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 املوقف السوفييخي جتاه اضطزاباث بوسنان يف بولنذا
 6591أكخوبز -يونيو 

 د. شزيف حممذ أمحذ عبذ اجلواد
 مدرس بكمية اآلداب جامعة المنيا

 

ت الواليات المتحدة وقد خرج ,5945الحرب العالمية الثانية عام انتيت 
تاجيا الصناعي, تضاعفت ثروتيا بتضاعف إنوأقوي دولة في العالم, و  أغني األمريكية؛

وتصدع اقتصادىا. أما في السياسة  و دول أوروباىذا في الوقت الذي ضعفت في
واتجيت لمتصدي لمخطر  ,فقد تزعمت الواليات المتحدة المعسكر الغربي :الخارجية

 الشيوعي, وحماية الدول التي تعادي الشيوعية.
لشرقي من فقد سيطر االتحاد السوفيتي عمي الثمث ا :خروعمي الجانب اآل

األمر بالسيطرة عمي دول شرق ألمانيا, والقطاع الكبير الذي احتمو من النمسا, بل تجاوز 
 ,بولندا :والتي حررىا من االحتالل النازي, وىي ,الواقعة عمي حدوده الغربية أوروبا

ويوغوسالفيا وألبانيا. ومن ىذا المنطمق  ,وبمغاريا ,ورومانيا ,والمجر ,وتشيكوسموفاكيا
 لشيوعي, وتكونت منيا كتمة شيوعيةت في ىذه الدول حكومات تسير عمي النيج اتأسس

     (5)عدا يوغوسالفيا., تسير في فمك االتحاد السوفيتي
بين الحمفاء, ومن  أثار نظام بولندا مع نظام ألمانيا جداًل شديداً  ؛وبنياية الحرب
Joseph Stalin  منطمق اىتمام ستالين

يرفض الحكومة الموجودة كان  ؛بوضع بولندا (2)
لعناصر التي تسود فييا ا -Loblinنسبة إلي مدينة -المؤقتة  ويؤيد لجنة لوبمن ,في لندن

سكرتير أول لحزب العمال –  Boleslaw Bierut بيروت الشيوعية ويرأسيا بوليسالف
, ولكن 5945 يناير أولوالتي استقرت في فارسوفيا في  -5956إلي  5948البولندي 
بضم أربعة أعضاء من  ؛ساىم في توسيع ىذه المجنة يونيوفي شير دول الغربية لتدخل ا

, حيث م السابق لحزب الفالحيحكومة لندن, وكان منيم ستانيسالس ميكواليتشيك الزع
حصل في التشكيل الجديد عمي صالحيات نائب رئيس الوزراء مع وزارة الزراعة, وكان 

  مؤقتا من الشيوعيين. ىذا تنازالً 
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عمي االعتراف بحدود  5945يوليو  25حصل ستالين في  (3)بوتسدام  وفي
, ومنذ ذلك الوقت اتجو (4)دور والنايس الغربيبولندا الغربية, حسب مجري نيري األ

بشكل  ,ن لبذل كل المحاوالت التي تمكنيم من االستيالء عمي السمطةالشيوعيون البولنديو 
 في انتخابات يناير ُسحق ,ل في الحكومةثاني رج "ميكواليتشيك"كامل, وبعد أن كان 

 (5)ممنفي.ل إلي أن يمجأ, واضطر 5947
تاركًا بولندا تحت  ,5947في شير أكتوبر  ,لقد سافر ميكواليتشيك إلي الغرب

عمي إنشاء  5948سمطة االئتالف الشيوعي االشتراكي, والذي عمل منذ شير ديسمبر 
لكرممين, ىذا عمي الرغم من معارضة ا انحاز لسياسةالذي  ,(6)حزب العمال الموحد
والذي رفض في  ,Wladislaw Gomulka "(7) جومولكا"فالديسالف بعض زعمائو مثل 

في يوغوسالفيا.  (8)االشتراك في الحممة التي نظميا ستالين ضد تيتو 5948أغسطس 
ل بالتيتوية, وجرد من وظائفو في المكتب السياسي, وح جومولكااتيم وانطالقًا من ىذا ُ 

 محمو "بيروت" أكثر الموجيين البولنديين ستالينية.  
وبذلك يظير من سياق األحداث: مدي سيطرة ستالين عمي حزب العمال 
البولندي الموحد, والعمل عمي التخمص من أي معارضة, حيث طرد جومولكا من الحزب 

     (9), بل  وتم سجنو.5949في نوفمبر 
لمتصدي لالتحاد  ,بعد الحرب العالمية الثانية ,اتجيت الواليات المتحدة األمريكية

وحصاره بسمسمة من األحالف الدفاعية, وذلك في محاولة لتخفيف قبضة  ,السوفيتي
 ,5955في عام  ,وفي ىذا االتجاه قرر الكونجرس السوفييت عمي منطقة شرق أوروبا.

تشجيع ل -يجدد ىذا االعتماد في السنوات التالية –مميون دوالر  511رصد مبمغ 
العصيان واالضطراب في منطقة شرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي, وكانت ىذه األموال 
  ,تصرف لألشخاص الذين يتم اختيارىم من المقيمين بشرقي أوروبا واالتحاد السوفيتي

أو الفارين منيا, وذلك لتكون منيم عناصر تنضم إلي القوات الحربية التي يستند إلييا 
 (51).حمف شمال األطمنطي
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 Khrushchev سياست خزوحشوف
 الخحزيزيت وأثزىا علي بولنذا: (66)

أصبحت السمطة تمارس بشكل جماعي مع ؛ 5953في مارس  ستالين بعد وفاة
. وسرعان ما تطورت األحداث في االتحاد خروتشوف سكرتير أول الحزب نيكيتا

حيث أدان , 5956في فبراير  ,خالل مؤتمر العشرين لمحزب الشيوعي ,السوفيتي
الستالينية وأساليب ستالين في الحكم, وقد منحو ىذا االتجاه شعبية واسعة,  خروتشوف

 (52)تحاد السوفيتي.وأدي إلي وقوع أزمة حادة في البالد التابعة لال
 -بعد موت ستالين-كان لمحاوالت التخمص من الستالينية في االتحاد السوفيتي

ندي الموحد, وكان ذلك واضحًا خالل المؤتمر انعكاسات واضحة عمي حزب العمال البول
 ,في وظائفو" بيروت", فعمي الرغم من تثبيت 5954مارس  51في  ,الثاني بفارسوفيا

وزارة األمن العام.  ألغيتإال أنو ترك مكانًا لبعض األحرار, و  ,أمينًا أول لمجنة المركزية
 ؛نة المركزية, ومن ىذا المنطمقاستسمم بيروت لمنقد أمام المج :واستمرارًا في ىذا االتجاه

بنيات الدولة في كانت النخبة البولندية تسعي لتحقيق المزيد من اإلصالحات العميقة 
مارس  52في  ,والحزب, ولكن سرعان ما تطورت األمور بمرض بيروت الذي توفي

  Edward Ochab".(53) وشاب"إدوارد أ, ليحل محمو في رئاسة الحزب 5956
ن مؤتمر العشرين قد شجب األخطاء التي وقعت في عيد وعمي الرغم من أ

ستالين, في العالقات بين الدول االشتراكية, إال أن قرارات المؤتمر تركت, في نفس 
الوقت, أثارًا كبيرة في مجال المزيد من تطور النظام االشتراكي ونموه, وكذلك السعي إلي 

خرى. كما حث المؤتمر عمي مزيد من توسيع العالقات األخوية مع البمدان االشتراكية األ
  ( 54)االحترام لتاريخ كل بمد تسير في طريق إعادة البناء لظروفيا الخاصة بيا.

كانت موسكو, بعد المؤتمر العشرين, تولي قدرًا كبيرًا من االىتمام بالتطورات في 
, لحضور 5956مارس  55بولندا. وقد تمثل ذلك في زيارة خروتشوف إلي وارسو, في 

نازة بيروت, وقد بقي لمدة خمسة أيام, لممشاركة في مناقشات االجتماع السادس لمجنة ج
المركزية لحزب العمال البولندي الموحد, وفي نفس الوقت: كان يجري محادثات مع 
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المكتب السياسي, والتي لم  يعرف محتواىا, ولكن ربما شارك في قرار اقتراح "إدوارد 
 21لمحزب البولندي. وقد اجتمع خروتشوف, في  أوشاب" لمنصب السكرتير األول

مارس, مع النشطاء البارزين في الحزب, ثم شارك في مناقشات اجتماع المجنة المركزية, 
  (55)السوفيتية. -والذي كان حدثًا غير مسبوق في تاريخ العالقات البولندية

ادرىا ظيرت بو  ,في بولندا ,ن مظاىر القضاء عمي الستالينيةإف ؛عمي أيو حال
, والتي كان في مقدمتيا 5956 مارسفي  ,في إعادة االعتبار لمعديد من الشخصيات

ومن ىذا المنطمق انقسمت البالد بين  .األمين العام السابق لحزب العمال "لكاو جوم"
الفريق التقدمي والفريق الستاليني الحاكم, وعندما اتجو الفريق التقدمي لتدعيم المطالب 

   (56)دي لو واتيامو بالعمالة لالمبريالية.تم التص :العمالية
لقد سيل موت "بيروت" اتخاذ إجراءات اعترف خميفتو أوشاب بضرورتيا, ومنيا 

ألف مسجون سياسي, وعزل عدد من كبار الموظفين. ولكن  31العفو عن أكثر من 
ر النخبة من المثقفين طالبت بتحقيق المزيد من اإلصالحات, ولكن قامت الصحافة بإظيا

تشددىا, كما أن بعض العمال قاموا بمياجمة أخطار المنظمات االقتصادية, وطالبوا 
   (57)بالتسيير الذاتي عمي الطريقة اليوغوسالفية.

تأثير مؤتمر الحزب الشيوعي السوفيتي  األحداث:وبذلك يظير من سياق 
قد الستاليني في بولندا, فقد بدا واضحًا االنفصال عن المعت األحداثالعشرين عمي تطور 

الحزبية. وبدأت الحياة السياسية والفكرية البولندية تتمحور  لألجيزةالخاص بالدور القيادي 
 ( 58)أنصار التغيير. فريقالستالينية, و  إليالمحافظين يشدىم الحنين  فريقحول فريقين: 

 مدافعًا لعد أعطين سوء األوضاع االقتصادية في بولندا إعمي كل حال ف
 أرسل العمال وفداً  ؛األجور ونقص الدعم لخفضوضع السياسي, وكرد فعل ال ستقرارا
االقتصادية والمعيشية. ىذا في الوقت  ليطالب بتحسين األحوال ,سوعنيم إلي وار  وبين

سيؤدي إلي اندالع  ,الذي حذر فيو العمال من أن استمرار األحوال عمي ىذا النمط
 شيئًا,يفعل  مالبولندي ل -البيروقراطي -نظاماالحتجاجات والتظاىرات في بوزنان, ولكن ال
 (59)ولم يتحرك أي خطوة ليرضي ىؤالء العمال.
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 : 6591اضطزاباث بوسنان 
, حيث 5956يونيو 28في  ,قد اندلعت االحتجاجات والتظاىرات في بوزنانل

ت ىذه التظاىرات لممطالبة االقتصادية, وسرعان ما تطور  طالب العمال بتحسين أحواليم
تحاد السوفيتي, ولكن قوات األمن تمكنت من ية الدينية, والتحرر من سيطرة االبالحر 

وعمي الرغم من أن  ,(21)5956يونيو  29و 28في  ,لتظاىراتالقضاء عمي تمك ا
التظاىرات بدأت احتجاجًا عمي سوء األحوال االقتصادية والمعيشية, إال أنيا سرعان ما 

لرغبة في االنفصال والعداء لالتحاد السوفيتي, تطورت من حالة عدم الرضا التام إلي ا
 (25)والرغبة في االستقالل عنو.

 53ولقد ذىب ضحية اضطرابات بوزنان, تبعًا لتصريح المدعي العام البولندي, 
قاموا  64قيد المحاكمة, منيم  321جريح, و 311قتياًل, منيم عدد من جنود البوليس, و

 ( 22)مسجون ىارب. 33بأعمال سمب ونيب, و
بفصل عدد من كبار  "أوشاب" ت حكومةقام :وانطالقًا من ىذه األحداث

المسئولين الموالين لستالين, حيث تعرض النظام لالنييار االقتصادي, كما انتشرت 
يشير إلى  كان مما مستقمة عن الحزب والنقابات, ,مجالس العمال في جميع أنحاء البالد

  (23)ة التغيرات اإلدارية.لمواكب ,الحاجة إلجراء إصالحات سياسية
وعقب ىذه األحداث: صرحت الحكومة البولندية أن بعض الصعوبات االقتصادية ىي 
التي أوجدت التذمر بين العمال, والذي حدث خالل انعقاد المعرض الدولي الخامس والعشرين 

ن ىذا بمدينة بوزنان الصناعية, حيث يوجد عدد كبير من األجانب والصحفيين البولنديين. وم
المنطمق أشارت الحكومة البولندية إلي األمريكيين و البريطانيين؛ بوصفيم أعداء لمدولة 

 .ةوالشعب, والذين استغموا الوقت المناسب وبدقة متناىي
االقتصادية في بولندا قد  أن سوء األوضاع ,من سياق األحداث ,وبذلك يظير 

بولندا عمي سياسة تصنيعية ضخمة  دورًا في ىذا التذمر, ىذا باإلضافة إلي إقدام لعب
  (24)الكيان السياسي واالقتصادي لمدولة. ,خالل التذمر ,فوق قدراتيا, والتي ىددت
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, سوء األوضاع االقتصادية 5956يونيو  28لقد أظيرت حوادث بوزنان, في 
التي كانت تمر بيا البالد, وكان ذلك راجعًا إلي تصنيع البالد بسرعة زائدة عن حدود 

وبدون  (25)كانيات القائمة, فقد كان التصنيع السريع عممية سيئة التخطيط في الغالباإلم
االىتمام بتوفير المواد الخام. ىذا باإلضافة إلي أن برنامج التسميح, الذي بدأ في عام 

, وبذلك ظمت بولندا تعاني الضيق إلي 5953, وصل إلي حافة اإلفالس في عام 5955
 (26).5956 أن قامت ثورة جومولكا في

ومن منطمق اىتمام موسكو بالوضع في بولندا: زار رئيس الوزراء نيكوالي 
 -لالحتفال بالعيد الوطني في بولندا -5956وارسو في يوليو  (Nikolai Bulganin)بولجانين

وذلك خالل االجتماع السابع لمجنة المركزية لحزب العمال البولندي الموحد, حيث حذر من 
قات دول الكتمة االشتراكية؛ تحت راية ما يسمي "الخصوصيات محاوالت إضعاف عال

الوطنية", وضد محاوالت تقويض قوة دول الديمقراطيات الشعبية, تحت قناع نشر 
 (27)الديمقراطية, ىذا باإلضافة إلي انتقاده االتجاىات الرجعية في الصحافة البولندية.

الحزب السوفييتي, الذي  ولقد أكدت أحداث بوزنان رأي مولوتوف وفصيمو, داخل
ظل ينادي بو قبل المؤتمر العشرين, في أن إعطاء القميل من الحرية لمدول التابعة يمثل 
خطرًا عمي السوفييت, وعمي الرغم من ذلك: فقد كان خروتشوف ال يزال بإمكانو حشد أغمبية 

أن المجنة المركزية لييئة الرئاسة, بشأن التحرر اُلمحكم في الدول التابعة. ىذا باإلضافة إلي 
, أصدرت قرارًا لشرح وتبرير تشويو سمعو ستالين, 5956يونيو  31لمحزب السوفييتي, في 

والذي أكد مرة أخري صحة الحممة ضد عبادة الفرد, ىذا في الوقت الذي نفت فيو المجنة 
المركزية وجود أزمة في االشتراكية الدولية. وبذلك يظير, من سياق األحداث, خوف 

 (28)فييت من انتقال أحداث بوزنان لألحزاب الشيوعية في البمدان التابعة.السو 
 وفي تمك األثناء, ومن واقع الحرب الباردة بين المعسكرين العالميين,  عممت
الواليات المتحدة األمريكية عمي استغالل األزمة, لكي تخترق الكتمة الشيوعية, ومن ىذا 

اولة لتخفيف الضغط عمي دول أوروبا الشرقية, المنطمق: انتيزت أحداث بوزنان في مح
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بعد  –فقد كانت السياسة األمريكية تري: أن تحَّكم السوفييت في أوروبا الشرقية ساىم 
بشكل بارز في اختالل موازين القوي في تمك المنطقة, ومن ىذا  -الحرب العالمية الثانية

المتحدة األمريكية, ىذا باإلضافة تيديدًا عمي الواليات  ُيشكلالمنطمق: أصبح ىذا االتجاه 
, كحمف مجابو لحمف الناتو, ساعد في (29)5955إلي أن تشكيل حمف وارسو في مايو 

بسط النفوذ العسكري السوفيتي, والتحكم في اإلمكانات العسكرية لجبية أوروبا الشرقية. 
ومن منطمق تأسيس تيتو لنظام حكم شيوعي مستقل عن موسكو, والتحدي الناجح 

كرممين: أظير الغرب استعداده لمساعدة القيادات الشيوعية الوطنية في تحقيق لم
 (31)استقالليا, في البمدان التابعة لمسوفييت.

عمي أيو حال: فإن الدعاية الغربية حاولت استغالل النقد الذي وجو لستالين في 
ية, وكذلك إقناع عبادة الفرد, وذلك لمياجمة االتحاد السوفيتي وغيره من البمدان االشتراك

الجماىير بأن عقيدة الفرد تنبع من طبيعة االشتراكية.  ومن ىذا المنطمق: شجعت القوي 
الغربية, وعمي رأسيا الواليات المتحدة, أحداث بوزنان, ولقد حاولت استغالل المتاعب 
واألخطاء االقتصادية التي تمر بيا بولندا. فقد رصد الكونجرس األمريكي اعتمادات 

مميون المخصصة كل عام, وذلك  ةالمائمميون دوالر, بخالف  25ة, بمبمغ إضافي
ألعمال التجسس و التخريب في البمدان االشتراكية, حيث اعترفت الصحافة األمريكية 

 (35)بأن القصد من ىذه األموال: كان تمويل بعض األعمال التي تحققت في بوزنان.
ي بولندا اتجيوا لتيدئة األمور مع وبذلك يظير من سياق األحداث أن المسئولين ف

العمال في الداخل, وكذلك تفادي النقد الموجو من المعسكر الغربي من الخارج, والذي اتخذ من 
مادة خصبة لمدعاية ضد المعسكر الشرقي. ومن ىذا المنطمق جاءت  تىذه االضطرابا

حزب العمال البولندي اضطرابات بوزنان عمي رأس مناقشات االجتماع السابع لمجنة المركزية ل
الموحد, والذي أعمن السير في إقصاء المستويات اإلدارية في الحزب, لمسئوليتيا عما حدث؛ 
وذلك لعدم رفعيا شكاوي العمال لسكرتارية الحزب. وجدير بالذكر؛ أن النتائج التي ظيرت بعد 

بات, ولكنيم اجتماع حزب العمال البولندي, لم تحَّمل الغرب كل الوزر في قيام االضطرا
اعترفوا بسوء الحالة االقتصادية, والتي استغميا الغرب لقيام ىذه االضطرابات. وبذلك اتجو 
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الحزب والحكومة لمنح األفراد الحرية التجارية الخاصة, بداًل من سيطرة الحكومة التامة عمي 
ناعات الثقيمة, كافة أوجو الحياة االقتصادية, وكذلك االتجاه لمصناعات الخفيفة بدياًل عن الص

 (32)وبذلك يتضح اتجاه بولندا إلي الالمركزية االقتصادية.
عن طريق  ,نتائج احتجاجات عمال بوزنان في حصوليم لقد جاءتو 
%, ولكن ىذا االتجاه من التيدئة 21عمي مطالبيم, فقد زيدت أجورىم إلي  ,االضطراب

عقب موت  -نديالبول سكرتير حزب العمال -ابلسياسة ادوارد أوش لم يكن امتداداً 
السكرتير األول لمحزب, ولكن جاء بيدف القضاء عمي حركة  "يروت"بوليسيالف ب

  (34)إلي دول الديمقراطيات الشعبية. ,داخل بولندا أو خارجيا ,ومنع انتشارىا (33)التذمر
يؤيدىا  بذلك يتضح أن أحداث بوزنان قد أظيرت ضرورة تغيير السياسة التيو 
إلى  "جومولكا" ومن ىذا المنطمق: أعيد إدخالن يستندون لتأييد موسكو. الذي ,نالمحافظو 

وتيديدات بالتدخل  ,, وبعد مناقشات متوترة وصعبة5956الحزب في أغسطس 
تسي تونج إلى  وأعطى المسئولين السوفييت, والذين دعاىم كل من تيتو وما ,العسكري
 (35).لالشتراكية"والموافقة عمى تعريف "الطريقة البولندية  ,االعتدال

 ثورة جومولكا : 
: كانت المجنة المركزية لحزب العمال البولندي 5956في التاسع عشر من أكتوبر 

عمى وشك انتخاب جومولكا سكرتيرًا أول. ومن ىذا المنطمق أمرت القيادة السوفيتية قواتيا, 
البولندية. ولكن لتخويف القيادة  (36)المرابطة في شمال وغرب بولندا, بالتحرك نحو وارسو

 ردت القوات البولندية, الموالية لجومولكا, باتخاذ مواقع دفاعية حول العاصمة.
وبذلك يظير من سياق األحداث أن القيادة السوفيتية كانت في موقف صعب بشأن 

, عمى مغادرة 5956التعامل مع البولنديين, وذلك في ظل إصرار القيادة البولندية, في سبتمبر 
 (37)السوفييت لبولندا, والذي كان يمثل إىانة لمسوفييت من وجية نظرىم. المستشارين

عمي كل حال: فقد قامت حركة قوية لحل المكتب السياسي, وجعل جومولكا رئيسًا 
 59لمحزب, وسرعان ما تطور الموقف بسرعة كبيرة؛ جعمت خروتشوف يجئ إلي وارسو, في 

, وبالرغم من محاوالت (38)السياسي السوفيتي أكتوبر, عمي رأس وفد يضم معظم أعضاء المكتب
 التدخل السوفيتي, إال أنيا لم تجد نفعًا, فقد تم حل المكتب السياسي البولندي لصالح جومولكا.
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 ولكن لماذا أخفق السوفييت في استخدام القوة الروسية الموجودة في بولندا؟        
النظام الجديد؛ وذلك ألن الفرصة ألن العمال البولنديين كانوا عمي استعداد لتأييد 

أصبحت مواتية ليم في السيطرة عمي المصانع, وعمي أحواليم العمالية. فقد أعمن العمال 
مرابطتيم في المصانع, استعدادًا لمقيام بالتظاىرات تأييدًا لجومولكا. وبذلك وجد السوفييت أن 

شيوعيًا, ومخمصًا لحمف وارسو  الشعب البولندي يسير وراء جومولكا, كما أن جومولكا ال يزال
 (39)والتحالف الروسي, فمم يجد السوفييت أماميم, في النياية, سوي قبول الثورة البولندية.

دون دعوة لمتابعة  ئ,عمي نحو مفاج ,وارسو إلين السوفييت و لقد وصل المسئول
فقد تم  ,, وعمي الرغم من التحفظات السوفيتيةأمكن إنفييا  والتأثير األحداثمجريات 

لكا عمي الحاجة لسياسة و أول لمحزب. وبالرغم من تأكيد جوم الكا سكرتير و انتخاب جوم
وبذلك يتضح أن  انو أكد عمي بقاء بولندا عمي والئيا لحمف وارسو. إال ,داخمية مستقمة
دون إثارة السوفييت؛ وذلك  ,تحقيق االستقالل القومي إليلكا كانت ترمي و مطالب جوم

في  ,لمبالد اإلقميميةلممحافظة عمي السالمة  ,ا مع موسكو كان ضرورياً ن تحالف بولندأل
 (41)البولندية. اإلقميمية األراضيالغربية في بعض  ألمانيا تدعيوضوء الحق الذي 

  لممفاوضدددددددددددات التدددددددددددي جدددددددددددرت بدددددددددددين الوفدددددددددددد السدددددددددددوفيتي بدقدددددددددددة عندددددددددددد النظدددددددددددرو 
ل مددددا يحدددددث الدددددفاع عددددن كدددد مدددديو عئددددا وزماليتضددددح مدددددى تصددددميم جومولكدددد ,لبولندددددييناو 

فقددددد أكدددددوا لموفددددد السددددوفيتي أن التدددددابير واإلجددددراءات المتخددددذة لددددن يكددددون ليددددا  ,فددددي بولندددددا
عمددددى عالقددددات بولندددددا باالتحدددداد السددددوفيتي والحددددزب الشدددديوعي, ولكددددن ظيددددر  يتددددأثير سددددمب

مدددددن إزاحدددددة الدددددزمالء البولندددددديين مدددددن المكتدددددب  تيالسدددددوفيجميدددددا خدددددالل المفاوضدددددات قمدددددق 
 Rokossovskii) Konstantinنيم روكوسوفسدددددددددددكى والددددددددددذي كدددددددددددان مددددددددددن بيدددددددددد ,السياسددددددددددي
(Marshal .(45)ذو األصول البولندية الذي لم يتخل عن جنسيتو السوفيتية 
أثار حفيظة  ,البولندية األراضيداخل  ,لكن حدوث المناورات السوفيتيةو 
 , ولكن جومولكا كان مصمماً دةحشات بين الوفدين تأخذ طابع ال, وأخذت المناقجومولكا
ولن  ,يتركوا استقالليم ه أنيم لنؤ لحفاظ عمى استقالل بولندا, حيث أكد ىو وزمالعمى ا

   (42).البولندية شخص بالتدخل في الشئون الداخمية ألييسمحوا 
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 ؟ ولكن لماذا لما يمجأ السوفييت لمعمل العسكري في بولندا
عاديًا, بأن الجيش البولندي كان م "المارشال روكوسوفسكي"ربما يرجع ذلك لتحذير 

"كانت قد تألفت قيادة  :لكا ويقاتل معو. كما ذكر خروتشوف في مذكراتوو وسيقف وراء جوم
من الرفاق الذين نثق بيم. فكان لدينا  وآخرين ,ومولكا وسيرناكيوفكزجبولونية مقبولة من الرفاق 

 (43)".سباب ما يحممنا عمي االعتقاد بأن الموقف في بولونيا كان يتجو نحو االستقرارمن األ
مدى صالبة البولنديين في مفاوضتيم مع  :وبذلك يظير من سياق األحداث

يت يحاولون استخدام يمن اجل تحقيق استقالليم, ىذا في الوقت الذي كان فيو السوف يت,السوفي
دون الصدام المباشر مع البولنديين, وقد ظير ذلك جميا بعد  ,الضغوط السياسية والعسكرية

يوعي السوفيتي إلى موسكو, حيث تم إرسال خطاب رسمي إلى المجنة عودة وفد الحزب الش
المركزية لحزب العمال البولندي الموجو من المجنة المركزية لمحزب الشيوعي السوفيتي, والتي 

ما إذا كان سيرسل المستشارين  :نصت عمى أن األمر يرجع إلى الجانب البولندي في أن يقرر
 (44)مون الجنسية السوفيتية لمعودة إلى االتحاد السوفيتي.والجنراالت الذين يحم السوفييت

, أن شعار ثورة 5956وبصفة عامة يظير من التطورات, بين شيري يونيو وأكتوبر 
 والتي تمثمت في اآلتي:بوزنان "الحرية والخبز" قد جسَّد تمك المسممات من الشعب البولندي, 

 استقالل بولندا عن روسيا. -

 القول.حرية الدين والفكر و  -

 إزالة جياز الحزب الشيوعي من الممارسة المباشرة لمحكومة. -

 توسيع حقوق البرلمان. -

 إلغاء الشرطة السرية واستعادة المحاكم المستقمة. -

 إقامة العالقات السياسية واالقتصادية والثقافية مع الغرب. -

لغاء التسميم اإللزامي. -  السماح بالمزارع الفردية في الزراعة وا 

عادة الحرف اليدوية.  الحكم الذا -  تي لمعمال, وا 
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وبذلك يتضح مما سبق أن ثورة أكتوبر لم ُتولد من الصيغ العقائدية الجاىزة, 
ولكن من المعاناة اليومية خالل سنوات طويمة من شن النضال ضد كل أشكال العنف 

 (45)السياسي, واالستغالل االجتماعي, والتدىور االقتصادي.
قيادة المجنة المركزية لمحزب: تحدث عن عبث المحاوالت وعقب اختيار جومولكا ل

إلبعاد بولندا عن حمفيا األخوي مع االتحاد السوفيتي فقال:  " لو خيل ألحد الناس أن في 
إمكانو إثارة مشاعر العداء لمسوفيات في بولنده. فإنو سيكون جد مخطئ. فمن نسمح ألحد بان 

  (46)وبقبضة البناء االشتراكي في بولنده ". يضر بالمصالح الحيوية لمدولة البولندية,
 ,وبينما طالبت الجماىير البولندية بعودة الجيوش الروسية إلي األراضي السوفيتية

والحرية التامة لبولندا, إال أن الساسة البولنديين كانوا يفضمون الحرية الفردية الداخمية, 
وخطرًا عمي بولندا, وذلك  ,ويرون أن انسحاب القوات السوفيتية يمثل صعوبة كبيرة

وقوعيا في -الرتباطيا بالتزامات حمف وارسو, وكذلك مالصقتيا لحدود روسيا من جية
لكا عمي ضرورة و وألمانيا من جية أخري جعميا في موقف صعب. ولقد أكد جوم -الوسط

أثناء خطابو لمجماىير في ميدان  ,5956أكتوبر  24في  ,ىذه الصداقة مع السوفييت
  (47)تيا العدائية ضد روسيا.ابوارسو, وذلك ردًا عمي ىتافالحضارة 

وبالنظر غربًا كانت بولندا بصفة خاصة قمقة من الواليات المتحدة, باعتبارىا زعيمة 
أن بولندا ال  5956التحالف الغربي, ومصدرا لممساعدات المحتممة, ولكن أثبتت التجربة منذ 

المتحدة, لتكون بدياًل عن االتحاد السوفيتي. يمكن أن تحصل عمي ما يكفييا من الواليات 
ولكن الفرصة الحقيقية لبولندا في التحول الجذري, وغير المتوقع, في موازين القوي العالمية, 
وىو ليس من خالل توازن محفوف بالمخاطر, وسط ظروف تصاعد التوتر, ولكن من خالل 

الممكنة بين الشرق والغرب, والتي سوف تعطي  االسترخاء في أوروبا, والمفاوضات واالتفاقات
  (48)لمبولنديين المزيد من الفرص التخاذ قرارىم بأنفسيم.

لكا قد أعيد اعتباره واستعاد مركزه, كما و أن جوم األحداثوبذلك يظير من سياق 
 ,وارسو إليالمفاجئ  الوفد السوفيتيرغم حضور ب ,صحب ذلك تدعيم المبادئ االستقاللية
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تخفيف حدة االندفاع نحو السياسة االستقاللية. وجدير  و:, وىمأربيمدون تحقيق  وعودتيم
لو بعد أن قدم الوعود بحرية  ,الشعب تأييدلكا في ذلك جاء من و بالذكر أن نجاح جوم

, وبذلك فان اإلضراباالنتخابات, والمناقشة في البرلمان وحرية الصحافة, وحق العمال في 
        (49)دون اندفاع في تمك السياسة. ,التحرر في االستقالللكا كان متجيًا نحو و جوم

يجب أن نشير إلي االنتصار الكبير الذي حققتو بولندا في استقالليا  :وفوق كل ما ذكر
دون القطيعة مع االتحاد السوفيتي, ويرجع ذلك إلي أن الموجيين الجدد في بولندا  ,القومي

 ,فسر ىذا االتجاه بالخوف من التدخل السوفيتيوربما يُ حافظوا عمي عالقاتيم الطيبة بموسكو, 
في حال االنقالب في سياسة بولندا الخارجية, ىذا باإلضافة إلي أن بقاء العالقات مع السوفييت 

  (51)نيس. -دورعمي خط األ ,يساعدىم في ضمان الحدود البولندية الغربية
يين في النضال من أجل والخالصة أن: ثورة أكتوبر قد ساىمت في توحيد البولند

االستقالل, والحرية والعدالة االجتماعية. وجدير بالذكر أن قبول موسكو لسياسات تيتو: 
خمق صعوبات في العالقات الخارجية لالتحاد السوفيتي في الدول التابعة, وفي ىذا 
ا االتجاه قبل السوفييت بيذا الوضع الجديد في بولندا, لتفادي حدوث ثورة في الحزب, ىذ
عادة بناء النظام, وذلك في ظل تمسك  في الوقت الذي يعَّد ىذا التغيير بمنزلة تجديد وا 

 القادة البولنديين بالمحافظة عمي المبادئ االشتراكية.
التي تم طردىا -وتجدر اإلشارة إلى أن وضع بولندا كان مختمفًا عن يوغوسالفيا

رممين, ولم تتجو لالستقالل وذلك ألن بولندا لم تتحدى الك -5948من الكومينفورم 
الكامل في الشئون الخارجية. ىذا باإلضافة إلي الناحية االستراتيجية واالقتصادية, حيث 
تقع بولندا في الوسط بين االتحاد السوفييتي وألمانيا من جية, وكذلك الحتياجيا لممعونات 

ن البولنديين االقتصادية من السوفييت من جية أخري. وبذلك يتضح مدي حاجة المسئولي
 لمصداقة مع السوفييت.
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  هوامش الدراسة:
, المركز الدولي لمبحث والنشر, 5961 -5855عبد الحميد البطريق: التيارات السياسية المعاصرة  (5)

 .455-449, ص ص 5981القاىرة, 

 أميًنا عاًما 5922(: سياسي سوفيتي, وزعيم شيوعي. انتخب عام 5953 -5879جوزيف ستالين )( 2)
لمحزب الشيوعي السوفيتي, وبعد موت لينين خمفو في إدارة شئون الحكم, ولكنو سرعان ما جعل حكمو 

نصب ستالين نفسو رئيًسا لموزراء بدال من مولوتوف. وعندما  5945مطمًقا بتصفية معارضيو. وفي عام 
ق ليم النصر عام , انضم ستالين لجبية الحمفاء حتى تحق5945ىاجم ىتمر االتحاد السوفيتي في يونيو 

 أنظر:. لمزيد من التفاصيل 5953. استمر ستالين في حكمو لالتحاد السوفيتي حتى مارس 5945
 . 962 ص, 5995محمد شفيق غربال: الموسوعة العربية الميسرة, دار الجيل, بيروت,

جدد  قد, و 5945أغسطس  2 -يوليو 57في الفترة من  ةلمانياألعقد ىذا المؤتمر بمدينة بوتسدام ( 3)
التي ستحكم ألمانيا بمقتضاىا, واالتفاق عمي محاكمة مجرمي الحرب  إقرار الشروط الحمفاء فيو

 .438عبد الحميد البطريق: مرجع سابق,  نظر:أ. لممزيد التعويضاتاأللمان, ومسألة 

لخط في ( ىو الخط الذي يفصل الحدود بين ألمانيا الديمقراطية وبولندا االشتراكية, وقد تقرر ىذا ا4)
عبد الوىاب الكيالي: موسوعة  ولمزيد من التفاصيل أنظر: 5947اتفاقية موسكو في أغسطس 

   .384, ص 5, ط5, ج5979السياسة, المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, 
, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, 5945جماعة من المؤلفين الغربيين: تاريخ عصرنا منذ ( 5)

 .265-261صص , 5975-5971دمشق, 

جالل يحي: العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية, الّدُول الغنية الرأسمالية الغربية واالشتراكية ( 6)
 . 445, ص 5978واليابان, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 

, 5948ي حتي (: سياسي بولندي, األمين العام لحزب العمال البولند5985-5915) جوممكا( 7)
لحزب العمال البولندي  . انتخب السكرتير األول لمجنة المركزية5954 -5955سجن بتيمة ممفقة 

 : أنظر .5971وحتي عام  ,عمي الرغم من التيديدات السوفيتية 5956الموحد أكتوبر 
=- Ripp (Zoltán) : Hungary's Part in the Soviet-Yugoslav Conflict,1956-58, 

Contemporary European History, 1998, P. 223. 

رية استدعى تيتو ألداء الخدمة العسك وقد في كرواتيا, 5892مايو  25يوسيب بروز تيتو: ولد في ( 8)
وخالل الحرب العالمية األولى أسر بواسطة القوات الروسية, ولكنو  .في زغرب عاصمة كرواتيا
انضم تيتو عقب عودتو إلى  .5957وسية واشترك في الثورة الر  ,استطاع اليرب من المعتقل
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 اعام اأصبح تيتو سكرتير  5937خالل و  ,لمحزب الشيوعي اليوغوسالفي 5921زغرب في 
 رئيًسا لموزراء, وظل تيتو رئيًسا لموزراء 5945ل نياية الحرب اختير تيتو في مارس يقبب. محز ل

تم انتخابو رئيًسا لمجميورية إلى أن  ,5945نوفمبر  29بعد إعالن الجميورية اليوغوسالفية في 
تيتو في الميدان, ترجمة:  يوسيب بروز تيتو: :نظرأ لمزيد من التفاصيل .5953في يناير عام 

       .57-53ص ص  ,5968السيد فرج, دار المعارف, القاىرة, 
 .262مرجع سابق, ص  جماعة من المؤلفين الغربيين:( 9)
مر األسكندراني, مؤسسة سجل سية األزمات, ترجمة: عرتشارد ميممر: داج ىمرشولد ودبموما( 51)

  .257, ص5962, القاىرة, العرب
(: زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي, ولد 5894-5975) Nikita Khrushchevنيكيتا خروتشوف ( 55)

كورسك الواقعة عمي الحدود الفاصمة بين روسيا وأوكرانيا. حكم خروتشوف االتحاد  في مقاطعة
رساء الدعائم األولي لسياسة 5964-5953ن السوفييتي م , وتميز حكمو بالمعاداة الشديدة لمستالينية, وا 

االنفراج الدولي و التعايش السممي.لمزيد من التفاصيل أنظر: عبد الوىاب الكيالي: موسوعة السياسة, 
  .653-655, ص ص 5, ط2, ج5985المؤسسة العربية لمدراسات والنشر, بيروت, 

حتي أيامنا, ترجمة:  5789جورج دريفوس وآخرون: موسوعة تاريخ أوروبا العام, أوروبا من عام فرنسوا ( 52)
 .457-456, ص ص 5995, 5, ط3باريس, ج-حسين حيدر, منشورات عويدات, بيروت

 .262, ص ( جماعة من المؤلفين الغربيين: مرجع سابق53)

-5955: السياسة الخارجية السوفياتية بين عامي واي بوجوش وآخرون -مجموعة من كبار الكتاب السوفيات( 54)
 . 54, ص5968, تعريب وتعميق: خيري حماد, دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر, القاىرة, 5965

(15) Persak (Krzysztof): The Polish – Soviet Confrontation in 1956 and 

the Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia 

Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, P.1287. 
رياض الصمد: العالقات الدولية في القرن العشرين, الجزء الثاني لفترة ما بعد الحرب العالمية ( 56)

. 227, ص5, ط5983لبنان , -الثانية, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت
يل: التاريخ الدبموماسي, تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلي ج. ب. دروز وأنظر كذلك: 

 .  329, ص2, ط5978اليوم, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, دمشق, 

 . 463( جالل يحي: مرجع سابق, ص 57)
اب, ترجمة: أمل رواش, الييئة المصرية العامة لمكت فالديمير تيسمانيانو: تاريخ أوربا الشرقية,( 58)

 . 93, ص5996
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(19) Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXV, 

Eastern Europe, United States Government Printing Office, 

Washington ; 1990, Telegram from the Embassy in Poland to the 

Department of State, Warsaw, July 2, 1956, P.185. 
(20) Ibid., Memorandum of a Telephone Conversation Between the 

Secretary of State and the Director of Central Intelligence 

(Dulles), Washington, June 28, 1956, P.181. 
(21) Ibid., Telegram from the Embassy in Poland to the Department of 

State, Warsaw, July 3, 1956, PP.187-188. 
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 22)

 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

  , سري.25/7/5956, بتاريخ نتائج النيائية الضطرابات بوزنانالخارجية, بشأن: ال
(23) Granville (Johanna): Reactions to the Events of 1956: New Findings 

from the Budapest and Warsaw Archives, Journal of Contemporary 

History, Vol. 38, No. 2 (Apr., 2003), P. 266. 

, 72رقم  , فيممبولونيا محافظ البمدان, يفالمصرية, أرش الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 24)
 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

وأنظر كذلك: نفس  .جداً  , سري29/6/5956, بتاريخ ضطرابات البوزنانالخارجية, بشأن: ا
وارسو, من السفير إلي وكيل وزارة الفيمم والمحفظة والممف, تقرير السفارة المصرية = =بمدينة 

, سري جدًا. وأنظر كذلك: ك. م. 31/6/5956الخارجية, بشأن: اضطرابات البوزنان, بتاريخ 
وورىاوس:السياسة الخارجية البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية, ترجمة: حسين القباني, 

 .91.ت, صالمؤسسة المصرية العامة لمتأليف واألنباء والنشر, القاىرة, د
( لمزيد من التفاصيل عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية في دول أوروبا الشرقية خالل الفترة 25)

, وكذلك عمميات التصنيع في بولندا والتي أدت زادت إلي أربعة أضعاف 5956-5949من 
 أنظر:   5956-5949وبشكل أكثر تحديدًا في الفترة ما بين عامي 

 * BRZEZIŃSKI (ZBIGNIEW) & DZIEWANOWSKI (M. K.): WHY 

POLAND HAS HAD A SUCCESSFUL REVOLUTION WHILE THE 

OTHER SATELLITES DID NOT, The Polish Review, Vol. 4, No. 3 , 

1959, PP. 10-11. 

زكي, إدارة  , ترجمة: وىيب4(, ج5961-5957د. ف. فممنج: الحرب الباردة وأصوليا )( 26)
  .41, ص5966بالقوات المسمحة, المطبوعات والنشر 

(27) Persak (Krzysztof): Op. Cit., P.1290. 
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(28) Central Intelligence Agency, Soviet Staff Study (The Tie that binds 

– Soviet Intrabloc Relations Feb 1956 - Dec 1957), 29 July 1958, 

Secret, confidential, P.14.                           

االتحاد السوفيتي, ألبانيا,  :بين كل من 5955مايو  54تم التوقيع عمي معاىدة حمف وارسو في ( 29) 
الديمقراطية, ىذا باإلضافة إلي  بمغاريا, بولونيا, المجر, رومانيا,تشيكوسموفاكيا, الجميورية األلمانية
. وتجدر 5955يونيو  6افذة في حضور رئيس وزراء الصين بصفة مراقب. وقد أصبحت ىذه المعاىدة ن

ولممزيد من اإلشارة إلي أن ىذا الحمف جاء رًدا عمي انضمام ألمانيا الغربية إلي حمف األطمنطي. 
بطرس بطرس غالي, محمود خيري عيسي: المدخل في عمم السياسة,  نظر:أالتفاصيل عن حمف وارسو 

  .425-423, ص ص9, ط5991المصرية, القاىرة,  األنجمومكتبة 
  (30) F.R.U.S, 1955-1957, Vol. XXV, Eastern Europe, National Security 

Council Report, Washington, July 3, 1956, PP.190-192. 
 .  56-55واي بوجوش وآخرون: مرجع سابق, ص ص  -( مجموعة من كبار الكتاب السوفيات35)
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ رية, أرشيفالمص الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 32)

 وزارة وكيل إلي السفير= =, منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

  , سري.25/7/5956, بتاريخ نتائج النيائية الضطرابات بوزنانالخارجية, بشأن: ال
أكتوبر أصدرت المحكمة أحكامًا خفيفة جدًا كان  8, وفي 5956سبتمبر  28بدأت محاكمات بوزنان في ( 33)

 .45-41مرجع سابق, ص صد. ف. فممنج: أشدىا الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف. أنظر: 
, 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 34)

 وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال ةسفار ال, 3, ممف رقم 518محفظة رقم 

 .جداً  , سري5/7/5956, بتاريخ ضطرابات البوزنان الخطيرةالخارجية, بشأن: ا
 . 463جالل يحي: مرجع سابق, ص ( 35)
 (. 5أنظر شكل رقم ) (36)

(37) Granville (Johanna): Op. Cit., P. 266. 

 , فياتشيسالف مولوتوف (Nikita Khrushchev)( تألف الوفد من نيكيتا خروتشوف 38)

(Vyacheslav Molotov) ,نيكوالي بولجانين(Nikolai Bulganin)  لزار كاغانوفيتش ,
(Lazar Kaganovich)انستاس ميكويان ,(Anastas Mikoyan),  وكان يرافقو القائد األعمى

 ين. أنظر:  , والجنراالت اآلخر  (Ivan Konev)لحمف وارسو المارشال إيفان كونيف
- Kramer  (Mark): The Soviet Union and the 1956 Crises in Hungary and 

Poland: Reassessments and New Findings, Journal of Contemporary 

History, Vol. 33, No. 2 (Apr., 1998), P.169.  
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 وأنظر كذلك:  .45, صمرجع سابقف. فممنج: د.   (39) 
- Kemp-welch (Tony): Dethroning Stalin: Poland 1956 and its Legacy, 

Europe-Asia Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, PP.1272-1273. 

 . 94صتيسمانيانو: مرجع سابق, فالديمير  ( 41)
في شير  ,عين المارشال الروسي روكوسوفسكي قائدًا أعمي لمجيش البولندي ووزيرًا لمدفاع القومي البولندي( 45)

-5789. أنظر: ىارولد تمبرلي, أ.ج. جرانت: أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 5949نوفمبر 
 .494, ص5965, ترجمة: محمد عمي أبودرة ولويس اسكندر, مؤسسة سجل العرب, القاىرة, 2,ج5951

(42) Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with Satellite 

Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See: [Source: SUA, 

Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in English in the Cold War 

International History Project Bulletin no. 5 (Spring 1995): 53-55. First 

published in Hungarian by Tibor Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai 

értekezlet,” in Évkönyv 1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956-

os Intézet, 1992), 149-156. Translated by Mark Kramer.]  
نيكيتا خروشوف: خروشوف يتذكر, مقدمة وتعميق ومالحظات : ادوار كرانشكو, دار النيار لمنشر, ( 43)

لمزيد من التفاصيل عن خطبة خروتشوف السرية في المؤتمر العشرين . و 452, ص 5975بيروت, 
 Kemp-welch -. وأنظر : 587-527أنظر: ص ص لمحزب الشيوعي لالتحاد السوفيتي 

(Tony): Op. Cit., P.1273.  
(44)  Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with 

Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , Op. Cit. 

(45) Strzetelski (Stanislaw): The True Force Behind the October Revolution in 

Poland, The Polish Review, Vol. 2, No. 2/3, 1957, P.27. 

 . 56واي بوجوش وآخرون: مرجع سابق, ص -( مجموعة من كبار الكتاب السوفيات46)
, محفظة 72رقم  , فيممبولونيا البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق قالوثائ دار( 47)

الخارجية, بشأن:  وزارة وكيل إلي السفير , منية بمدينة وارسومصر ال سفارةال, 3, ممف رقم 518رقم 
  .جداً  ري, س25/51/5956, بتاريخ موقف في بولندا بعد تولي فوادسولف جوموكا رئاسة الحزبال

(48) Campbell (John C.), Poland's International Position Since 1956, The 

Polish Review, Vol. 4, No. 3, 1959, PP.53-54. 

, 85رقم  يوغوسالفيا, فيمم البمدان, محافظ المصرية, أرشيف الخارجية وزارة القومية: وثائق الوثائق دار( 49) 
الخارجية,  وزارة وكيل إلي السفير بمجراد, منبمدينة  مصرجميورية  , سفارة4, ممف رقم 525محفظة رقم 

 , سري.29/51/5956التطورات األخيرة في العالقات بين يوجوسالفيا والكتمة الشرقية, بتاريخ بشأن: 
 .331: مرجع سابق, ص ج. ب. دروزيل. وأنظر كذلك: 228( رياض الصمد: مرجع سابق, ص51)
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 (6) ملحق رقم

 
* Source: Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet 

Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English  by L.W. 

Gluchowski, http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957. 
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 (4شكل رقم )

 
* Source: Persak (Krzysztof)  : The Polish – Soviet Confrontation in 1956 

and the Attempted Soviet Military Intervention in Poland, Europe-Asia 

Studies, Vol. 58, No. 8, December 2006, P.1295. 
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 ثبج املصادر واملزاجع

   أوالً: الوثائق )وثائق غري منشورة(:
 ثائق القومية :  دار الو  -وثائق وزارة الخارجية المصرية* 

 أرشيف البمدان )عواصم الدول( :
 : 44(: رول ) فيمم ( رقم فاروسوفيا) بولونيامحافظ   -أ

               4ج254/7/5)حصر( 3الممف رقم: ( : 444محفظة رقم ) -
 . 5956-5955" عن بولونيا"  وارسو مصر فيلسفارة التقارير السياسية        

 : 44مجراد(: رول ) فيمم ( رقم محافظ يوغوسالفيا )ب  -ب

               256/7/3)حصر( 4الممف رقم: ( : 444محفظة رقم ) - 
 .5956-5948التقارير المختمفة لمسفارة المصرية في بمجراد" عن يوغوسالفيا"        

 :   األمريكية وثائقال *
1. Foreign Relations of the United States, 1955-1957, Vol. XXV, 

Eastern Europe, United States Government Printing Office, 

Washington ; 1990.  

2. Central Intelligence Agency, Soviet Staff Study (The Tie that 

binds – Soviet Intrabloc Relations Feb 1956 - Dec 1957), 29 July 

1958, Secret, confidential. 

 :   البولندية وثائقال *
- Memorandum from Khrushchev to Gomulka Recalling Soviet 

Advisors, October 22, 1956, translated from the Polish to English  

by L.W. Gluchowski, 

http://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/116957. 

 :  السوفيتية  وثائقال *
Jan Svoboda’s Notes on the CPSU CC Presidium Meeting with 

Satellite Leaders, October 24, 1956, DOCUMENT NO. 5 , See: 

[Source: SUA, Fond 07/16, Svazek 3. Originally published in 

English in the Cold War= =International History Project Bulletin 
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no. 5 (Spring 1995): 53-55. First published in Hungarian by Tibor 

Hajdu, “Az 1956 október 24-i moszkvai értekezlet,” in Évkönyv 

1992, I., ed. János M. Bak et al. (Budapest: 1956-os Intézet, 1992), 

149-156. Translated by Mark Kramer.]  
ا: املذكزاث الشخصيت:

ً
 ثاني
ومالحظات : ادوار كرانشكو, دار نيكيتا خروشوف: خروشوف يتذكر, مقدمة وتعميق  .5

 .5975النيار لمنشر, بيروت, 
ا: املزاجع العزبيت:

ً
 ثالث
 األنجموبطرس بطرس غالي, محمود خيري عيسي: المدخل في عمم السياسة, مكتبة  -5

 .9, ط5991المصرية, القاىرة, 

ية جالل يحي: العالم المعاصر منذ الحرب العالمية الثانية, الّدُول الغنية الرأسمال -2
 . 5978الغربية واإلشتراكية واليابان, الييئة المصرية العامة لمكتاب, القاىرة, 

رياض الصمد: العالقات الدولية في القرن العشرين, الجزء الثاني لفترة ما بعد الحرب العالمية  -3
 . 5, ط5983لبنان , -الثانية, المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع, بيروت

, المركز الدولي 5961 -5855لبطريق: التيارات السياسية المعاصرة عبد الحميد ا -4
 .5981لمبحث والنشر, القاىرة, 

ا: املزاجع املرتمجت: 
ً
 رابع

ج. ب. دروزيل: التاريخ الدبموماسي, تاريخ العالم من الحرب العالمية الثانية إلي  .5
 . 2, ط5978اليوم, تعريب نور الدين حاطوم, دار الفكر, دمشق, 

, تعريب نور الدين حاطوم, 5945ة من المؤلفين الغربيين: تاريخ عصرنا منذ جماع .2
 .5975-5971دار الفكر, دمشق, 

, ترجمة: وىيب زكي, 4(, ج5961-5957د. ف. فممنج: الحرب الباردة وأصوليا ) .3
 .5966إدارة المطبوعات والنشر بالقوات المسمحة, 
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, مؤسسة االسكندراني, ترجمة: عمر رتشارد ميممر: داج ىمرشولد ودبموماسية األزمات .4
 .5962سجل العرب , القاىرة, 
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