االتحاد السوفييتي وتأييده من 

واالنتفاع من األمكانيات األقتصادية والعلمية للواليات المتحدة األمريكية في  .جهة

  )٩٩(.بناء االقتصاد البولندي من جهة أخرى

بعث الزعيم البولندي رسالة إلى الرئيس األمريكي نكسون ومن اجل ذلك،

عبر فيها عن  –الذكرى السنوية لزيارته الى وارسو  -)١٩٧٣(ايار عام  )٢٩(في

البولندية منذ زيارته إلى  –ارتياحه عن التقدم الحاصل في العالقات األمريكية 

قدم في تنمية معرباً عن أمله في أحراز المزيد من الت.وارسو في العام الماضي

وإقامة عالقات التعاون  .مجاالت التعاون السياسي واالقتصادي بين البلدين

إلرساء  المشترك في حل المشكالت الدولية التي توليها الدولتين اهتمام مشترك،

أشار جيريك الى جهود بولندا  .وفي هذا الخصوص.دعائم األمن والسالم في العالم

قتال في فيتنام في الحد من المساعدات البولندية وما تبذله من مساعي ألنهاء ال

وحث األطراف المتنازعة للدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق .لفيتنام الشمالية

بشأن إنهاء الصراع الدائر في تلك المنطقة الذي يترتب عليه خلق بيئة دولية سلمية 

ة بين الشرق تساعد على تطبيع العالقات الدولي بعيدة عن التوترات واألزمات،

   )١٠٠(.والغرب

وكان جواب الرئيس األمريكي نكسون على رسالة جيريك في رسالة بعثها 

شاطره فيها الرأي بأن زيارته لبولندا في العام  )١٩٧٣(حزيران عام  )٢٠(له في

في العالقات الثنائية،مستشهداً بما تم أبرامه  ))تحسينات مهمة((الماضي قد أنتجت

سيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وزيادة التعاون االقتصادي من اتفاقات بشأن تو

واغرب نكسون عن أمله في احراز المزيد من التقدم الملموس في  .والعلمي بينهما

بل التعاون . البولندية ليس في تطور العالقات الثنائية فحسب –العالقات األمريكية 

  )١٠١(.المتحدة االمريكية وبولندا في حل القضايا الدولية التي تهم كل من الواليات
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عبر نكسون عن شكره لجهود بولندا في تحقيق السالم في فيتنام عن  وهنا،

طريق حث جميع األطراف على التفاوض وااللتزام بما يسفر عنه من اتفاق النهاء 

اذا كانت بولندا قادرة على بذل الجهد ولعب دور : ((وأضاف قائالً .القتال هناك

المهمة فانه سيكون لها الفضل ليس على الواليات المتحدة األمريكية النجاح هذه 

  )١٠٢()).بل على جميع شعوب العالم لمساهمتكم لتحقيق سالم دائم. فحسب 

وفي الشأن نفسه،التقى مستشار األمن القومي األمريكي كيسنجر بالسفير 

ناقش معه و) ١٩٧٣(تشرين الثاني عام )٢٩(البولندي في واشنطن ترامبزينسكي في

وأعرب السفير عن أمل الحكومة البولندية في تقديم  .سبل تعزيز العالقات الثنائية

الواليات المتحدة األمريكية دعوة رسمية للزعيم البولندي جيريك لزيارة واشنطن 

قبوله لمثل هذه الدعوة من في ضوء ما جاء في البيان المشترك في وارسو في 

خطوة أخرى في تدعيم العالقات السياسية  األمريكي لتكون بمثابةالرئيس 

  )١٠٣(.الثنائية

 )٢٢(عقد مجلس األمن القومي األمريكي أجتماع برئاسة كيسنجر في وعليه،

واتخذ المجلس قراراً قضى  .لمناقشة زيارة جيريك إلى واشنطن )١٩٧٤(شباط عام

المتحدة  بالموافقة على قيام الزعيم البولندي جيريك بزيارة رسمية الى الواليات

واقترح جدول زمني تتم فيه موافقة الرئيس األمريكي نكسون في أن .األمريكية

كما ).١٩٧٤(تشرين الثاني عام –تكون زيارة جيريك ضمن المدة من شهر ايلول 

وتحديد .أوصى المجلس على ضرورة وضع اإلجراءات الالزمة لنجاح هذه الزيارة

 .مناقشاته مع الزعيم البولندي جيريكالمحاور التي يطرحها الرئيس األمريكي في 

   )١٠٤(.وما يرافقها من بيانات مشتركة في نهاية الزيارة المرتقبة

كتب مستشار االمن . وفي أطار التحضير لزيارة جيريك الى واشنطن 

) ٨(في Ford )١٠٥(القومي األمريكي كيسنجر مذكرة إلى الرئيس األمريكي فورد

البيانات المشتركة بين الواليات المتحدة تضمنت ) ١٩٧٤( تشرين األول عام

التي سيوقعها فورد مع الزعيم البولندي جيريك أبان زيارته  األمريكية وبولندا،
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فقد حدد في البيان األول المبادئ األساسية التي تحكم العالقات السياسية . لواشنطن

نون الدولي الثنائية والتي تعتمد بالدرجة األساس على مبادئ األمم المتحدة والقا

وتتمثل في المساواة واحترام السيادة الوطنية واالمتناع عن استخدام القوة في 

  )١٠٦(.العالقات المتبادلة وعدم التدخل بالشؤون الداخلية واحترام حقوق اإلنسان

كما اكد كيسنجر على فورد على اهمية أبالغ جيريك عن تصميم الواليات  

بروح من التعاون ((تها السياسية مع بولنداالمتحدة األمريكية في تقوية عالقا

وإظهار رغبة اإلدارة األمريكية في تنسيق التعاون المشترك  )).واالحترام المتبادل

في معالجة القضايا الدولية التي توليها الواليات المتحدة االمريكية وبولندا أهتماماً 

  )١٠٧(.متزايداً

ات المتحدة األمريكية وبولندا في أما البيان الثاني فكان يتضمن اهتمام الوالي

والدعوة الى تنسيق .تطوير التعاون األقتصادي والصناعي والتكنولوجي بينهما

الجهود المشتركة الحراز المزيد من األشكال الجديدة من التعاون في مختلف 

  )١٠٨(.المجاالت التي تعود بالفائدة األقتصادية والعلمية لكٍل من البلدين

مذكرته الى فورد بالتنويه إلى أن كالً من البيانين  وأضاف كيسنجر في

يهدفان إلى توسيع النفوذ األمريكي في بولندا من خالل النجاح في تحسين العالقات 

أوصاه بضرورة أن و. وأنهما ذا أهمية كبيرة لبولنداالثنائية في مختلف المجاالت 

ة الواليات يغادر جيريك واشنطن وهو يحمل صورة ايجابية وواضحة عن مصلح

ككيان سياسي مستقل وشريك تجاري ((المتحدة األمريكية في التعامل مع بولندا

   )١٠٩()).محترم

تشرين األول  )٨(وصل الزعيم البولندي جيريك إلى واشنطن في وبالفعل،

وعقد اجتماع مع الرئيس األمريكي فورد ناقش فيه العالقات السياسية  ).١٩٧٤(عام

إذ افتتح فورد  .والقضايا الدولية ذات االهتمام المشترك .واألقتصادية الثنائية

االجتماع بالترحيب بجيريك لزيارته إلى واشنطن مشيراً إلى ما تحمله من أهمية 



                                                                       

  )٢٠١٦ كانون األول ( العشرونو الحادي العدد 
١٦١ 
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وتكون خطوة جديدة لإلسهام في تحقيق المزيد من .في زيادة التعاون بين البلدين

بتقديم شكره لفورد  فبادر جيريك.االتصاالت والتعاون المشترك في المستقبل وقتذاك

لدعوته لزيارة الواليات المتحدة االمريكية مؤكداً على انها دليل على وجود ارادة 

البولندية في ظل اجواء االنفراج في العالقات  –في تعميق العالقات االمريكية 

    )١١٠(.السياسية بين الشرق والغرب

همية كبيرة كما أوضح جيريك الى فورد أن زيارته واجتماعه معه،تحمل أ

بل ستعمل على وضع تدابير .البولندية فحسب-ليس في تنمية العالقات األمريكية

جديدة ومناسبة للمزيد من التقارب والتعاون على صعيد العالقات الثنائية والقضايا 

 ))المكانة السياسية((الدولية المهمة للدولتين والتي من شأنها أن تساعد على رفع 

مريكية وبولندا أمام دول العالم،وتفسح المجال أمام لعب دور للواليات المتحدة األ

متميز ومشترك في حل المشكالت الدولية بالطرق السلمية لتوفير بيئة دولية تنعم 

  )١١١(.بحالة من األمن والسالم

فقد أعرب جيريك .وبشأن تطور العالقات السياسية بين الشرق والغرب 

السوفييتية  –في العالقات األمريكية  عن ارتياح كبير وترحيب بالده للتحسن

وبخاصة ما توصال اليه من اتفاقات بشأن الحد من الصراع الدولي والحد من سباق 

التسلح النووي لما لها من أهمية كبيرة في منع قيام حرب عالمية جديدة وتساعد 

وتشجع على إقامة عالقات  التعاون السياسي  ))إخماد الحرب الباردة((على

  )١١٢(.ادي بين الشرق والغربواألقتص

كما بين جيريك لفورد أن زيارته لواشنطن كانت نتيجة لالنفراج في  

العالقات السياسية بين الشرق والغرب مؤكداً أن بالده تعلق أهمية كبيرة على هذه 

المرحلة لما تهيأ من أوضاع دولية،تعمل على تحقيق المصالح القومية البولندية 

مشيراً إلى أن االتحاد السوفييتي .يش العالم في امن وتعاونوالمشاركة في أن يع

وبولندا تبنت سياسة خارجية ترمي إلى تحقيق التعايش السلمي وانفراج في 

العالقات السياسية وتعاون في المجاالت االقتصادية والثقافية بين جميع الدول 
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اية في السياسة وأضاف بأن هذا األمر يمثل نقطة البد .األوربية في الشرق والغرب

وان يكون .الخارجية البولندية في تحسين عالقاتها مع الواليات المتحدة األمريكية

لألخيرة دور قيادي في توسيع عالقات التعاون بين الشرق والغرب من اجل تحقيق 

  )١١٣(.المصالحة السياسية واستتباب األمن والسالم في القارة األوربية

مية ما طرحه من قضايا بشأن العالقات الثنائية فأجابه فورد بالتأكيد على أه

وأشاد بدور الرئيس األمريكي السابق نكسون .والعالقات الدولية بين الشرق والغرب

البولندية،والعالقات –ومستشاره لألمن القومي كيسنجر في وضع العالقات األمريكية

ي مختلف السوفييتية على أساس أفضل في تحقيق التعاون المشترك ف –األمريكية

وأعرب عن أمله في تحقيق المزيد .المجاالت السياسية على الصعيد الثنائي والدولي

وأعلن استعداد الواليات  )).إلى أقصى حد ممكن((من التقدم في هذه العالقات

المتحدة األمريكية إبرام اتفاقيات ثنائية مع بولندا تكون بمثابة األساس في زيادة 

والتعاون المشترك في تقريب .ادية والثقافية بين البلدينالعالقات السياسية واالقتص

وجهات النظر في الشرق والغرب ألحراز التفاهم والتعاون بين جميع الدول 

األوربية للخروج بحلول سلمية للمشكالت الدولية بما يخدم األمن والسلم 

   )١١٤(.الدوليين

شتركان المشار وقد اختتم جيريك زيارته الى واشنطن بإعالن البيانان الم

اليهما سابقاً،مع الرئيس األمريكي فورد بشأن اهتمام الجانبان في تقوية عالقاتهما 

  )١١٥(.السياسية وتوسيع مجاالت التعاون األقتصادي والعلمي بين البلدين

وهكذا يتضح مما تقدم إن تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين الواليات 

البداية لمرحلة جديدة في تاريخ العالقات بين  المتحدة األمريكية وبولندا كانت

فقد وصف مستشار االمن القومي االمريكي كيسنجر زيارة جيريك إلى .البلدين

 )).جو استثنائي من حسن النية والتعاون في جميع المجاالت(( واشنطن بأنها خلقت

لت وعم.وأدت إلى تبادل المزيد من الزيارات الرسمية بين كبار مسؤولي الدولتين

  )١١٦()).بوتيرة سريعة جداً(( على تحسين العالقات االقتصادية بينهما
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   -:الخاتمة  

شهد العالم أبان تولي نكسون الحكم في الواليات المتحدة االمريكية عام  

تحوالً كبيراً في تاريخ العالقات السياسية بين الواليات المتحدة  )١٩٧٤ – ١٩٦٩(

وبين دول أوربا الشرقية والغربية من جهة . جهة األمريكية واالتحاد السوفييتي من

اتسمت  وكان ايذاناً ببدء مرحلة جديدة عرفت بمرحلة الوفاق الدولي،.أخرى

وتعاون في المجاالت االقتصادية والعلمية  .بحدوث تحسن في العالقات السياسية

للتخفيف من حدة التوترات والبحث عن حلول سلمية للمشكالت الدولية الستتباب 

وقد سلط هذا البحث الضوء على سياسة الواليات المتحدة .األمن والسالم في العالم

  . األمريكية تجاه بولندا في هذه المرحلة التاريخية المهمة

لقد أظهر البحث،أن سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا حملت في 

سياسي واالقتصادي طياتها أهداف بعيدة المدى كانت ترمي إلى تعزيز النفوذ ال

األمريكي في البالد عن طريق توسيع العالقات السياسية وزيادة مجاالت التعاون 

وهذا يهدف بدوره إلى تقليل اعتماد بولندا على حليفها الرئيس .االقتصادي والعلمي

االتحاد السوفييتي وجعلها أكثر ارتباطاً مع الواليات المتحدة األمريكية بحكم 

األمر الذي يمثل بدوره مساعي اإلدارة األمريكية .ية المشتركةالمصالح االقتصاد

وزيادة التغلغل األمريكي في .السوفييتي من جهة -في تمزيق التحالف البولندي

البالد ونشر الثقافة األمريكية بين صفوف الشعب البولندي لتكوين حركات وطنية 

وتعمل على إجراء .بتشجيع أمريكي،تكون مناهضة للهيمنة السوفييتية في بولندا

تغييرات جذرية لألوضاع السياسية القائمة في البالد آنذاك،بهدف كسر قبضة 

الذي ينجم عنه انهيار .االتحاد السوفييتي وانهيار منطقة نفوذه في أوربا الشرقية

وهذا يمثل الهدف الرئيس للسياسة الخارجية األمريكية لما  .االتحاد السوفييتي نفسه

  . طير لألمن القومي األمريكييمثله من تهديد خ

ان سياسة الوفاق االمريكي في عهد الرئيس األمريكي : (وهنا يمكن القول 

وهذا .نكسون هي امتداد لسياسة بناء الجسور في عهد الرئيس األمريكي جونسون
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يدل على أن السياسة الخارجية األمريكية هذه واحدة ال تتغير بتغير األشخاص أو 

غير بحكم تغيير األوضاع السياسية واالستراتيجية الدولية التي الحكام بقدر ما تت

تصب في حماية األمن القومي األمريكي وتحقيق المصالح السياسية واألقتصادية 

  . األمريكية 

إنه إذا كانت سياسة األحتواء هي لتطويق وحصر نفوذ (:وكذلك يمكن القول

تداده إلى أوربا الغربية،فأن األتحاد السوفييتي في منطقة أوربا الشرقية دون ام

وتعزيز .سياسة الوفاق األمريكية تهدف إلى اختراق منطقة النفوذ السوفييتي هذه

ونشر األفكار األمريكية فيها،لتأليب شعوب دول هذه المنطقة .النفوذ األمريكي فيها

  . للثورة ضد االتحاد السوفييتي والقضاء على نفوذه فيها

لواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا حملت كما أوضح البحث أن سياسة ا

هدفاً آخر هو االنتفاع من التحسن في العالقات السياسية واالقتصادية وابتغائها 

وسيلة لتحقيق التعاون الدولي في إيجاد تسوية سلمية إلنهاء حرب فيتنام التي تمثل 

في طيات البحث وظهر هذا األمر جلياً .مارقا للسياسة الخارجية األمريكية وقتذاك

. كيف ساهم هذا التحسن في التقليل من المساعدات البولندية لفيتنام الشمالية

والمشاركة في حث اإلطراف المتنازعة للجلوس على طاولة المفاوضات إلنهاء 

  . القتال في جنوب شرق اسيا وسحب الجنود األمريكان من المنطقة
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الصمد، العالقات الدولية في القرن العشرين، الجزء الثاني لفترة مابعد الحرب  رياض )٣(

  .٩١-٩٠، ص ص)١٩٨٣بيروت،( العالمية الثانية،

عقد مؤتمر بوتسدام بين الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد السوفييتي وبريطانيا من )٤(

رزها القضية األلمانية لمناقشة جملة من القضايا الدولية اب ١٩٤٥آب عام ٢-تموز ١٧

حيدر عبد الجليل عبد : للمزيد من التفاصيل ينظر.وحدودها مع الدول االخرى ومنها بولندا

،رسالة ماجستير غير ١٩٤٧-١٩٤٥مؤتمر بوتسدام والقضية االلمانية الحسين الحربية،

  .١٦٠-٩٨، ص ص)٢٠٠٥البصرة،(مقدمة الى كلية التربية،جامعة البصرة، منشورة،

 .١٥٦در نفسه، صالمص)٥(

  .٨٨ص المصدر السابق، رياض الصمد، )٦(

الصراع  اطلق المؤرخ االمريكي برنارد باروخ مصطلح الحرب الباردة على )٧(

بين الواليات المتحدة  )سباق تسلح (واإليديولوجي والعسكري السياسي واالقتصادي 

انقسام احداث الى  بالت هذه الحرو .)١٩٩٠-١٩٤٧(للمدة  االمريكية واالتحاد السوفييتي
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غربية  كتلتين بين دول العالم للدخول تحت حماية القوتين العظميين،فنشأ بسبب ذلك

وامتازت المرحلة االولى من هذه الحرب  .متناقضتين في االهداف والمصالح  وشرقية

واقامة االحالف العسكرية خشية تعرض احدهما للهجوم  .بالجمود السياسي وخلق االزمات

 الواليات المتحدة االمريكية بالتحالف مع دول اوربا الغربية اقدمتاذ .االخر من الطرف

االتحاد السوفييتي  مع دول اوربا  عقدو.١٩٤٩حلف شمال االطلسي عام  على تأسيس

 مما ادى الى ١٩٥٥حلف وارسو عام  معاهدات صداقة وتحالف ادت الى اقامة  الشرقية

  :فاصيل ينظرللمزيد من الت .عسكرة المجتمع الدولي

، ص ) ١٩٨٩الكويت،(عبد الخالق عبد اهللا ،العالم المعاصر والصراعات الدولية، -

  .٧٠-٤٣ص

الواليات :وضم في عضويته ١٩٤٩نيسان عام ٤اسس حلف شمال االطلسي في)٨( 

ايطاليا، لوكسمبورغ ، الدانمارك، النرويج،  كندا، فرنسا، بريطانيا، المتحدة االمريكية،

ونص على ان أي اعتداء على احد .دا، اليونان، تركيا والمانيا االتحاديةايسلندا، هولن

وكان موجهاً بالدرجة . االعضاء يكون بمثابة االعتداء على جميع الدول االعضاء فيه

ابراهيم سعيد البيضاني، تاريخ العالم  -:ينظر.االساس ضد االتحاد السوفييتي

  .١٢٤-١٢٠، ص ص )٢٠٠٤بغداد،(،١٩٥٨-١٩١٤المعاصر

اتفقت الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا و فرنسا على توحيد مناطق احتاللهما )٩(

ايار  ٨الثالث في المانيا الغربية في دولة واحدة عرفت بجمهورية المانيا االتحادية في 

عبادي احمد عبادي،سياسة الواليات المتحدة  -:للمزيد من المعلومات ينظر . ١٩٤٩عام 

اطروحة  ،)في ضوء الوثائق االميريكية(١٩٧٤-١٩٦٩اه القضية االلمانية االميريكية تج

ص  ،)٢٠١٢البصرة،(جامعة البصرة،  مقدمة الى كلية التربية، دكتوراه غير منشورة،

  .٤٤-٣١ص

االتحاد السوفييتي،بولندا،المانيا :ضم حلف وارسو في عضويته كل من )١٠(

وهو ميثاق دفاعي نصوصه  .غاريا، تشيكوسلوفاكياالديمقراطية،بلغاريا، رومانيا، البانيا، هن

ابراهيم سعيد البيضاني،  -:ينظر.مشابهة للنصوص التي حواها حلف شمال االطلسي 

  .١٢٦-١٢٤المصدر السابق ،ص ص
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  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 
(11)D.F.R.U.S.1964-1968 ,Eastern Europe, Telegram From the 
Embassy in Poland to the Department of State,No.138,dated in 11 
Dec.1968, Editor: James E. Miller and Glenn W. LaFantasie, Volume 
XVII,(Washington,1996). 
 
(12)Crockatt, Richard, The Fifty Years War the United States and 
Soviet Union in World Politics, 1941-1991, (London and New York, 
1995),P.52 

مجلة السياسة  الموقف الدولي ومؤتمر االمن االوربي، يز العجيزي،عبد العز)١٣( 

  ١٤٢ص ،)١٩٧٠القاهرة،(،السنة السادسة، ٢٠الدولية،العدد

(14)D.F.R.U.S.1964-1968 ,Paper Prepared in the Department of State 
,No.12, undated, Vol. XVII.PP.43-51 

الستراتيجية الضغط على السياسة مارست مجموعة من العوامل السياسية وا )١٥(

الخارجية االمريكية ومنها الرغبة في انهاء حرب فيتنام والحد من سباق التسلح النووي 

مع االتحاد السوفييتي والتصدع الذي اصاب الكتلتين الغربية والشرقية ببروز نزعات 

الم في عبد العظيم رمضان، تاريخ أوربا والع -:ينظر .قومية للدول المنضوية فيهما

مصر، (، ٣العصر الحديث من ظهور البرجوازية األوربية الى الحرب الباردة، ج

  .٣٥٠-٣٣٤ص ص  ،)١٩٩٧

آب ٢٧ولد في .الرئيس السادس والثالثون للواليات المتحدة االمريكية -:جونسون )١٦(

واصبح رئيساً لالغلبية بمجلس الشيوخ ,١٩٣٠تخرج من كلية العلوم عام .١٩٠٨عام 

وبعد  )١٩٦٣-١٩٦١(كان نائباً للرئيس االمريكي جون كيندي .١٩٥٥عام االمريكي 

  : ينظر .١٩٧٣توفى عام . ١٩٦٨اغتياله اصبح جونسون رئيساً للبالد حتى عام 

-Hanes,Sharon M.and Richard C.Hanes,Cold War 
Biographies,Vol.1,(USA.2004),PP.194-195 

(17)D.F.R.U.S.1964-1968,National Security Action Memorandum 
No.304,No.4,dated in 3 June,1964..Vol. XVII.P.12 

(18)D.F.R.U.S.1964-1968 ,Paper Prepared in the Department of State 
,No.12, undated, Vol. XVII.P.43. 
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(19) D.F.R.U.S.1964-1968, Record of Discussion,No.8, dated in 
27July , 1964, Vol. XVII.PP.23-26 

(20) D.F.R.U.S.1964-1968 ,Paper Prepared in the Department of State 
,No.12, undated, Vol. XVII.P.43. 

غزت القوات العسكرية لالتحاد السوفييتي و دول حلف وارسو االراضي )٢١(

بسبب قيام حركة اصالحية في البالد دعت الى انهاء  ١٩٦٨التشيكوسلوفاكية في اب عام 

 عيسى سعد عيسى، :لالطالع اكثر ينظر .السيطرة السوفييتية واالنفتاح على الغرب 

،رسالة ماجستير غير ١٩٦٨آب لسنة  ٢٦كانون الثاني الى ٥االزمة التشيكوسلوفاكية من 

  .)٢٠١٣البصرة،(منشورة، مقدمة الى كلية التربية للبنات ،جامعة البصرة،

(22)Robert, Geoffrey, Revolution and Cold War, 1945-1991, (London 
and New York, 1999), P.75. 

 ٩ولد  .الرئيس السابع والثالثون للواليات المتحدة االمريكية-:نكسون ريتشارد )٢٣(

 ).١٩٦١-١٩٥٣( أصبح نائباً للرئيس االمريكي إيزنهاور للمدة .١٩١٣كانون الثاني عام 

 .١٩٦٨الجمهوري في تشرين الثاني عام  فاز في انتخابات الرئاسة االمريكية عن الحزب

بسبب فضيحة ١٩٧٤آب عام  ٩اضطر الى تقديم استقالته في .١٩٧٢جدد انتخابه عام 

  :ينظر.١٩٩٤توفى عام. ووترغيت

- Hanes, Sharon M.and Richard C. Hanes ,Cold War 
Biographies,Vol.2 ,(USA. 2007), PP. 354-365.  

(24) Robert, Op.Cit., P.75. 

(25)D.F.R.U.S., Foundations of Foreign Policy, 1969-1972,Address 
by Secretary of State (Rogers),No. 100, dated in 1 Dec. 1971 ,Editor 
by Louis J. Smith, David  H. Herscher and David 
S.Patterson,Vol.1,(Washington,2008),PP.346-347. 

(26)D.F.R.U.S.1969-1976  ,Eastern Europe; Eastern 
Mediterranean,1969–1972 Telegram From the Embassy in Poland to 
the Department of State,No.130,dated in 20 January , 1969, Vol. 
XXIX,PP.304-305. 
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  سياسة الواليات المتحدة األمريكية تجاه بولندا 
(27)Ibid , P.305. 

(28)Ibid , PP.305-306. 

(29)Ibid , PP.303-304. 

(30)Ibid , P.306. 

(31)Ibid , P.303. 

االلمانية،مجلة السياسة  -األمن االوربي والمعاهدة السوفييتية نبيه االصفهاني، )٣٢(

األمن اسماعيل صبري مقلد، ؛٩٢ص ،)١٩٧١القاهرة،(السنة الرابعة، ،٢٣العدد  الدولية،

، ٩،السنة ٣٢األوربي والتعايش السلمي بين المعسكرين، مجلة السياسة الدولية،العدد 

  .٦٣،ص)١٩٧٣رة، القاه(

هاجر من المانيا .١٩٢٣سياسي امريكي يهودي،ولد في المانياعام:هنري كيسنجر )٣٣(

اصبح مدرساً في جامعة .الى الواليات المتحدة االمريكية اثر االضطهاد النازي لليهود

شغل منصب مستشار االمن القومي االمريكي في عهد . ١٩٦٩-١٩٥١هارفرد للمدة 

-١٩٧٣(ووزيراً للخارجية قي عهد نكسون وفورد). ١٩٧٢- ١٩٦٩(الرئيس نكسون

الصين االمريكي مع االتحاد السوفييتي وكان له دور كبير في رسم سياسة الوفاق ).١٩٧٦

. – Hanes, Op.Cit.,Vol.2 , PP.254-265 

(34)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.;E. M., Memorandum of Conversation 
,No.131,dated in 9 Sep. 1969,Vol.XXIX,PP.306-307. 

(35)Ibid , P.307. 

ترجمة سهيل ، مذكرات نكسون الحرب الحقيقية,ريتشارد,نكسون )٣٦(

  .١٨٦ص ،)١٩٨٣دمشق،(،زكار

(37) D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.;E.M., Memorandum of Conversation 
,No.131,dated in 9 Sep. 1969,Vol.XXIX,P.308. 

  .١٨٦ق، صنكسون، المصدر الساب )٣٨(
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(39)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M.,Telegram From Secretary of 
State Rogers to the Department of State,No.132,dated in 24 
Sep.1969,Vol.XXIX ,P.310. 

(40)Ibid , PP.310-311. 

ادي عب -:لالطالع اكثر على سير المفاوضات بين المانيا االتحادية وبولندا ينظر )٤١(

  .١٦١-١٢٥ص ص احمد عبادي،المصدر السابق،

(42)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Letter From the Assistant 
Secretary of State for European Affairs (Hillenbrand) to the 
Ambassador to Poland (Stoessel),No.136, dated in 9 March , 1970 
,Vol.XXIX,PP.320-321. 

بان يتمتع )الواليات المتحدة االمريكية وبريطانيا واالتحاد السوفييتي( اتفق الحلفاء ) ٤٣(

بسلطة عليا وحقوق قانونية ومسؤوليات مشتركة في تحديد مستقبل المانيا السياسي  الحلفاء

 .واالقتصادي والعسكري وترسيم حدودها مع الدول االخرى وعقد معاهدة صلح معها

  .١٥-١بادي ، المصدر السابق ،ص صعبادي احمد ع - :ينظر

(44)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Memorandum for the 
Record,No.133,dated in 9 February , 1970, Vol.XXIX,PP.313-314. 

(45)Ibid., P.314. 

 -:لالطالع على النص الكامل لالتفاقية وارسو بين بولندا والمانيا االتحادية ينظر )٤٦(

  .٢٣١االصفهاني ،المصدر السابق ، صنبيه 

(47)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Editorial 
Note,No.140,Vol.XXIX,P.330. 

(48)Ibid , P.330. 

،انضم للحزب  ١٩٠٥شباط عام  ٦سياسي شيوعي بولندي ،ولد في :جومولكا )٤٩(

بعد الحرب العلمية  ،اصبح زعيم بولندا الفعلي في مرحلة ما١٩٢٦الشيوعي البولندي عام 

حيث اضطر لترك  ١٩٧٠الى عام١٩٥٦ومرة اخرى من عام  .١٩٤٨الثانية حتى عام 
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توفى في االول من  .وكان موالياً بقوة لالتحاد السوفييتي.السلطة بسبب المظاهرات الشعبية

  :ينظر .١٩٨٢ايلول عام 

http://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82a_Gomu%C5%
82ka          

(50)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Telegram From the Embassy 
in Poland to the Department of State,No.142, dated in 16 Dec.1970, 
Vol. XXIX, P.333. 

(51)Ibid , P.334. 

(52)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Minutes of the Washington 
Special Actions Group Meeting ,No.144, dated in 18 Dec.1970, Vol. 
XXIX, PP.337-338. 

(53)Ibid , P.338. 

(54)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Paper Prepared in the 
Department of State ,No.147 ,undated, Vol. XXIX ,PP.351-352. 

(55)Ibid , P.355. 

(56)Ibid , PP.355-356. 

(57)Ibid , P.356. 

(58)Ibid , PP.356-357. 

،هاجر الى ١٩١٣كانون الثاني عام  ٦سياسي شيوعي بولندي ،ولد في  :جيريك) ٥٩(

 ثم سافر.١٩٣١فرنسا مع والدته الى فرنسا وهناك انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام 

عاد الى بولندا عام .١٩٣٤الى بلجيكا وانضم الى الحزب الشيوعي البلجيكي عام 

واخذ يتقلد المناصب في صفوف الحزب الشيوعي البولندي وبحلول عام ١٩٤٨

الى عام ١٩٧٠وأصبح زعيماً للبالد من عام .أصبح عضواً في البرلمان البولندي١٩٥٧

:ينظر. ٢٠٠١تموز عام  ٢٩توفى في . ١٩٨١  
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Gierek 

(60)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Memorandum From the 
President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to 
President (Nixon) ,No.145, dated in 20 Dec.1970 , Vol. XXIX ,P.348. 
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(61)Ibid , PP.348-349. 

(62)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Memorandum From Helmut 
Sonnenfeldt of the National Security Council Staff to the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger) ,No.143 ,dated in 
18 Dec.1970 ,Vol. XXIX ,PP.336-337. 

(63)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Memorandum From the 
President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to 
President Nixon ,No.151 ,dated in 13 August 1971 , Vol. XXIX 
,PP.362-363. 

(64)Ibid , P.363. 

(65)Ibid , P.363. 

  .١٨٥نكسون ، المصدر السابق ،ص )٦٦(

هنري كيسنجر ودبلوماسية الوفاق الدولي،مجلة السياسة  .أمين شلبي )٦٧(

  .٥٧، ص)١٩٧٦القاهرة،( ،٤٦الدولية،العدد

(68)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.;E. M.,  Memorandum From(Robert 
Hormats)of the National Security Council Staff to the President’s 
Assistant for National Security Affairs (Kissinger) , No.152 , dated in 
13 August 1971 , Vol. XXIX ,PP.365-366. 

(69)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Telegram From the Embassy 
in Poland to the Department of State ,No.153 ,dated in 8 Nov.1971 , 
Vol. XXIX ,PP.367-368. 

اعلن فيه،  ١٩٧١تشرين االول عام  ١٢القى الرئيس االمريكي نكسون خطاب في ) ٧٠(

استعداده للذهاب الى موسكو لعقد لقاء قمة مع الزعيم السوفييتي بريجنيف الجراء 

مفاوضات مباشرة للتوصل الى تسوية سلمية للمشكالت الدولية واالستراتيجية بين 

منتهى صبري مولى  -:ينظر. الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفييتي

، )دراسة تاريخية( السوفيتية- واثرها في العالقات االمريكية١٩٧٢المنصوري،قمة موسكو

رسالة ماجستير غير منشورة ،مقدمة الى كلية الدراسات التاريخية، جامعة 

  ؛) ٢٠١٠البصرة،(البصرة،
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- Black Conrad, Richard M. Nixon, Alife in full, (New York, 2007), 
P.745. 

(71)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M.,  Editorial Note, Vol. XXIX 
,P.368. 

(72)Ibid , P.369. 

(73)D.F.R.U.S.1969-1976,E. E.; E. M., Memorandum From the 
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