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المخلص
ﺗع ﱡد ﺗشيكوسلوفاكيا من اھم الدول في اوربا الشرقية والتي ﺗم انشائھا بعد الحرب العالمية
الثانية  ١٩١٨نتيجة االﺗحاد التشيك والسلوفاك وعدد من االقاليم المقتطعة من النمسا والمجر ،
بموافقة الدول المنتصرة في الحرب  ،اذا مرت ھذه الدول بتحديات خطيرة من نشؤھا الى يوم
ﺗفككھا ،ولھذا ارﺗأيت ان ابحث في المدة من النشوء وحتى عام  ١٩٦٨والتي ﺗُع ﱡد أزمة دولية
اجتاحت العالم الشيوعي باالجتياح السوفيتي لتشيكوسلوفاكية .

Political Developments in Czechoslovakia 1918 – 1968
Researcher: Issa Saad Issa
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Abstract
Czechoslovakia is one of the most important countries of Eastern
Europe which emerged after the second world war in 1918 as a result of
the union of Czechoslovak and some separated districts from Austria
and Magyar , with the agreement of the victorious countries in the war .
these countries passed through critical challenges from their emergence
till the day of their disunion . The researcher finds it important to study
the period from the emergence to 1968 which represents an international
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crisis that spread all over the communist world with the soviet invasion
of Czechoslovakia.

 -١االوضاع السياسية في تشيكوسلوفاكيا بين الحربين ١٩٣٩- ١٩١٨
كان من نتائج الحرب العالمية االولى  ١٩١٨-١٩١٤انھيVار األنظمVة الملكيVة المحافظVة
في اوربا وانتصار الديمقراطيات وﺗعزيز المصير القومي ) ، (١وھذا مVا جVاء فVي احVد اھVم بنVود
الرئيس األمريكي وودرو ويلسون  ،(٢) Woodrow WilsonالVذي أعلVن حVق ﺗقريVر المصVير
القومي  ،إذ انه قام بتأييد مطالب ھذه القوميات في االستقالل ويعود السبب في ﺗأييVده ھVو اعVالء
راية الديمقراطية في أوربا الوسطى على أشالء األنظمة الدكتاﺗورية  ،وبھذا يكون قد اقتلVع احVد
األسباب الرئيسة للمنازعات الدولية ). (٣
ظھر مصطلح ﺗشيكوسلوفاكيا  (٤)Czechoslovakiaفي  ٦كانون الثاني  ١٩١٨حينما
اﺗحد الجيك والسلوفاك في مطالبھم باالستقالل عن المملكة الثنائية النمسا والمجVر) (٥وقVد ضVمت
ھذه الجمھورية الجديVدة اغنVى المنVاطق وأفضVلھا فVي مملكVة النمسVا والمجVر ) ، (٦بواسVطة سVلخ
بوھيمVVVا ومورافيVVVا وسVVVليزيا النمسVVVاوية وأجVVVزاء مVVVن النمسVVVا السVVVفلى  ،ولكنھVVVا لVVVم ﺗكVVVن دولVVVة
متجانسVVة العنصVVر ،وإنمVVا كانVVت ﺗضVVم أقليVVات عVVدة ) (٧منھVVا  ٣,٢مليVVون نسVVمة يتكلمVVون اللغVVة
االلمانية ويسكنون اراضي السوديت (٨) Sudetenlandفي ﺗشكوسلوفاكيا ويعيشون على محيط
يوھيما من الشVمال والغVرب ويختلطVون فVي ھVذه المنVاطق مVع السVكان التشVيكيين ) (٩فضVالً عVن
 ٧٠٠.٠٠٠الVVف نسVVمة مVVن المجVVريين واأللVVوف مVVن البولنVVديين ومVVن الVVروﺛينين"االوكVVرانيين
الكارباﺛين" ). (١٠
وقVVVد أصVVVبح ﺗومVVVاس مازاريVVVك  (١١) Thomas Masarykاول رئVVVيس لجمھوريVVVة
ﺗشكوسVلوفاكيا وكVVارل كريمVVر  (١٢) Karl KramerرئيسVا ً للVVوزراء وادوارد بنVVيش Eduard
 (١٣) BenesوزيVراً للخارجيVة ) .(١٤وفVي عھVد مازاريVك الحVت ﺗباشVير مسVتقبل دولVي زاھVر ،
وشاع فيھا من التسامح نحو رعاياھا من االجناس الغربيVة يمكVن عVده شVيئا ً فريVداً مVن نوعVه فVي
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اوربا الوسطى والشرقية فمن المؤكد ان الروﺛينين)وھم سالف( القوا ﺗحت الحكم الجديد معاملة
اسوأ مما القاھا األلمان )وھم ﺗيوﺗون( ﺗحت حكم ﺗشكوسلوفاكيا ). (١٥
اﺗصف حكم مازاريك بالدكتاﺗورية ،اذ كان يعين رؤسVاء الVوزارات ويعVزلھم كمVا يشVاء
ويعتقVVد )) ان قVVدر قلVVيال مVVن الدكتاﺗوريVVة اسVVاس فVVي ديمقراطيVVة لVVم ﺗنضVVج ﺗمامVا ً (( والسVVيما ان
ﺗشكوسVVلوفاكيا كانVVت دولVVة متعVVددة االحVVزاب والقوميVVات  ،وكVVان اشVVھر ھVVذه االحVVزاب حVVزب
الفالح Vين  ،والVVديمقراطيين االجتمVVاعيين واالشVVتراكيين القVVوميين والشVVيوعيين  ،والVVديمقراطيين
القوميين  ،غير ان ھذه االحزاب كانت ﺗحكم على وفVق نظVام حVازم ﺗحVول دون قيVام الثVورة فVي
الطبقات االجتماعية ). (١٦
وأكVVدت جمھوريVVة ﺗشكوسVVلوفاكيا األولVVى وجVVدودھا مVVن حيVVث كونھVVا دولVVة مسVVتقلة ،
والواجب عليھا مواجھه مسألة األقليات العرقية المتعددة داخل حدودھا وﺗشVترك ﺗشيكوسVلوفاكيا
مع بقية الدول األوربية بتعVدد األصVول واألعVراق  ،االمVر الVذي لقVي اھتمامVا ً كبيVراً فVي مVؤﺗمر
السالم في باريس ). (١٧
وفVVVي عVVVام  ١٩٢٠شVVVھدت ﺗشيكوسVVVلوفاكيا قيVVVام اول انتخابVVVات برلمانيVVVة فVVVي ظVVVل دسVVVتور
دائVVVم وكVVVان عVVVدد االحVVVزاب  ٢٣حزبVVVا ً وكانVVVت ھVVVذه االحVVVزاب ﺗشVVVمل وللمVVVرة االولVVVى احVVVزاب
األقليVVVVات القوميVVVVة فسVVVVجل الحVVVVزب الVVVVديمقراطي االجتمVVVVاعي التشكوسVVVVلوفاكي  ٪٢٥.٧مVVVVن
االصVVVوات وحصVVVل علVVVى  ٧٤مقعVVVداً فVVVي مجلVVVس النVVVواب وأصVVVبح اكبVVVر حVVVزب فVVVي الجمعيVVVة
الوطنيVVVة  ،فضVVVالً عVVVن ذلVVVك حصVVVل الحVVVزب الVVVديمقراطي االجتمVVVاعي العنغVVVاري علVVVى اربعVVVة
مقاعVVVVVVد وفVVVVVVازت االحVVVVVVزاب االشVVVVVVتراكية بVVVVVVـ  ١٣٦مVVVVVVن اصVVVVVVل  ٢٨١مقعVVVVVVداً المتنVVVVVVافس
عليھا ).(١٨
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وكان الحزب الديمقراطي االجتماعي التشيكوسلوفاكي يضم جناحVا ً يسVاريا ً قويVا ً متVأﺛر بثVورة
أكتVوبر الروسVية  ١٩١٧واخVذ يطالVب بانشVاء جمھوريVة اشVتراكية ﺗأخVذ بنظVام علVى وفVق نظVVام
السVVVVوفيتي  ،ففVVVVي عVVVVام  ١٩٣٠انفصVVVVل ھVVVVذا الجنVVVVاح اليسVVVVاري الVVVVذي كVVVVان عمVVVVاد العمVVVVال
الصVVناعيين المنظمVVين  ،وألVVف الحVVزب الشVVيوعي التشكوسVVلوفاكي الVVذي انضVVم علVVى الفVVور إلVVى
المنظومة الشيوعية  ،وظل منذ ذلك الوقت من أكثر االحزاب والجماعات التي انضمت إلى ھذه
المنظمة ).(١٩
وفي  ١٤كانون االول  ١٩٣٥أقدم الرئيس مازاريك على االستقالة من منصVبه ؛ بسVبب
ﺗVVدھور حالتVVه الصVVحية  ،وبعVVد اربعVVة ايVVام انتخبVVت الجمعيVVة الوطنيVVة وزيVVر الخارجيVVة بنVVيش
رئيس Vا ً جديVVداً  ،وقVVد اﺗبVVع بنVVيش سياسVVة ﺗميVVزت بتطبيVVق الدسVVتور وااللتVVزام بالمعاھVVدات الدوليVVة
واالقليمية ). (٢٠
كانت المشكلة األكثVر خطVورة لVدى جمھوريVة ﺗشيكوسVلوفاكيا ھVي مشVكلة الماليVين مVن
السVVVكان المتحVVVدﺛين باللغVVVة االلمانيVVVة والقVVVاطنين فVVVي أقVVVاليم بوھيميVVVا ومورفيVVVا وسVVVليزيا والتVVVي
عرفVVVت بمشVVVكلة السVVVوديت ) ، (٢١وكVVVانوا يتمتعVVVون بعVVVدة امتيVVVازات ال ﺗتمتVVVع بھVVVا األقليVVVات فVVVي
الVVVVدول االخVVVVرى ،اذ كVVVVان لھVVVVم جامعVVVVاﺗھم ومدارسVVVVھم و وزراءھVVVVم يمثلVVVVونھم فVVVVي الحكومVVVVة
التشيكوسلوفاكية ). (٢٢
وأﺛناء األزمة االقتصادية العالمية التي ادت الى ﺗدھور األحوال المعيشية للمنVاطق التVي
يسVVكنھا األلمVVان بوصVVفھا منVVاطق صVVناعية بVVرزت اﺗجاھاﺗھVVا القوميVVة المتطرفVVة ) ،(٢٣وفVVي ھVVذا
الوقت رافق ﺗطور الجمھورية التشكوسلوفاكية انتصار النازيVة فVي المانيVا وﺗVولي ادولVف ھتلVر
. (٢٤)Adolf Hitler
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السVVلطة عVVVام ١٩٣٣م ) ، (٢٥وكVVان ھVVVدف االخيVVVر ﺗوحيVVد الشVVVعوب األلمانيVVVة فVVي دولVVVة واحVVVدة
وسيطرت المانيا على اوربا الوسطى والشرقية ) ، (٢٦فنادى بضم االلمان المتفرقين في الحVدود
األجنبية الى الرايخ األلماني  ،وعندئذ ﺗحركت األحقاد بين التشيك وااللمان السوديت وﺗدھورت
األوضاع الداخلية  ،فحاولت الحكومة التشيكوسلوفاكية ايجVاد حVل يرضVيھم وينھVي حالVة التVوﺗر
التي كانت ﺗھدد باالنفجار وافترضت ﺗكون دولة اﺗحادية علVى نمVط حكومVة سويسVرا ﺗقVوم علVى
التعVVاون التVVام بVVين اجناسVVھا المختلفVVة ) ، (٢٧اال ان االقليVVة االلمانيVVة بVVدأت لتفعيVVل االفكVVار النازيVVة
وﺗأخذ بدعوات ھتلر فنشأت عام ١٩٣٥منظمVة بقيVادة كVونراد ھVنالين Konrad Henlein

)(٢٨

واﺗخذت شكلھا النھائي المؤيد للنازيين بعد سنتين باسVم الحVزب االلمVاني السVوديتي ) ، (٢٩اذ فVاز
الحVVVزب فVVVي انتخابVVVات عVVVام ١٩٣٥وحصVVVل علVVVى ٪٧٠مVVVن مجمVVVوع المقتVVVرعين االلمVVVان فVVVي
ﺗشكوسلوفاكيا وكان يطالب باالستقالل الVذاﺗي للسVوديت ،وبسVبب التفVاف االلمVان حVول حVزبھم
النVVازي وﺗعVVاون االخيVVر مVVع المانيVVا ومطالبتVVه بضVVم اقلVVيم السVVوديت الVVى الVVرايخ االلمVVاني أخVVذت
الحكومة التشكوسلوفاكية ﺗتخوف من نشاط ھذا الحزب وعدﺗه بمثابة الطVابور الخVامس السVاعي
الVVVى ﺗVVVدمير وحVVVدة ﺗشكوسVVVلوفاكيا مVVVن الVVVداخل ) ، (٣٠حينمVVVا امVVVتألت صVVVحف المانيVVVا بوصVVVف
االضطھاد والطغيان الذي ﺗمارسVه الحكومVة التشكوسVلوفاكية ضVد "األشVقاء االلمVان السVوديت"
وأخذت ﺗكيل لھا االﺗھامات الخطيرة ). (٣١
ابتVVدأت ازمVVة السVVوديت عنVVدما طالVVب اعضVVاء حVVزب األلمVVان السVVوديت فVVي  ٢٤كVVانون
الثاني ١٩٣٨م الحكومة التشكوسلوفاكية بضرورة ﺗعVديل سياسVتھا الخارجيVة علVى اسVاس إقامVة
عالقات جيدة مع المانيا  ،لكن الحكومة رفضت ذلك النھا ﺗعد ذلك ﺗدخالً في شVؤونھا الداخليVة ،
مما أدى الى نشوب مشكلة مابين الحكومة وااللمان السوديت ).(٣٢
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وفVي  ١٢آذار  ١٩٣٨قVام ھتلVر بVاحتالل النمسVا وﺗحقيVق االنشVلوس  Anschlussأي
دمج النمسا في الرايخ الثالث ) (٣٣واستطاع ھتلر ان يسكت منتقدي ھذا الخرق لمعاھVدة فرسVاي
 Treaty of VersaillesعبVVر اجVVراء اسVVتفتاء عVVام ) ، (٣٤وبسVVبب ھVVذه التطVVورات الخطيVVرة
دعت موسكو في ١٧اذار  ١٩٣٨الدول الكبVرى الVى ضVرورة اﺗخVاذ اجVراء فعVال ضVد المعتVدي
ودعت ايضVا ً بVاريس فVي  ٢٤اذار ١٩٣٨م لنVدن الVى ضVرورة ﺗقVديم ﺗحVذيراً الVى المانيVا يكVون
افضVVل الوسVVائل لتجنVVب الحVVرب  ،لكVVن لVVم ﺗسVVتجب لمقترحVVات بVVاريس واﺛVVرت اﺗبVVاع ))سياسVVة
االسترضاء(( ، (٣٥) Policy of appeasementفقVد صVرح وزيVر الخارجيVة البريطVاني ايVدن
"انه لم يكن ﺛمة ما يمكن عمله لدرء الغزو عن ﺗشكوسلوفاكيا من جانب فرنسا او روسVيا او مVن
جانبنا او من أي دول اخرى وان ﺗضافرنا جميعا ً على ذلك" ). (٣٦
وازاء ھذه التطورات أصبح ال مفر مVن اكتسVاح المانيVا لتشكوسVلوفاكيا وانVدالع ازمVة عالميVة
خطيVVرة ؛ الن االﺗحVVاد السVVوفيتي وفرنسVVا عليھمVVا التزامVVات بوجVVوب المسVVارعة الVVى مسVVاعدة
ﺗشكوسلوفاكيا اذا ھاجمتھا أية قوة معادية  ،وعندئذ ﺗضطر بريطانيVا الVى االشVتراك فVي الحVرب
لمسVVاعدة فرنسVVا ) ، (٣٧لVVذا كVVان علVVى الحكومVVة البريطانيVVة ان ﺗسVVعى الVVى التخفيVVف مVVن حVVدة
النVVVزاع  ،فبعثVVVت فVVVي أوائVVVل اب بVVVاللورد رسVVVمان  (٣٨) Walter RuncimanكVVVي يسVVVاعد
الطرفين على ايجاد حل لتسوية الخالف ) ، (٣٩غير ان ھVنالين زعVيم السVوديت قطVع مفاوضVاﺗه
مVVع الVVرئيس التشيكوسVVلوفاكي بنVVيش واللVVورد ريسVVمان ؛ وذلVVك علVVى اﺛVVر حVVدوث مصVVادمات فVVي
ليلة  ١١ايلول ١٩٣٨م بين البوليس التشيكوسلوفاكي والثVوار السVوديت  ،فكVان لVذلك اسVوأ وقVع
فVVVVي المانيVVVVا وارﺗفعVVVVت الصVVVVيحات المطالبVVVVة للVVVVدم األلمVVVVاني الVVVVذي اريVVVVق خVVVVالل قمVVVVع ھVVVVذه
االضطرابات ). (٤٠

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
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ونتيجة لما سبق استغل ھتلر ھذه التطورات ،اذ أعلVن فVي الخطVاب الVذي ألقVاه امVام المVؤﺗمر
النازي المنعقد في "نورنبرغ" بتاريخ ١٢ايلول ١٩٣٨م عن اعتماد المانيا على مساعدة ابنائھا،
األلمان السوديت في حالة اسVتمرار حكومVة بVراغ بVرفض ﺗطبيVق مبVدأ حVق الشVعوب فVي ﺗقريVر
مصيرھا ).(٤١
وفVVVVي ھVVVVذا الوقVVVVت ﺗVVVVدخل رئVVVVيس وزراء بريطانيVVVVا نيفيVVVVل ﺗشVVVVامبرلين

Neville

 ، (٤٢) Chamberlainاذ ذھVب فVي  ١٥ايلVول ١٩٣٨م الVى بيرسيسVجادن Berchtesgaden
والتقى ھتلر وقد اوضح له ان االزمة يمكن ان ﺗحل عبر التفاوض وليس القوة وحذر ان االزمVة
السوديتية قد ﺗعجل الحرب العالمية الثانية  ،وبعد ان عقد مع ھتلر ﺛالث جلسVات اسVتمرت -٢٢
 ٢٣ايلول ،صرح االخير عن عزمه على ضم اقليم السوديت وفقا ً لمبدأ حق ﺗقرير المصير)،(٤٣
وفي  ٢٦ايلVول ١٩٣٨م ألقVى ھتلVر خطابVا ً فVي "قصVر الرياضVة" فVي بVرلين و اعVرب
خالله انه البد من ضم األراضي التي يسكنھا االلمان في ﺗشكوسلوفاكيا الVى الVرايخ االلمVاني،
وكان رد الرئيس التشيكوسلوفاكي على ھذه التصريحات انه يVرفض التVدخل فVي شVؤون بVالده
الداخلية ).(٤٤
كانVVت الحكومتVVان البريطانيVVة والفرنسVVية ﺗسVVعى لتجنVVب الحVVرب بصVVرف النظVVر عمVVا قVVد
يحدث لتشيكوسلوفاكيا  ،وكان الھدف من عدم ﺗقديمھا المساعدة لالخيرة ھي عدم ﺗعجيل الحرب
واخذ الوقVت الVالزم لتسVليح الجVيش فقVد أيقنVت كVل مVن الVدولتين ان الحVرب آﺗيVة المحVال ،وسVلم
ﺗشمبرلين بمطالب ھتلر بضم السوديت،بل ان بريطانيVا وفرنسVا ارغمتVا ﺗشيكوسVلوفاكيا بVالقبول
بھذه المطالب ).(٤٥
وافVVق ھتلVVر علVVى مقتVVرح ﺗشVVمبرلن بعقVVد مVVؤﺗمر يضVVم الVVدول العظمVVى االربVVع"فرنسVVا
وايطاليا والمانيا وبريطانيا" في ميVونخ فVي  ٢٩ايلVول  ١٩٣٨وانتھVى االجتمVاع بفVرض االرادة
االلمانية التVي حصVلت علVى االراضVي التVي كVان األلمVان السVوديت يشVكلون فيھVا األغلبيVة التVي
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢١٨
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كانت ﺗضم ٢,٨مليون الماني و ٧٠٠الف ﺗشيكي  ،وﺗعھد القوى االربعة المشVاركة فVي المVؤﺗمر
بتقVVديم ضVVمانھا للحVVدود التشيكوسVVلوفاكية الجديVVدة  ،بعVVد اﺗمVVام بVVراغ كامVVل ﺗرﺗيبVVات الجVVالء عVVن
السوديت  ،وﺗسوية قضية االقليات البولندية والھنغارية ) ، (٤٦وﺗقوم لجنة دولية بتخطيط الحVدود
الجديدة بين المانيا وﺗشكوسلوفاكيا وبذلك خسرت ﺗشكوسلوفاكيا خمسة ماليين من سكانھا واكثر
من ربع مساحتھا ).(٤٧
وممVVا الشVVك فيVVه ان ھتلVVر قVVد احVVرز انتصVVاراً سVVاحقا ً علVVى حسVVاب ﺗشكوسVVلوفاكيا ؛ اذ
استطاع ان يغير خارطة اوربVا ويقضVي علVى بنVود معاھVدة فرسVاي  ،ويعVزل االﺗحVاد السVوفيتي
عن مدار السياسة األوربية ). (٤٨
وھكذا ﺗم التوقيع على مقررات مؤﺗمر ميVونخ "سVيئة الصVيت"  ،التVي ﺗعھVدت بموجبھVا
دول غربيVVVة ديمقراطيVVVة بVVVاقرار مصVVVير دولVVVة لVVVم يسVVVمح لممثليھVVVا بحضVVVور مVVVؤﺗمر اقVVVرار
مصVVVVير دولVVVVتھم ) .(٤٩ولغVVVVرض ﺗسVVVVليم مVVVVاﺗم االﺗفVVVVاق عليVVVVه فVVVVي مVVVVؤﺗمر ميVVVVونخ اسVVVVتدعى
ﺗشمبرلين مازاريك وطالبة بعدم االعتVراض او االحتجVاج  ،وعVدا الموافقVة عليھVا امVراً منتھيVاً،
وان علVVيھم االشVVتراك فVVي اللجنVVة الدوليVVة التVVي سVVتبدأ اعمالھVVا فVVي بVVرلين مسVVاء  ٣٠ايلVVول  ،وقVVد
ارسال محتوى االﺗفاقية الى الحكومة في بVراغ التVي وافقVت عليھVا بعVد ضVغط مشVترك مVن لنVدن
وباريس ). (٥٠
والسVVؤال الVVذي يطVVرح نفسVVه :مVVاھو موقVVف االﺗحVVاد السVVوفيتي مVVن التوسVVع االلمVVاني فVVي
ﺗشكوسلوفاكيا؟ يتضح ان موقف االﺗحاد السوفيتي كان رافضا ً كل بنود مؤﺗمر ميVونخ  ،اذ ذھVب
سفيرھا الذي كان متواجد في براغ الVى موسVكو  ،وعVاد فVي اليVوم نفسVة وھVو يحمVل مVذكرة مVن
االﺗحVVاد السVVوفيتي اعربVVت فيھVVا الحكومVVة السVVوفيتية عVVن نيتھVVا ﺗقVVديم الVVدعم المVVادي والعسVVكري
لتشيكوسلوفاكيا  ،وقد سلم السفير السوفيتي ھذه المذكرة الى رئيس البروﺗوكVول مسVيو سVميكلي
 SemeklaالVVذي كVVان يVVرأس اجتمVVاع دراسVVة الوضVVع فVVي ﺗشكوسVVلوفاكيا ففVVتح سVVميكلي غرفVVة
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢١٩
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االجتمVVاع واغلقھVVا فVVي الحVVال وھVVو يقVVول ))فVVات االوان الن التصVVويت انتھVVى  .لقVVد رضVVخت
الحكومة التشيكية(( ). (٥١
وبعد ان سيطر ھتلر على اجزاء من ﺗشكوسلوفاكيا لVم يكVن يسVتطيع الVدخول فVي حVرب
كبرى  ،النه كVان بحاجVة الVى المVؤن والعتVاد الالزمVة للحVرب والن ﺗشكوسVلوفاكيا ذاﺗھVا كانVت
اكبر حاجز بين المانيا وبين اوربا الشرقية ). (٥٢
كان الﺗفاقية ميونخ صدى كبير فVي معظVم أرجVاء العVالم ،اذ اعتقVد االﺗحVاد السVوفيتي ان
بريطانيا وفرنسا كانتا ﺗبذالن قصارى جھودھما لمصالحة ھتلر في الغVرب لكVي يمVارس نشVاطه
في الشرق ويوجه ضرباﺗه الى االﺗحاد السوفيتي بالذات ،حتى ان ستالين صرح بشان ذلك قVائالً
"ان منVVاطق ﺗشيكوسVVلوفاكيا قVVدمت لأللمVVان كVVثمن لتعھVVدھم بالشVVروع فVVي الحVVرب ضVVد االﺗحVVاد
السوفيتي  ،وما اﺗفاقية ميونخ اال حلقة رئيسة في ھVذه السياسVة التVي ﺗرمVي الVى ﺗوجيVه االعتVداء
الھتلVري ضVVد موسVVكو  ،وبعVVد ان أصVVبحت منVVاطق السVVوديت التشVVيكية جVVزءاً مVVن المانيVVا النازيVVة
انفتحت ابواب الشرق على مصراعيھا امام افواج ھتلر المسلحة " ).(٥٣
كان من مقررات مؤﺗمر ميونخ ﺗحديد مھلة ﺛVالث اشVھر مVن اجVل حVل مشVاكل االقليVات
البولونيVVة والھنغاريVVة فVVي ﺗشكوسVVلوفاكيا  ،عبVVر التفVVاوض المباشVVر بVVين االطVVراف الثالﺛVVة  ،فVVاذا
انتھت ھذه المدة ولم يتوصلوا الى حل فان المؤﺗمرين يعودوا الVى االجتمVاع الﺗخVاذ اإلجVراءات
المناسبة ) ، (٥٤وبناء على ھذا البند قام ھتلر وقبل ان ﺗمضي االشVھر الثالﺛVة فVي حسVم موضVوع
األقليVVات  ،اذ قVVام بعVVد ايVVام قليلVه مVVن ﺗوقيVVع االﺗفاقيVVة علVVى ﺗحVVريض كVVل مVVن الحكومVVة البولنديVVة
والحكومة المجرية للمطالبة باقتطاع االقاليم التي ﺗقطنھا أقلياﺗھVا بالطريقVة نفسVھا التVي ﺗمVت بھVا
عملية التنازل عن اقليم السوديت ). (٥٥
وبالفعVVل أرسVVلت حكومVVة وارس Vو بعVVد انتھVVاء مVVؤﺗمر ميVVونخ مVVذكرة شVVديدة اللھجVVة الVVى
حكومVVة بVVراغ ﺗطالVVب فيھVVا بضVVرورة التنVVازل عVVن منطقVVة ﺗيشVVين  ChenومVVا يجاورھVVا مVVن
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٢٠
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االراضي المتنازع عليھا ) (٥٦وھVي منطقVة غنيVة بVالفحم ) ، (٥٧ﺛVم سVرعان مVا وجھVت فVي اليVوم
التالي مذكرة انذار ﺛانية ﺗؤكد فيھا وجوب التنازل الفوري عن ھذه االراضVي خVالل  ٢٤سVاعة،
واذا لم ﺗكن االجابة في اليوم نفسه فان القوات البولندية ستحتل االراضي في اليوم التالي ).(٥٨
وفي االول من ﺗشرين االول  ، ١٩٣٨وامام التھديد بالحرب ﺗخلت ﺗشكوسلوفاكيا لبولنVدا عVن
اربVVVع منVVVاطق وھVVVي" ﺗيشVVVين  ،اودبVVVرج  ،اورافVVVا و زسVVVبس" ﺗضVVVم ) (٢٠٠٠٠٠نسVVVمة مVVVنھم
) (٨٠٠٠٠بولندي ). (٥٩
وفVي  ٣ﺗشVرين االول ١٩٣٨م حVذت ھنغاريVا حVVذو بولنVدا وأصVدرت مVذكرة انVذار الVVى
الحكومة التشكوسVلوفاكية ﺗطالVب فيھVا بضVرورة حصVولھا علVى مطاليبھVا االقليميVة المتمثلVة فVي
اعادة ضم اقليمي سلوفاكيا و روﺛينيا  Rutheniaالى حضيرﺗھا ) ، (٦٠و مطالبVة المانيVا بVدعمھا
دبلوماسيا ً لمضمون ھVذه المVذكرة والضVغط علVى حكومVة بVراغ ) ، (٦١وعلVى الVرغم مVن العالقVة
الجيدة التي كانت قائمة بVين بودابسVت وبVرلين  ،اال ان االخيVرة لVم ﺗكVن ﺗسVمح بتھديVد مصVالحھا
االسVVتراﺗيجية فVVي المنطقVVة مVVن أي طVVرف كVVان ،لVVذا سVVعت لفصVVل اقلVVيم سVVلوفاكيا عVVن االﺗحVVاد
التشيكي لضمان السيطرة االلمانية على وسط وجنوب وشرق اوربا ). (٦٢
دخلت ھنغاريا في مفاوضات مع حكومة براغ  ،اال ان ھذه المفاوضات لم ﺗجد نفعا ً في
الوقت الذي كانت ﺗشكوسلوفاكيا ﺗعاني من مشاكل خارجية  ،و ﺗغييرات داخليVة ففVي  ٤ﺗشVرين
االول استقالت حكومة سيروفي

)(٦٣

 Jan syrovyوﺗشVكلت حكومVة فVي اليVوم نفسVة برئاسVته،

وكان الھدف من التغيرات ھو عزل وزير الخارجية المعادي أللمانيا ).(٦٤
وفي  ٥ﺗشرين االول ١٩٣٨م كان رئيس جمھورية ﺗشيكوسلوفاكيا جالسا ً وامامه ورقVة طلVب
اليه التوقيVع عليھVا فVاذا مVا ﺗVاخر فVي التوقيVع علVى االسVتقالة  ،فسVنحلق الطVائرات لتVدمر المVدن
التشيكية وعلية وقع الرئيس مع اضواء الفجر االولى وسقط مغميا ً عليه ). (٦٥
وقد اصبح سVيروفي رئيسVا ً مؤقتVا ً لتشيكوسVلوفاكيا ،وكVان علVى الحكومVة الجديVدة مھVام كثيVرة
منھا ﺗشجيع الحركات االنفصالية في اقليمVي سVلوفاكيا و روﺛينيVا عVن سVلطة الحكومVة المركزيVة
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٢١
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في براغ  ،لذا كانت اولى المھام الملقاة على عاﺗق الحكومة الجديVدة ﺗتمثVل بمVنح سVلوفاكيا حكمVا ً
ذاﺗيVا ً  ،وﺗVVم التوصVVل الVVى ذلVVك فعVالً عبVVر ﺗوقيVVع اﺗفاقيVVة زيسVVتا  (٦٦) Zilna agreementالتVVي
وقعت بين الجانبين في  ٦ﺗشرين االول  ١٩٣٨وكان فحوھVا يتضVمن مVنح اقلVيم سVلوفاكيا حكمVا ً
ذاﺗيا ً علVى ان يبقVى جVزء مVن دولVة ﺗشكوسVلوفاكيا عاصVمتھا المركزيVة بVراغ  ،ليشVكل جوزيVف
ﺗيسو  (٦٧) Josef Tisoفي اليوم نفسه حكومة ﺗتمتع بالحكم الذاﺗي في براﺗيسالفا ) ، (٦٨سVميت
بـ "سلوفاكيا التشيكية" ﺗحت سلطة الرئيس إميل ھاشا. (٧٠) (٦٩) Emil Hácha
وفيما يتعلق في المفاوضات  -التشيكية – الھنغارية  ،استمرت لمدة طويلVة بسVبب كثVرة
المطالب الھنغارية في األراضي التشكوسلوفاكية .فقد أرغمVت حكومVة بVراغ علVى التنVازل عVن
مدينVة كومVارنو  ,KomarnoومدينVة ابولسVكي سVاھي  Ipolske SahyالحدوديVة و سVمحت
حكومة براغ ﺗحت الضغط الدولي بمنح إقليم روﺛينيا بتشVكيل حكومVة ﺗتمتVع بحكVم ذاﺗVي برئاسVة
اندرو برودي  . (٧١) Andrew Brodyليصبح االسم الرسمي لالقليم كاربVاﺛو -أوكرانيVا

)(٧٢

 ،ولصVVعوبة المفاوضVVات بVVين ھنغاريVVا والتشيكوسVVلوفاكيا قبلتVVا الVVتحكم مVVن قبVVل كVVل مVVن المانيVVا
وايطاليا في  ٢ﺗشرين الثاني  ١٩٣٨وھVذا الVتحكم سVمي "ﺗحكVيم فينVا"، (٧٣) Vienna award
الذي أعطVى ھنغاريVا  ١٥.٥٥٥كVم ٢مVن األراضVي التشVيكية فVي سVلوفاكيا وروﺛينVا الواقعVة فVي
جنوب الكاربات ،أي على المحيط الجنوبي من البالد  ،وكانVت ﺗVنظم ھVذه العشVرات االف كVم ٢
مايقارب  ٨٥٠.٠٠٠نسمة  ،وھكذا أصبحت ﺗشيكوسVلوفاكيا مقتصVرة علVى  ١٠ماليVين نسVمة ،
وفقدت على االقل  ٪٢٥من قدراﺗھا الصناعية ). (٧٤
وبعVVد ان أعطVVت حكومVVة بVVراغ ﺗحVVت الضVVغط االلمVVاني كVVل مVVن سVVلوفاكيا واوكرانيVVا –
روﺛينيا استقاللھا الذاﺗي بشVرط خضVوعھا للحكومVة المركزيVة  ،ففVي  ٣٠ﺗشVرين الثVاني ١٩٣٨
اجتمعت اللجنة الوطنية وصادقت على اميVل ھاشVا رئيسVا ً جديVداً للVبالد  ،وھكVذا اصVبحت دولVة
ﺗشكوسلوفاكيا من الناحية العملية جمھورية اﺗحادية فيدرالية ﺗتكون من ﺛVالث حكومVات  ،الجيVك
والسVVلوفاك وروﺛينيVVا  ،وﺗحولVVت الVVى مVVا يشVVبه "االﺗحVVاد الھزيVVل المفكVVك "بعVVد مVVا خولVVت بVVراغ
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٢٢
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حكVVومتي اإلقليمVVين ادارة شVVؤونھا كافVVة علVVى مسVVتوى السياسVVة الخارجيVVة واالقتصVVاد والVVدفاع
الوطني  ،وانتھجت نظام الالمركزية في ادارة الVبالد ) .(٧٥اال ان ھVذه االقVاليم  ،ومنھVا سVلوفاكيا
ونتيجVVة لوجVVود العناصVVVر المتطرفVVة التVVي كانVVVت ﺗVVدعو الVVى االسVVVتقالل التVVام عVVن الجمھوريVVVة
التشكوسVVلوفاكية اجتمVVع عVVدد مVVن القVVادة السVVلوفاك مVVع ھتلVVر فVVي  ١٢كVVانون االول ١٩٣٩ومVVنھم
زعVVيم الحVVزب الVVوطني السVVلوفاكي فوجتVVك ﺗوكVVا ) ، (٧٧) Vojtech Tuke (٧٦وطلVVب اليVVه ان
يعلن السلوفاكيون استقاللھم ).(٧٨
اقدم الرئيس ھاشا بعد طول ﺗردد على حل الحكومتين السلوفاكية والروﺛينية ،وفي اليوم
التVVالي امVVر بتوقيVVف بعVVض الVVوزراء السVVلوفاك ،وعلVVى رأسVVھم ﺗيسVVو وﺗوكVVا  ،واعلVVن القVVوانين
العرفيVVة فVVي االقلVVيم  ،غيVVر ان ھVVذه المبVVادرة الشVVجاعة مVVن جانVVب الحكومVVة المركزيVVة ادت الVVى
القضاء على ما ﺗبقى من الجمھورية التشكوسلوفاكية الحقا ً ). (٧٩
واستغل ھتلر الفرصة ودعا رئيس وزراء سلوفاكيا ﺗيسو الى زيارة برلين فVي  ١٣اذار
 ، ١٩٣٩وقد حذر السلوفاكيين قائالً لھم " انھم اذا لم يعلنوا استقاللھم فوراً فان المانيا لن ﺗحمي
استقالل سلوفاكيا من الھنغاريين" ) ، (٨٠وبالفعل اعلنت سVلوفاكيا اسVتقاللھا فVي ١٤اذار ١٩٣٩
فاراد ھاشا ان يرغم جوزيف ﺗيسو على االستقالة  ،فاسVتنجد علVى الفVور بھتلVر ليحميVه  ،فطلVب
ھتلر من ھاشا الحضور الى برلين واجبره على الموافقة على مطالب سلوفاكيا ).(٨١
وسرعان ما انتشرت احداث سلوفاكيا الى اقلVيم روﺗينيVا التVي كانVت ﺗتمتVع ھVي االخVرى
بالحكم الذاﺗي  ،اذ اعلنت الحكومة المحلية استقاللھا معتمدة في ذلك على وعود قدمھا ھتلر لھا ،
غير ان الحكومة الھنغارية سارعت الى ارسVال قواﺗھVا الحVتالل بعVض االجVزاء مVن ھVذا االقلVيم
الذي كان يمثل احد االھداف الرئيسة لسياسة التوسع الھنغارية ). (٨٢
وفي  ١٥اذار ١٩٣٩اعلن ھتلر من براغ  ،قائالً" ان بوھيما ومورافيVا كانتVا منVذ االف
السVVنين ﺗشVVكالن مجVVاالً حيويVا ً لألمVVة األلمانيVVة  ،ومVVن االن فصVVاعداً فقVVد دخلتVVا فVVي ظVVل الحمايVVة
االلمانية" ) .(٨٣ومھما يكVن مVن امVر فVان الVرئيس ھاشVا اجبVر علVى قبVول الحمايVة ،وعلVى ﺗوقيVع
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
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الوﺛيقVVة التVVي جVVاء فيھVVا " ان الVVرئيس التشيكوسVVلوفاكي رغبVVة منVVه فVVي ضVVمان النظVVام والسVVالم
واالستقرار في ھذا الجزء مVن اوربVا الوسVطى يضVع مصVير الشVعب والدولVة التشVيكية بثقVة بVين
يدي مستشار الرايخ االلماني" ).(٨٤
وبذلك أزيلت الجمھورية التشيكوسلوفاكية من عالم الوجود في ١٥اذار  ١٩٣٩بعد انقضVاء
عشVVرين سVVنة علVVى ﺗأسيسVVھا ) ، (٨٥عنVVدھا أعلVVن ھتلVVر فVVي  ١٦آذار  ١٩٣٩بعVVد ان اكملVت قواﺗVVه
احتالل اقليمي بوھيميVا ومورفيVا مVواد قVانون الحمايVة االلمانيVة علVى بوھيميVا ومورافيVا للشVعب
الجيكVي  ،وﺗعيVين البVارون كونسVتانين فVون نVوراث Baron Constantin Von Neurath

)(٨٦

وزيVVVر خارجيVVVة المانيVVVا االسVVVبق حاكمVVVا ً علVVVى اقليمVVVي بوھيميVVVا و مورفيVVVا فVVVي ١٨اذار ١٩٣٩
بصالحيات واسعة ). (٨٧
لقVVد ﺗVVأﺛر الموقVVف الVVدولي ﺗVVأﺛيراً عنيفVVا ً بالقضVVاء علVVى ﺗشيكوسVVلوفاكيا ،وارﺗفعVVت صVVيحات
االحتجاج فVي فرنسVا واالﺗحVاد السVوفيتي والواليVات المتحVدة االمريكيVة وبريطانيVا  ،وأصVبحت
التصريحات ﺗتصف بمقاومة العداء بعد ان كانت ﺗتبع سياسة الترضية واصرت الVدول الكبVرى
بوقVVف ھVVذا الزحVVف االلمVVاني علVVى اوربVVا بالوسVVائل كافVVة اذا مVVا ﺗعرضVVت أي دولVVة مVVن الVVدول
االورببة المتحالفة مع الدول الكبرى الى االعتداء االلماني). (٨٨

 -٢تشيكوسلوفاكيا في المرحلة االنتقالية في اثناء الحرب العالمية الثانية
بعد اندالع الحرب العالمية الثانية) (١٩٤٥-١٩٣٩قام ھتلر باضVطھاد الشVعب التشVيكي
والسلوفاكي  ،اذ قام بتھجير اعداد كبيرة من التشيك الى سيبيريا  ،وصرح بشان ذلك قائال" انVه
البVVد مVVVن أزالVVVة الشVVVعب التشVVVيكي مVVVن اوربVVVا الوسVVVطى"  ،ورافVVVق الخسVVVائر البشVVVرية والماديVVVة
والمعانات والحرمان الذي اصيب به الشعب التشيكوسلوفاكي انVه مقدراﺗVه العسVكرية بيVد المانيVا
النازية فقد نقلت جميع المعدات العسكرية للجمھورية التشكوسلوفاكية المفككة والتي ﺗبلغ ١٢١٣
طائرة و  ٢٢٥٣من المدفعيVة الثقيلVة والخفيفVة  ٥٠١ ،مVن المVدافع المضVادة للطVائرات ومعVدات
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٢٤
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اخرى كثيVرة ) ، (٨٩فضVالً عVن ﺗھجيVر الشVعب الشVيكي قVام ھتلVر باضVطھاد اليھVود فVي سVلوفاكيا
حيث وافق ﺗيسو على ﺗرحيل  ٧٠.٠٠٠ألف يھودي الى المانيا فقد قام ھتلر بإبVادﺗھم  ،وفVي ھVذا
الوقت قام ادوار بنيش الذي كان في الواليات المتحدة األمريكية بسفر إلى لندن وﺗأسيس حكومVة
وطنية في المنفى وقد اعترفت الدول الكبرى بھذه الحكومة ). (٩٠
ونتيجة الحتالل ألمانيا لتشيكوسVلوفاكيا  ،قVام ھتلVر بVربط االقتصVاد األلمVاني باالقتصVاد
التشكوسVVلوفاكي  ،وسVVخر جميVVع الVVواردات االقتصVVادية دعمVا ً للمجھVVود الحربVVي  ،وعVVزل جميVVع
الوزراء المسVؤولين علVى االقتصVاد فVي االقVاليم  ،وعVين وزراء جVدد مVن المانيVا للسVيطرة علVى
أمVVوال الشVVعب التشVVيكي) ، (٩١و سVVيطر ھتلVVر ايض Vا ً علVVى اجھVVزة الدولVVة مVVن الشVVرطة والجVVيش
واستولى على البنك الوطني السلوفاكي وسكك الحديد والخدمات البريدية وقد وضVع مستشVارين
ألمان على كل فرع من فروع أجھزة الدولVة لمراقبVة المصVالح األلمانيVة فVي جميVع أنحVاء الحيVاة
السلوفاكية السياسية والعامة ).(٩٢
وفVVي  ٢٧مVVايو  ١٩٤٢اغتVVال مظليVVين ﺗشVVكيين القائVVد األلمVVاني راينھVVارد ھيVVدريش
 (٩٣) Reinhard Heydrickورداً علVVVى ذلVVVك قVVVام ھتلVVVر الVVVى ﺗسVVVوية قريVVVة ليVVVديس lidice
باالرض ،وامر باعدام كل ذكر من السكان  ،ورحلوا النساء واالطفVال الVذين مVات الكثيVر مVنھم
في الطريق ،واعلنت وسائل االعالم االلمانية ذلك علVى المVأل ،إلرھVاب التشVيكيين علVى عكVس
مجVVVازرھم فVVVي بولنVVVدا ،اذ كVVVانوا غالبVVVا ً يقومVVVون بحجبھVVVا فاصVVVبحت ليVVVديس رمVVVزاً للوطنيVVVة
النازية ). (٩٤
لم ﺗكن ھناك مقاومة كبيVرة فVي االرض التشVيكية وسVلوفاكيا ،اال اجتماعVات صVغيرة لVم
ﺗسبب ازعاج االحتالل االلماني ،وانما كان أﺛرھا يتركز في الجانب االقتصادي  ،ولم يكن لديھم
الحوافز الالزمة لالنخراط في المقاومة واالنتحار  ،النھم قد وقعوا فريسة لمؤﺗمر ميVونخ وانھVم
قد ﺗم بيعھم والمتاجرة بھم بوساطة االصدقاء والحلفاء ). (٩٥
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وفVVي كVVانون االول ١٩٤٣زار بنVVيش موسVVكو والتقVVى مVVع سVVتالين ووقVVع معVVه حلVVف لمقاومVVة
االلمان ) ، (٩٦عبر المخابرات التشيكوسلوفاكية المنحلة التVي كانVت لھVا صVلة بالحكومVة الوطنيVة
في لندن فقد قامت بتقديم التقارير السرية الى االﺗحVاد السVوفيتي وبريطانيVا  ،فضVالً عVن ﺗشVكيل
ھيأة مركزية واحدة وكانت ھذه الھيأة ﺗتكون من الضVباط السVابقين فVي الجVيش التشيكوسVلوفاكي
وكانت ھذه الھيأة على اﺗصال مع الحكومة في لندن ولكVن ﺗVم اكتشVاف العديVد مVن أعضVائھا مVن
األلمان فالقي القبض عليھم وأعدمھم ).(٩٧
اما في سلوفاكيا فقد ظھرت ھناك العديد مVن النشVاطات لمقاومVة االحVتالل االلمVاني مVن
الضباط المتواطئين مع ﺗيسو،اذ كانVت خطVط ھVذه الجماعVات ﺗتركVز علVى ﺗخريVب وسVائل النقVل
االلمانيVVة ونسVVف االنفVVاق وخطVVوط السVVكك الجديVVدة ولVVم يكVVن فVVي خططھVVم أي مواجھVVة مسVVلحة
للوجود األلمVاني فVي سVلوفاكيا ) ، (٩٨وكVان للطيVارين التشVيكين الھVاربين الVى فرنسVا وبريطانيVا
دوراً كبيراً فVي الحVرب العالميVة الثانيVة  ،فقVد نفVذ الطيVارين فVي سVالح الجVو الملكVي البريطVاني
 ٥٠٠غارة جويVة علVى اراضVيھا نحVو العVدو وأسVقطت مVا اليقVل عVن  ٢٠٥طVائرة للعVدو  ،وقVد
منحVVت بريطانيVVا الطيVVارين التشيكوسVVلوفاكين مVVداليات الطيVVران البريطVVاني علVVى الVVرغم مVVن أن
المجھود الحربي التشيكوسVلوفاكي كVان بالكVاد حاسVما ً فVي انتصVار الحلفVاء اال انVه صVور رفVض
الشعب التشيكوسلوفاكي لالحتالل االلماني ). (٩٩
ومھمVVVا يكVVVن مVVVن امVVVر ،فVVVان حركVVVة المقاومVVVة اسVVVتمرت فVVVي جميVVVع انحVVVاء الجمھوريVVVة
التشيكوسVVVVلوفاكية المنحلVVVVة  ،ففVVVVي ﺗمVVVVوز ١٩٤٣م قامVVVVت عVVVVدد المنظمVVVVات واالحVVVVزاب مVVVVن
الديمقراطيين والشيوعيين الى اﺗفاق علVى ﺗكثيVف النضVال الVوطني وعلVى برنVامج للمسVتقبل فVي
سلوفاكيا ) ، (١٠٠فأنشئوا المجلس الوطني السلوفاكي  ،ومنذ ذلك الوقت أعVدت خطVط لالنتفاضVة
وطنيVVة وﺗعVVاون عVVدد مVVن الجنVVراالت فVVي الجVVيش السVVلوفاكي مVVع قVVادة المقاومVVة  ،وفVVي  ٣٠اب
 ١٩٤٤انطلقVVت االنتفاضVVة وكVVان ھVVدفھا اسVVقاط نظVVام ﺗيسVVو وقVVد نجحVVت فVVي البدايVVة بعVVد ﺗحقيVVق
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انتصارات اولية اال ان قلة التنسيق مع قادة المقاومة وعدم التحضير لھا وﺗدخل القوات االلمانية
أديا الى ھزيمة االنتفاضة ).(١٠١
وبعد القضاء على االنتفاضة نجح وفد من المجلس الوطني السلوفاكي فVي الھVروب الVى
لندن لمقابلة الحكومة الوطنية بقيادة بنيش وقد اعرب المجلس عن نيته في استرجاع الجمھوريVة
التشكوسلوفاكية على شرط منح سلوفاكيا قدراً كبيراً من الحكم الذاﺗي ). (١٠٢
كVVVان بنVVVيش يعلVVVق أھميVVVة كبيVVVرة علVVVى التعVVVاون مVVVع االﺗحVVVاد السVVVوفيتي الVVVذي رأى فيVVVه
))محرراً(( وقوة مھمتVه فVي اوربVا الوسVطى والشVرقية ،وراى إن دور ﺗشيكوسVلوفاكيا يجVب أن
يكون جسراً بين الغرب والشرق ) ، (١٠٣ولكن قد يجد نفسه مضVطراً لتقVديم ﺗنVازالت للشVيوعيين
التشيكوسلوفاكيين  ،أو باألحرى لستالين لسيدھم فضالً عVن التنVازل عVن ورﺗينVا الكاراباﺗيVة الVى
االﺗحVVاد السVVوفيتي مVVن اجVVل إعVVادة ﺗوحيVVد الجمھوريVVة التشكوسVVلوفاكية ) ، (١٠٤ففVVي  ١٢كVVانون
الثاني  ١٩٤٥عقVدت معاھVدة بVين ﺗشيكوسVلوفاكيا واالﺗحVاد السVوفيتي ﺗعھVدت فيھVا كVال الVدولتين
بعدم ﺗوقيع ھدنة او معاھدة سالم مع المانيا بشكل انفرادي  ،وعلى الرغم من ھVذا التعVاون الVذي
اقامVVه بنVVيش مVVع االﺗحVVاد السVVوفيتي ،اال ان ھVVذا االخيVVر لVVم يVVراع فVVي احيVVان عVVدة صVVديقه وحليفVVه
الجديد  ،بل اجبره على ﺗوقيع اﺗفاقية جديدة ﺗنازل فيھا عن المنطقة الروسية الواقعة جنوب جبال
الكاربات في  ٢٩حزيران .(١٠٥) ١٩٤٥
وعنVVدما بVVدا الجVVيش السVVوفيتي بVVدخول ﺗشكوسVVلوفاكيا سVVافر بنVVتش جVVواً الVVى موسVVكو
لالشراف على عقد اﺗفاق بين التشVيك والسVلوفاكيين لتشVكيل حكومVة جديVدة فVي نيسVان ، ١٩٤٥
فكان الشيوعيون التشيكيون اليريدون مساعدة الجنVود االمVريكيين بقيVادة الجنVرال بVاﺗون ويجVب
ادخار ھذا الشرف للجيش االحمر  ،وفي  ٩نيسان ١٩٤٥اعلن الجVيش السVوفيتي رسVميا ﺗحريVر
براغ ).(١٠٦
وبھذا فقد ﺗحقق لـ بنيش ما كان يھدف اليه فسافر الى براغ في  ٣ايار عVام  ١٩٤٥عبVر
القطار والسيارة من اجل المVرور بالمVدن والقVرى ،اذ اسVتقبل بنVيش اسVتقباالً حVافالً مVن الحشVود
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٢٧
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الكبيVVرة التVVي اعترضVVت سVVيارﺗه وكانVVت ھVVذه ﺗمثVVل انتصVVاراً حاسVVما ً ضVVد النازيVVة والعناصVVر
المتطرفVة  ،اال ان بVنش كVVان مVدركا ً ان ھVVذه السVعادة لVن ﺗVVدوم طVويالً وسVVتواجھه مشVاكل ھائلVVة
كانت ﺗلوح في االفق ). (١٠٧

 -٣االنقالب الشيوعي ١٩٤٨والدور السوفيتي فيه :
لم يكن بنتش غافالً ازاء المشاكل التي ستواجھه في بناء دولة ديمقراطية  ،فكVان يعVرف
ان االنتصار ھو ان يتعامل مع الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي بعنايVة  ،فضVالً عVن حVل عVدد
من المشاكل مابين الجيك والسلوفاك وضع االقليات القومية في ﺗشيكوسلوفاكيا ). (١٠٨
ونتيجة لما سبق ،كان البد من وجVود برنVامج ﺗسVير عليVه الحكومVة المؤقتVه للVتخلص مVن ھVذه
المشاكل التي ستواجھه الحكومة فقد اعلن كوسVتيش  CostichبرنVامج يقVوم علVى اعVادة ﺗنظVيم
سياسVVي شVVامل وعلVVى ان يقتصVVر عVVدد االحVVزاب ) (١٠٩علVVى أربعVVة أحVVزاب ﺗشVVيكية  ،وحVVزبين
سياسيين سلوفاكيين وكانت األحزاب التشيكية ھي الحزب الشVيوعي التشيكوسVلوفاكي  ،الحVزب
االشتراكي الوطني  ،حزب الشعب  ،والحزب االشتراكي الVديمقراطي فVي الVبالد التشVيكية  ،امVا
الحزبان السلوفاكيان منھا الحزب الشيوعي السلوفاكي والحزب الديمقراطي). (١١٠
وﺗضمن البرنامج ايضا ً مفاھيم جديدة ﺗقوم على اساس المساواة السياسية واالجتماعية،
وعلى حرية الرأي والتعبير في الصحافة وحرية التعليم والدين فضالً عن ﺗأميم جميع المصVانع
الرئيسة ونظم االئتمان والخدمات المصرفية والمناجم واصVالح األراضVي الزراعيVة  ،وﺗاسVيس
جمعية دستورية في انتخابات حرة ﺗجري في اقصر وقت ممكن ) ، (١١١عالوة على ابعاد جميVع
االطراف واالحزاب التي ﺗعاونت مع النازيين ). (١١٢
وقد ﺗم ﺗطبيق ھVذا البرنVامج مVن خVالل الحكومVة المؤقتVة  ،ففVي حزيVران ١٩٤٥م  -مVا
يخVVص االقليVVات  -طالبVVت حكومVVة الحلفVVاء بوضVVع قضVVية نقVVل األلمVVان أي -طVVرد االلمVVان -مVVن
ﺗشكوسلوفاكيا على جدول اعمال مؤﺗمر  Potsdamبوﺗسدام (١١٣) ١٩٤٥وقد ﺗم ذلVك فVي المVادة
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السادسة  XIIفي اعالن بوﺗسVدام الVذي شVمل ايضVا ً االلمVان فVي بولنVدا وھنغاريVا،وقVد صVودرت
جميع امالك االلمان ،وقامت الحكومة بمالحقة جميع مناصري النازية في ﺗشيكوسلوفاكيا ).(١١٤
وفي عام ١٩٤٦م بدأ نقVل األلمVان السVوديت مVن االراضVي التشكوسVلوفاكية الVى خVارج
الحدود طريق عربات القطار  ،وال يسمح للمبعدين نقل أشياءھم وممتلكاﺗھم الشخصية عدا التVي
يقل وزنھا عن ) (٥٠.٣٠كغم  ،مع ان الحكومة زودت العوائVل المبعVدة بقVوت يكفVي لثالﺛVة ايVام
فقط  ،اال ان االقلية االلمانية قد عانت من قلة الطعام والمسكن وعدم وجود خدمات فVي المنVاطق
الريفية التي نزحوا اليھا وبلغ عدد المبعدين مليونين و  ١٧٠الف الماني ).(١١٥
وفي  ٢٦من ايار من العام نفسة أجريت انتخابات للجمعيVة الوطنيVة التأسيسVية فVاز بھVا
عVVVن مقاطعVVVة الشVVVيك  :الحVVVزب الشVVVيوعي التشVVVيكي  ٪٤٠,١٧مVVVن األصVVVوات واالشVVVتراكيون
الوطنيVVون ٪٢٣,٦٦الحVVزب الشVVعبي ٪٢٠,٢٣واالشVVتراكيون الVVديمقراطيون ٪١٥,٥٩؛ وعVVن
سVVVلوفاكيا الحVVVزب الVVVديمقراطي  ٪٦١,٤٣والحVVVزب الشVVVيوعي السVVVلوفاكي ، ٪٣٠,٤٨حVVVزب
الحريVVة ، ٪٤.٢وحVVزب العمVVل  ، ٪٣,١١فكVVان للشVVيوعيين ١٤٤مقعVVداً مVVن اصVVل  ٣٠٠مقعVVد
وﺗشVكلت حكومVة ائتالفيVة برئاسVة كلمنVت غوﺗوالVد (١١٦) Klement GottwaldوبھVذا أصVبح
للشيوعيين  ٪٣٨من المقاعد ) ، (١١٧فحصلوا على  ٩وزارات وكان بين الوزراء غير شVيوعيين
مازراك وزير الخارجيVة  ،ولودفيVك سVفوبودا  (١١٨) Ludvik SvobodaوزيVر الVدفاع وبھVذا
شكلت الحكومة ) ، (١١٩وفي  ١٨حزيران ١٩٤٩انتخب ادوارد بنيش رئيسا ً للجمھورية ). (١٢٠
ان نجاح الحزب الشيوعي في االنتخابVات جVاء نتيجVة دعVم االﺗحVاد السVوفيتي لالحVزاب
الشVVVيوعية مVVVن خVVVالل التشVVVكيك بVVVـ مVVVؤﺗمر ميVVVونخ  ،ھVVVذا المVVVؤﺗمر الVVVذي فكVVVك الجمھوريVVVة
التشكوسلوفاكية فشعر الشعب انه البد مVن االلتفVاف حVول الحVزب الشVيوعي أي الوقVوف بصVف
االﺗحاد السوفيتي  ،باالضVافة الVى ﺗحريVر ﺗشيكوسVلوفاكيا كVان علVى يVد االﺗحVاد السVوفيتي ولھVذا
عمدت سياسة االﺗحاد السوفيتي من خالل االحزاب الشيوعية فVي بلVدان اوربVا الشVرقية أي خلVق
جھاز مكلف بتVأمين النظVام علVى وفVق مبVادئ الحVزب الشVيوعي واالشVراف الفعلVي علVى وزارة
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الداخلية وشرطة االمن من اجل ﺗسخير ھاﺗين الوزارﺗين في التصفية والقضاء على المعارضين
السياسVVيين والمقVVاومين لالشVVتراكية ) .(١٢١وبVVدأ النظVVام الجديVVد علVVى الفVVور بمھمVVة اعVVادة البنVVاء
االقتصادي المنھار في ظVل اطVار اشVتراكي ،اال ان واقVع القحVط الVذي عVم وسVط اوربVا فVي عVام
 ١٩٤٧كان شديداً على ﺗشيكوسلوفاكيا بالذات اذ كانت عملية البناء الﺗزال في بدايتھا وعرضت
الواليVVVات المتحVVVدة االمريكيVVVة مشVVVروع مارشVVVال  Marshall PlanمعونVVVة مVVVن قبلھVVVا الVVVى
التشيكوسلوفاكيين ) ، (١٢٢ولكن االﺗحاد السوفيتي عارضھا وطالب برفضھا على اسVاس ﺗجربتVه
الخاصة في المعونة التي قدمت اليه في حقبة المجاعة التي ﺗعرضت لھا روسيا فVي عVام ١٩١٩
وما ﺗمخضت عنه ھذه المعونة ). (١٢٣
ولھVVذا امVVر جوزيVVف سVVتالين (١٢٤) Joseph StalinمكتVVب االعVVالم الشVVيوعي فVVي
ﺗشيكوسلوفاكيا الذي كرس جّل نشاطه ضد مساعدات خطة مارشال وكانوا يصدرون بيانات بعد
اجتماعھم بان ھدف خطة مارشVال ھVو الوقVوف بوجVه النظVام االشVتراكي لVذلك دعVوا الVى ازالVة
جميع العناصر الرجعية -أي الديمقراطية -من الجبھة الوطنية وفي جميع الدول االشVتراكية  ،اذ
ان الحزب الشيوعي كVان ياخVذ اوامVره مVن سVتالين وقVد عرفVوا كشVيوعيين )موسVكويين( بسVبب
اقامتھم في موسكو طيلة سنوات الحرب ).(١٢٥
ونتيجه لرفض المعونة االمريكية ﺗدھورت االحVوال االقتصVادية ؛ بسVبب حالVة الجفVاف
ونقصان المحاصيل الزراعية مما ادى الى ﺗوجيه االﺗھامات الى الحVزب الشVيوعي بوصVفه احVد
االحزاب الحاكمة في ﺗشيكوسلوفاكيا وجVز ًء مھمVا ً مVن الحكومVة  ،ممVا اضVطر ھVذا الوضVع الVى
قيام الحزب الشيوعي بمحاوالت لتأھيل االنتخابات التي كان قVد اقترحھVا الحVزب فVي سVابقة مVن
عام  ١٩٤٧لخشيته من ﺗأﺛير وضعه في االنتخابات باالوضاع االقتصادية البيئة  ،امVا االحVزاب
الديمقراطية التي كان ابرزھا الحزب االشتراكي الديمقراطي المدركة للوضع الذي اصVبح عليVه
الحزب الشيوعي  ،فقد بدأت بالضVغط باﺗجVاه اجVراء االنتخابVات فVي وقVت مبكVر وذلVك لتراجVع
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شعبية الحزب الشيوعي وحصلوا على ما أرادوا عندما اﺗخذت الجمعية الوطنيVة قVراراً الجVراء
االنتخابات في مطلع شھر مايس من عام . (١٢٦) ١٩٤٨
ومما الشك فيه ان ﺗراجع شعبية الحزب الشيوعي سيؤﺛر في االنتخابات القادمة اال انھا
عملVVت جاھVVدة مVVن خVVالل ﺗVVأميم االرض وﺗوزيعھVVا علVVى الفالحVVين واعVVادة ھيكليVVة المؤسسVVات
الماليVVة  ،فضVVال ً عVVن فVVرض ضVVريبة علVVى مVVالكي العقVVارات الكبيVVرة  ،بVVدفع ضVVريبة المليVVونير ،
وﺗوزيع الضرائب على األرياف والمناطق الفقيرة وقVد القVت ھVذه االجVراءات بعVض النجVاح اال
ان االحزاب الديمقراطية وخفض بوجه ھVذه االجVراءات وذلVك بسVبب خشVيتھا مVن زيVادة شVعبية
الحزب الشيوعي ).(١٢٧
وفي شھر اب من عام  ١٩٤٧اقام الشVيوعيون وبسVبب كثVرة الخصVوم – سياسVة نفVذھا
وزيVVر الداخليVVة فVVاالف نوسVVيك  (١٢٨) Valav NosekﺗتمثVVل بالقضVVاء علVVى الخصVVوم بحجVVة
المVVؤامرة  ،فقVVد صVVفي الكثيVVر مVVن السياسVVيين المعارضVVين فVVي سVVلوفاكيا بھVVذه الطريقVVة ومارسVVوا
اسVVلوب التخويVVف ،وجVVردوا االغلبيVVة مVVن الحVVزب الVVديمقراطي مVVن وظVVائفھم  ،وقVVد وجھVVوا ﺗھVVم
الفساد وعدم الكفاية الى معظVم اعضVاء الحكومVة ممVا دفVع الكثيVر مVنھم الVى االسVتقالة لتتVاح لھVم
الفرصة في اشغال ﺗلك المناصب ).(١٢٩
ومما زاد من ﺗدھور األوضاع الداخلية في ﺗشيكوسVلوفاكيا نتيجVة للصVراعات الحزبيVة،
فقVVد حVVدﺛت ضVVجة سياسVVية كبيVVرة فVVي ١١ايلVVول  ١٩٤٧فVVي بVVراغ وذلVVك حينمVVا ارسVVلت طVVرود
ملغومة علVى شVكل قVوارير عطVر الVى ﺛVالث وزراء ديمقVراطيين وھVم مازاريVك ،وبيتVر زنكVي
 ، (١٣٠) Petr Zenkiو بروكVوب درﺗينVا

)(١٣١

 Prokop DrtinaولحسVن الحVظ لVم يقتVل احVداً

منھم وال حتى جرح  ،غير ان التحقيVق كشVف ان الشVيوعيين ھVم مVن رﺗVب ذلVك فVي مقVرھم فVي
اولوموك . (١٣٢) Olomouc
مما الشك فيه ان ھذه االﺗھامات التي وجھت للشيوعيين وفي استطالع للراي العVام بVين
ان الحزب لن يحصل اال على االقليVة فVي االنتخابVات القادمVة وان ھنVاك امVل ضVئيل ان الحVزب
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يمكن ان يحقق  ٪١٥من االصوات  ،ولھذا فان الحزب فكر في استخدام القوة لتولي السلطة فVي
ﺗشكوسلوفاكيا ) . (١٣٣ولذا اقدم الشيوعيون على االستقالة من مجلس المفوضين السلوفاك بسبب
انقطVVاع ﺗوزيVVع المVVواد الغذائيVVة والفشVVل فVVي حمايVVة امVVن الدولVVة وطVVالبوا بحلVVه اال ان االحVVزاب
الديمقراطية رفضت ذلك النھم يشكلون اغلبية فVي مجلVس المفوضVين  .وفVي  ١٨ﺗشVرين الثVاني
 ١٩٤٧وبعVVد مفاوضVVات ﺗVVم اعVVادة ﺗشVVكيل مجلVVس المفوضVVين  ،خسVVرت االحVVزاب الديمقراطيVVة
اغلبيتھم وحقق الحزب الشيوعي نصراً حاسما ً  ،في الوقت الذي زاد الشVيوعيون ضVغطھم علVى
االحزاب االخرى ). (١٣٤
وما يزيد من ﺗوﺗر االوضاع الداخلية  ،إقدام وزير الداخلية فاالف نوساك في  ١٣شVباط
١٩٤٨من العام نفسVه علVى انVزال رﺗVب ﺛمانيVة ضVباط مVن الشVرطة مVن ذوي المناصVب العليVا ،
مما ادى الى ظھور ازمة وزارية بVين اعضVاء الحكومVة طVالبوا فيھVا نوسVاك بVالتراجع عVن ھVذا
االمر لكن رفض ذلك عندھا اقدم الوزراء وعددھم  ١٢مVن غيVر الشVيوعيين علVى ﺗقVديم طلبVات
استقالة الى الرئيس بنيش  ،اال ان الرئيس رفض طلبات االستقالة ). (١٣٥
ونتيجة لذلك ﺗجمع في  ٢١شباط  ١٩٤٨ربVع مليVون شVخص فVي سVاحة المدينVة القديمVة
في براغ ـ بناءاً على طلب من الشVيوعيين ـ مطVالبين بقبVول اسVتقالة الVوزراء وﺗشVكيل حكومVة
جديدة ووقف وزير الدفاع ھو وجيشه مع الحشود مما اضطر الرئيس بنVيش فVي  ٢٤مVن الشVھر
نفسه الى قبول استقالة الVوزراء ) ، (١٣٦والحقيقVة ان الVرئيس بنVيش كVان يخشVى مVن قVوة االﺗحVاد
السوفيتي وانه اذا مVا رفVض طلبVات االسVتقالة فVان االﺗحVاد السVوفيتي حتمVا ً سيسVعى الVى التVدخل
العسكري في ﺗشكوسلوفاكيا بحجة اعادة النظام ). (١٣٧
وفVVي  ٢٥شVVباط مVVن عVVام  ١٩٤٨شVVكلت حكومVVة جديVVدة شVVدد الشVVيوعيون قبضVVتھم فيھVVا علVVى
الحكم في ﺗشكوسلوفاكيا ) ، (١٣٨وفي اليوم نفسه نشر وزير الداخلية الشيوعي قواﺗه حول براغ ،
وقام الشيوعيون بتوزيع االسلحة على المليشيات من العمال  ،فقد وصل عVدد المليشVيات التابعVة
الVVى الشVVيوعيين  ٧,٠٠٠الVVف شVVخص وأعلVVن وزيVVر الVVدفاع سVVفبودا  SvbodaعVVدم ﺗدخلVVه فVVي
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الشؤون الداخلية وان ھذه اإلجراءات التي اﺗبعھا الحزب الشيوعي كان الھدف منھا ھVو ﺗخويVف
الديمقراطيين وعدم التسبب باي مظاھرات ). (١٣٩
ومما الشك فيه ان ﺗVدھور االوضVاع الداخليVة وﺗسVلم الحVزب الشVيوعي للسVلطة بقيVادة كلمنVت
غوﺗوالVVد كانVVت نتيجVVة دعVVم االﺗحVVاد السVVوفيتي لالحVVداث ،عنVVدما ارسVVل الVVى بVVراغ نائVVب وزيVVر
الخارجية السوفيتي فاليران زوربن  Valerian Zorinليكون على مقربة من االحداث ). (١٤٠
يتضح مماسبق ان وصول نائب وزير الداخلية ماھو الى اداة لدعم الشيوعين في الداخل لتسVلم
السلطة  ،واذا ما حVدﺛت مقاومVة عسVكرية فأنVه حتمVا سيسVتدعي القVوات السVوفيتية بحجVة حمايVة
الشيوعيين  ،وبھذا ﺗسلم الشيوعييون السلطة بدعم مباشر من االﺗحاد السوفيتي .

 -٤اوضا ع تشيكوسلوفاكيا بعد تسلم الشيوعيين للسلطة :
بعد ان ﺗسل ّم الشيوعييون السلطة اخذوا بتعزيز قبضVتھم علVى ﺗشيكوسVلوفاكيا مVن خVالل منVع
أي قائد او مسؤول في أي دائVرة مVن دوائVر الدولVة مVن االحVزاب الديمقراطيVة فVي الVدخول الVى
مكاﺗبھم  ،و ﺗعرضوا لالعتداءات الجسدية وصفي البعض منھم  ،وحتى المعتVدلين المسVتقلين لVم
يسلموا من يد الشيوعيين فقد وجد وزير الخارجيVة الVذي يحضVى محتفظVا ً بمنصVبه فVي الحكومVة
الشيوعية في ١٠اذار من عام ١٩٤٨م ميتا ً في فناء مكتبه  ،اذ اعلVن الشVيوعيون انVه قVد سVقط
من النافذة او انتحر وبھذا طويت صفحة ابن محرر ﺗشيكوسلوفاكيا مازاريك ).(١٤١
وبذلك استحوذ الحزب الشيوعي على جميع السلطات  ،وحجVم دور البرلمVان واصVبح مجVرد
دائVVرة لتصVVديق القVVوانين التVVي ﺗنشVVرھا الحكومVVة  ،النھVVم رشVVحوا مVVن الشVVيوعيين مVVن دون أي
انتخابVVات غيVVر ان الحكومVVة نفسVVھا كانVVت الVVه بيVVد الحVVزب  ،امVVا الجبھVVة الوطنيVVة فقVVد اصVVبحت
االحزاب فيھا مذعنة الى اوامر الحزب الشيوعي وﺗوجيھاﺗه فقط ). (١٤٢
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) ( ٢٣٣

التطورات السياسية في تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ – ١٩١٨

أ.م.د .جاسم محمد ھايس
الباحث /عيسى سعد عيسى الحوار

وفي  ٧حزيران  ١٩٤٨استقال ادوارد بنيش مVن الرئاسVة  ،وبعVد ﺛالﺛVة اشVھر ُوجَ Vد ميتVا ً فVي
منزله لسوء حالته الصحية نتيجة لإلمراض المنقولVة اليVه جنسVيا ً  ،وبھVذا طويVت صVفحة أخVرى
من صفحات مؤسسي الجمھورية التشيكوسلوفاكية ). (١٤٣
وعلVVى أي حVVال سVVارع الشVVVيوعيين الVVى دفVVن جثمVVان الVVVرئيس بنVVيش وقVVد دفنVVت معVVVه
الديمقراطية ال بل حتى الحرية المدنية في ھذا البلVد ) ، (١٤٤بعVد ان ربVط الحVزب الشVيوعي نفسVه
باالﺗحاد السوفيتي فقد صدر دستور جديد على النمط الستاليني ). . (١٤٥
وبعد وفاة بنيش أصبح كلمنت غوﺗولد رئيسا ً للجمھورية وحل محله في رئاسة الVوزراء
انطVونين زابوﺗVوكي  ، (١٤٦) Antonín ZápotockýبعVد انتخابVات  ٣٠ايVار  ١٩٤٨التVي نVال
فيھا الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنيVة علVى  ٪٨٩.٢مVن االصVوات فقVد اجبVر الشVعب علVى
اختيار قائمة الحزب الشيوعي او ان يقدمھا فارغة ). (١٤٧
وحينما اصبح الحكم في ﺗشيكوسVلوفاكيا للشVيوعيين قVاموا بتVأميم التعلVيم العVام والمنVاجم
والصVVVناعة والمصVVVارف وﺗجVVVارة الجملVVVة  ،وبVVVدأ العمVVVل بقVVVانون االصVVVالح الزراعVVVي الجديVVVد ،
وﺗحولت البالد منذ ذلك التVاريخ الVى دولVة شVيوعية ﺗVدور فVي فلVك االﺗحVاد السVوفيتي  ،واجريVت
عملية ﺗطھير واسعه في صفوف الحزب الشيوعي نفسVه  ،كVان ضVحيتھا فالديميVر كليمVاﺗنيس
 Vladimir ClemetnesالVVذي حكVVم عليVVه باالعVVدام  ،و حكVVم  -فيمVVا بعVVد -علVVى رودولVVف
سالنسكي Rudolf Slánskýاالمين العام للحزب الشيوعي ،بسبب معارضتھم لسياسة الحزب
الشيوعي التشيكوسلوفاكي  ،واﺗھموا بإعدادھم خطة لالطاحة بالحكومة الجديدة ،وھكذا أصبحت
الستالينية سيدة ﺗشيكوسلوفاكيا من غير منازع ). (١٤٨
ان الھجVVوم الحقيقVVي ضVVد البرجوزايVVة كVVان فVVي ﺗشVVرين االول عVVام  ١٩٤٩حينمVVا اعلVVن
كلمنت غوﺗولد عن خطة سميت "حرب الطبقة"  Class Warfareففي غضون ستة اسVابيع ﺗVم
اعتقال عشرة االف شخص بدون أي ﺗھمة وأرسلوا إلى معسكرات اإلعمال الشاقة ومن ضVمنھا
مناجم اليورانيوم التي كانت ﺗستثمر لصالح االﺗحاد السوفيتي  ،فضالً عVن ﺗوزيVع أمالكھVم علVى
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٣٤
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الضباط في األمن والقوات المسلحة والموظفين  ،وكان معظVم المتضVررين مVن ھVذه الخطVة ھVم
من األطباء والمحVامين والمVوظفين  ،وكVان االسVتيالء علVى ﺗلVك االمVالك لVم يكVن علVى اسVاس
انتمVVاء ھVVؤالء لتلVVك الطبقVVة بVVل علVVى أسVVاس قيمVVة ﺗلVVك االمVVالك فVVي محاولVVة السترضVVاء الطبقVVة
البروليتارية ).(١٤٩
واعلن كلمنت اول خطة خمسية  ١٩٥٣-١٩٤٨ﺗستھدف نمVو بمعVدل  ٪٥٧مVن االنتVاج
الصVVناعي ومعتدلVVة التكلفVVة فVVي مجVVاالت مثVVل المعVVادن والمVVواد الكيميائيVVة ومنVVاجم الفحVVم وانتVVاج
الطاقVVة  ،امVVا مVVن الناحيVVة الزراعيVVة فقVVد اسVVتبدلت المVVزارع المملوكVVة للقطVVاع الخVVاص بVVالمزارع
التعاونيVVVVة  ،وقVVVVد اجبVVVVروا الفالحVVVVين بالعمVVVVل فVVVVي المVVVVزارع التعاونيVVVVة  ،وﺗطVVVVور االقتصVVVVاد
التشيكوسVلوفاكي بعVد ارﺗبVاط ﺗشيكوسVلوفاكيا بمنظمVة الكوميكVون ComeconومVن ﺛVم اصVبح
مرﺗبطا ً باالﺗحاد السوفيتي ).(١٥٠
اما من الناحية الدينية فقد حارب غوﺗولد الكنائس النھا  ،اخذت ﺗطالب بحرية الصVحافة
وحرية الدين في المدارس والمعاھد والجامعات الكاﺛوليكيVة  ،وطVالبوا بتعويضVات عVن األمVالك
المصVVادرة التVVي اقرھVVVا قVVرار التVVVأميم وإعVVادة إصVVالح األراضVVVي ،وكVVل ھVVVذه الطلبVVات كانVVVت
ﺗتعارض مع الخط الماركسي ،ولھذا قام كلمنVت بوضVع خطVة سVميت حلقVة) (KفقVام بشVن حملVة
ضد رجال الدين بوساطة ﺗأليب عامة الناس ضد الكنيسة ورجال الدين  ،ونتيجة للتأﺛير المتزايVد
للشيوعية في الشعب  ،قامت الكنيسة بتحريم الشيوعية ومسانديھم من االنتمVاء للكنيسVة  ،فقامVت
الحكومة التشيكوسلوفاكية ﺗنسب جريمة "الخيانة العظمى" لكVل كVاھن يقVر بھVذا التحVريم  ،وفVي
ﺗموز ١٩٤٩شرع قVانون جعVل رجVال الVدين مVوظفين فVي الدولVة الشVيوعية فضVالً عVن اسVتخدام
القوة ضدھم اذا ما اقتضت الضرورة ). (١٥١
وقطعت ﺗشيكوسلوفاكيا خطVوات أخVرى فVي ارسVاء قواعVد التنظVيم االشVتراكي  ،وﺗنفيVذ
االسVVVVم الرسVVVVمي للجمھوريVVVVة مVVVVن "ﺗشيكوسVVVVلوفاكيا الديمقراطيVVVVة الشVVVVعبية" الVVVVى "جمھوريVVVVة
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ﺗشيكوسلوفاكيا االشتراكية"  ،وصدر دستور جديد يؤكد على التطورات التي ﺗنطوي عليھVا ﺗلVك
التغييرات من بناء االشتراكية نحو التحول الى الشيوعية ). (١٥٢
وفي اذار عام ١٩٥٣م ﺗوفي كلمنت بعد  ٩ايام من وفاة الزعيم الشيوعي ستالين ) ، (١٥٣بسبب
سVVوء حالتVVه الصVVحية  ،وحVVنط جسVVده ووضVVع فVVي ضVVريح داخVVل النصVVب التVVذكاري فVVي منطقVVة
 Zezka Hillفي براغ  ،وفي ذكرى ﺗخليد ستالين وضع له نصب يزن ) (١٤الف طVن يشVرف
على المدينة وﺗم فتحه رسميا ً عام في ١٩٥٥م ). (١٥٤
وبعVVد وفVVاة غوﺗولVVد انتخVVب انتVVوني زابوﺗوﺗس Vكي  Antonin Zapotockyرئيس Vا ً
للجمھوريVVة التشيكوسVVلوفاكية  ،واختيVVر انتVVوني نوفVVوﺗني  (١٥٥) Antonin NovotnyليكVVون
زعيما ً للحزب الشيوعي  ،وشرعت القيادة السوفيتية بعد وفاة ستالين الى الحد من بعض جوانب
نظVVام االسVVتالينية مVVن خVVالل ﺗحسVVين مسVVتوى المعيشVVة وزيVVادة السVVلع االسVVتھالكية ورفVVع القيVVود
المفروضة على الشرطة واالبتعاد عن سياسة التطھير واالرھاب للشيوعية  ،وفVور ﺗطبيVق ھVذه
السياسVVة السVVوفيتية التVVي اﺗبعھVVا رئVVيس ﺗشيكوسVVلوفاكيا عمVVت االضVVطرابات والمظVVاھرات فVVي
شوارع براغ وذلك الن ھذه السياسة ﺗقوض المتشددين وعدھم مواطنين فقدوا امتيازاﺗھم ).(١٥٦
وفVي ايVVار مVVن عVام ١٩٥٥م ونتيجVVة لسياسVVة األحVالف التVVي اطلقتھVVا الVدول الغربيVVة منVVذ عVVام
 ١٩٤٩وذلك لعمل طوق حول االﺗحاد السوفيتي فعدوا حلف سمي حلف شمال االطلسي Noeth
 ،(١٥٧) Atlantic Organizationفما كVان لالﺗحVاد السVوفيتي الVى ان سVعى الVى الخVروج مVن
ھVVذه العزلVVة باﺗبVVاع السياسVVة نفسVVھا سVVمي حلVVف وارسVVوا وضVVم دول الكتلVVة الشVVرقية  :االﺗحVVاد
السوفيتي  ،وبولونيا  ،وﺗشيكوسلوفاكيا  ،والمانيVا الشVرقية  ،ورومانيVا  ،و وبلغاريVا  ،و البانيVا ،
والمجر ). (١٥٨
وبعد ﺛالث سنوات من وفاة ستالين  ،صدم الشيوعيون التشيكوسVلوفاك بخطVاب نيكيتيVا
خروشVوف  (١٥٩) Nikita KhrushchevالسVري الVVذي القVVاه فVVي عVام ١٩٥٦م الVVذي انتقVVد فيVVه
سVVتالين للمحاكمVVات الصVVورية فVVي االﺗحVVاد السVVوفيتي ممVVا اﺛVVار حفيظVVة ممVVن شVVاركوا فVVي ﺗلVVك
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٣٦
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وفضVVح مVVدى وحشVVية السVVتالينية مVVن عمليVVات

التطھير والVذي اودت بحيVاة المVواطنين االبريVاء  ،وانتقVد خروشVوف سVتالين "عبVاد الشخصVية"
لخدمة مصالح ذاﺗية وفرض رقابة صارمة على وسائل اإلعالم في ﺗشيكوسلوفاكيا ). (١٦١
ولم يقتصر االمر عند ھذا الحد  ،بل بلغ انفعال خروشوف اوجه  ،حين ھتف صVارخا ً :
"ليس ستالين  ،بل الحزب بكامله  ،بل االمة السوفيتية كاملة ھما من احVرزا النصVر فVي الحVرب
الوطنية العظمى " ،واكد خروشوف على ضرورة المضي قدما ً في سياسة التعVايش السVلمي مVع
الدول كافة والعمل بجديVة علVى ازالVة السVتالينية  ،ھVذا مVا ﺗجمVع الصVحافة فVي دول شVرق أوربVا
ووسVVVطھا بالتنديVVVد فVVVي الحقبVVVة السVVVتالينية اكثVVVر مVVVن ﺗنديVVVدھا باالﺗحVVVاد السVVVوفيتي كدولVVVة محتلVVVة
لبالدھم).(١٦٢
ولكن على الرغم من ﺗطور السياسة السوفيتية ﺗجاه دول اوربا الشرقية والوسطى  ،اال
ان التشيكوسلوفاكيين صدموا مVرة أخVرى  ،عنVدما حVدﺛت االنتفاضVة الھنغاريVة  (١٦٣) ١٩٥٦اذ
ان ھذه االنتفاضة والتصعيد الھنغاري اخاف التشيكوسVافاك الن المنتفعVين شVنوا حملVة اعVدامات
بالرصاص للشVيوعيون الھنغVاريون فVي شVوارع بودابسVت  ،فقVام خروشVوف باعVادة النظVام فVي
ھنغاريا بالقوة انعكس ذلك على شوارع براغ في القيام باي ﺗمرد او انتفاضة للتخلص من الحكم
الشيوعي ) ، (١٦٤وھكذا فان خروشVوف وبعVد ان اطمVئن الغVرب بازالVة اﺛVار السVتالينية عVاد لشVد
الخناق على اعناق الدول الشرقية ). (١٦٥
وفي  ١٣ﺗشرين الثاني ﺗوفي زابوﺗوﺗسكي فاصيح انتونيي نوفVوﺗني رئيسVا ً للجمھوريVة
التشكوسلوفاكية  ،كما حافظ على منصبه كسكرﺗير االول للحزب الشيوعي  ،لقد ورث نوفVوﺗني
الدولة منھVارة اقتصVاديا ً ممVا اسVتلزم القيVام باصVالحات اقتصVادية مVن اجVل زيVادة االنتVاج  ،ففVي
االجتمVاع الحVادي عشVر للحVزب الشVيوعي المنعقVد فVي حزيVران مVن عVام ١٩٥٨م قVدم نوفVVوﺗني
مقترحVVات لتحقيVVق الالمركزيVVة فVVي اﺗحVVاذ القVVرارات مVVن قبVVل السVVماح لمVVديري الشVVركات لتحديVVد
االنتاج ما بعد الحصص الضرورية ودعم الحكومي لالستثمارات في المشاريع ).(١٦٦
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
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ولقد القت ھذه المقترحات نجاحا ً كبيراً في بدايVة االمVر فقVد ﺗضVاعف حجVم االنتVاج الصVناعي
ﺛVالث مVVرات عمVا كVVان عليVVه قبVل الحVVرب فاﺗسVعت الزراعVVة االشVVتراكية وامتVدت الVVى  ٪٨١مVVن
جميVVVع االراضVVVي المتنوعVVVة  ،ورﺗفVVVع مسVVVتوى المعيشVVVة  ،وانخفضVVVت اسVVVعار التجزئVVVة للسVVVلع
االستھالكية  ،كما ازداد الدخل القومي بمعدل  ٪١١٩وانخفضت ساعات العمل في االسبوع من
 ٤٨ساعة الى  ٤٦ساعة دون أي ﺗخفيض في االجور ). (١٦٧
وعالوة على ذلك شھدت الرعاية الصحية ﺗحسنا ً وﺗVوفرت السVلع االسVتھالكية بVالرغم مVن ان
بعض السلع بقيت نادرة التي ﺗVم ﺗجھيزھVا عVن طريVق االﺗحVاد السVوفيتي ،واسVتفادت النسVاء مVن
المسVVVاواة مVVVع الرجVVVل فVVVدخلت الVVVدوائر الحكوميVVVة والمصVVVانع والمVVVزارع اذ ازدادت االيVVVدي
العاملة ). (١٦٨
وقVVدم االﺗحVVاد السVVوفيتي فVVي ھVVذه الحقبVVة مسVVاعدات الVVى دول فVVي اوربVVا الشVVرقية ومنھVVا
ﺗشكوسVVلوفاكيا فقVVد انشVVأت مدينVVه صVVناعية فيھVVا ) (١٦٩وكانVVت ھVVذه المسVVاعدات ﺗسVVمح بشVVروط
مھاودة وبأقل فوائد يمكن ان ﺗستحقھا القروض ) ٪٢.٥ -٢سنويا ً( فاستطاعت ھذه القروض الى
رفع مستوى االقتصاد التشيكوسلوفاكي وفي جميع المجاالت ). (١٧٠
علVى الVرغم مVVن وفVاة سVتالين ومجVVيء خروشVوف اال ان السياسVة السVVوفيتية لVم ﺗتغيVVر ،
وحتVVى بعVVد مجVVئ نوفVVونتي الVVى السVVلطة علVVVى الVVرغم مVVن ﺗحسVVن مVVا فVVي الحالVVة االقتصVVVادية
واالجتماعية الى ان الشعب كان يعاني من نقص الحريVات ،ولھVذ فVان المبحVث التVالي سVيبن ان
االوضاع في ﺗشيكوسلوفاكيا ستنحدر نحو االسوء وفي جميع المجاالت.

 -٥السنوات المستعصية :١٩٦٨ -١٩٦٠
وبحلVVول عVVام  ١٩٦٠قVVام نوفVVوﺗني باحتكVVار السVVلطة مVVع مجموعVVة مVVن الشVVيوعيين المقVVربين
واألصدقاء  ،وكان يشجع إقامة حكومة مركزية ،اذ اكد على ان استغالل سلوفاكيا للحكم الذاﺗي
المحدود يثير القلق ويبدو بال معنى ) ، (١٧١و قام ايضVا ً بتغيVر الدسVتور ففVي  ١١ﺗمVوز مVن العVام
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٣٨
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نفسه عزم على ﺗغييVر اسVم الدولVة الجمھوريVة االشVتراكية التشيكوسVلوفاكية  ،وكانVت ھVذه نقطVة
ﺗحول ايدولوجيا  ،فأصVبحت ﺗشيكوسVلوفاكيا أول دولVة بعVد االﺗحVاد السVوفيتي ﺗحصVل علVى ھVذا
اللقب ). (١٧٢
فاكد الدستور الجديد على دور الحزب القائد  ،وعمل على اضعاف كل اجراءات الحكم
الVVذاﺗي لسVVلوفاكيا االمVVر الVVذي عمVVق اسVVتياء السVVلوفاكيين عVVالوة علVVى بVVطء ﺗنميVVة اقتصVVاد بلVVدھم
وھيمنVVة التشVVيكيين علVVى الحVVزب ) ، (١٧٣كمVVا اعلVVن نظVVام العفVVو عVVن البVVاقين علVVى قيVVد الحيVVاة مVVن
ضحايا المحاكمات التطھيرية اال انه عارض ﺗعويض المتضررين من ھVذه المحاكمVات  ،بحجVة
كونھم برجوازيين ). (١٧٤
وعندما جدد خروشوف انتقاده لستالين في المؤﺗمر الحادي والعشرين عام ١٩٦١م بادر
الجميع من التبرؤ من الستالينية  ،ﺗماشيا ً مع سياسة خروشVوف فقامVت السVلطة التشيكوسVلوفاكية
بإزالة نصب ستالين الVذي يقVع فVي منطقVة  LetnaفVي بVراغ كمVا أزيVل اسVم الVزعيم سVتالين مVن
جميع األماكن والشوارع وكذلك من المؤسسات الصناعية ). (١٧٥
واضVVطرت السVVلطات التشكوسVVلوفاكية الVVى العVVدول عVVن الخطVVة الخمسVVية الرابعVVة )-٦١
 (٦٥وبدأت ﺗجربة بعض األساليب الرأسمالية  ،مثل الحوافز المادية ومنافسة السوق دفعا ً لعجلة
االنتاج والتطور التكنولوجي  ،وھنا ارﺗفعت اصوات من داخل الحزب ﺗنادي بالعدول عن نظVام
التخطVVيط الشVVامل  ،والعVVودة الVVى قVVدر اكبVVر مVVن حريVVة التعامVVل واالنفتVVاح المتزايVVد علVVى السVVوق
الغربي). (١٧٦
اما من الناحية االقتصادية التي كانت احد العوامل التي عجلت مVن احVداث ربيVع بVراغ،
فقد شVھد الوضVع االقتصVادي فVي ﺗشيكوسVلوفاكيا ﺗVدھور منVذ اوائVل عVام  ، ١٩٦٠اذ كVان النمVو
الصناعي يتراجع ﺗدريجيا ً حتى اصبح اقVل مVن بVاقي دول اوربVا الشVرقية  ،امVا بالنسVبة لالنتVاج
الزراعVVVي فVVVانخفض بVVVدورة الVVVى مسVVVتوى عVVVام  (١٧٧) ١٩٣٨؛ والسVVVبب يعVVVود الVVVى إن سياسVVVة
ﺗشيكوسVVVلوفاكيا كانVVVت ﺗعتمVVVد الخطVVVط السVVVوفيتية وان ھVVVذه الخطVVVط غيVVVر مناسVVVبة جVVVداً للواقVVVع
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٣٩
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التشيكوسVVVلوفاكي  ،فنظVVVام المVVVزارع التعاونيVVVة والحكوميVVVة ﺗختلVVVف نوعVVVا ً مVVVا عVVVن السVVVوفكھولز
 Sovkholzو الكولومVVوز  (١٧٨) KlokhozالتVVي طبقVVت فVVي االﺗحVVاد السVVوفيتي  ،ممVVا اضVVطر
المزارعين الى ھجر المزارع التعاونية وھجروا الزراعة واساليب التھديد لحياﺗھم ). (١٧٩
وعندما وجھت انتقادات الدارة نوفوﺗني اعرب االخير على انVه ال يتحمVل أي مسVؤولية
ﺗخص انھيار االقتصاد التشيكوسلوفاكي ،وان االسVباب الحقيقVة ﺗكمVن فVي عوامVل خارجيVة ادت
الى انھيار الوضع وﺗراجع دخول العمVال  ،وكانVت ھVذه العوامVل الخارجيVة ـ مVن وجھVة نظVرة ـ
ﺗراجع وحدوث اضطرابات في التجارة الخارجيVة الناجمVة عVن االحتكVاك بVين الصVين واالﺗحVاد
السوفيتي  ،وعواقب الحرب الباردة من جدار برلين وازمة الصواريخ الكوبية كVل ھVذه العوامVل
ادت الى انكماش في االقتصاد التشيكوسلوفاكي

)(١٨٠

ولعالج بعض المشاكل  ،اقدم نوفوﺗني على ازالة بعVض السVتالينين مVن الوظVائف العليVا
ووضVVع مقترحVVات متواضVVعة لوقVVف ﺗVVردي االحVVوال االقتصVVادية اال ان ھVVذه االقترحVVات كانVVت
عبارة عن "مسكن" لإلصالحيين الذين كانوا غير راضين على االنخفاض المستمر لالنتاج مما
ادى الى سوء الحالة االقتصVادية فقامVت الحكومVة بفVرض قيVود علVى اسVتخدام اضVواء الشVوارع
للحفVاظ علVVى الكھربVVاء  ،وﺗراجVVع الVVدخل القVVومي الVVى  ٪١٠والنVVاﺗج الصVVناعي  ٪٢٩والزراعVVي
.(١٨١) ٪٢٩
وفي عام  ١٩٦٣قدم بعض الخبراء االقتصاديين مقترحVات التVي صVيغت بعنايVة لتغييVر
ﺗخطVVيط وإدارة االقتصVVاد مVVن خVVالل إنشVVاء وﺗنفيVVذ خطVVة اقتصVVادية أكثVVر اسVVتجابة واالنتقVVال مVVن
بعض المسؤوليات عن اإلدارة الصناعية الى مديري المؤسسات الفردية وﺗطوير أساليب جديVدة
للصناعات التي ﺗعمل بأسلوب ﺗجاري في الدخل واإلنفاق  ،وﺗعديل سياسة المكافئات واستحداث
دوافع الحوافز في اإلنتاج إال أن الزعماء الشيوعيون رفضوا ھذه المقترحVات ونظVر إليھVا بعVين
الريبة ويلمسون فيھا الخروج عن الستالينية أي األفكار الشيوعية مما أدى إلى رفضھا ). (١٨٢

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٠
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شVVجعت التطVVورات االنفVVة الVVذكر  ،رئاسVVة الحVVزب علVVى الموافقVVة علVVى خطVVة اقتصVVادية قVVدمھا
اوﺗاسVكOatsik

) (١٨٣فVVي ايلVVول عVVام  ١٩٦٦ – ١٩٦٤ﺗضVVمنت ﺗVVدريجيا ً لتحسVVين االقتصVVاد

االشتراكي ،اال ان نوفوﺗني اظھر ﺗحفظه على ھذه الخطة فقVد صVرح قVائالً "ان الحVزب الينVوي
السماح الدخال نظام جديد يفتح ابواب الفوضى والتنمية غير المنضبطين" ) . (١٨٤ولھذا سVرعان
مVVا ادرك االصVVالحيين االقتصVVاديين ان الVVدافع وراء المعارضVVة التغييVVر لVVيس فقVVط مVVن خVVالل
المفاھيم االقتصادية الضيقة  ،ولكن ايضا ً العتبارات سياسية  ،أي ان االقتصاد الVوطني اليمكVن
انقاذه من دون ﺗغيير كبير في التنظيم السياسي يتبعة ﺗغير اقتصادي ).(١٨٥
ان زيVVادة المشVVاكل االقتصVVادية ادى الVVى حVVدوث انشVVقاقات فVVي الحVVزب مVVن الشVVيوعيين
االصالحيين والفئة الحاكمة المعتنقة الفكار ستالين  ،وبVرز ھVذا االنشVقاق واضVحا ً فVي سVلوفاكيا
من خالل المطالبة ) (١٨٦بوجوب عكس المبادالت التجاريVة وذلVك ان ﺗشكوسVلوفاكيا التVي كانVت
ﺗنتج األسلحة والمحركات واألدوات  ،وجدت من مصVالحھا ﺗنشVيط صVادراﺗھا علVى ان ﺗسVتورد
من الغرب السلع التي الﺗستطيع انتاجھVا وال يمكVن الوربVا الشVرقية ﺗزيVدوھا بھVا  ،غيVر ان ھVذه
المطالب كانت ﺗعرض مصالح االﺗحاد السوفيتي للخطر ). (١٨٧
وفVVي نھايVVة عVVام  ١٩٦٧اصVVبحت ﺗشيكوسVVلوفاكيا ﺗعVVاني مVVن التفاضVVل فVVي االجVVور ،
ونوعية العمل وانعدام االمن الوظيفي  ،الذي ادى الى اغالق المصانع مما ادى الى كثرة البطالة
وفي جميع القطاعVات  ،وارﺗفعVت االسVعار وقVد قVدم االصVالحيون مقترحVات ولكVن دون جVدوى
بسبب رفض نوفوﺗني للسياسة االصالحية ).(١٨٨
ولم ﺗقتصر االضطرابات على الناحية االقتصادية وانما شملت ايضا ً الناحية الثقافية فقVد
قام نوفوﺗني بتقييد وسائل االعالم وكان اليثق بالمفكرين وقد نجVح فVي ﺗصVويرھم لعامVة النVاس
انھم عديموا الفائدة باالضافة الى ان الحركة الثقافية كانVت بصVورة عامVة ﺗقليVد للحيVاة الشVيوعية
في االﺗحاد السوفيتي وبشكل كبير فقد كانت الكتب واالفVالم والمسVرحيات والموسVيقى مسVتوردة
مباشرة من االﺗحاد السوفيتي وسيطر الشيوعيون ايضا ً على اﺗحاد الكتاب ).(١٨٩
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤١
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اال ان فVVي نھايVVة عVVام  ١٩٦٧بVVرز عVVدد مVVن المفكVVرين والكتVVاب مVVن غيVVر الشVVيوعيين
فاخVVVذوا بانتقVVVاد السياسVVVة الشVVVيوعية واالﺛVVVار التVVVي لحقVVVت بتشكوسVVVلوفاكيا فVVVي جميVVVع الجوانVVVب
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفنية وظھVرت المكتبVات والكتVب التVي فضVحت الحيVاة فVي
معسكرات العمل الستاليني ). (١٩٠
وفي اواخر ايلول من عام  ١٩٦٧حاول نوفوﺗني القضاء علVى االفكVار والVدعوات الVى
االصالح  ،عبVر قيVادة انقVالب ،اذ جھVز عVدد مVن المVدرعات للھجVوم علVى االصVالحيين والقيVام
بحملVVة ﺗطھيVVر فVVي ﺗشيكوسVVلوفاكيا  ،اال ان الجVVيش واالجھVVزة االمنيVVة اسVVتطاعتا ان ﺗحبط Vا ھVVذه
المحاولة باشراف موسكو والكرملين

)(١٩١

وفVVي  ٣٠ﺗشVVرين االول عVVام  ١٩٦٧قامVVت مظVVاھرات كبيVVرة فVVي بVVراغ قادھVVا الطVVالب
نتيجة النقطاع التيار الكھربائي فVي المنVازل التVي شVيدت مVؤخراً فVي سVترابوف ھVل Strabov
 hillواخذوا بالتوافد في شوارع براغ حاملين الشموع  ،فقام نوفVوﺗني باصVدار اوامVره للشVرطة
فاخذت ﺗھVاجم المتظVاھرين واعتقVالھم  ،ممVا اضVطر الطVالب الVى التراجVع وﺗوقفVت مظVاھراﺗھم
الداعيVVة الVVى االصVVالح فVVي جVVو سVVاده انقسVVامات داخVVل الحVVزب الشVVيوعي وﺗVVردي جميVVع جوانVVب
الدولة ).(١٩٢
ونتيجة لتدھور االوضاع السياسية في ﺗشكوسلوفاكيا وصل برجينيف  ٩-٨كانون االول
١٩٦٧الى براغ بناءاً على دعوة من الحزب والحكومة التشيكوسلوفاكية  ،مما يدلل على التدخل
السوفيتي في التطورات السياسية لتشكوسلوفاكيا بعد ان شعر السوفيت ان من المحتمل ان ﺗكون
ھناك ﺗطورات على القيادة في ﺗشيكوسلوفاكيا ). (١٩٣
وھكذا انتھى حكم نوفوﺗني واصبح من الواضح انه البد من التغيير  ،وان ھذا التغيير ال
يقتصر على الجانب االقتصادي بل البد ان يرافقVه ﺗغيVر سياسVي ولVذا فVأن شVتاء سVتالين القاسVي
كان في النھاية البد وان يليه ربيع رائع الينسى .

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٢
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ھوامــش البحث ومصادره
) (١بيوﺗر .س.فاندش  ،ﺛمن الحرية  ،ﺗاريخ أوربا الوسطى الشرقية من القرون الوسطى الى
الوقت الحاضر ،ت :احمد رمو  ،دمشق ،٢٠١١،ص.٣٢٧
)٢٨) (٢كانون االول  ٢٣ – ١٨٥٦شباط  (١٩٢٤الرئيس الثامن والعشرون للواليات
المتحدةاالمريكية قاد بالدة اﺛناء الحرب العالمية االولى واعلن نقاطة االربع عشر ،ومنھا حق
ﺗقرير المصير ،ينظر:
Encyclopedia Britannica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/644766/Woodrow-Wilson
) (٣رياض الصمد  ،ﺗطور األحداث الدولية في القرن العشرين  ،بيروت  ، ١٩٩٩ ،ص.٧٣
) (٤ﺗشيكوسلوفاكيا  :وھي جمھورية بأوربا الوسطى ﺗحدھا بولندا شماالً والمانيا من الشمال
الغربي وھنغاريا جنوبا ً وروسيا شرقا ً ،وعاصمتھا براغ  ،حدودھا الطبيعية جبال الكربات
والسوديت شماالً وسلسلة ارز جبرج في الشمال الغربي وغابة بوھيما غربا ً والطونه جنوبا ً
ينظر :الموسوعة العربية الميسرة ،بيروت ،٢٠١٠،ص.٩٨٧
) (٥ربيع حيدر طاھر الموسوي،االزمة التشيكوسلوفاكية ،١٩٣٩-١٩٣٨رسالة ماجستير غير
منشورة ،كليةاالداب ،جامعة بغداد ،٢٠٠١،ص.٢٨
) (٦االن،بالمر ،موسوعة التاريخ الحديث ،١٩٤٥-١٧٨٩ﺗرجمة:سوسن فيصل ومحمد امين ،
ج،١دار المؤمون ،بغداد،١٩٩٢ ،ص.٢٨
) (٧عبد العزيز سليمان نوار ،عبدالمجيد نعنعي ،التاريخ المعاصر  :ﺗاريخ اوربا من الثورة
الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية  ،دار النھضة ،د.ت،ص. ٤٨٩
) (٨وھي االراضي التي يسكنھا االلمان وسمي بااللمان السوديت نسبة الى جبال السوديت ،
وھي عبارة عن سلسلة جبلية ﺗمتد من شمال بوھيما الى شمال مورفيا ،ويسكنھا حوالي ﺛالﺛة

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٣
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ماليين من االلمان في الفترة مابين الحربين العالميتين والتي اصبحت مصدر رئيسيا للخالف
مابين المانيا وﺗشيكوسلوفاكية .ينظر:
Encyclopedia britnnica
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/571568/Sudetenland
) (٩شيماء ھيال لفته ،موقف حزب العمال البريطاني من المشاكل الدولية ،١٩٤٠-١٩١٤
رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية التربية للبنات ،جامعة بغداد ،٢٠٠٥،ص. ١٣٥
) (١٠نوار،واخر،المصدر السابق ،ص.٤٨٩
) (١١ﺗوماس مازاريك) (١٩٤٨-١٨٨٦سياسي ﺗشيكوسلوفاكي وھو اول رئيس انتخب الدارة
البالد عمل في عام  ١٩١٤في االمبراطورية ال ھامسبورغ وعند اندالع الحرب العالمية
االولى غادر النمسا واﺗصل بدعاة االﺗحاد بالتشيك والسلوفاك و قام باالﺗصال بروسيا وطرح
عليھم فكرة االﺗحاد وبعد نھاية الحرب وافق الحلفاء على ھذا المشروع واصبح ھو اول رئيس
منتخب ،للمزيد ينظر :
http://www.encyclopedia.com/topic/Jan_Masaryk.aspx
) (١٢كارل كريمر ) (١٩٣٧-١٨٦٠وھو احد القياديين الذين شاركوا بتشكيل اللجنه الوطنية
التشيكوسلوفاكية والتي ﺗولى قيادﺗھا التي شكلت الحكومة المؤقته في داخل البالد ،وشغل
منصب اول رئيس للوزراء للمدة من ، ١٩١٩-١٩١٨و قام بقيادة الوفد التشيكوسلوفاكي الى
مؤﺗمر السالم في باريس .١٩١٩للمزيد ينظر:
Richard FruchtK, Encyclopedia of Eastern Europe, From the Congress
of Vienna to the Fall of Communism, New York & London,2000,p364.
) (١٣ادوارد بنيش  (١٩٤٨-١٨٨٤ ):سياسي ورجل دولة ﺗشيكوسلوفاكي ،انتقل الى باريس
 ١٩١٥ليشغل منصب سكرﺗيرالمجلس الوطني التشيكوسلوفاكي ،وبعد ﺗشكيل الحكومة اصبح
ھو اول وزير للخارجية ،١٩١٩-١٩١٨ومن ﺛم اصبح في عام  ١٩٢٠رئيسا للوزراء الى
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٤
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عام ١٩٢٢وبعده رجع لمنصب وزير الخارجية الى عام ١٩٣٥حيث اصبح رئيس الجمھورية
وبقي بالمنصب حتى االنقالب الشيوعي للمزيد ينظر :
The new encylopaedia Britannica,vol,III,PP.471-472.
) (١٤ربيع حيدر طاھر ،المصدر السابق ،ص.٦
) (١٥أ.ج جرانت ،ھارولد ﺗمبرلي ،اوربا في القرنين التاسع عشر والعشرين  ،ت:محمد علي
ابودرة ولويس اسكندر ،القاھرة ،ص.٢٥٣
) (١٦بيوﺗر  ،المصدر السابق  ،ص ص.٣٥٤-٣٥٣
) (١٧الموسوي  ،المصدر السابق  ،ص.١٥
(18) Victor S . Mamatey and radomir luza , A history Czechoslovak
Republic , 1918-1948 ,U.S.A..New jersey University press,1973 p39.
)(١٩عبد الكريم احمد ،احداث ﺗشيكوسلوفاكيا ،مصر ،اكتوبر  ، ١٩٦٨مجلة الكاﺗب المصري
 ،ص.١٣
(20) Bruegel , J.W , Czechoslvakia before manich the German minority
problem and British Appease ment policy, Combridge 1973 , pp.160-169.

) (٢١الموسوي  ،المصدر السابق  ،ص.٢٢
) (٢٢عبد الحميد البطريق  ،التيارات السياسية الحديثة والمعاصرة  ، ١٩٥٠-١٩١٥النھضة ،
بيروت١٩٧٤،ص.٣٤٣
) (٢٣بيوﺗر ،ص.٣٥٧
) (٢٤ادولف ھتلر ) (١٩٤٥-١٨٨٩وھو قائد عسكري الماني قاد المانيا خالل الحرب العالمية
الثانية فقد جمع بين منصب المستشارية ورئاسة المانيا ﺗحت لقب الفھرر اي الزعيم ،كان السبب
الرئيس للحرب العالمية الثانية فقد اجتاحت قواﺗه العدديد من مناطق اوربا ،اال انه بالنھاية ھزم
وانتحر في عام  ١٩٤٥للمزيد ينظر :
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٥
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http://www.encyclopedia.com/topic/Adolf_Hitler.aspx
) (٢٥موسى مخول  ،موسوعة الحروب واألزمات االقليمية في القرن العشرين ،اوربا،ط،٢
بيروت ، ٢٠٠٨،ص.٢٧٢
) (٢٦ھـ،أ،ل،فشر ،ﺗاريخ اوربا في العصر الحديث ،١٩٥٠-١٨٧٩ﺗرجمة احمدھاشم ووديع
الضبع ،ط،١القاھرة ،١٩٦٤،ص. ٦٤٧
) (٢٧البطريق  ،المصدر السابق ،ص.٣٤٤
)(٢٨كونرادھنالين :وھوالزعيم الحركة النازية في ﺗشيكوسلوفاكيا للمطالبة بالحكم الذاﺗي
لاللمان السوديت ،وبعد ﺗطور االحداث طالب بضم ھذة االراضي التي يتكلمون االلمانية الى
الرايخ االلماني ،وبعد الحرب وھزيمة المانيا انتحر عام . ١٩٤٥للمزيد ينظر

the

encyclopeadia Britannica ,vol,v p.831l
) (٢٩بيوﺗر ،ص ص.٣٥٨-٣٥٧
) (٣٠الصمد  ،المصدر السابق  ،ص.٢٩١
) (٣١البطريق  ،ص .٣٤٤
) (٣٢الموسوي ،المصدرالسابق ،ص. ٤٠
) (٣٣عبد العظيم رمضان ،ﺗاريخ اوربا والعالم المعاصر ،ج،٢القاھرة ،١٩٩٧،ص. ٩٠
(34) Caitlin E. Murdock, Society, Culture, and Territory in the SaxonBohemian Borderlands1870-1946, The University of Michigan, 2010, p139.

) (٣٥الموسوي،المصدر السابق ،ص ص . ٤٢-٤١،
) (٣٦جرانت،المصدر السابق ،ص. ٣٩٢
) (٣٧البطريق  ،المصدر السابق،ص.٣٤٤
)(٣٨رسمان (١٩٤٩-١٨٧٠) :سياسي بريطاني ﺗسلم عدة مناصب وزارية  ،وﺗم ارساله الى
ﺗشيكوسلوفاكية الجل ايجاد حل مابين السوديت والحكومة التشيكوسلوفاكية.للمزيد ينظر :
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٦

التطورات السياسية في تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ – ١٩١٨

أ.م.د .جاسم محمد ھايس
الباحث /عيسى سعد عيسى الحوار

http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Runciman
(39) DAVID REYNOLDS,SUMMITS, Six Meetings That Shaped, the
Twentieth Century,New York,2007.p43.
) (٤٠فشر ،المصدر السابق ،ص.٦٥٦
) (٤١الصمد ،المصدر السابق ،ص. ٢٩١
) (٤٢نيفيل ﺗشامبرلين  (١٩٤٠-١٨٦٩):رئيس وزراء بريطانيا  ١٩٤٠-١٩٣٧كان احد ابرز
السياسيين الذين اجتمعوا في مؤﺗمر ميونخ حول ازمة السوديت ،اذا كان ھمة االول السالم
الدولي الى االن االزمة ﺗفاقمت بعد احتالل النمسا وميونخ مما ادى الى فشلة وﺗقديم استقالته
للمزيد ينظر Encyclopeda Eastern Europe ,op.cit,p108.:
(43) David Welch , Hilier profile of Dictator,londn,2001, p60.
( Robert. J.kernfr , ,czechoslovakia,university of california,U.S.A,1949
(.p425.)44
) (٤٥محمد علي القوزي ،العالقات الدولية في التاريخ الحديث والمعاصر  ،بيروت ، ٢٠٠٢ ،
ص.١٣٢
) (٤٦عامر عنان ،األزمات األوربية الحادة مابين  ١٩٣٩-١٩٣٦من خالل الوﺛائق الدبلوماسية
االوربية ،رسالة ماجستير منشورة ،جامعة الجزائر بوزريعة  ، ٢٠٠٥ ،ص ص .١٠٤-١٠٣
) (٤٧البطريق ،المصدر السابق  ،ص.٣٤٨
) (٤٨موريس ﺗوريز  ،اين الشعب  ،صفحات خالدة من النضال البطولي والكفاح الوطني
للحزب الشيوعي الفرنسي ،ط،٣دار الفارابي،بغداد ، ١٩٨٩،ص.١٢٣
) (٤٩الموسوي ،المصدر السابق ،ص.٨٩
) (٥٠المصدر نفسة.ص.٩٠

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
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) (٥١جغياف ﺗابوي  ٢٠ ،عاما ً من الفضائح واالسرار الدولية  ،ت :لجنة من االساﺗذة
الجامعيين  ،المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر  ،بيروت ،ط ،١٩٥٩ ،١ص.٢١٥
 (٥٢دوناﺗور  ،الماركسيسة والحرب ،ت :مصطفى كامل منيب  ،دار الفجر ،القاھرة،د.ت،
ص.٤٥
) (٥٣البطريق ،المصدر السابق  ،ص.٣٤٩
) (٥٤الصمد  ،المصدر السابق،ص.٢٩٨
) (٥٥عنان،المصدر السابق ،ص.١٢٣
) (٥٦ونستون ﺗشرشل ،مذكرات ،ت:خيري حماد  ،ج،١القاھرة ،١٩٦١ص.٥٥
) (٥٧ربيع حيدر ،التاريخ السياسي للدول بين الحربين ،ط،١النجف، ٢٠٠٩ ،ص.١٩١
) (٥٨الموسوي ،المصدر السابق ،ص.١١٤
) (٥٩الغانمي  ،المصدر السابق  ،ص.١٤٦
) (٦٠الموسوي ،المصدر السابق ،ص.١١٦
(61)Victor ,op.cit , .p257.
) (٦٢عنان ،المصدر السابق،ص.١٢٤
) (٦٣جان سيروفي (١٩٧١-١٨٨٨) :سياسي وعسكري ﺗولي منصب عدية في الجيش بعد
ﺗشكيل الحكومة التشيكوسلوفاكية وصوالً الى ﺗسلمة منصب رئيس الوزارء وشكل الحكومة
االولى  ٢٢ايلول  ١٩٣٨والحكومة الثانية  ٤ﺗشرين الثاني وبعدعام  ١٩٣٩وزير الدفاع الى
عام  ١٩٤٧حيث حكم علية بالسجن من قبل الشيوعيين .للمزيد ينظر:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Syrov%C3%BD
) (٦٤الموسوي ،المصدر السابق  ،ص.١١٨
) (٦٥ﺗابوي  ،المصدر السابق ،ص.٢٢٤

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٨
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) (٦٦اﺗفاقية زيلينا:وھي االﺗفاقية التي ﺗم االﺗفاق عليھا بين سلوفاكيا والحكومة في براغ والتي
بموجبھا منحت سلوفاكيا حكم ذاﺗيا ،ولھم احقية ﺗشريع القوانين التشريعية والتنفيذية ،اما الخطر
الخارجي فھومن حق الحكومة في براغ ،وشكلت الحكومة برئاسة ﺗيسو للمزيد ينظر :
http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Czechoslovak_Republic
) (٦٧جوزيف ﺗيسو (١٩٤٧-١٨٨٧):ناشط قومي سلوفاكي موالي للحكم النازي ،اول رئيس
لسلوفاكيا ﺗولى منصب وزير الصحة في الحكومة التشيكوسلوفكية للمدة ، ١٩٢٩- ١٩٢٧ومن
ﺛم اصبح رئيس للجمھورية السلوفاكية الى عام ، ١٩٤٥ھرب الى النمسا في الحرب العالمية
الثانية واعقل من قبل القوات االمريكية وسلم الى الجيش االحر وشنق :ينظر:
,Encyclopaedia of Eastern Europe,op,cit,p6830
) (٦٨الموسوي،المصدر السابق ،ص.١٢٠
) (٦٩اميل ھاﺗشل) ( ١٩٤٥-١٨٧٢سياسي ﺗشيكيتولٮمنص رئيس الجمھورية من عام -١٩٣٩
 ١٩٤٥وھوﺛالث رئيس لجمھورية ﺗشيكوسلوفاكيا ويعد من المناصرين للنازية للمزيد ينطر :
,Encyclopaedia of Eastern Europe,op,cit,p169.
) (٧٠بيوﺗر  ،المصدر السابق ،ص٠ ٣٦٠
)Geneva NY Daily Times, 12 OCTOBER, 1938,p1. (٧١
) (٧٢الموسوي،المصدر السابق  ،ص.١٢٢
), Arbitral award establishing the, Czechoslovak-Hungarian (٧٣
CIANO GALEAZZO boundary, UNITED NATIONS,2007,p404.
) (٧٤الغانمي ،المصدر السابق ،ص.١٤٧
) (٧٥الموسوي،المصدر السابق  ،ص .١٣٠

ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٤٩
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) (٧٦فوجتك ﺗوكا (١٩٤٦-١٨٨٠):وھو سياسي سلوفاكي من اشد المطالبين باستقالل سلوفاكيا
وذلك عن طريق اﺗصالة بھتلر وﺗم ذلك وبعد الحرب العالمية الثانية قبض عليةوسلم للمحكمة
بتھمة الخيانه واعدم في عام ٠ ١٩٤٦للمزيد ينظر:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vojtech_Tuka
) (٧٧الغانمي ،المصدر السابق ،ص.١٣٢
) (٧٨فرقد عباس قاسم المياحي  ،موقف بريطانيا من االزمة البولندية ، ١٩٣٨-١٩٣٩-
اطروحة دكتوراة  ،كلية االداب غيرمشورة ،البصرة  ، ٢٠٠٥ ،ص.٩٣
) (٧٩عنان،المصدر السابق  ،ص.١٣٣
) (٨٠فرقد عباس  ،المصدر السابق،ص.٩٣
) (٨١عماد ھادي عبد علي ،موقف بريطانيا من التسلح االلماني ،١٩٣٩-١٩٣٣رسالة
ماجستير غير منشورة  ،٢٠٠٢ ،جامعة الكوفة ،ص.١٢٧
) (٨٢عنان،المصدر السابق ،ص.١٣٤
) (٨٣الصمد  ،المصدر السابق  ،ص.٣٠٣
) (٨٤الموسوي،المصدر السابق ،ص١٤٤
) (٨٥عبد علي ،المصدر السابق  ،ص.١٢٨
) (٨٦نوراث  (١٩٥٦-١٨٧٣) :دبلوماسي ألماني .ﺗسلم العديد من المناصب الدبلوماسية،
وكان )(1932-1938وزيرا للخارجية مؤيد للسياسة الخارجية أدولف ھتلر ،وظل في منصبه
بعد ﺗولى ھتلر حكم علية بالسجن في عام  ١٩٤٦من قبل المحكمة كمجرم حرب .للمزيد ينظر :
http://www.questia.com/read/1E1-Neurath/neurath-constantin-baron-von

) (٨٧الموسوي،المصدر السابق  ،ص .١٤٥
) (٨٨جرانت  ،المصدر السابق ،ص.٤٠٧
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(89) Columbia University Czechoslovakia, New York,1977,p158.,
Korbel, Josef. Twentieth-century
(90)Maria Dowling, Czechoslovakia ,New York,2002,p64.
(91) victor,op,cit,p310.
(92) Mark cornwall & R.J.W.Evans,Czechoslovakia in A nationalist and
fascist Europe 1918-1948, Oxford University,2007,p173.
) (93ھيدريش) (١٩٤٢-١٩٠٤قائد عسكري الماني قاد المحرقة ضد اليھود وعين من قبل
ھتلر على محمية بوھيما وموريفيا اﺛناء الحرب العالمية الثانية  ،وقد امتاز بقسوﺗه اﺗجاة اليھود
وشعبي التشيك والسلوفاك مما ادا الى ارسال الحكومة البريطانية في عام  ١٩٤٢الى عناصر
ﺗشيكية وسلوفاكية انظموا خالل الحرب العالمية الثانية الى القوات البريطانية بإنزال بالمظالت
وقتلوه في قرية دنيس للمزيد ينظر :
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/264683/ReinhardHeydrich
(94)Rick Fawn ,The Czeh Republic,british,2000,p9.
(95)korbel,Op,Cit,p160.
 (٩٦بيوﺗر  ،المصدر السابق.٣٧٧،
(97)Korbel,Op,Cit,p161.
(98)Anton spiesz and dusan caplovic,Slovak history,Slovak,2006 ,p
p.227.228.
.(99)Maria,Op.Cit.p69
.(100)Korbel, Op.Cit.163
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التطورات السياسية في تشيكوسلوفاكيا ١٩٦٨ – ١٩١٨

(101)Jurgen Tampke,Czech-german Relation and the politics of central
Europe, University of New South Wales ,1988,pp69-68.
(102)Maria , Op,.Cit,p76
) (١٠٣بيوﺗر  ،المصدر السابق ،ص ص.٣٧٧-٣٧٦
(104) Maria , Op.Ci,p77.
) (١٠٥الصمد ،ج،٢ط،١ص.٩٢-٩١
) (١٠٦بيوﺗر  ،ص ص.٣٧٨-٣٧٧
(107)Maria , Op.Cit.p69
(108)victor ,Op, Cit, PP387-388.
(109)Andrea Orzoff, Battle for Europe 1914-1948,Oxfo,1998,p207.
the castle, the myth of Czechoslovakia in
) (١١٠وليم يلمزا  ،طريق ﺗشكوسلوفاكيا نحو االشتراكية  ،ج ، ١د.ط  ،د.ت ،ص.٣٥
(111)Korbel , op cit.p.249.
(112)Andrea , op.cit p208.
) (١١٣مؤﺗمر بوﺗسدام  :وھو المؤﺗمر الذي عقد بحضور الدول المنتصرة في الحرب العالمية
الثانية وذلك لحل المشاكل العالقة في اوربا ووضع خارطة جديدة لھا  ،ومنع الخطر االلماني
من معاودة الحروب للمزيد ينظرEncyclopeda Eastern Europe,OP.Cit.P:457.:
(114)Maria ,Op. Cit . p81.
. (115)jurgen, op cit . p92
) (١١٦غوﺗوالد (١٩٥٣-١٨٩٦):احد مؤسسي الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي .في  ٣ﺗموز
 ١٩٤٦أصبح رئيس الوزراء وھو من قام بتدبير انقالب الشيوعيين الذي استولى على السلطة
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
) ( ٢٥٢
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في ﺗشيكوسلوفاكيا في فبراير شباط عام  ١٩٤٨وشغل منصب رئيس البالد في الفترة من يونيو
 ١٩٤٨حتى وفاﺗه في عام .١٩٥٣للمزيد ينظر:
http://www.encyclopedia.com/topic/Klement_Gottwald.aspx
) (١١٧مسعود الخوند  ،الموسوعة التاريخية الجغرافية ،ج ،٦بولندا نتيكا  .ص٣٦١
) (١١٨سفوبودا ) :ولد في  ٢٥نوفمبر ١٨٩٥في مورافيا والنمسا المجر ]اآلن في جمھورية
التشيك[-ﺗوفي  ٢٠سبتمبر  ،١٩٧٩براغ ،جمھورية التشيك( ،رئيس لتشيكوسلوفاكيا )-١٩٦٨
 (١٩٧٥الذي حقق شعبية كبيرة من مقاومة مطالب االﺗحاد السوفييتي أﺛناء وبعد غزوھا من
أغسطس  .١٩٦٨كما كان بطال قوميا من الحربين العالميتين.للمزيد ينظر:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/576063/Ludvik-Svoboda
) (١١٩موسى مخول  ،المصدر السابق ،ص.٢٨١
) (١٢٠محمود سالم السامرائي،ﺗشيكوسلوفاكيا انموذج للنفصال السلمي والتحول من نظام
شيوعي اشتراكي الى نظام رأسمالي ،جامعة الموصل ،مركز الدراسات االقليمية  ،العدد،١٩
،٢٠١٠ص. ١١٨
) (١٢١بيار ميكال ،ﺗاريخ العالم المعاصر  ، ١٩٩١-١٩٤٥ﺗرجمة :يوسف خومط ،دار الجيل،
بيروت،ط،،١ص ص.٥٥-٥٣
(122) G.S. PRENTZAS, The Marshall plan, New York,2011,P13.
) (١٢٣الكاﺗب المصري،المصدر السابق ،ص.١٤
) (١٢٤ستالين (١٩٥٣-١٨٧٩) :الحاكم األعلى لالﺗحاد السوفيتي وزعيم الشيوعية العالم لما
يقرب من  ٣٠عاما،عرف بصالبته وقوﺗه النه كان قائد عسكري وعدة المؤرخون المؤسس
الحقيقي لالﺗحاد السوفيتي ،الذي حولھا الى الصناعة بعد ان كانت ﺗعتمد على الزراعة  ،ﺗوفي
ستالين اﺛر حادث الدماغية في  .١٩٥٣للمزيد ينظر :
http://www.encyclopedia.com/topic/Joseph_Stalin.aspx
ملحق خاص بالعدد ) الخامس عشر ( كانون االول  ٢٠١٣للبحوث المستلة
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(125)Maria. op.cit..p84.
)(١٢٦

ناظم رشم  ،موقف الواليات المتحدة االمريكية من االنقالب الشيوعي في

ﺗشيكوسلوفاكيا ، ١٩٤٨بحث مقبول للنشر في مجلة كلية االداب جامعة بغداد ، ٢٠١٠ ،ص. ٢
(127)William M. maroney , the History of the Czech Republic and
slovaka, United States of America,2011).p198.
) (١٢٨نوسيك) (١٩٥٥-١٨٩٢سياسي ﺗشيكوسلوفاكي واحد ابرز اعظاء الحزب الشيوعي
اصبح وزير للداخلية من ام -١٩٤١الى ام  ١٩٥٠استغل منصبة بتيعين الكثير من الشيوين في
احھوة الدولة وذلك للسيطرة لى الدوله .ينظر:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Nosek
(129)maria, op.cit.p85.
) (١٣٠زنكي(١٩٧٥-١٨٨٤) :سياسي الماني ديمقراطي شغل منصب وزير البلديةومن
المقربين للرئيس بنيش عزل من منصبةبعد االنقالب الشيوعي عام  ١٩٤٨وھرب وعائلته الى
الواليات المتحدة االمريكية للمزيد ينظر http://cs.wikipedia.org/wiki/Petr_Zenkl:
) (١٣١بروكوب (١٩٨٠-١٩٠٠) :سياسي الماني واحد ابز الشخصيات الديمقراطية في
ﺗشيكوسلوفاكيا عمل بالمحامات وعين بعد الحرب العالمية الثانية وزير للعدل ويعد من المقربين
للريس بنيش  ،اقيل من منصبة بعد االنقالب الشيوعي للمزيد ينظر :
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Drtina
(132)William,op.cite. 199.
(133)korbel,op.cit,pp244.
) (134ناظم رشم  ،المصدرالسابق ،ص ص.٤-٣
(135)maria ,op.cit,p85
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(136)William,op.cit.p200.
) (١٣٧ناظم  ،المصدر السابق  ،ص.٥
(138)Rick, op.cit. P. 13.
(139)Maria ,op.cit.p86
) (١٤٠موسوعة مقاﺗل من الصحراء  ،الحرب الباردة ،
www moqatel- com – openshave- Pehoth- siasia21
(141)Rick , op.cit. P. 13.
(142)Maria,op.cit p85.
(143)William,op.cite,201.
(144)Maria,op,cit,p89
) (١٤٥مسعود الغوند،المصدر السابق ،ص.٣٦١
) (١٤٦انطونين ) (١٩٥٧-١٨٨٤سياسي ﺗشيكي واحد ابرز المنضمين لالنقالب الشيوعي بعد
ﺗأسيس الحزب عام  ،١٩٢١أصبح عضوا في اللجنة المركزية ،الذي يتولى منصب األمين العام
 ، ١٩٢٥-١٩٢٢و كان نائب الحزب الشيوعي في الجمعية الوطنية التشيكوسلوفاكي من
 ١٩٢٩إلى  ١٩٣٩عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي في
ﺗشيكوسلوفاكيا واألمين العام للمجلس المركزي لنقابات العمال )التجارة األحمر النقابات( .لعب
دورا ھاما في ﺗنظيم ضربات كبيرة من عمال المزارع ) ،(١٩٢٩عمال المعادن )،(١٩٣١
وعمال المناجم ) .(١٩٣٢بعد أن حظرت الحزب الشيوعي في ﺗشيكوسلوفاكيا في عام ،١٩٣٨
أصبح عضوا .ألقي القبض عليه من قبل النازيين في نيسان  ١٩٣٩وقضى وقتا في السجون
ومعسكرات االعتقال الفاشية ،حيث شارك في أنشطة ﺗحت األرض .بعد االفراج عنه وعودﺗه
الى ﺗشيكوسلوفاكيا في عام  ١٩٤٥أصبح رئيس المجلس المركزي لنقابات العمال )حتى
 ،(١٩٥٠وھو عضو في ھيئة رئاسة )المكتب السياسي  ١٩٤٥حتي  (١٩٥٤للحزب الشيوعي
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في ﺗشيكوسلوفاكيا ،ونائب رئيس الجمعية الوطنية ) .(١٩٥٣-١٩٤٥من فبراير  ١٩٤٥حتى
يونيو  ١٩٤٨وكان نائب رئيس الوزراء وفي ١٩٤٨اصبح رئيس الوزراء حتى .١٩٥٣ينظر:
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Antonin+Zapotocky
(147)William,op.cit,201
) (١٤٨موسى مخول ،المصدر السالق ،ص.٢٨٢
(149)Maria ,op,cit .pp90-91
. (150)William,op.cit,202.
(151)Maria op.cit.pp91-92.
) (١٥٢الكتاب المصري ،ص١٥
(153)Rick , op.cit. P. 15.
(154)Maria,op.cit.p99.
) (١٥٥نوفوﺗني (١٩٧٥-١٩٠٤) :سياسي ﺗشيكوسلوفاكي انضم الى الحرب الشيوعي وھو في
السابعة عشر من عمرة ،فشغل عدة مناصب ،من سكرﺗير للھيئة التنفيذية الى عضو في اللجنه
المركزية عام ، ١٩٤٥وبعد االنقالب اصبح

نائبا في الجمعية الوطنية ،وفي عام ١٩٥١

انتخب سكرﺗير للجنة المركزية ،وعام  ١٩٥٣عين نائبا لرئيس الوزراء ،واصبح رئيسا
للجمھورية واالمين العام للحزب الشيوعي في عام  ١٩٥٧الى عام  ١٩٦٨حيث عزل لالسباب
فساد اداري .للمزيد ينظر :جيري ھيرونيك،ﺗشيكوسلوفاكيا حقائق وارقام ،مكتب يوليو ،القاھرة
،١٩٦٣،ص.٤٢
(156)William,op.cit,p205.
) (١٥٧حلف شمالي االطلسي  :حلف سياسي عسكري ﺗم االﺗفاق علية في عام  ١٩٤٩في مدينه
واشنطن ،ويھدف الوقف بوجة المد الشيوعي في العالم يضم كل من "الواليات المتحدة ،
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بريطانيا ،فرنسا،كندا،بلجيكا،الندمارك،المانيا الغربية ،ايطاليا ،ھولندا ،النرويج ،البرﺗغال ،
وﺗركيا واليونان  .للمزيد ينظر:
60-year

ALLIANCENATO’s

INTERNATIONAL

Wilson,

J.R.

history,new York ,2009,p.6.
) (١٥٨موسوعة مقاﺗل من الصحراء ،حلف وارسو www.moqatel.com .
) (١٥٩خروشوف ) ( ١٩٧١-١٨٩٤سياسي شيوعي سوفيتي ولد في مقاطعة كورسك على
الحدود بين روسيا واكرانيا ،انظم الى الجيش االحمر عند اندالع ﺛورة اكتوبر ، ١٩١٧وفي عام
 ١٩١٨انظم الى الحزب الشيوعي ،وﺗدرج في المناصب حتى اصبح عام  ١٩٢٨سكرﺗير
اللجنة المركزية في كييف ،وﺗقلد منصب رئيس الوزراء السوفيتي والسكرﺗير االول في الحزب
،وكان من اشد المعرضين لسياسة ستالين ،ﺗوفي عام  ١٩٧١للمزيد ينظر  :عبدالوھاب الكيالي
وزھيري ،موسوعة السياسة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت،١٩٧٧،ص.٢٥٦
(160)Anton,the Czech republic,NEW YORK,2002,P20.
(161)William,op,cit,P206
) (١٦٢حيدر عبد الرضا ،سياسة االﺗحاد السوفيتي اﺗجاه البولندية  ، ١٩٥٦كلية التربية ،
جامعة ميسان ،٢٠١٠ ،ص.٢٨٢
) (١٦٣للمزيد من التفاصيل حول الثورة الھنغارية  ١٩٥٦ينظر :حيدر عبدالرضا حسن
،التدخل السوفيتي في الثورة الھنغارية ،١٩٥٦جامعة البصرة ،مجلة الدراسات التاريخية ،
.٢٠١١
(164)Maria ,op.cit.p. 99.
) (١٦٥بھيج بحليس  ،احداث القرن العشرين  ،ج ،٧ﺛورات وانقالبات ،٢٠٠٤،ط،١بيروت ،
دار ﺗويلس،ص.٨
(166)William,op.cit.p206.
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) (١٦٧ﺗشكوسلوفاكيا امس واليوم وغداً  ،اصدرﺗه سفارة الجمھورية االشتراكية
التشكوسلوفاكية في القاھرة  ،مطبعة اطلس  ،القاھرة  ،د.ت ،ص.٨
(168)RCiK , op cit , p.16.
) (١٦٩اسراء عيالن  ،واخرون  ،سياسة االﺗحاد السوفيتي  ،دار التقدم  ،موسكو ،ص.٧٧
)(١٧٠اوليانوفسكي  ،االشتراكية والبلدان المقررة  ،دار التقدم  ،موسكو ،١٩٧٠ ،ص.٣٩٥
(171)Maria ,op.cit.pp.100-101.
(172)RiCK , op cit , p.17.
) (١٧٣بيوﺗر ،المصدر السابق ،ص.٤١٢
(174)William ,,op.cit.p.207.
(175)Ibid p.208.
) (١٧٦مجلة الكاﺗب المصري،ص.١٦
(177)Josef,op.cit ,pp.271-272
) (١٧٨سوفكھولز-كلوكھوز :وھي عبارة عن مزارع ﺗعاونية ﺗدار من قبل الحكومة السوفيتية ،
اذ ان الحكومة ھي مالكت لالرض والفالحون مجرد عمال يصرف لھم رواﺗب شھرية ،
فانتشرت ھذه المزارع في عام  ١٩٢٠واختفت نھائيا بعد انھيار االﺗحاد السوفيتي للمزيد ينظر
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/557139/sovkhoz
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