
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 

 خمسونالو  احدةالو / السنة والثمانون الرابعالعدد 
 م2021 آذار هـ / 1442 - َرجب

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 لعراقكلية اآلداب/ جامعة املوصل/ ا )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :عضاء هيئة التحرير َأ

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

       كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     محن أمحد عبدالرمحنعبد الراأُلستاذ الدكتور 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 امعة بابل/العراقكلية الرتبية/ج )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

    كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  اأُلستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 / تركياكلية الرتبية/جامعة حاجت تبه وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       اأُلستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسى

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 املوصل/ العراق كلية اآلداب/ جامعة  )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 روني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكت

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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َ
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ا . 
ً
كر آنف
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ُ
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ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحا
ً

و الرفض، فضال
َ
لة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
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برز م
َ
ا في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
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يجب أ
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 على تحقيقها وحل
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َ
همية بحثه وأ
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د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
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تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ
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 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
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م وعلى أ ِ

 
حك
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ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
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وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ
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 ان ح م جوزيف بكوز تيتوبَِّإ ةيرمكي ياأَل -العالقات اليوغسالفية 

 م(1945-1980)  

 د. عبد شاطك عبد الكمحن املعماري م.

28/11/2020 تأريخ القبول:       8/10/2020 تأريخ التقديم:     
 

 المستخلص:
-1945إبان ح م جوزيف بكوز تيتو )  ةمكي يالأ –اتسمت العالقات اليوغسالفية

( بالواقعية، إذ إن االختالف االيديولوجي بين الطكفين، اليوغسالفي الشيوعي 1980
الكأسمالي، لم يمنع من إقامة عالقات اقتصادية وعس كية وسياسية وثقافية  مكي يوالأ 

ستكاتيجية. فقد أدى استبعاد يوغسالفيا من  بينهما، اوجبتها ضكوكات اقتصادية وأمنية وا 
م، الى وضعها تحت حصاك اقتصادي وتهديد عس كي 1948 ال ومنفوكم الشيوعي سنة

من االتحاد السوفيتي وحلفائه الشيوعيين في اوكبا الشكقية، فلجأت الى الواليات المتحدة 
ستكتيجية ليوغسالفيا في حماية اعدة، التي، من منطلق الهمية االطلبًا للمس ةمكي يالأ 

وعي، استجابت وقدمت مساعدات لشيمصالحها في وسط وجنوب وغكب أوكبا من النفوذ ا
قتصادية وعس كية الى يوغسالفيا أسهمت في الحفاظ على استقاللها وأمنها. وقد حافظ ا

ين السبعة، الذين عاصكوا ح م الكئيس تيتو، على عالقات وطيدة مكي يجميع الكؤساء الأ 
، ةمكي يية الأ مع يوغسالفيا. ومن أهم المصادك التي اعتمدها البحث، وثائق وزاكة الخاكج

 م. 2018التي تم تحديثها ونشكها على موقع الوزاكة سنة 
الكلمات المفتاحية: يوغسالفيا، تيتو، التيتوية، الشيوعية، الواليات المتحدة 

 .ةمريكيالأ 
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 المقدمة
 ةمكي ياالشتكا ية والواليات المتحدة الأ  اشهدت العالقات بين يوغسالفي

م(، حالة من التوتك بين 1980-1945جوزيف بكوز تيتو )ح م  مع بدايةالكأسمالية، 
الدولتين، بسبب االختالف االيديولوجي وتحالف يوغسالفيا مع االتحاد السوفيتي، ل ن مع 

م، ووقعها تحت وطأة الحصاك 1948استبعاد يوغسالفيا من ال تلة الشيوعية سنة 
اعدة من الواليات المتحدة الى طلب المسها االقتصادي والتهديد العس ك السوفيتي، اضطك 

التي تتمتع بها يوغسالفيا،  االستكاتيجيةانطالقًا من الهمية  لبت طلبها، ، التيةمكي يالأ 
في وسط وجنوب وغكب أوكبا، من امتداد الخطك  ةمكي يإذ توفك حاجزًا حمايًا للمصالح الأ 

لتي تلقتها يوغسالفيا ا ةمكي يتصادية والعس كية الأ المساعدات االقفادت أ وقدالشيوعي، 
في الحفاظ على أمنها واستقاللها، من جهة، واسهمت في بناء وتطويك العالقات 

طوال ح م  ويوغسالفيا ةمكي يالسياسية والثقافية بين الواليات المتحدة الأ االقتصادية و 
يوغسالفيا على بقيت  فقد وعلى الكغم من هذا التطوك في العالقات، من جهة اخكى، تيتو
  .  أو االشتكا ي حياد، دون االنضمام الى المعس ك الكأسماليال

ومدى أهمية ودوك  ةمكي يالأ  -ان موضوع البحث ي شف العالقات اليوغسالفية 
 واالتحاد السوفيتي. ةمكي ييوغسالفيا في الحكب الباكدة بين الواليات المتحدة الأ 

دمة والخاتمة. تطكق لف هي لية البحث من التمهيد ومبحثين فضال عن المقتتأ
م(، في 1944-1918) ةمكي يالأ -التمهيد الى االسس التاكيخية للعالقات اليوغسالفية

م( في ظل سياسة 1960-1945حين تناول المبحث الول تطوك هذه العالقات للمدة )
وجدت في استبعاد  التيالقائمة على التصدي للنفوذ الشيوعي،  مكي ياالحتواء الأ 

ها جعل يوغسالفيا م فكصة يم ن من أثنائ1948ة سنة ال تلة الشيوعييوغسالفيا من 
)اسفين( يدق داخل هذه ال تلة ويف  ها، عن طكيق دعمها بالمساعدات االقتصادية 

على بقاء يوغسالفيا خاكج ال تلة  مكي ي،  ما تتبع االصكاك الأ ةمكي يوالعس كية الأ 
م. وأما المبحث 1953د السوفيتي سنة الشيوعية،  حتى بعد عودة عالقاتها مع االتحا

م( التي 1980-1961للمدة ) ةمكي يالأ  -الثاني ف شف طبيعة العالقات اليوغسالفية



 
 م2021/هـ1442                               (                      84العدد )–                          

 

 
359 

في يوغسالفيا تغلغاًل ثقافيًا ايضًا، و ذلك  مكي يشهدت فضال عن التغلغل االقتصادي الأ 
  تميزها بتبادل العديد من الزياكات بين كؤساء و باك مسؤولي البلدين.

لعل من ا ثك واهم المصادك التي اعتمدها البحث، وثائق وزاكة الخاكجية 
 ,Epubم، بصيغة ) 2018، التي جكى تحديثها ونشكها على موقع الوزاكة سنة ةمكي يالأ 

Mobi  الذي يعكض الوثيقة مهما  ان حجمها على صفحة واحدة، لذا يوصي الموقع )
 ط في الهامش. الباحث ب تابة كقم الوثيقة المستخدمة فق

 م(:1944-1918، نبذة تاريخية ) ةمريكيالأ  –تمهيد: العالقات اليوغسالفية

م تحت مسمى ممل ة الصكب وال كوات 1918الدولة اليوغسالفية سنة  ُأسست
الواليات  . تعد(1)م1929الى الممل ة اليوغسالفية سنة  اسمهاتغيك  وتموالسلوفينيين، 

عالقات دبلوماسية كسمية مع يوغوسالفيا، وذلك  اقامت  بكى دولةأول  ةمكي يالأ  المتحدة
، في العاصمة اليوغوسالفية بلغكاد الى جانب سفاكتها و انم 1919شباط/فبكايك  6في 

سفاكة ال انت هناك بالمقابل  )عاصمة  كواتيا الحالية(، في زغكب ةأأمكي يقنصلية 
 العديد من الواليات فيشك وفي معيتها م اتب عدة، تنتيوغوسالفية في واشنطن، ال
شخص نحو مليون  همُقدِّك عدد الذين ، تتولى إداكة شؤون مواطنيها اليوغسالف،ةمكي يالأ 

 ، وتعدجلهم يعملون في المناجم والمزاكع وصناعة الحديد الصلببين الحكبين العالميتين، 
ين الحكبين ب الواليات المتحدة واحدة من الشك اء التجاكيين الكئيسيين ليوغوسالفيا

 .(2)( من المواد الخام٪ 6،02 ما نسبته ) إذ  انت تستوكد من يوغسالفيا العالميتين،
. (3)م تنص على حل النزاعات بالطكق السلمية1929ووقع البلدين معاهدة تح يم سنة 

                                                 
(1) Ann Lane, Yugoslavia: When Ideals Collide, Palgrave Macmillan Press, New York, 

2004, 

     pp. 33-58. 

(2) John Robert Oreskovich, "American-Yugoslav relations, 1941-1946", M.A. 

(unbiblished), 

     Portland State University, Portland, 1984, pp. 1-4. 

 ينظك نص المعاهدة في: ( 3)
     American Society of International Law,  Arbitration Treaty between the Kingdom of the 

       Serbs, Croats and Slovenes and the United States, The American  Journal of 

International Law, Vol. 23, No. 4, Supplement: Official Document.s (Oct., 1929), pp. 229- 

231.  
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يوغسالفيا، لحضوك منوكات  مكي يم زاك كئيس أك ان الجيش الأ 1931/سبتمبكأأيلولوفي 
 . (1) ا الجيش اليوغسالفي، و ان في استقباله ملك يوغسالفياعس كية قام به

الح ومة  اعلنت م1939/سبتمبك أأيلولفي عند اندالع الحكب العالمية الثانية 
على  المانية، بغية اجباكها ل نها بدأت تتعكض الى ضغوط حيادها، اليوغوسالفية

، لمانيا، وايطاليا، واليابان () دول المحوك( الذي يضم ) أ إلى الميثاق الثالثي مامضاالن
من  الح ومة اليوغسالفية منعل اً دبلوماسي ةمكي يالأ  الواليات المتحدة ومن جانبها نشطت

في  انون الثاني/ينايك  ما أكسلت في بلغكاد، سفيكها  ، عن طكيقالميثاق هذا توقيع علىال
 Franklinلت كوزف فكان لين ديالنو)  مكي يمبعوثا خاصا من الكئيس الأ  م1941

Delano Roosevelt)(2) الواليات المتحدة، الى الح ومة اليوغسالفية، ليبين لها ان 
وعكض تقديم المساعدة على  .(3)"باهتمام بالغ  "تكاقب التطوكات في يوغسالفيا  ةمكي يالأ 

 إذاحتى  "بواقعية، بقولها:  مكي يالح ومة اليوغسالفية، التي كدت على الموفد الأ 
 المساعدات، تنتهي قبل وصولس فان يوغسالفيا، ةمكي يالأ  الواليات المتحدة ناساعدت

الوصي  كسالة شخصية إلى الميك بولبكوزفلت  ، وبدوكه كد(4)"انذاك وسيتم تدميك البالد 
                                                                                                                         

 http://www.jstor.org/stable/2213378in:  Available      ( الساعة 2020/  3/  12تاكيخ الزياكة :
10)  

(1) Slobodan G. Markovich, "An Assessment of 125 Years of U.S.-Serbian 

Relations", p. 334. 

     Available in:  

-https://www.academia.edu/3005031/An_Assessment_of_125_Years_of_U.S. 
   Serbian_Relations   ( 7: الساعة 2020/  3/  22تاكيخ الزياكة) 

(، كجل دولة وزعيم 1882 - 1945)  ،Franklin Delano Rooseveltفكان لين ديالنو كوزفلت (2) 
سنة  م حتى وفاته1933شغل منصب الكئيس الثاني والثالثين للواليات المتحدة من سنة   أأمكي يسياسي 
 م. ينظك:1945

    George R. Goethals (edit), Encyclopedia of leadership, Vol.1,  Sage 

Publications, London,  

    2004, pp. 1356-1360. 

(3) Oreskovich, Op.Cit., pp. 25-26. 

(4) U.S. Department of State, Foreign Relations of The United States Diplomatic 
Papers,      1941, Volume II, Europe, (Washington, DC: U.S. Government 
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م أ د فيها تفهم الواليات 1941 فبكايكشباط/ 22في  (1)على عكش الممل ة اليوغسالفية
 "ف الح ومة اليوغسالفية الصعب وأبدى تعاطفه مع أي دولة لموق ةمكي يالمتحدة الأ 

. وفي الوقت ذاته، حذكت (2)"تتصدى لي هجوم دبلوماسي أو عس كي من قوى معتدية
اليوغسالفية في  المالية تجميد جميع الموجوداتمن  يوغسالفيا ةمكي يالواليات المتحدة الأ 

على الميثاق وقعت يوغسالفيا ا إذا م ةأأمكي يفضال عن منع أية معونة  ،امكي ا
 .ةمكي ي. وه ذا وضعت يوغسالفيا تحت طائلة الضغوط اللمانية والأ (3)الثالثي

ون، وقع اليوغوسالف مكي يوعلى الكغم من الجهود التي بذلها المسؤولون الأ 
 فقامت ،(4)م في العاصمة النمساوية فينيا1941ذاك/ماكس أ 25على الميثاق الثالثي في 

لقد  .(5)مصاكفها اليوغسالفية في االموال أصول جميعبتجميد  ةمكي يالأ  يات المتحدةالوال
                                                                                                                         

Printing Office, 2018), The    Secretary of State to  the Minister in Yugoslavia 

(Lane), Washington, February 18, 1941, Doc. 934.   

     Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks.  
 (11: الساعة 2020/  4/  12تاكيخ الزياكة ) 

 U.S. Department of State, Foreign  ةمكي يالحظة: تم تحديث ونشك ) وثائق وزاكة الخاكجية الأ م
Relations of The United States   2018( سنة( م على الموقع اعاله بصيغةMobi, Epub  التي )

بة كقم الوثيقة تظهك الوثيقة مهما  ان حجمها بصفحة واحدة، واشاك موقع الوزاكة انه على الباحثين  تا
المستخدمة فقط في الهامش، وهو ما اتبعناه في هذا البحث، وسوف نشيك الحقا الى مختصك اسمها باللغة 

      F.R.U.S                              االن ليزية،  الذي ي تب بالش ل التي:       
ثك مقتل عمه ملك يوغسالفيا م(، تول الوصاية على العكش على ا1893-1976)  Paulاالميك بول  (1)

 ك:ظم، إذ  ان إبنه بيتك الثاني قاصكًا. ين1934ال سندك سنة 
      Richard Frucht (edit), Encyclopedia of Eastern Europe: from the Congress of 

Vienna to  the fall of communism, Garland Publishing, New York, 2000, p. 660. 

 (4) F.R.U.S, 1941, Europe, Volume II,   The Secretary of State to the Minister in 

Yugoslavia (Lane),Washington, February 22, Document. 935.  

)3( Ibid, Memorandum of Conversation, by the Acting Secretary of State, 

Washington, March 21, 1941, Document. 954. 

   )4( Ibid, The Chargé in Germany (Morris) to the Secretary of State, Berlin, 

March 25, 1941, Document. 962.  

 (7) Ibid,The Secretary of State to the Minister in Yugoslavia (Lane),Washington, 

Belgrade, March 29, 1941, Document. 968.   
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 ان الضغط اللماني القكيب جغكافيا واالخطك عس كيا هو االقوى واال ثك تأثيكًا على 
 اليوغسالف. 

العس كي الذي  نقالباال إذ أطاح ،أخذت الحداث في يوغسالفيا منعطفا آخك
بالح ومة اليوغسالفية في بلغكاد وعزل الوصي بول، 1941س ذاك/ماك أ 27في حدث 

، وتولى قائد االنقالب كئاسة على العكش (1)م(1970-1923الثاني ) الملك بيتك نصبو 
إذ  ،ةمكي يتلقى االنقالب استحسانا في الواليات المتحدة الأ و  ،(2)الح ومة اليوغسالفية

 .(3)الثاني بيتك اليوغسالفي ئة إلى الملكأكسل الكئيس كوزفلت في اليوم التالي بكقية تهن

 الميثاق الثالثي، من على الكغم من أن الح ومة اليوغسالفية الجديدة لم تنسحب
يطاليا وحلفاؤهم فقد قامت  6ة في يوغوسالفيال ا بلغاكيا والمجك بمهاجمة االكاضيألمانيا وا 

الفي وهكب الملك م، وبعد اثني عشك يوما استسلم الجيش اليوغس1941نيسان/ ابكيل 
وبدوكها قامت الواليات المتحدة . (4)والح ومة إلى الخاكج واتخذا في لندن مقكًا لهما

لدى ملك يوغسالفيا بيتك الثاني في مفوض  اً فوق العادة ووزيك  اً مبعوثبتعين  ةمكي يالأ 
 . لتأ يد دعمها له.(5)لندن

                                                 

م. 1970م( بعد مغادكته يوغسالفيا لم يدخلها ثانية حتى وفاته  سنة 1970-1923الملك بيتك الثاني ) (1)
 .Frucht, Op.Cit., p. 489       ينظك:

  )2( Ibid, Europe, Volume II,The Minister in Yugoslavia (Lane) to the Secretary of 
State, Belgrade, March 27, 1941, Document. 963. 
      )3( Ibid, The Minister in Yugoslavia (Lane) to the Secretary of State, 
Belgrade, March 27, 
          1941, Document. 967, 2105-2106.      
(4) Benson, Leslie, Yugoslavia: A Concise History, Palgrave Publishers, New 
York, 2001,        pp.71-72. 
(5) F.R.U.S, 1941, Europe, Volume II, President Roosevelt to King Peter II of 
Yugoslavia,        Washington, September 5, 1941. Document. 980. 
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كضي اليوغسالفية، وقد شكعت مجموعتان يوغسالفيتان بمقاومة المحتل على اال
بقيادة جوزيف بكوز  الصكب، والثانية بالباكتزان الشيوعيين (1)تمثلت االولى بالتشنيك

، و ان هدف التشتنيك، الحفاظ على النظام المل ي، أما الباكتيزان المجموعة (2)تيتو
الوطنية التي تضم أطياف الشعب اليوغسالفي  افة، ف ان هدفها الحفاظ على يوغسالفيا 

وقد حال االختالف حول المستقبل . (3)ة موحدة ومستقلة، ذات نظام اشتكا ي اتحاديدول
 السياسي ليوغسالفيا دون التعاون بين الطكفين.

 ةمكي يوقام الملك اليوغسالفي بيتك الثاني بزياكة كسمية الى الواليات المتحدة الأ 
م، التقى أثنائها 1942( يوليوتموز/ 29 -يونيو حزيكان/ 22) يومًا للمدة 38استمكت 

كوزفلت وأعضاء ح ومته وقام بإلقاء خطاب امام ال ونغكس  مكي يالملك مع الكئيس الأ 
وقع  يوليوتموز/ 24في و  ،ةمكي يالأ   ما قام بجولة في حزام الصناعة الثقيلة، مكي يالأ 

مساعدات الطكفان اتفاقية لتعاون المتبادل، وأ د الملك بيتك الثاني على وجوب تقديم  ل ال
 . انصاك الحفاظ على النظام المل ي في يوغسالفيا.(4)الى التشنيك الصكب

                                                 

( التي تعني في اللغة الصكبية  مجموعة مسلحة، ويعود التشتنيك  Četaالتشتنيك جمع ل لمة ) تشيتا (1) 
كب العصابات واسلوب ال ك والفك في مهاجمة في أصولهم الى مجموعات صكبية مقاتلة  انت تستخدم ح

 القوات العثمانية ابان سيطكتها على صكبيا، ينظك:
Vladimir Bilandžić, "The Development of Yugoslav Federalism: From Unitary  
State to  Socialist Federation", M.A (unpublished), the School of Graduate  
Studies in Belgrade University, 1972, p. 47. 

م( من أصل  كواتي،  ان زعيم الحزب الشيوعي اليوغسالفي للمدة 1980-1892جوزيف بكوز تيتو ) (2)
م( وكئيس 1945-1941م( وقائد المقاومة اليوغسالفية ضد االحتالل النازي للمدة )1980       -1939)

 م. ينظك:1980محتى وفاته 1953لة منذ  ( ثم كئيس الدو 1953-1943وزكاء يوغسالفيا للمدة     )
بيداء محمود أحمد سويلم، جوزيب بكوز تيتو حياته ومواقفه من القضايا العكبية، أطكوحة د توكاة  )غيك 

 .43-9، ص ص 2003جامعة بغداد،  -ابن كشد -منشوكة( مقدمة الى مجلس  لية التكبية
(7) Lane, Op.Cit., pp. 80-82. 

(4) Oreskovich,  Op. Cit,. pp. 45-47. 
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ضباط اثنان من  م1943 سنةصيف  في ةمكي يأكسلت الواليات المتحدة الأ 
 تيتو، االخك مقكو  ، وصل احدهم الى مقك التشنيكيوغوسالفيا الى ينمكي يالأ  كتباطاال

بدأ إذ  ،في يوغسالفيا مكي يالجيش الأ نشاط زاد  ،م1943سنة استسالم إيطاليا  وبعد
 ،بحك الدكياتيك عبكمن إيطاليا إلى يوغسالفيا  من المساعدات بشحن  ميات  بيكة

إلى مستشفيات  من الباكتيزان اآلف الجكحى استقدممن اإلمدادات و اآلف االطنان شحن ف
أن تيتو  انوجد االمكي ، م1944 سنة بحلول صيفم، و 1943سنة في إيطاليا أثناء 

فتم حصك المساعدات في البالد،  الحقيقية والفاعلةهم المقاومة  مقاتليه الباكتيزانو 
تشكين  20بتحكيك بلغكاد في و  .(1)العس كية لهم فقط، دون التشنيك

 .(2)على يد الباكتيزان، غدت  امل يوغسالفيا تحت سيطكتهم م1944الول/ا توبك
 وحلفائها، اوجبتها الضكوكات العس كية. ةمكي يوبمساعدة من الواليات المتحدة الأ 

 م(.1960-1945)  (3)ةمريكيالمبحث االول: يوغسالفيا في ظل سياسة االحتواء الأ 
 م بتشااا يل ح وماااة يوغساااالفية1945ذاك/مااااكس أ 7قاااام جوزياااف باااكوز تيتاااو فاااي 

 ،بلغااكاد إلااى العاصاامة اليوغسااالفية ، الااذين اكساالوا ساافكاءهمف الحلفاااءانالاات اعتااك  بكئاسااته
 الشااااااااااعبية ايوغسااااااااااالفي جمهوكيااااااااااة ) قيااااااااااام م1945 الثاااااااااااني تشااااااااااكين 29 فاااااااااايوأعلاااااااااان 

                                                 
(1) Daniel Gashler & SUNY Delhi, " Axis or Allies? Coordinating the Rescuers of 

Downed 

     Allied Airmen in World War II Yugoslavia", Journal of  Slavic Military Studies, 

2017, 

     VOL. 30, NO. 1, Taylor & Francis, 2017, pp. 90-96.        

(2) Kate Hudson,  Breaking the South Slav dream: the Rise and Fall of Yugoslavia, 

London, 

     2003, p. 37. 

ب الباكدة، وصاغه في سياستها الخاكجية ابان الحك  ةمكي ياالحتواء، مبدأ اعتمدته الواليات المتحدة الأ (3) 
يجب ان  ةمكي ياوضح ان اساس السياسة الخاكجية الأ  م، إذ1947جوكج  نان سنة  مكي يالأ  الدبلوماسي

 ، ينظك: تقوم على " أحتواء طويل االمد وثابت ول ن صاكم ويقظ للنزعات التوسعية السوفيتية"
ك ز الخليج ، تكجمة ونشك م1غكاهام ايفانز وجيفكي نوينهام، قاموس بنغوين للعالقات الدولية، ط    

 .133-132ص،  ،2004لالبحاث، دبي، 
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( Federal people's Republic of Yugoslaviaاالتحاديااة
. و ااان ذلااك، نهايااة (1)

 النظام المل ي وبداية النظام الجمهوكي االتحادي في يوغسالفيا.

، نظام عالمي جديدل ةً بداي م،1945سنة  الحكب العالمية الثانيةلقد مثلت نهاية 
الكأسمالية من جهة، واالتحاد  ةمكي يتقاسمت النفوذ الحقيقي فيه الواليات المتحدة الأ 

قامة المنافسة بينهمادت السوفيتي االشتكا ي، من جهة أخكى. وأ ما  الى تقسيم أوكبا وا 
 ،(2)"الستاك الحديدي"ونستون تشكشل با م 1946كئيس الوزكاء البكيطاني سنة وصفه 
وتقف بالضد من أوكبا الغكبية  منطقة تخضع للنفوذ السوفيتي،أوكوبا الشكقية  فغدت

بالتصدي للمد الشيوعي  ، التي تعهدتةمكي يالكأسمالية بزعامة الواليات المتحدة الأ 
واحتواء النفوذ السوفيتي في اوكبا وفي جميع انحاء العالم، وبالوسائل  افة ومنها 

 .(4)هنا ما عكف بالحكب الباكدة . لتنطلق من(3)العس كية
 ،الح اااام فااااي يوغسااااالفيا بزعامااااة تيتااااو، بعااااد توليهااااا دفااااةالقيااااادة الشاااايوعية  تبناااات

نظااام شاامولي  النمااوذج االشااتكا ي الشاايوعي المطبااق فااي االتحاااد السااوفيتي، وذلااك بإقامااة
تاام و . (5)فااي الاابالد يهاايمن علااى اداكة الجوانااب السياسااية واالقتصااادية واالجتماعيااة مك اازي

 اتفااقم، 1946 أياك/مااايو 27 فااي معاهاادةبااإبكام  اليوغسااالفية -تعزيااز العالقااات السااوفيتية

                                                 
(1) Vladimir Bilandžić, The Development of Yugoslav Federalism: From Unitary 

State to        Socialist Federation, M.A (unpublished), the School of Graduate 

Studies in Belgrade        University, 1972, pp. 55-56. 

م قائاًل: " لقد 1946وزكاء بكيطانيا، في خطاب له سنة  استخدم هذا المصطلح ونستون تشكشل كئيس (2)
على البحك  هبط ستاك  حديدي عاى القاكة  االوكبية يمتد من ستيتن على بحك البلطيق الى تكيست

 . 381ايفانز ونوينهام، المصدك السابق، ص،  االدكياتي ي". ينظك:
، 1989، ال ويت، 133ة، سلسلة عالم المعكفة عبد الخالق عبد اهلل، العالم المعاصك والصكاعات الدولي (3)

 .63  -62ص ص 
اختلفت االكاء حول تحديد بداية الحكب الباكدة، ينظك: علي عودة العقابي، العالقات الدولية دكاسة  (4)

 . 69، ص 2010تحليلية في االصول والنشأة والتاكيخ والنظكيات، بغداد، 
(5) Alex N. Dragnich، “Recent Political Developments in Yugoslavia”، The 

Journal Of        Politics, Southern Political Science Association, Cambridge 

University Press, Vol. 20،        No. 1 (Feb. 1958)، p. 114. 
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 ةالسياساااايوالعساااا كية و  ةاالقتصااااادي المتبااااادل فااااي الجوانااااب التعاااااون علااااىفيهااااا  الطكفااااان 
 .  (1)ةوالثقافي

 ةمكي ياااليوغسااالفية، لاام ت اان الح ومااة الأ  – ةمكي يااامااا فيمااا يتعلااق بالعالقااات الأ 
مة في دعم بلد تح مه ايديولوجية اشتكا ية وحلياف قاوي لالتحااد الساوفيتي، فعنادما أبادا مهت

م 1946في اوائال سانة  ةمكي يالكئيس اليوغسالفي تيتو كغبته في زياكة الواليات المتحدة الأ 
للتباحث في بعض االموك السياسية واالقتصادية والحصول على قكض ماالي مان الح وماة 

. (2)االخياكة ان الوقات غياك مناساب للزيااكة، وكفضات تقاديم اي قاكض ماالي، كأت ةمكي يالأ 
 ماااا تأزمااات العالقاااات باااين البلااادين، علاااى اثاااك اعتاااكاض طاااائكات يوغساااالفية لطاااائكة نقااال 

جب ةأأمكي يااا م، النتها هاااا 1946فاااي التاساااع مااان شاااهك اب/اغساااطس كهاااا علاااى الهباااوط، اوا 
وأعقبهاا بعشااكة . (3)سا كيين ومادنيين اثنايناالجاواء اليوغساالفية، و اان علاى متنهاا ثمانيااة ع

ها، الختكاقهاااا االجاااواء اليوغساااالفية دون واساااقاطاخاااكى  ةأأمكي يااااياااام اعتاااكاض طاااائكة نقااال 
أن اسااتيائها ماان الحااادثين، موضااحة الواليااات المتحاادة واباادت . (4)تااكخيص مساابق بااالمكوك

ماااااذ كًة  .(5)فيةاالحاااااوال الجوياااااة اجباااااك الطائكتاااااان علاااااى انتهااااااك االجاااااواء اليوغساااااال ءساااااو 
الاى الشاعب اليوغساالفيا اثنااء  ةمكي يابالمساعدات المادية التاي قادمتها الوالياات المتحادة الأ 

سااقوط إزاء اساافها الح ومااة اليوغوسااالفية وماان جهتهااا اظهااكت  .(6)الحااكب العالميااة الثانيااة

                                                 

 .45سويلم، المصدك السابق، ص  (1)
  )2  ( F.R.U.S, 1946, Eastern Europe, The Soviet Union, Volume VI, United States 

Government Printing Office, Wishington, 2018:  The Acting Secretary of State to 

the Ambassador in Yugoslavia (Patterson), Washington, January 12, 1946, 

Document. 606. 

 https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooksAvailable in:         

 (.11: الساعة 2020/  4/  12تاريخ الزيارة ) 

)3  ( Ibid, The Chargé in Yugoslavia (Shantz) to the Secretary of State Belgrade, 

August 11,      1946, Document.. 646.. 

)4  ( Ibid, The Ambassador in Yugoslavia (Patterson) to the Secretary of State, 

Belgrade,   August 20, 1946, Document.. 652. 

)5  ( Ibid, The Secretary of State to the Acting Secretary of State, Paris, August 20, 

1946,       Document.. 653. 

)6( Ibid, The Acting Secretary of  State to the Ambassador in Yugoslavia 

(Patterson),        Washington, August 20, 1946, Document. 650. 
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ماة، باأن ، وبعاد مفاوضاات باين الطاكفين، تمات تساوية االز (1)ينماكي يالأ  الطائكة وضاحاياها
تعويضااًا لااذوي  ةمكي ياا( ألااف دوالك الااى الح ومااة الأ  150دفعاات الح ومااة اليوغسااالفية ) 

. لقاااد توصااال الطكفااان الاااى تساااوية (2)م1946/ساابتمبك أأيلول 20الضااحايا والممتل اااات فاااي 
 دون مزيد التوتك في العالقات بين البلدين.

ين مااان الطموحاااات  اااان الساااوفييت مساااتائعلاااى الاااكغم مااان قاااوة العالقاااات بينهماااا، 
اتحادياة شايوعية  ومخططات تيتو إلقامة دولاةاليوغوسالفية على مستوى السياسة الخاكجية 

 المجااااك تشاااامل ، علااااى أماااال أن(3)وألبانيااااا وبلغاكيااااا يوغوسااااالفيا ؛دول فااااي البلقااااان، تضاااام
الهيمنااااة   تلااااة تقااااوض لبناااااء محاولااااة وهااااذا مااااا عااااده سااااتالين وكومانيااااا واليونااااان مسااااتقباًل،

 -م ) ال ومنفااوكم 1947/ساابتمبكأأيلول، فأسااس فااي (4)ية فااي أوكبااا الشااكقية والبلقااانالسااوفيت
م تااب المعلومااات الشاايوعي (، الااذي ضاام  افااة االحاازاب الشاايوعية، منهااا الحاازب الشاايوعي 

 من القيادة السوفيتية جعل مقكه فاي العاصامة اليوغساالفية بلغاكاد، ك، وبإصكا(5)اليوغسالفي
 .    (6)اليوغسالفية الخاكجية السياسة توجهات بغية فكض السيطكة على

                                                 
)1  ( Ibid,The Secretary of State  to the Ambassador in Yugoslavia (Patterson), Paris, 

August        25, 1946, Document. 656.. 

)2  ( Ibid, The Ambassador in Yugoslavia (Patterson) to the Secretary of State, 

Belgrade,    September 20, 1946, Document. 676. 

(3) Levent İşyar, "Containing Tito: U.S. and Soviet Policies Towards Yugoslavia 

and The        Balkans", M. A (unpublished), The Department of  History, Bilkent 

University, Ankara,        2005, pp. 34- 40.  

  (4) Joseph Rothschild and Nancy M. Wingfield, Return to Diversity, a Political 

History of East 

      Central Europe since World War 11, 3rd Edition, Oxford, London, 2000, P129. 

عالمات، مهمته تبادل الخبكات والمعلومات والتعاون بين االحزاب الشيوعية، في: ال ومنفوكم: م تب است (5)
بلغاكيا، كومانيا، يوغسالفيا، المجك، بولونيا، فكنسا، ايطاليا، تش وسلوفا يا واالتحاد السوفيتي، والعضوية فيه 

عاصمة كومانيا، بعد طكد اختياكية، وقكاكاته غيك ملزمة،  ان مقكه االساسي في بلغكاد ثم نقل الى بوخاكست 
  :م. ينظك1956م وتم حله سنة 1948يوغسالفيا من ال ومنفوكم سنة 

     Barbara Jelavich, History of The Balkans Twentieth Century, Volume 2, 14th 

edition Cambridge University Press, Cambridge, 1999, p. 252.                                                   

(6) Fred Singleton,  A Short History of Yugoslav People, 9th edition, Cambridge 

University, United Kingdom, 1999, pp. 219-220. 
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ل اان مااع اسااتمكاك سااعي اليوغسااالف فااي تحقيااق طموحاااتهم علااى مسااتوى السياسااة 
 الحاازاب قااادة م1948 /يونيااوحزيكان 28 فااي بوخاكساات فااي اجتمااعالخاكجيااة فااي البلقااان، 

 ،ومنفااوكمال  ماان اليوغسااالفي الشاايوعي الحاازباسااتبعاد  او قااكك و  الشااكقية أوكبااا فااي الشاايوعية
فغااادت يوغساااالفيا  ،يةيوغساااالفالدولاااة ال ماااع والسياساااية االقتصاااادية العالقاااات جمياااع وقطاااع

ااادل اليوغساااالف. (1)ًا مااان الساااوفيت وحلفاااائهمعسااا كيمحاصاااكة اقتصااااديًا، ومهاااددة   قاااكاك  عأ
هجااوم علااى الدولااة اليوغوسااالفية، ولاايس صااكاع أيااديولوجي بااين الطااكفين  بمثابااة ومنفااوكم ال

   .(2)يالسوفيتسة االتحاد سا ما صاغه 
 Policy وبعااد يااومين ماان قااكاك ال ومنفااوكم، قاادمت )هيئااة التخطاايط السياسااي 

Planning Staff تقكيااكًا، بيناات فيااه ان ماان مصاالحة  ةمكي ياا( التابعااة لااوزاكة الخاكجيااة الأ
ان تقاادم الاادعم االقتصااادي الااى يوغسااالفيا، إذا  اناات االخيااكة  ةمكي يااالواليااات المتحاادة الأ 

مستعدة لتعاون بين البلادين، دون النظاك الاى طبيعاة نظامهاا الشايوعي، إذ هاو شاأن داخلاي 
 يولياااوتموز/1 فااي ةمكي ياااالح ومااة الأ  . و بااادكة حسااان نيااة، أعلنااات(3)خاااص باليوغساااالف

الذي تام إيداعاه فاي الوالياات  اليوغسالفي دوالك من الذهب( مليون 47) ، أن مبلغم1948
التاساع عشااك مان الشااهك فااي و  .(4)يوغوساالفيا الااى تساليمهساايتم  م1941 سانة منااذالمتحادة 

                                                 
(1) ينظر نص قرار الكومنفورم الكامل في:   

       Modern History Sourcebook: Cominform Communiqué: Resolution of the  

Information        Bureau Concerning the Communist Party of Yugoslavia, June 28, 

1948. 

       Available: http://www.fordham.edu/Halsall/mod/1948cominform-yugo1.asp 

(11: الساعة 2020/   4/  7)  تاريخ الزيارة   

)2( Oreskovich, Op.Cit., p.28 

)3( F.R.U.S, 1948, Eastern Europe; The Soviet Union. Volume IV, Government 
Printing Office, Wishington, 2018:  Paper Prepared by the Policy Planning Staff, 
Washington, 30  June 1948, Document. 702. 

 https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooksAvailable in:         
 (11: الساعة 2020/  4/  12تاكيخ الزياكة ) 

)4( William H. Greiwe," An Historical Study of The Diplomatic Relations Between 
The United States and Yugoslavia from 1943 until 1949", Faculty of the School of  
International Service of The American University, M.A (unpublished), 

Washington, 1966, p. 76. 
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فااي واشاانطن اتفاقيااة تاانص علااى تسااوية  ةيوغوسااالفيالو  ةمكي يااالأ  نح ومتاااالوقعاات ذاتااه، 
.  مااا (1)، التااي تعااود مل يتهااا لكعايااا امكي ااانالمؤممااة فااي يوغسااالفيا ةمكي يااالممتل ااات الأ 

. (2)( الااااف طاااان ماااان الاااانفط الخااااام 30فيا )علااااى بيااااع يوغسااااال ةمكي يااااوافقاااات الح ومااااة الأ 
الااى يوغسااالفيا تحساانا ملحوظااًا فااي النصااف االول ماان ساانة  ةمكي يااوشااهدت الصااادكات الأ 

يوغوساااالفيا الاااى  ةمكي ياااتمااات الموافقاااة علاااى طلباااات تاااكخيص الصاااادكات الأ  إذ ،م1949
الطلباات ٪ مان 42، وهو أعلى بنحاو أأمكي يدوالك (  مليون 17،181)بمبلغ إجمالي قدكه 

   .(3)م1948 لسنةالمعتمدة 
الواليات المتحدة أدك ت فقد ، بين البلدين اإليديولوجي االختالفعلى الكغم من و 

 ساحلالى من الوصول  منع السوفيت يوغوسالفيا فياالهمية االستكاتيجية ل ةمكي يالأ 
 الدولة عن بقيالشيوعية عزل ألبانيا ، و الحدود اإليطالية، و الدكياتيك الشكقي بحك

ال تلة  في تجزأة عن االتحاد السوفيتي ااستقالل يوغوسالفي اهمية ، فضال عنالشيوعية
، عن جميع الدول الشيوعية في أوكوبا الشكقيةيحتذا به من  اً نموذجا . بجعلها4))الشيوعية

وكبا لية  دولة في أُ  ةمكي يالأ  الواليات المتحدة طكيق تسويق سياسة، تقوم على دعم
على استكاتيجية تقديم المساعدات أطلق و  5).)على معاكضة ستالينة تجكؤ الشكقي

 ، داخل دول ال تلة الشيوعية الخاضعةسفين"اإل دق "استكاتيجية االقتصادية ليوغسالفيا

                                                 
(1) F.R.U.S, 1948, Volum IV, Eastern Europe: The Soviet Union. Volume IV,, 

Editorial        Note, July 19, 1948,  Document. 714. 

(2) Ibid, Mr. Frank G. Wisner, Deputy to the Assistant Secretary of  State 

for Occupied Areas, to the United  States Special Representative in Europe 

(Harriman), Washington, July 22, 948, Document. 716. 

(3) F.R.U.S , 1949, Volume V, Eastern Europe, The Soviet Union, Government 

Printing Office, Wishington, 2018, Current Economic Developments, Washington, 

June 20, 1949, Document. 548. 

       Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

(11: الساعة 2020/  4/  12تاريخ الزيارة )   

)4( Ante Batović, The Croatian Spring Nationalism, Repression and Foreign Policy 

Under        Tito, I.B.Tauris & Co. Ltd, London • New York, 2017, p. 30. 

)5( Dejan Marolov, The Foreign Policy of The U.S.A Towards Yugoslavia in: 

International       Congress on Social & Cultural Studies, September 4-8, 2012, Port 

Harcourt, Nigeria,        Book Of  Proceedings,Volume1, Spain, 2012, p.249-250.  
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التي  ان من أول نتائجها احجام تيتو عن مساعدات الثواك الشيوعيين  .(1)للنفوذ السوفيتي
م غلق الحدود اليوغسالفية مع اليونان 1949في تموز/يوليو في اليونان، إذ اعلن االخيك 
يقاف دعم الشيوعيين فيها ف انت االهمية االستكتيجية ليوغسالفيا تتوافق مع . (2)وا 

 في اوكبا الشكقية والبلقان. ةمكي يالطموحات السياسية والمنية الأ 
ن أولت الح ومة اليوغسالفية اهتمامًا  بيكًا بإقامة عالقات ا قتصادية مع وا 

 تنازالت، ل نها حكصت ان ال يتكتب على ذلك تقديم أية ةمكي يالواليات المتحدة الأ 
 وقد ابدى االمكي ان تفهما لتوجهات السياسة اليوغسالفية، إذ جاء في تقكيك .سياسية

 م،1949سبتمبك /أأيلولالصادك في (  68 ) كقمال ذي مكي يالأ  مجلس المن القوميل
نما دول ذات توجه كأسمالي، و  إقامة ليس تجاه البلقان ةمكي يسة الأ السيا ن هدفوا   ا 

، شيوعيةمع بقائها ذات طبيعة ، بعيدة عن النهج الستاليني العدائي انظمة تشجيع ظهوك
ن   لصالح الشكقية ميزان القوى في أوكوبا ويللتح كى بذات اهمية ، (3)التيتوية" "وا 
في  "التيتوي"والسعي لنشك النموذج  ،السوفيتيالتدخل في مجال النفوذ  فغدا ،الغكب

لواليات المتحدة ل الكسمية سياسةال بلدان اوكبا الشكقية التابعة لالتحاد السوفيتي،

                                                 

ليوغسالفيا  ةمكي ي(  ناظم كشم معتوق االماكة و عالء فاضل كزاك النجاك، "المساعدات االقتصادية الأ 1)
"، مجلة آداب البصكة/ 1951حتى  انون الثاني 1949وأثكها في العالقات السياسية بين البلدين من أيلول 

 .228، ص  2017، جامعة البصكة، 80العدد 
م(، بين جيش الح ومة اليونانية المدعومة 1949-1946ونانية قامت أثناء المدة )الحكب الهلية الي   (2)

من بكيطانيا والواليات والمتحدة وبين الجيش الديمقكاطي اليوناني، وهو الجناح العس كي للحزب الشيوعي 
 اليوناني، بدعم من يوغوسالفيا وألبانيا وبلغاكيا، ينظك:

الدول ال بكى من الحكب االهلية في اليونان"، مجلة اداب البصكة،  كغد فيصل عبد الوهاب، " موقف      
 . 173-157، ص ص 2007، 44البصكة، البصكة، العدد  لية االداب/ جامعة

يوعيون التيتوية، مصطلح اطلقه القادة السوفيت على مجموعة االف اك والمماكسات التي تبانها الش (3)
توى السياستين الداخلية والخاكجية، على اثك استبعاد يوغسالفيا من الزعيم تيتو ،على مساليوغسالف، بقيادة 

م، ونعت الشيوعية اليوغسالفية بالتكاجعية، ثم توسع المصطلح ليشمل 1948ال ومنفوكم الشيوعي سنة 
التياكات التي تنادي بتعدد الطكق الى االشتكا ية، وضكوكة الحفاظ على االستقاللية الوطنية للحك ات 

، المؤسسة العكبية للدكاسات والنشك، 1ينظك: عبد الوهاب ال يالي )محكك(، موسوعة السياسة، ج  الشيوعية،
 .236 -235،   ص ص  1990، 2بيكوت، ط
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. وأ د تيتو في حديث له ان بالده لن تنظم الى اية  تلة شكقية او غكبية، ولن (1)ةمكي يالأ 
المساعدات االقتصادية  لى عنتسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية، وأوضح انه سيتخ

انها ال  ةمكي ي. ومن جهتها، بينت الح ومة الأ (2)إذا تم كبطها بشكوط سياسية ةمكي يالأ 
تكمي من وكاء مساعدتها االقتصادية المقدمة الى يوغسالفية تحقيق م اسب سياسية، وان 

ح التجاكية للطكفين، العالقات بين البلدين قائمة على االحتكام المتبادل، وبما يخدم المصال
ويم ن يوغسالفيا من الحفاظ على استقاللها ومقاومة الضغوط السياسية واالقتصادية التي 

أهميتها االستكاتيجية بالنسبة  يوغسالفيا لقد ادك ت .(3)تتعكض لها من ال تلة الشيوعية
 أية ميالحصول على مساعدات اقتصادية دون تقد ، فضمنتةمكي يلأ للواليات المتحدة ا
 تنازالت سياسية.

تقوم على استمكاك تدفق  ةمكي يو انت استكاتيجية الواليات المتحدة الأ 
هجوم سوفيتي  التصدي ليتم ينها من  بغيةالمساعدات المختلفة الى يوغسالفيا، 

وقدمته الى  ةمكي يمحتمل. إذ أ د التقكيك الذي اصدكته هيئة التخطيط السياسي الأ 
/ سبتمبك أأيلول 12في ، (4)( Harry S. Truman هاكي تكومان )  مكي يالكئيس الأ 

م، ان التهديد العس كي السوفيتي ليوغسالفيا يمثل تهديدا إليطاليا واليونان، 1949
في وسط وغكب اوكبا للخطك، لذا يجب  ةمكي يويعكض مصالح الواليات المتحدة الأ 

                                                 
 )1( Anne R. Pierce, Woodrow Wilson and Harry Truman : Mission and Power in 

American        Foreign Policy, Praeger Publishers, United States of America, 2003, 

p. 221. 

 )2( F.R.U.S, 1950, Volume IV, Central and Eastern Europe; The Soviet Union; 

The Soviet       Union,  Government Printing Office, Wishington, 2018,  The 

Ambassador in Yugoslavia           ( Allen) to the Secretary of State , Belgrade , 

February 19, 1950 , Document. 775. 

  Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

(11: الساعة 2020/  4/  12تاريخ الزيارة )   

(3) Ibid, The Secretary of State to the Embassy in Yugoslavia, Washington, March 

11, 1950,        Document. 786. 

(4) -1945للمدة )  ةمريكيم( الرئيس الثالث والثالون للواليات المتحدة الأ 1972 -1884هاري ترومان )  

ق اوربا وغيرها من م(،  وصاحب مبدأ ترومان الذي يقوم على محاربة امتداد الشيوعية في جنوب شر1952

 دول العالم، ينظر:

 .724-723ال يالي، المصدك السابق، ص ص       
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د لتقديم السلحة مباشكة إلى تيتو واالستعدااستمكاك المساعدات االقتصادية ليوغسالفيا، 
تخاذو  ،إذا  انت االعتباكات السياسية والعس كية تستدعي ذلك التدابيك المم نة لتعزيز  ا 

فقدمت، في الشهك ذاته،  .(1)سوفيتي عليهاهجوم  على صد أي اليوغوسالفيةالقدكة 
اكتفع و  .(2)فية( مليون دوالك الى الح ومة اليوغسال20قكضا بقيمة ) ةمكي يالح ومة الأ 

سنة ماليين دوالك في ( 8)إجمالي الصادكات اليوغسالفية إلى الواليات المتحدة من 
مليون ( 11) اكتفعت الواكدات منم،  ما 1949مليون دوالك في عام ( 17)إلى  م1948

دعمت الواليات المتحدة والدول  وفي السياق ذاته، .(3)مليون دوالك( 31) دوالك إلى
تكشيح يوغوسالفيا للعضوية غيك الدائمة في  م،1949ين االول/أ توبك ك في تشالغكبية 

مكشحة ) السوفيت  تشي وسلوفا يا على حساب ،مجلس المن التابع لألمم المتحدة
قلل من في  عزلها، و ضكبة لمحاوالت السوفيت فمثل فوزها ، ةال تلة الشكقيوحلفائهم( 
 يوغسالفيا اقتصاديًا وأمنيًا وسياسيًا.  وعزيز موقف .(4)هجوم سوفييتيل تعكضهااحتمال 

 10في  مكي ي( الأ  Bank  Export-Import التصديك واالستيكاد بنك أعلن )
( مليون 15م موافقته على منح الح ومة اليوغسالفية ائتمان بقيمة )1950اب/ اغسطس 

ساعدات . وجاءت هذه الم(6)( مليون دوالك اخكى في الشهك التالي2، واعقبها )(5)دوالك
وهدد البالد  ،م1950سنةيوغسالفيا صيف الذي ضكب الجفاف على أثك  ةمكي يالأ 

خشي ، فالحصاك السوفيتيوفاقم الوضع االقتصادي المتكدي سوءًا، بسبب  بالمجاعة،
االمكي ان ان ت ون لهذه االزمة االقتصادية تداعيات سلبية على القدكات العس كية 

                                                 
)1( Ibid, Report by the National Security  Council to the President , Washington , 

November 17, 1949, Document. 760. 

)2( Allen Jerome Shafran," United States Aid Policy Towerd Yugoslavia, 1948-

1953: Study of American Foreign Policy in Transition", M.A (unpublished), the 

Ohio State University, 1963, pp. 39-40.  

 (3) John R. Lampe and ( Others), Yugoslav- American _Economic Relations Since 

World      War II, Duke University Press / Durham and London, 1990, p. 30. 

 )4( Beatrice G. Heuser," Yugoslavia in Western Cold War Policy 1943-1953", PH. 

D        (unpublished), Faculty of Social Studie (Politics), ST. John's College, 

University of        Cambridge, 1987, pp. 107- 109. 

 (5) F.R.U.S, 1950, Volume IV, Central and Eastern Europe ;The Soviet Union, 

Editorial        Note, Washington, August 10, 1950, Document. 822.  

)6( Shafran, Op. Cit., p. 39. 
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والعجز عن مواجهة التهديدات العس كية  داخليةاليوغسالفية في ضبط الجبهة ال
، على مكي يوافق ال ونغكس الأ م، 1950تشكين الثاني/ نوفمبك  29. وفي (1)الخاكجية

 انون االول/  11وأقك في  .(2)مشكوع قانون بشأن المساعدات العاجلة إلى يوغوسالفيا
( مليون دوالك 50) م، تقديم مساعدات الى يوغسالفيا على ان ال تزيد عن1950ديسمبك
الحفاظ على في  ةمكي يحجم المساعدات، جدية الواليات المتحدة الأ  . يدل(3)أأمكي ي

 .قوية ومستقلة يوغسالفيا
تجاه حلفائها،  ةمكي يوعلى المستوى العس كي، تحك ت الواليات المتحدة الأ 

يوغسالفيا، في  بكيطانيا وفكنسا، من اجل تنسيق الجهود لتقديم المساعدات العس كية الى
حالة تعكضها الى هجوم عس كي من حلفاء السوفيت الشيوعيين في اوكبا الشكقية، ف ان 

العس كية دون المشاك ة الفعلية للقوات  اتتقديم المساعد الكأي ان يقتصك االمك على
وقع . ف(4)، مع فكض عقوبات عس كية على الدول المعتدية عليهامكي يةلالعس كية ا

تشكين  14 بتاكيخفي بلغكاد  ، نيابة عن ح ومته،ألين مكي يالأ  والسفيكالكئيس تيتو 
، تقدمها الواليات المتحدة العس كية اتللمساعد ثنائية اتفاقيةعلى  م1951 نوفمبكالثاني/ 

الى يوغسالفيا مقابل حصولها على المواد الخام والمواد شبه المصنعة من  ةمكي يالأ 
في  في بناء مصنع للحديد هم االمكي ان، في السنة ذاتها،اس.  ما (5)الجانب اليوغسالفي
. (6)مليون دوالك (38)بلغ مجموعها  ،مساعدات اقتصادية الحقة يوغسالفيا، ومنحوها

                                                 
(1) F.R.U.S, 1950, Volume IV, Central and Eastern Europe ;The Soviet Union, The 

Secretary        of State to Certain Diplomatic Offices, Washington, November 3, 

1950, Document. 858. 

)2( Batović, Op. Cit., p. 31. 

.242 -241( االمارة والنجار، المصدر السابق، ص ص  3)  

(4) F.R.U.S, 1950, Volume IV, Central and Eastern Europe, The Soviet Union; 

Memorandum by the Assistant Secretary of State for European Affairs (Perkins) to 

the        Deputy Under Secretary of State (Matthews), Washington, September 25, 

1950,        Document. 832. 

(5) See: Military Assistance Agreement Between the United States and Yugoslavia, 

November 

      14, 1951, in:  https://avalon.law.yale.edu/20th_century/yugo001.asp#art2 . 

 (9: الساعة 2020/  2/  2تاكيخ الزياكة )
(6) Vassil Zarev, "An Unconventional Method of Containment – US Foreign 

Policy towards Communist Yugoslavia from 1948-1956", Prandium - The Journal 
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. اقتصاك االمك على (1)( مليون دوالك29،800فضال عن مساعدة مالية قدكها )
ى جانب يوغسالفيا المساعدات العس كية، خشية دخول االمكي ان المباشك في حكب ال

 تؤجج حكب عالمية. 
، إذ م1952سنة الى يوغسالفيا طوال  ةمكي يلقد استمك ضخ المساعدات الأ 

( 70)م 1952لمدة من تموز/ يوليو إلى  انون االول/ ديسمبك أثناء ا المساعدات بلغت
 ،(2)اليوغسالفية االقتصاديةوالقدكات العس كية  المؤسسات طوكت وعززت ،مليون دوالك

بل ؛ ًا فقط، لم تعد الواليات المتحدة تدعم يوغوسالفيا اقتصاديهذه السنةنهاية  ومع
مباشك الى جانبها في حالة تعكضها  أأمكي ي. ل ن دون تدخل عس كي (3)عس كيًا ايضاً 

، االمك الذي كفضه تيتو (4)الى عدوان عس كي سوفيتي، اال عند انضمامها لحلف الناتو
. ف ان (5)"احدلي  تابعاً على أن أ ون  نيديالن أقاتل عاكي أفضل أ "إذ  ان يقول: 

 . ةمكي يم تفيًا بما يحوز عليه من المساعدات العس كية واالقتصادية الأ 
لعالقات في انقطة تحول  م1953ماكس أذاك/ 5وفاة ستالين في مثلت 

وأعقبها ؛ ذاتها السنة صيف بين البلدين في تبادل السفكاءإذ تم  ة،يوغوسالفيال -ةالسوفيتي

                                                                                                                         
of Historical Studies,        Vol. 7, No. 1 (Spring, 2018). The Department of 

Historical Studies, University of        Ttoronto Mississauga, pp.7-8. 

(1) F.R.U.S, 1951, Volume IV, Part 2, Europe: Political and Economic 

Developments, Government Printing Office, Wishington, 2018, Editorial Note, 

Document. 460. 

      Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

(.11: الساعة 2020/  4/  12تاريخ الزيارة )   

   (2) F.R.U.S,1952-1954, Volume VIII, Eastern Europe, Soviet Union; Eastern 

Mediterranean, Government Printing Office, Wishington, 2018,  The Ambassador 

in Yugoslavia (Allen) to the Department of State,  Belgrade, January 10, 1953, 

Document. 671. 

Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

(11ة : الساع2020/  4/  12تاريخ الزيارة )   

)3( Zarev, Op.Cit., p.10. 

(4) Svetozar Rajak, Yugoslavia and Soviet Union in the Early Cold War, 

Normalization,        Comradeship, Confrontation, 1953-1957, Routledge Press, 

Londonand New York, 2011,        pp. 32-33. 

(5) F.R.U.S, 1951, Volume IV, Part 2, Europe: Political and Economic 

Developments, The        Ambassador in Yugoslavia (Allen) to the Secretary of 

State, Belgrade, February 19, 1951, Document. 400. 
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الزعيم ، على كأسه وفد سوفييتي م، وقام1954بينهما سنة قتصادية االعالقات ال ةعادا
مايو أياك/ 26 بزياكة تاكيخية إلى بلغكاد في (1)(Nikita Khrushche  ني يتا خكوتشوف)

 هأنالذي أ د ، م1955حزيكان/ يونيو  2في  إعالن بلغكاد م تم أثنائها التوقيع على1955
، وان من حق  ل دولة أن تسلك اتفاًقا بين دولتين ذات سيادة وليس حزبين شيوعيين ثليم

 وهو ما يطابق وجهة النظك اليوغسالفية. .(2)طكيقها الخاص نحو االشتكا ية
بأن تطبيع العالقات مع االتحاد السوفييتي ال  الكغم من تأ يد يوغسالفيا وعلى

تغييك في  أو اون الداخلية ليوغوسالفيفي الشؤ  على حساب التدخل تجكييم ن أن 
ولّد التقاكب اليوغسالفي_السوفيتي قلقا لدى الساسة  .(3)الودية مع الدول الغكبية هاعالقات

اليوغسالفية، فبعث تيتو بكسالة الى الكئيس  -ةمكي ياالمكي ان حول مستقبل العالقات الأ 
/ أأيلول 30في  (4)( Dwight David Eisenhowerدوايت ديفيد أيزنهاوك )  مكي يالأ 

 ةمكي يالدائم بين الواليات المتحدة الأ و لتعاون الودي م أ د فيها ا1955سبتمبك 
 إلىأثناء زياكته  جون فوستك داالس مكي يوزيك الخاكجية الأ   ما طمأنأ  .(5)ويوغوسالفيا

                                                 

 م االتحاد م( زعيم شيوعي وكجل دولة سوفيتي، ح1971-1894ني يتا سكغييفيتش خكوتشوف )  (1)
م(، ووصف عهده بعهد االنفتاح النسبي حيث أصبح المثقفون يشعكون بحكية 1964-1953) يتي للمدةالسوف

أ بك بالمقاكنة مع عهد ستالين، ووضع الالئمة على االخيك في تدهوك العالقات مع يوغسالفيا. ينظك:  
 . 613 -611، المصدك السابق، ص ص 2ال يالي، ج

)2( Batović, Op. Cit., pp. 33- 35. 
      )3( Ronald R. Krebs, Dueling Visions U.S. Strategy toward Eastern Europe 

under Eisenhower, Texas A&M University Press, Texas, 2001, p. 88.  

شغل منصب الكئيس الكابع  أأمكي يم( سياسي وقائد عس كي 1969-1890دوايت ديفيد أيزنهاوك )  (4) 
م(،  ان قائدا عامًا في جيش الواليات المتحدة 1961حتى  1953للمدة ) ةمكي يلمتحدة الأ والثالثين للواليات ا

م أول قائد أعلى 1951أثناء الحكب  العالمية الثانية، وقائدا أعلى لقوات الحلفاء في أوكوبا، وتولى سنة 
 .437، المصدك السابق، ص 1لحلف الناتو، ينظك:  ال يالي، ج

  (5) F.R.U.S, 1955-1957,Volume XXVI, Central and Southeastern Europe,  United 

States Government Printing Office, Washington, 2018: Letter From President Tito 

to President        Eisenhower, Belgrade, September 30, 1955, Document. 260. 

https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooksAvailable in:         
 .(11: الساعة 2020/  4/  12تاكيخ الزياكة ) 
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السوفيتي بأن اعادة العالقات مع االتحاد  م1955نوفمبك تشكين الثاني/ 6في  يوغسالفيا
 . (1)والغكب ةمكي يلن تؤثك على ديمومة واستمكاك العالقات مع الواليات المتحدة الأ 

وعلى الكغم من خطابات الطمأنينة اليوغسالفية. وعلى اثك الزياكة التي قام بها 
إعالن  م، وتوقيعه على1956يونيو حزيكان/ (23 - 2) للمدة تيتحاد السوفياال الى تيتو

صدك  .(2)السوفييتي واليوغوسالفي ينالعالقات بين الحزبين الشيوعياد اعموس و، الذي 
الذي أقكه ال ونغكس ، مكي يالأ  The Mutual Security (Act قانون المن المتبادل)

غوسالفيا في غضون ات الى يو إنهاء المساعدوالقاضي ب، م1956 يوليو تموز/ 18 في
زال مستقلة عن االتحاد ال ت أن يوغوسالفيا ؛ما لم يبلغ الكئيس ال ونغكس ،تسعين يوًما

تصب في مصلحة االمن القومي ليوغوسالفيا  اتالمساعدوان استمكاك  ،السوفيتي
 . (3)مكي يالأ 

 انلقد نتج عن اجكاء ال ونغكس ضغطًا  بيكا على الح ومة اليوغسالفية. ذلك 
) حزيكان/ يونيو  الى يوغسالفيا أثناء المدة ةمكي يحجم المساعدات االقتصادية الأ 

( مليون دوالك، في 605،900م( بلغ ما يقاكب )1956حزيكان/ يونيو  30 –م 1948
( 874م( ما يقاكب )1956 -م 1950أثناء المدة )لمساعدات العس كية، حين بلغ حجم ا

 وهي مساعدات  بيكة جدا يصعب تعويضها. .(4)مليون دوالك
ستمكاك المساعدات الى يوغسالفيا، ايزنهاوك مصكًا على ا مكي ي ان الكئيس الأ 

ان اعادة تيتو الى  ":1956تشكين االول/ ا توبك  15فجاء في كده على ال ونغكس في 
احضان االتحاد السوفيتي سوف ي ون ا بك خطأ تكت به الواليات المتحدة.. وان يوغسالفيا 

مع .. وان العالقات  ةمكي يغدت شو ة في الجسد الكوسي بفعل المساعدات الأ 
 اتتعليق المساعد، فقام ال ونغكس ب"يوغسالفيا من اعظم انتصاكاتنا في الحكب الباكدة

                                                 
)1( Batović, Op. Cit., p.37 

(2) Svetozar Rajak, Yugoslavia and Soviet Union in the Early Cold War, 

Normalization,     Comradeship, Confrontation, 1953-1957, Routledge Press, 

Londonand New York, 2011,        pp. 151-157.   

)3( F.R.U.S, 1955-1957,Volume XXVI, Central and Southeastern Europe, Editorial 

Note,        Washington, September 5, 1956. Document. 283.     

  (4) Ibid. Report Prepared by the Operations Coordinating Board, Washington, 

September 5,       1956. Document. 285. 
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. لم تبِد يوغسالفيا امتعاضًا من تعليق المساعدات (1)دون االقتصادية ليوغسالفيا العس كية
،  ما ان التعليق يوحي بام انية عودة (2)العس كية، لن التهديد السوفيتي، اخذ يتالشى

أياك/مايو  14في  ةمكي يالواليات المتحدة الأ  ت. وهو ما حدث فعال، إذ ما لبثتالمساعدا
. ول ن بطلب من (3)م ان تخلت عن تعليق المساعدات العس كية الى يوغسالفيا1957

الى  ةمكي يالأ  العس كية اتلمساعداتفاقية تقديم اإنهاء الح ومة اليوغسالفية تم 
ما تحتاجه شكاء ب على ان تقوم يوغسالفيا، م1957ك ديسمب انون االول/يوغوسالفيا في 

، وذلك ان اليوغسالف وجدوا ان هذه معدات ومواد عس كية من الواليات المتحدةمن 
. (4)مكي يالمساعدات العس كية  انت سنويًا يطالها النقد داخل ال ونغكس والكأي العام الأ 

 ة شيوعية.الى الحكج لتعاملها مع دول ةمكي يوتعكض االداكة الأ 
اليوغسالفية، فقد اندلعت ازمة –على الكغم من التحسن في العالقات السوفيتية 

م، 1957تشكين الثاني/ نوفمبك  16جديدة بين البلدين، عندما كفضت يوغسالفيا في 
التوقيع على اعالن موس و، الذي يمنح الحزب الشيوعي السوفيتي قيادة االحزاب 

اندلعت حكب  المية وايديولوجية بين الساسة السوفيت الشيوعية على مستوى العالم، ف
ائتمان  ايقاف منح السوفيتقكك واليوغسالف وصلت ذكوتها منتصف السنة التالية، ف

. االمك الذي اسهم في اعادة زخم (5)الى يوغسالفيا مليون دوالك( 285)تجاكي بقيمة 
دعمها الستقالل يوغسالفيا ان  إداكة أيزنهاوك الى يوغسالفيا فاعلنت ةمكي يالمساعدات الأ 

لوطني االوسع التي تهدف إلى تحقيق االستقالل  ةمكي يال يتجزأ من السياسة الأ  ء"جز 

                                                 
(1) Krebs, Op. Cit., p.97. 

(2) F.R.U.S, 1955-1957,Volume XXVI, Central and Southeastern Europe, 

Telegram From        the Embassy in Yugoslavia to the Department of State, 

Belgrade, October 19, 1956,      Document. 291. 

(3) Ibid, Telegram From the Department of State to the Embassy in Yugoslavia, 

Washington,        May 14, 1957, Document. 302. 

(4) F. R.U. S,1958–1960, Volume X, Part 2, Eastern Europe; Finland; Greece; 

Turkey, United States Government Printing Office, Washington, 2018: National 

Security Council        Report, Washington, February 28, 1958. Document. 120. 

     Available in: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

.(11: الساعة 2020/  4/  12تاريخ الزيارة )   

(5) lamb, Op.Cit., p. 58. 
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أن  م،1958 ديسمبك انون االول/ في و شفت  .(1)اك أوكوبا الشكقية"طجميع أقلال امل 
من سلسلة  دتأ( مليون دوالك، و 153،6ست ون ) 1959 لسنةالمساعدة ليوغوسالفيا 

 ةأأمكي ي وتوكيد مواد غذائية ومعدات شكاء المواد الخامبين البلدين الى االتفاقات المتبادلة 
( طائكة حكبية من الواليات المتحدة 78 ما ابتاعت يوغسالفيا ) .(2)ايوغوسالفي الى
، م1959في يوغسالفيا سنة  توفيك ائتمانات كأسمالية للتنمية الصناعية وتم. (3)ةمكي يالأ 

واجتمع الكئيسان ايزنهاوك  .(4)(37،8)بقيمة إجمالية قدكها عدة  ةأأمكي ينت قكوض تضم
نيويوكك  فيعشكة للجمعية العامة لألمم المتحدة  ةالدوكة الخامس وتيتو على هامش انعقاد

. وعلق (5)م( وأ دا تعزيز اواصك العالقة بين بلديهما1960 سبتمبك/أأيلول 19-24 )
. إذ (6)سالفيا قائاًل: "نأمل ان ي ون حياد يوغسالفيا الى جانبنا"ايزنهاوك على حياد يوغ

تكى في حك ة عدم االنحياز، التي تم تأسيسها سنة  ةمكي ي انت الواليات المتحدة الأ 
م، و انت يوغسالفيا احد مؤسيسها الى جانب مصك والهند، حك ة مهمة في ابقاء 1955

 . (7)فيتييوغسالفيا محايدة وبعيدة عن االتحاد السو 

 

                                                 
)1( Krebs, Op. Cit., p.97. 

(2) lamb, Op.Cit., p. 58. 

   (3) F. R.U. S,1958–1960, Volume X, Part 2, Eastern Europe; Finland; Greece; 

Turkey,       Operations Coordinating Board Report, Washington, December 23, 

1959. Document. 152. 

   (4) Ibid, Operations Coordinating Board Report, Washington, December 21, 

1960,          Document.177. 

(5) Ibid,  Memorandum of Conversation, New York, September 22, 1960, 

Document.170. 

   (6) See: Henry W. Brands JR, "Redefining the Cold War: American Policy 

toward Yugoslavia, 1948–60", Diplomatic History, Vol. 11, No. 1 (WINTER 

1987), Oxford University Press, p. 52. 
االنحياز إلى مؤتمك باندونغ الذي انعقد في إندونيسيا في أبكيل/نيسان تعود ف كة تأسيس حك ة عدم   (7)

دولة، المؤتمك التأسيس االول للحك ة،التي تقوم  29م، الذي ضم 1961، ويعد مؤتمك بلغكاد سنة 1955
على التزام الحياد وعدم االنضمام الى المعس ك االشتكا ي او المعس ك الكأسمالي ، ينظك:  محمد عزيز 

-85، ص ص 1978، ال ويت، 7-االحالف والت تالت في السياسة العالمية، سلسلة علم المعكفة ش كي،
90. 
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 (:1980-1961) ةمريكيالأ  -المبحث الثاني: العالقات اليوغسالفية

لواليات ا ، كئاسة(1)(  John  F. Kennedy  ينيدي فيتزجيكالد جونتولى ) 
لمنطقة ال ثك اأوكوبا الشكقية " وعدّ  م، 1961ينايك  انون الثاني/في  ةمكي يالأ  المتحدة
اكتباطها باالتحاد  ن ثم يم ن اختكاقها، واضعافوم، داخل ال تلة الشيوعية ضعًفا"

 .(2)تجاهها ةمكي يالأ  ستكاتيجيةتحقيق االفي  محوكيا العباً يوغوسالفيا وصنف  السوفيتي،
توصياته الى الكئيس  ينيدي حول يوغسالفيا، مؤ دا  مكي يوقدم مجلس االمن القومي الأ 

لبلد واالستفادة من موقعة فيها ضكوكة استمكاك العالقات االقتصادية مع هذا ا
االستكاتيجي، واهميته في اضعاف ال تلة الشيوعية،  ونه أنموذجًا يشجع النزعات القومية 

 .(3)المناهضة للسوفيت

 م فااااي عمليااااة اصااااالح اقتصااااادي بغيااااة1961وعناااادما شااااكعت يوغسااااالفيا ساااانة 
العاااالم،  بلااادان مختلاااف قتصاااادية ماااعاال هااااعالقات تطاااويكو  ةالدوليااا الساااوق فاااي االنااادماج 

اعكباااات واشاااانطن عاااان املهااااا فااااي ان تتبنااااى بقيااااة دول اوكبااااا الشااااكقية المساااااك االصااااالحي 
 ةمكي ياااليوغسااالفي ذاتااه؛ وماان اجاال انجاااح هااذه االصااالحات، عااززت الواليااات المتحاادة الأ 

نشاااطها االقتصااادي مااع يوغسااالفيا، إذ شااهدت الساانة ذاتهااا عقااد اتفاقيااات تجاكيااة عاادة بااين 
جبهااااااا اليوغسااااااالف علااااااى ساااااات اعتمااااااادات ماليااااااة، بلااااااغ مجموعهااااااا البلاااااادين، حصاااااال بمو 

                                                 

توّلى منصب الكئيس الخامس والثالثين  أأمكي ي، سياسي  م(1963-1917جون فيتزجيكالد  ينيدي ) (1)
سنًا، واول  مكي يأأ سنة ف ان اصغك كئيس 43م(، وعمكه 1963 – 1961للمدة )  ةمكي يللواليات المتحدة الأ 

، المصدك السابق،  ص ص  5م، ينظك: ال يالي، ج1963 اثولي ي ي يتولى هذا المنصب، اغتيل سنة  
358-359. 

(2) Alena N. Eskridge-Kosmach, "Yugoslavia and US Foreign Policy in the 1960–

1970s of       The 20th Century", Journal of Slavic Military Studies, Volume 22, 

2009 - Issue 3,         Publisher: Taylor & Francis (Routledge)  p. 385. 

(3) F.R.U.S,1961-1963, Volume XVI, Eastern Europe; Cyprus; Greece; Turkey, 

United  States Government Printing Office , Washington, 2018: Memorandum 

From Secretary of State Rusk to President Kennedy, Washington, November 21, 

1961, Document. 112. Available in: 

https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks  ( 11: الساعة 2020/  4/  12تاكيخ الزياكة)  
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 ،مليااون دوالك (30،4)بمبلااغ ( الااف طاان ماان الحبااوب 200( مليااون دوالك، و )85،210)
 ) بمبلااغ ةمكي يااتاام التوصاال إلااى اتفاااق آخااك علااى شااكاء فااائض المنتجااات الزكاعيااة الأ   مااا

( طياااكًا 19وجبااه تاادكيب )، فضااال عاان االتفاااق علااى بكنااامج يااتم بممليااون دوالك(  330،6
مساااتعملة إلااااى  ةأأمكي ياااطاااائكة  (130)بياااع ، و ةمكي يااايوغساااالفيًا فاااي الوالياااات المتحااادة الأ 

 مفاعااال ناااووي لألبحااااث، و ملياااون دوالك (100،6)يوغوساااالفيا مقابااال ماااا يزياااد قلاااياًل عااان 
 .  (1) يلوغكاما من اليوكانيوم (15) معهو  العلمية

بلغكاد لدول عدم االنحياز، الذي عقد للمدة  تيتو في خاطبه أمام مؤتمك اتهم
التوتكات بأثاكة وحلف الناتو  ةمكي يالواليات المتحدة الأ م، 1961/ سبتمبك أأيلول( 1-6)

إذ عدُه خطابًا  االمكي ان لدى الساسة أثاك خيبة أملاالمك الذي  ،سباق التسلحو الدولية 
دول  ينيدي لطف االجواء، واصفا  ، ل ن الكئيسمعتدل موالي لالتحاد السوفييتي" "غيك

تمثل شكيحة مهمة من الكأي العام بالدول التي  ،عدم االنحياز التي اجتمعت في بلغكاد
في مصلحة الحفاظ على  ةمكي يالعالمي، وأن شعوبها تشتكك مع الواليات المتحدة الأ 

الكغم من . لي ون خطاب تيتو وجهة نظك وليس موقفًا سياسيًا. وعلى (2)العالمي السلم
م، استبعد يوغسالفيا من حالة 1962، في منتصف سنة مكي يذلك، فإن ال ونغكس الأ 

 . (3)الدولة اال ثك كعاية في التعامالت التجاكية

تستغل المناسبات لتعزيز عالقاتها مع يوغسالفيا.  ةمكي ي انت الح ومة الأ 
م، وتسبب 1963و تموز/يولي 26فعندما ضكب زلزال مدينة س وبي اليوغسالفية في 

 أثناء هذه المدينة إلى الغكبية ألمانيا من أأمكي ي ميداني مستشفى نقل ب اكثة انسانية، تم
للمساعدة  أأمكي يمليون دوالك  (50)قكًضا بقيمة طبيب، و  (200) بمعية ساعة، (28)

                                                 

)1 ( Eskridge-Kosmach, Op. Cit., pp. 386-389. 
من مؤتمك  ةمكي يناظم كشم معتوق االماكة وعالء كزاك فاضل النجاك، " موقف الواليات المتحدة الأ  (2)   

"، مجلة أداب الصكة، ملحق العدد الحادي والعشكون )  انون الول 1961ايلول  6-1بلغكاد عدم االنحياز 
 .  254 -251بصكة، ص ص (، جامعة  ال2016

  (3) Gregory James Cook, "Balance of Threat Theory and the Case of Yugoslavia, 

1943 –        1964", M.A, Department of Government and Foreign Affairs, 

University of Virginia,       2000, P. 84. 
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 امهذه المدينة المن وبة، ومن اجل تكسيخ اواصك العالقات بين البلدين، قفي إعادة بناء 
استمكت عشكة ، ةمكي يالأ  لواليات المتحدةا ي تيتو بأول زياكة له الىيوغوسالفاللكئيس ا

 ينيدي  مكي ي، إذ استقبله الكئيس الأ 1963أ توبك ( تشكين االول/25-16) ايام، للمدة
تطويك العالقات بين البلدين في جميع المجاالت،  في البيت االبيض، وأ د له على

تشكين  27في  مكي يالأ  ، وعلى اثكها اقك ال ونجكسة والثقافية وغيكهاالتجاكية والعلمي
الدولة ال ثك الى  قانون اعاد التعامل التجاكي مع يوغسالفيا ،م1963نوفمبك الثاني/
 . وهو انجاز حققته زياكة تيتو.(1)ةكعاي

سياسة خاكجية جديدة في عهد الكئيس  ةمكي يالمتحدة الأ  الواليات انتهجت
سياسة بناء )  بعكفت  ،(2)( Lyndon B. Johnson) ليندون بينز جونسون  كي يمالأ 

في خطاب  هذه السياسة إذ اوضح( مع الشكق،  Building Bridge Policyك الجسو 
قال: "سنواصل بناء الجسوك عبك الخليج الذي  حينما، م1964 أياك/مايو23له في  

والمساعدات  سواحدة التجاكة والف اك والوست ون جسوًكا لزيا، فصلنا عن أوكوبا الشكقية
في اب/  ةمكي ي. وفيما يخص يوغسالفيا، فقد حددت الواليات المتحدة الأ (3)اإلنسانية"
الدولة ال ثك تها معاملم مساك سياتها الخاكجية تجاهها في اطاك؛ 1964اغسطس 

التي  ،مكي يالأ  ذات المنشأ المعدات العس كيةعس كية، إلدامة  قطع غياك هابيعو كعاية؛ 
 . (4)تمتل ها يوغسالفيا

                                                 
)1( Eskridge-Kosmach, Op. Cit., pp. 391- 392. 

نجح في الفوز بمقعد بالكونغرس الميركي سنة  أأمريكيسياسي م(  1973 -1908ليندون بينز جونسون )  (2)

م، وانتخب رئيسا للواليات للمدة 1963م، وتولى الرئاسة بعد اغتيال كينيدي سنة 1954م، أعيد انتخابه سنة 1948

 م(، 1968 -1964)

ينظر:                  

       Dallek, Robert, Lyndon B. Johnson , portrait of a presiden, Oxford University Press, 

Oxford1998, pp. 1-190.  

(3) National Security Action Memorandum, No. 304, June 3, 1964, Box 8, NSAM File, 

Lyndon Baines Johnson Presidential Library, Austin, TX, (hereafter LBJ Library).   

    Avialable: https://fas.org/irp/offdocs/nsam-lbj/index.html. 

(.8: الساعة 2020/  6/  10تاريخ الزيارة )    

  (4) Josip Mocnik, “United States-Yugoslav Relations, 1961-80: The Twilight Of Tito’s 

Era And The Role Of Ambassadorial Diplomacy In The Making Of  America's Yugoslav 
Policy,” PH.D, (Bowling Green University: 2008), United States of America, pp. 84-85. 
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ة يوغوسالفيال ةمكي يالعالقات الأ تطويك الجسوك في بناء  سياسة  لقد اسهمت
 تغلغاًل ثقافيًا وعلميًا. مكي يإذ كافق التغلل االقتصادي الأ  ،على المستوى الثقافي ايضاً 

، العاصمة (1)(William Fulbrightويليام فولبكايت ) مكي يالسناتوك الأ  فعندما زاك
الجامعة وقام بجولة شملت ، م1964نوفمبك تشكين الثاني/ في  بلغكاد اليوغسالفية

، ومدينتي لوبليانا وزغكب ،دوبكوفنيك، وبوال، وجزيكة بكيونيمدن الصكبية في نوفي ساد، و 
نت واثمكت هذه الزياكة بأن  ا .(2)واجتمع مع الكئيس تيتو وعدد من المسؤولين اليوغسالف

 قامةإ يتضمن ةمكي يالأ  يوغوسالفيا أول دولة اشتكا ية توقع اتفاًقا مع الواليات المتحدة
تم ن  ،الذي بموجبه هايز(، -للتعاون في الجانب التعليمي )بكنامج فولبكايت بكامج 

مزاولة  فضال عن وبحوث مشتك ة،بكامج  من إجكاءواليوغوسالف  المكي انلعلماء ا
 ال البلدين، لقد هدف االمكي ان عبك هذا البكنامج نشك القيم  التدكيس في جامعات

فضال عن ان ت ون هذه االتفاقية مدعات  .(3)الغكبية بين ابناء المجتمع اليوغسالفي
 .(4)يةالتفاقيات مماثلة مع دول شيوعية أخكى في أوكوبا الشكق

ويج والعمل نشطة في التك  ، هي االخكى،في بلغكاد ةمكي يالسفاكة الأ لقد  انت 
سكية، أن ال هاتقاكيك  إذ كصدت في احدالشباب اليوغوسالفي،  على نشك القيم الغكبية بين

                                                 

انساس من عام ديموقكاطى ح م والية اك  أأمكي ي( سيناتوك 1995-1905جيمس وليام فولبكايت ) (1) 
من أهم انجازاته تأسيس بكنامج فولبكايت للمنح التعليمية والثقافية والتبادل الطالبى  1975حتى عام  1945

م، وحتى عام 1948م، ودخل حيز التنفيذ سنة 1946ودول العالم سنة  ةمكي يبين الواليات المتحدة الأ 
على بكنامج فولبكايت للمنح الدكاسية.  -( طالًبا 47950( شخصا من بينهم ) 82.585م، حصل )1966

 للمزيد ينظك:
      Randall Bennett Woods,  J. William Fulbright, Vietnam, and the Search for a 

Cold War Foreign Policy, Cambrige University Press, Cambrige, 1998, pp. 1-10. 

)2 ( Senator J. W. Fulbright, Yugoslvia 1964, Report To The Committee On Forign 

Relations Uunited States, Senate, July. 1, 1965, U.S. Governmenting Printing 

Office , Washington,     1965, p. 1.  Avialable:                     

https://books.google.iq/books/about/Yugoslavia_1964.html?id=D86myPwa9YgC&

rediresc=y 

 (11: الساعة 2020/  1/  1الزياكة )  تاكيخ  
)3 ( Eskridge-Kosmach, Op. Cit., p. 395. 

(4) Mocnik, Op. Cit., p. 92. 
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هم، اليديولوجية في بالداالف اك اهتمام  بيك بالسياسة و  ملديه ليسالشباب اليوغوسالفي 
الحصول على وظيفة، بسبب  ات اليوغسالفيةعدد  بيك من طالب الجامعوان جل اهتمام 

، وعليه ،بحث عن وظائف في أوكوبا الغكبيةي بعضهم و ان هم،لبطالة المكتفع بينامعدل 
تعكيف الشباب اليوغوسالفي بالقيم الغكبية في جهًدا  بيًكا  ةمكي يبذلت السفاكة الأ فقد 
( Belgrade American Libraryةمكي يم تبة بلغكاد الأ )افتتاح  عن طكيق ،ةمكي يوالأ 

، هايز-تبادل الطالب بموجب قانون فولبكايتعلى تشجيع ال، و ادبلغك  جامعة بالقكب من
شباب ال بينشائعة  غدتتكتيب جوالت لموسيقى الجاز وموسيقى الكوك، التي  فضال عن

،  ان هناك هايز-في إطاك بكنامج فولبكايتو  م1968 سنةبحلول و  .(1)يوغوسالفيال
داكي اً وباحث اً ذاوخمسة وعشكون أستًا يوغسالفي اً ن طالبيثالث في  اً يوغسالفي اً تكبوي اً وا 

في  ين وعشكة أعضاء هيئة تدكيسأأمكي يعشكة طالب  ، مقابلالواليات المتحدة
التغلغل االقتصادي  مهدلقد . (2)ح ومة الواليات المتحدة تهمكعايتتولى  يوغسالفيا،

 .ايضاً  تغلل ثقافيالى ال مكي يالأ 

 لم تعد الح ومتين، فصاعداً  اتمنتصف الستيني وفي الجانب االقتصادي، ومنذ
تتولى  تتولى اداكة العالقات االقتصادي بين البلدين، إذ اخذت ةمكي ياليوغوسالفية الأ 

بدأت وزاكة التجاكة والكعاية، و  داعمال ناتالح وم ىولتبينما ت ،الشك ات والبنوك اداكتها
تنظيم معاكض واكسال  ، عبكةمكي يللشك ات الأ  يةتكويجالنشطة السلسلة من  ةمكي يالأ 

 (3)وفود صناعية وتجاكية الى يوغسالفيا

بقيادة ، غزت القوات العس كية لحلف واكسو م1968آب/ اغسطس  بحلول
االمك الذي وضع اليوغسالف تحت ضغط احتمالية  ،السوفيتي تشي وسلوفا يااالتحاد 

اهتماًما أ بك  تولي ةمكي يبدأت السياسة الخاكجية الأ تعكضهم لغزو سوفيتي مماثل، ف
ن ا "في بلغكاد:  مكي ي. فاوضح تيتو للسفيك الأ (4)تطويك العالقات مع يوغوسالفياب

إن  وأ د ... اآلن هي المساعدة االقتصادية فقط المساعدة التي تحتاجها يوغوسالفيا

                                                 
(1) Eskridge-Kosmach, Op. Cit., p. 396. 

(2) Mocnik, Op. Cit., p. 92. 

(3) John R. Lampe and ( Others), Op. Cit., pp. 105-108. 

(4) Eskridge-Kosmach, Op. Cit., p. 398. 
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فضل تيتو  .(1)"جنديمليون ( 1،200) اليوغوسالف لديهم أسلحة  افية لتجهيز
 دية على العس كية  ي ال يثيك السوفيت.المساعدات االقتصا

 انون  20في  (2)( Richard M. Nixonكيتشاكد ميلهاوس ني سون  تسلم )
خطابًا بهذا  ىالقو  ،ةمكي يالمتحدة الأ  مهامه كسميًا كئيسًا للوالياتم 1969 / ينايكالثاني

واجهة وبدء"عهد نهاء عصك المعلى ا ةمكي يالواليات المتحدة الأ  عزم ،فيه بينالمناسبة، 
عن تسوية سلمية للقضايا الدولية  والبحثوالتعاون مع االتحاد السوفييتي  "للتفاوض جديد

 .Détente Policy)(3) سياسة الوفاق ( ب عكفهو ما و ، الشائ ة
 لواليات المتحدةا ال تتماشى ومصالحسياسة تيتو الخاكجية  ، انيكى ان ني سون 

، وعلى الكغم من ذلك، فإن الحفاظ على اتيًما سوفيخشى هجو تإال عندما  ةمكي يالأ 
المصالح  نابعة من اهميتها االستكاتيجية في الحفاظ على ،مع يوغوسالفيا الجيدةعالقات ال
وسط أوكوبا، وابعاد الخطك السوفيتي عن  ،في منطقة البحك البيض المتوسط ةمكي يالأ 

لت الهداف الكئيسية لسياسات الواليات ظ. وعليه (4)الناتو لحلف الجنوبي الجناح وحماية

                                                 
   (1) F.R.U.S,1964–1968, Volume XVII, Eastern Europe, United States 

Government Printing Office, Washington, 2018: Telegram From the Under 

Secretary of State (Katzenbach) to the Department of State, Belgrade, October 18, 

1968, Document. 196. 

السابع والثالثون  ةمكي يم(، كئيس الواليات المتحدة الأ 1994 – 1913كيتشاكد ميلهاوس ني سون )  (2) 
م ولمدة 1946سنة  مكي يعضو في مجلس النواب الأ م( انتخب عن والية  اليفوكنيا  1974–1969للمدة )

الكابع والثالثون للمدة  مكي يم وشغل منصب نائب الكئيس الأ 1950سنتين وانتخب أيضًا  سيناتوك سنة 
م(، و ان مسؤواًل عن انسحاب الواليات المتحدة من فيتنام، وتطبيع العالقات مع الصين 1961–1953)

فضيحة ووتكغيت تحت وطأة تهديد ال ونغكس بإدانته،  بسببم 1974الشيوعية، تنحى من منصبه سنة 
 ينظك: 

         The Hutchinson Encyclopedia of Modern Political Biography,  Helicon 

Publishing is a division of Research Machines plc, 2005, p.709.  

في  1972-1969ة تجاه يوغسالفيا لواليات المتحدعبادي احمد عبادي و ايمن  اظم حاجم، " سياسة ا  (3)
(، ص 2017"، مجلة اداب البصكة، جامعة البصكة، العدد الثاني والعشكون ) حزيكان ةمكي يالوثائق الأ  وءض

236. 
(4) Luka Oreŝković, " US-Yugoslav Relations under Kissinger", Croatian Political 

Science Review, Vol. 50, No. 5, Zagreb, 2013, pp. 79-82.        
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تعزيز و دعم استقاللها عن موس و،  قائمة علىتجاه يوغوسالفيا  ةمكي يالأ  المتحدة
  .(1)ة فيهااالقتصاديوتعزيز االصالحات الغكب،  ها مععالقات

باعت الواليات المتحدة من م( 1970-1962على الكغم من إنه أثناء المدة )
مما باعت إلى معظم الدول في أمكي ا الالتينية ا ثك يوغوسالفيا ى الالمعدات العس كية 

استثمكت و  ،مليون دوالك(  200) علىزيد ما ي يةحصلت على اعتمادات بن ، و وأفكيقيا
. فقد اوجس اليوغسالف (2)مليون دوالك (30)أ ثك من ب فيها مشاكيع ةمكي يالشك ات الأ 

_سوفيتي يجكى على أأمكي يالى اتفاق  خشيًة، في اطاك سياسة الوفاق، من التوصل
 30للمدة ) حسابهم، ل ن الزياكة الكسمية التي قام بها الكئيس ني سون الى يوغسالفيا

المخاوف اليوغسالفية، إذ ، بددت تلك م(1970أ توبك تشكين اول/ 2 -سبتمبك /أأيلول
وتطوكها قاللها لوحدة يوغوسالفيا واست ،الثابت ةمكي يالأ  دعم الواليات المتحدة أ د،

 وتفهمبتقسيم العالم إلى "مناطق نفوذ"  ةمكي يالأ  الواليات المتحدةاالقتصادي، وعدم اهتمام 
في العالقات  )عدم االنحياز(السياسي اليوغوسالفي  مساكلل ةمكي يالأ  الواليات المتحدة

ها على مصالحها والتزامات"، فضال عن استعدادها الستخدام القوة إذا ما غدت الدولية
التعاون االقتصادي والفني والعلمي بين الواليات المتحدة  .  ما دعا الى توسيع(3)"المحك

اول زياكة  تلك  انت. و (4)، ووعد بتقديم قكوض مالية للح ومة اليوغسالفيةويوغوسالفيا
 ةمكي ياطمأن بها اليوغسالف من ثبات السياسية الأ  ،الى يوغسالفيا أأمكي يكسمية لكئيس 

 ه بالدهم.تجا

دوالك  مليون( 61)اعادة جدولة ذه الزياكة، أن طلب اليوغسالف  ان من نتائج ه
 سنتيستحق الدفع تالتي  ،ةمكي يمن الديون اليوغسالفية للواليات المتحدة الأ 

                                                 
(1) Mocnik, Op. Cit., p. 114. 

(2) Ibid, p. 166. 

(3) F.R.U.S. 1969-1976, VOL. XXIX, Eastern Europe ; Eastern Mideterrnean 

1969-1972,     Government Printing Office, Washington, 2018: Memorandum 

From the President’s        Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to 

President( Nixon), Washington, undated, Document. 220. 

     Avialable: https://history.state.gov/historicalDocument.s/ebooks 

(.11: الساعة 2020/  4/  12لزيارة ) تاريخ ا  

(4) Ibid, Memorandum of Conversation, Belgrade, October 1, 1970, Document. 

221. 
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. وفضال عن (1)م1973سنة من  وتأجيلها لمدة عشك سنوات بدًأ( 1971،1972)
الجديدة الى  تقديم عدد من مشاكيع القوانين ه، فقد تمالموافقة على اعادة جدولة الديون هذ

توسيع االستثماكات  على ةمكي يساعد الشك ات الأ ت  يالقكاكها  مكي يال ونغكس الأ 
من  مكي يالأ  التصديك واالستيكاد بنك يوغسالفيا، وكافق ذلك، ت ثيفالصناعية في 

مشتكياتها نسبة  ةمكي ياكة الدفاع الأ زيادة وز في يوغسالفيا، و  االئتمانية والمصكفية تهانشط
المؤسسات العس كية  الضباط في بين  باكوتبادل الزياكات  من اللحوم اليوغسالفية،

الى يوغسالفيا زيادة  ةمكي يشهدت الصادكات التجاكية الأ  ما . (2)واليوغسالفية ةمكي يالأ 
م، وقامت 1969%( عن ما  انت عليه سنة 73م الى )1970 بيكة، إذ وصلت سنة 

علمي بين البحث تتعلق بال مشكوع ( 100) بكعاية  ا ثك من ةمكي يوزاكة الزكاعة الأ 
، و انت واشنطن تكى في التعاون االقتصادي ويوغسالفيا ةمكي يالواليات المتحدة الأ 

مقداك  . وبلغ(3)_اليوغسالفي انع اس لتطوك العالقات السياسية بين البلدينمكي يالأ 
القتصادية والقكوض والدعم العس كي الذي تلقته يوغوسالفيا من القكوض المساعدة ا

ثالث مكات مما  انت بأ ثك  1971 سنة ةمكي يالأ  لواليات المتحدةمن اطويلة الجل 
 .(4)مجتمعين م1970و  م1969 سنتيعليه في 

لقد جعلت زياكة ني سون، من تبادل الزياكات بين  باك المسؤولين في الواليات 
قام تيتو ويوغسالفيا منهجًا اساسيًا في تكسيخ العالقات بين البلدين. إذ  ةمكي يتحدة الأ الم

اجمتع فيها مكتين  ،م1971أ توبك ( تشكين االول/30_ 28) للمدة لواليات المتحدةابزياكة 
وجود دولة قوية  ةمكي يمع الكئيس ني سون، الذي أ د ان من مصلحة الواليات المتحدة الأ 

بإقامة عالقات جيدة مع االتحاد السوفيتي  ةأأمكي يومستقلة في يوغسالفيا، وان الكغبة 

                                                 
(1) Ibid, Memorandum From the Presidentʼs Assistant for National Security Affairs    

(Kissinger) to President Nixon, Washington, May 3, 1971, Document. 225.  

    (2) Ibid, Memorandum From the Presidentʼs Assistant for National Security 

Affairs (Kissinger) to President Nixon, Washington, June 7, 1971, Document. 226. 

    (3) Ibid, Response to National Security Study Memorandum 129, Washington, 

September         13, 1971, Document. 230 

(4) Oreŝković, Op. Cit., p. 90. 
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واشاد الزعيمان  .(1)"حساب مصالح الدول االخكى "قائمة، ول نها لن ت ون على 
بالتشكيعات التي اقكتها الح ومة اليوغسالفية لتشجيع االستثماك االجنبي في يوغسالفيا، 

، من اجل زيادة النشاط إلقكاكهاامام ال ونغكس  ةمكي يانين التي طكحتها الح ومة الأ والقو 
التجاكي مع يوغسالفيا، واخيكًا شدد ني سون على ان ل ل دولة الحق بإعتماد سياسة 

 لالستقال واضح أأمكي يقتصادي وا سياسي وهو دعم. (2)خاكجية تلبي طموحاتها القومية
 . (3)طموحاتها القومية تالئم خارجية سياسة اتباع في وحريتها ،يوغسالفيا وسيادة

والسوفيتي في أياك/مايو  مكي يوفي اعقاب انعقاد قمة موس و بين الكئيسين الأ 
 من السنة ذاتها، / سبتمبكأأيلول في بلغراد االمريكي الخارجية وزير زارم، 1972

 انالكئيس تيتو، تؤ د ني سون و ان يحمل معه كسالة الى  مكي يمبتعثًا من الكئيس الأ 
على حساب السوفيتي  االتحاد مع يةاتفاق اية تعقد لم االمريكية المتحدة الواليات

، وزيك (5)(Henry Kissinger  ما قام )هنكي  يسنجك .(4)المصالح اليوغوسالفية
م بزياكة يوغسالفيا اسفكت عن 1974تشكين الثاني/ نوفمبك  4في  ةمكي يالخاكجية الأ 

 مشكوعواليوغوسالفية في بناء أول  ةمكي يتتعاون بموجبها الشك ات الأ  ،ةاتفاقيتوقيع 
كسمية الى  دعوة ، وبدوكها حملته الح ومة اليوغسالفيةللطاقة النووية في يوغوسالفيا

                                                 
   (1) F.R.U.S. 1969-1976, VOL. XXIX, Eastern Europe ; Eastern Mideterrnean 

1969-1972,    Memorandum for the Presidentʼs File, Washington, October 28, 

1971, Document. 232. 

(2) Ibid, Memorandum for the Presidentʼs Files, Washington, October 30, 1971, 

Document.  234. 

(3) 252عبادي و حاجم، المصدر السابق، ص    

(4) F.R.U.S, 1969-1976, VOL. XXIX, Eastern Europe ; Eastern Mideterrnean 

1969-1972, Memorandum From the Presidentʼs Assistant for National Security 

Affairs (Kissinger) to President Nixon, Washington, April 26, 1972, Document. 

238. 

، ودبلوماسي، وخبيك استشاكي جيوسياسي، شغل أأمكي يم، سياسي 1923هنكي ألفكيد  يسنجك ولد  (5)
ح ومة الكؤساء كيتشاكد في ظل  مكي يمنصب وزيك خاكجية الواليات المتحدة ومستشاك المن القومي الأ 

 ني سون وجيكالد فوكد، ينظك:
       The Hutchinson Encyclopedia of Modern Political Biography, Op. Cit., p. 545.       
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لزياكة  (1)( Gerald Rudolph Fordجيكالد كودولف فوكد )  مكي يالكئيس الأ 
أثناء م و 1975آب/ اغسطس  3سمية في قدم اليها بزياكة ك  . التي(2)يوغوسالفيا
قضايا التعاون االقتصادي مع بفوكد اهتماًما  بيًكا  ى، أولمع الكئيس تيتو المحادثات

إلى أن حجم التبادل التجاكي بين البلدين قد زاد بأ ثك من الضعف  ايوغوسالفيا، مشيك 
علمية والتقنية تطويك العالقات الالزعيمان ناقش ،  ما أثناء السنوات الخمس الماضية

دوكا  تؤديالبكامج الثقافية واإلعالمية  و ان االمكي ان يكون ان ،(3)والثقافية بين البلدين
 .U.Sةمكي يمكا ز المعلومات الأ )      ، إذ تقدمفي تنمية العالقات الثنائية كئيساً 

Information Centers  اييفو بلغكاد وزغكب وليوبليانا وس وبيا وسك مدن في ( المتواجدة
ان تطوك  .(4)في يوغوسالفيا ةمكي يالأ ونشك الثقافة وسائل أخكى لتعزيز المصالح 

 العالقات االقتصادية والثقافية تمثل انع اسًا لمدى تقدم العالقات السياسية بين البلدين.

وتماشيا مع تبادل الزياكات على اعلى المستويات بين يوغسالفيا والواليات 
 م،1978ماكس أذاك/ 9-7للمدة واشنطن بزياكة كسمية الى تيتو  قام . ةمكي يالمتحدة الأ 

تم أثناء الزياكة تأ يد ، و  (5)( Jimmy Carter اكتك  )جيمي مكي يالأ  والتقى الكئيس
بذل المزيد من و ويوغوسالفيا،  ةمكي يالأ  التعاون االقتصادي بين الواليات المتحدة استمكاك
 أبدى ،  ماية والسياحة وفتح المشاكيع المشتك ةالصناع النشاطاتتطويك لالجهود 

في تطويك بكنامج و االهتمام ال بك في التبادل الحك للمعلومات بين البلدين يمين الزع
                                                 

شغل منصب الكئيس الثامن والثالثين للواليات المتحدة للمدة  أأمكي يجيكالد كودولف فوكد سياسي (1) 
، وكشحه كيتشاكد ني سون لمنصب نائب 1948ية مجلس النواب عام تخب لعضو ان م(1977 –1974)

م، في أعقاب استقالة كيتشاكد ني سون، ومنح ني سون 1974م، وأصبح كئيًسا في عام 1973الكئيس عام 
            Ibid, p. 349      كيتشاكد ني سون، ينظك:  .في أعقاب استقالة1974عفوًا  اماًل في سبتمبك 

(2) Mocnik, Op. Cit., p. 137. 

)3 ( Eskridge-Kosmach, Op. Cit., pp. 414-415. 

    (4) F.R.U.S, 1977–1980, Volume XX, Eastern Europe, United States 

Government Printing Office, Washington, 2018: Telegram From the Embassy in 

Yugoslavia to the Department of State, Belgrade, February 24, 1978, Document. 

249. 

شغل منصب الكئيس التاسع والثالثين للواليات المتحدة للمدة  أأمكي يسياسي 1924جيمي  اكتك ولد    (5)
 . 23-22، ص ص 5م(، بوصفه كئيسًا للحزب الديمقكاطي، ينظك: ال يالي، ج1981  -1977)
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تحسين العالقات بين  بما يسهم في ،التبادل الثقافي للمؤسسات الح ومية وغيك الح ومية
تيتو الى  ياكة للكئيس اليوغسالفو انت تلك اخك زي .(1)واليوغوسالفي مكي يالشعبين الأ 

ان تبادل الزياكات بين  .(2)م1980أياك/مايو  4، إذ توفي في ةمكي يالواليات المتحدة الأ 
 تعزيز العالقات بينهما. تها في باك مسؤولي البلدين تدل على مدى أهمي

 :الخاتمة
( اتسمت العالقات 1980-1945ابان ح م الكئيس جوزف بكوز تيتو ) 

بالواقعية، إذ نحى الطكفان اختالفاتهما االيديولوجية جانبًا، وحددا  ةمكي يالأ -فيةاليوغسال
 مساك عالقاتهما وفق ما تقتضيه مصالحهما؛ االقتصادية واالمنية والسياسية.

 لما  انت يوغسالفيا ابعد عن االتحاد السوفيتي،  انت الى الواليات المتحدة 
م، إذ وبح م 1945يوغسالفيا االشتكا ية سنة اقكب، فمع بداية تأسيس  ةمكي يالأ 

ايديولوجيتها الشيوعية تحالفت يوغسالفيا مع االتحاد السوفيتي الشيوعي، االمك الذي 
 اقامة عالقات سياسية او اقتصادية معها.  ةمكي يبسببه كفضت الواليات المتحدة الأ 

عها تحت م، ووض1948بعد استبعاد يوغسالفيا من ال ومنفوكم الشيوعي سنة 
حصاك اقتصادي وتهديد عس كي من السوفيت وحلفائهم في اوكبا الشكقية، أدت 
الضكوكات االقتصادية والعس كية واالستكاتيجية دوكًا مهما في توجيه العالقات 

، فبحثًا عن الدعم االقتصادي والعس كي اتجهت يوغسالفيا صوب ةمكي يالأ  -اليوغسالفية
، الدولة االقوى والند الم افئ لالتحاد السوفيتي، التي بدافع ةمكي يالواليات المتحدة الأ 

االهمية االستكاتيجية ليوغسالفيا في تأمين مصالحها في وسط وغكب وجنوب اوكبا، من 
خطك النفوذ الشيوعي السوفيتي، قدمت المساعدات االقتصادية والعس كية الى يوغسالفيا، 

ها وامنها. ثم أن ادكك اليوغسالف لهمية التي أفادت االخيكة في الحفاظ على استقالل
طوا ان ال يتكتب على قبول ، اشتك ةمكي يبالدهم االستكاتيجية بالنسبة للواليات المتحدة الأ 

 أية تنازالت سياسية. ةمكي يالمساعدات الأ 

                                                 
)1  ( Eskridge-Kosmach, Op. Cit., p. 415. 

(2) Mocnik, Op. Cit., p. 200. 
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ساء الواليات المتحدة السبعة، ال سيما تكومان وايزنهاوك، غالبية كؤ لقد أولى 
الكئيس اليوغسالفي جوزف بكوز تيتو، اهتمامًا  بيكا البقاء يوغسالفيا الذين عاصكوا ح م 

مستقلة وبعيدة عن االتحاد السوفيتي، وان حافظت يوغسالفيا على استقاللها ولم تنظم الى 
اي من المعس كين الشكقي أو الغكبي، فانها  لما خشيت تهديدًا من السوفيت التجأت الى 

 .ةمكي يالواليات المتحدة الأ 

على الجوانب السياسية واالقتصادية  ةمكي يالأ -لم تقتصك العالقات اليوغسالفية
في بلغكاد، فضال  ةمكي يعبك السفاكة الأ  أأمكي يوالعس كية فقط، بل صحابها تغلغل ثقافي 

عن بكنامج تبادل الزماالت والبعثات الدكاسية وانجاز البحوث العلمية المشتك ة بين 
 في البلدين. المؤسسات التعليمية 
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Abstract 
The Yugoslav-American relations during the rule of Josip Broz Tito 

(1945-1980) were characterized by realism, as the ideological difference 

between the two sides, the Communist Yugoslavian and the Capitalist 

American, did not prevent the establishment of economic, military, political 

and cultural relations between the two, which were imposed by economic, 

security and strategic reasons. As for Yugoslavia, its exclusion from the 

Communist Cominform in 1948 led to placing it under economic blockade 

and military threat by the Soviet Union and its communist allies in Eastern 

Europe, so it resorted to the United States of America for help, which, in 

view of the strategic importance of Yugoslavia in protecting its interests in 

Central, Southern and Western Europe from the communist influence, 

responded and provided economic and military aid that contributed to the 

preservation of the independence and security of Yugoslavia. All seven 

American presidents who lived through Tito's rule period maintained close 

ties with Yugoslavia. Among the most important sources adopted by the 

research are the U.S State Department documents, which were updated and 

published on the ministry’s website in 2018.  
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