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 :الممخص
 وانعكاساتياالقضايا الدولية  واىـ ،البمغارية–االمريكية العالقات البحث ىذا في نوضح اف نحاوؿ      

 لذلؾ ييدؼ ىذا، البمديف بيف توتر العالقات زيادة في سببا كانت ،والتيتمؾ العالقة  عمى طبيعة
جوف وفاة الرئيس االمريكي  منذ،3999 - 3991السنوات خالؿ العالقات وتحميؿ تتبع الى البحث
وما ولدتو مف ردود الفعؿ البمغاري تجاه المفوضية ، وما مواجيتو تمؾ العالقة مف عدة مشاكؿ كينيدي

 مف محاكمة العميؿ االمريكي جورجيؼ اً ابتداء، اعتداءاتعدة األمريكية في صوفيا وتعرضيا الى 
تحدة عسكريًا، والتدخؿ االمريكي في ، تدخمت بمجيكا والواليات الم3991، وكذلؾ عاـ 3991عاـ

، وطيمة ىذه السنوات فشممت بمغاريا مف الحصوؿ عمى امتياز الدولة االولى بالرعاية 3991فيتناـ عاـ 
كاف  طورا في العالقات بيف البمديف اذ، ت3999التجارية مف الواليات المتحدة، رغـ كؿ ىذا شيد عاـ 

 ي بينيـ الى سفارة .مف نتائجو رفع مستوى التمثيؿ الدبموماس
 .(الكونغو، فيتنام، العالقات، مفوضية ،بمغاريا ،الواليات المتحدة االمريكية) المفتاحية: الكممات

US-Bulgarian Relations (1963-1966) 

Mohammed abbod mhawish 

Dhi Qar Governorate Education Directorate 

Abstract: 

   We try to clarify in this research the US-Bulgarian relations, the most 

important international issues and their implications for the nature of that 

relationship, which was the cause of increasing tension between the two 

countries, so this research aims to track and analyze the relations during the 

years 1963 - 1966, since the death of US President John F. Kennedy, And the 

many problems that this relationship faced and the Bulgarian reactions it 

generated towards the American commission in Sofia and subjected it to 

several attacks, starting with the trial of the American agent Georgiev in 

1963, as well as in 1964, Belgium and the United States intervened militarily, 

and the American intervention in Vietnam in 1965, and throughout this The 

years failed Bulgaria to obtain the privilege of first state commercial 

sponsorship from the United States, despite all this in 1966, witnessed a 

development in relations between the two countries, as one of the results of 

raising the level of diplomatic representation between them to an embassy.                                            
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 مقدمةال
طويمة مف الزمف فقد  لمدة، و 3911العالقات األمريكية البمغارية انقطعت منذ اف      

تطورات بشكؿ سمبي، وأصبحوا فيما بعد مشاركيف في مواجية يما شيدت العالقة بين
عالمية جديدة الحرب الباردة، فكانت العالقات األمريكية البمغارية متوترة لمغاية، وىذا 

، فكانت السمطات لتي تستند إلى أسس مالية وسياسيةكاف يرتبط بعدد مف المطالبات ا
األمريكية تنظر إلى بمغاريا عمى أنيا حمقة ضعيفة في النظاـ االشتراكي، لكف التغييرات 
في السياسة الخارجية لبمغاريا، مثؿ بقية دوؿ أوروبا الشرقية، فتحت فرصاً كبيرة 

عادةلمواليات المتحدة تعزيز نفوذىـ في المنطقة،   .3919عالقات في عمـ ال وا 
في ستينيات القرف العشريف وصمت العالقات بيف الواليات المتحدة األمريكية و       

يمت يتيا خالؿ الحرب الباردة، فقد اتوبمغاريا إلى أعمى نقطة في المواجية منذ بدا
الحكومة البمغارية في محاوالت متتالية لالعتداء عمى المفوضية األمريكية في صوفيا 

ي كاف يعتبر جزءًا ىامًا مف سياسة التعصب واالزدراء والكراىية تجاه كؿ شيء والذ
ي في بمغاريا أمريكي في ذلؾ الوقت، وكاف مف المفترض أف يكوف التمثيؿ األمريك

، ومع ذلؾ ، فاف التحوؿ في السياسة الخارجية السوفيتية في معزواًل وغير مقبوؿ
ر تعطش الحكومة البمغارية لممواجية مف منتصؼ الستينيات سرعاف ما أدى إلى تغيي

 خالؿ اتخاذ مسار نحو الدؼء والمصالحة الثنائية بينيما.
لـ تستمر العالقات الى االستقرار بسبب تعرض الممثمية االمريكية في صوفيا الى      

عدة اعتداءات مف قبؿ تظاىرات بمغارية اعتراض عمى سياسة االمريكية خالؿ 
التطورات اإليجابية في العالقات األمريكية البمغارية في أواخر  الستينيات، ولكف أدت

بشكوكيما  االستينيات إلى البدا بمرحمة التقارب، وعمى الرغـ مف أف كال البمديف احتفظ
المتبادلة، ومع ذلؾ اتخذت السياسة الخارجية البمغارية خطوة عمالقة نحو إقامة ودية 

 سفارة. الى مفوضية مف التمثيؿ ورفع عالقاتال تطور 3999العالقات الثنائية، عاـ 
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 –العالقات االمريكية قسـ البحث الى ثالث محاور ، تطرؽ المبحث االوؿ الى     
"عميؿ  ال سيما محاكمة إيفاف آسيف خريستوؼ جورجيؼ 3691-3691البمغارية 
واثرىا عمى العالقات بيف الدولتيف ، وكذلؾ التظاىرات ضد البعثة  3991امريكي" 

اثر القضايا  . في حيف تطرؽ المحور الثاني الى االمريكية وردود الفعؿ االمريكي
احداث  وكاف منيا،  3691-3691البمغارية  –الخارجية عمى العالقات األمريكية 

عف موقؼ بمغاريا مف ، فضال 3991ريكية في صوفيا الكونغو والتعرض لمسفارة االم
تطور العالقات اما المحور الثالث فقد بيف ،  3991التدخؿ األمريكي في فيتناـ  

 3699البمغارية ورفع التمثيل من مفوضية الى سفارة عام  -االمريكية 
 3691-3691البمغارية  –العالقات االمريكية المحور االول : 

  جورجيف "عميل امريكي" واثرها عمى محاكمة إيفان آسين خريستوف
 3691العالقات االمركية البمغارية عام 

تشيد لـ ، 3991وحتى عاـ  3919عاـ  البمغارية األمريكية العالقات بدأ منذ     
، اال 3919وتـ استئنافيا مف جديد  3911فقد انقطعت تمؾ العالقات عاـ   استقرارا

، اذ انعكس الصراع االيديولوجي بيف 3999انيا عادت مف جديد الى التوتر حتى عاـ 
المعسكر الرأسمالي واالشتراكي عمى طبيعية تمؾ العالقة، اذ كاف التعرض لممفوضية 

ة والمشاكؿ الدولية وكذلؾ االمور الداخمية االمريكية في صوفيا مع اوج الحرب البارد
 كما في حالة اكتشاؼ دبموماسي بمغاري يعمؿ لصالح المخابرات األمريكية .

تـ  الستينيات إذتـ تحقيؽ أوؿ نجاحات كبيرة في عمؿ المخابرات البمغارية في      
مو ، وكاف اس3991الكشؼ عف أشير عمالء المخابرات األجنبية في بمغاريا في عاـ 

الذي تعاوف مع المخابرات  (3)(Ivan Asin Georgiev) إيفاف آسيف جورجيؼ
 . (2)األمريكية لمدة ثماني سنوات

، وصؿ البمغاري جورجيؼ إلى الواليات المتحدة ممثؿ بمغاريا 3919ففي عاـ        
اذ ليس  الجديد لدى األمـ المتحدة ال يشبو الدبموماسي النموذجي مف الكتمة الشرقية،

لديو مشكمة في التواصؿ مع زمالئو في البمداف الرأسمالية، يرتدي مالبس مثؿ الفرنسي 
ويتحدث اإلنجميزية مثؿ األمريكييف، يأتي جورجيؼ مف أكثر البمداف الشيوعية والءًا 
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لموسكو، لكف لديو طموحات ليكوف األميف العاـ القادـ لألمـ المتحدة، حتى اتضح أنو 
 .(1)مالء وكالة المخابرات المركزية خالؿ الحرب الباردةكاف أحد أغمى ع

، طور جورجييؼ حياتو المينية في المخابرات األمريكية دوف أف 3993حتى عاـ      
يشؾ فيو أحد في صوفيا، لكف تصرفًا طائشًا مف قبؿ دبموماسي أمريكي تسبب في 

زعيـ اتحاد ، أبحرت السفينة التي كاف عمى متنيا 3993اكتشافو، ففي عاـ 
( ورئيس Nikita Khrushchevالجميوريات االشتراكية السوفيتية نيكيتا خروتشوؼ)

( وزعماء األحزاب الشيوعية األخرى Todor Jeffkovوزراء بمغاريا تودور جيفكوؼ)
يسافروف إلى الواليات المتحدة لحضور اجتماع لألمـ المتحدة، فوصمت إشارة مف 

وث تسرب لمعمومات سرية ميمة مف البعثة البمغارية الى المخابرات السوفيتية تفيد بحد
األمـ المتحدة حوؿ أىداؼ ونوايا السياسة السوفيتية، مفادىا أنو "مف بيف الموظفيف 

 .(1)أنو عمياًل لوكالة المخابرات المركزية" المدنييف المرافقيف ىناؾ مسؤوؿ بمغاري،
ة في ذلؾ الوقت، وكاف جورجيؼ رغـ انو كاف كؿ فرد في المجموعة تحت المراقب     

 9ممثؿ بمغاريا لدى األمـ المتحدة، وحقيقتو المثيرة لالىتماـ مف سيرتو الذاتية، كاف في 
أمينًا عامًا لوزارة الداخمية، وربما بسبب ىذا ال يمكف ألحد أف يفترض أف  3911أيموؿ 

ت الشبيات رجاًل مثؿ جورجيؼ ىو عميؿ لوكالة المخابرات المركزية، رغـ ىذا ركز 
عمى نائب رئيس البعثة البمغارية جورجييؼ، وتـ تعقبو لما يقرب عاميف، وفي أيار 

اعترض قسـ المراقبة الخارجية بأمف الدولة رسالة إلى جورجيؼ كتبيا موظؼ  3992
 .(1)في وكالة المخابرات المركزية يعمؿ متخفيًا في مفوضية الواليات المتحدة في صوفي

، غادر السكرتير الثاني لمسفارة األمريكية في صوفيا  توماس 3992أيار  39في      
( مبنى المفوضية وتوجو إلى غرفة الياتؼ في Thomas Blackshireبالكشاير)

( رسالة إلى صندوؽ بريد خارجي، والذي يخضع بالفعؿ 31شارع ليفسكي، اذ أرسؿ )
أحد ىذه  ورجييؼلمتدقيؽ مف قبؿ سمطات البمغارية، وفي غضوف ساعة واحدة تمقى ج

( تابع العمالء كؿ تحركات جورجيؼ، George Duvalالرسائؿ باسـ جورج دوفاؿ)
 وفي شير آب وعندما ذىب إلى البحر، دخؿ عمالء المخابرات الشيوعية منزلو أخيرًا،

( الذي ال يباع في بمغاريا ومف المفارقات، أنو وجدوا راديو أمريكي ضخـ )ىامرلوند
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بمجرد تشغيؿ الراديو ظيرت صورة باألشعة كانت تتدفؽ مف مركز استخبارات وكالة 
المخابرات المركزية في أثينا إلى جورجييؼ ومنيا سؤاؿ "تحية طيبة، يرجى التعرؼ 

ما ىي النتائج الصيني( عمى سياسة قيادة بمدؾ، وأيضًا  -عمى تأثير النزاع )الروسي
ونأمؿ  المحتممة لتخفيؼ حدة التوتر بيف الشرؽ والغرب عمى األوضاع الداخمية لمبالد،

 . (9)" أف نراكـ قريباً 
، تمت دعوة جورجيؼ إلى اجتماع 3991وبعد عدة أسابيع في ايموؿ      

"، تـ KGB( في موسكو، وبالتعاوف مع االستخبارات السوفيتية "Comeconالكوميكوف)
وبدأ  اعتقاؿ جورجيؼ في فندؽ ميتروبوؿ في موسكو، مف قبؿ أمف الدولة البمغارية،

المحقؽ البمغاري )إيفاف أوكسبدسكي( التحقيؽ عمى متف الطائرة المغادرة الى صوفيا، 
 .(7)باالعتراؼ بالعمؿ لدى وكالة المخابرات المركزية تحت االسـ )جورج دوفاؿ(

، قرر المكتب السياسي لمجنة المركزية لمحزب 3991تشريف الثاني  8وفي      
( ، وبعد إحضار CIAالشيوعي البمغاري فضح إيفاف آسيف جورجييؼ كجاسوس لػ)

، انطمقت حممة إعالمية ضخمة 3991تشريف الثاني  9جورجييؼ إلى بمغاريا، في 
لمتشيير ، ولدى أجيزة أمف الدولة أدلة مادية وأخرى ال جداؿ فييا عمى نشاطو 
التجسسي، وفي أوؿ استجواب اعترؼ جورجييؼ بالذنب ووضح تفاصيؿ إضافية حوؿ 

 . (8)أنشطتو اإلجرامية
( Angel Sulakovوزير الداخمية البمغاري أنجيؿ سوالكوؼ) وىذا ما أشار اليو     

ليكوف وزير  في مذكراتو أف وكالة المخابرات المركزية األمريكية أعدت جورجييؼ
خارجية بمغاريا، وىو قد وضع بنفسو خططًا ليصبح أمينًا عامًا لألمـ المتحدة في ظؿ 

اعتمدت وكالة المخابرات المركزية األمريكية كثيرًا عمى جورجيؼ  ظروؼ مناسبة، فيما
 .  (9)ولـ تدخر أي نفقات عميو"

كانوف  22يومًا، وفي  (11وانو تـ إجراء التحقيؽ بأسرع طريقة ممكنة في حوالي )     
تحت  ، بدا اإلعالـ البمغاري الترويج ضد الواليات المتحدة األمريكية3991األوؿ 

عنواف اليقظة الثورية واجب كؿ وطني، ذكرت الصحؼ في صفحتيا األولى: "ُنشرت 
اليوـ الئحة االتياـ ضد جورجيؼ، بالسقوط المشيف لخائف عديـ الضمير وخائف لشعبو 
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ضع نفسو في خدمة المخابرات األمريكية "، ومف خالؿ التحقيؽ اتضح ووطنو، الذي و 
 - 3919اف جورجييؼ تـ تجنيده  عندما عمؿ كدبموماسي في فرنسا، في المدة مف 

، وتـ تقديـ العديد مف البيانات حوؿ كيفية تحولو إلى عميؿ لوكالة المخابرات 3911
التياـ، فقد ثبت بشكؿ قاطع في نيويورؾ وبحسب الئحة ا 3919وفي عاـ  المركزية،

أنو استخدـ خطابات سرية وأصفار وصور شعاعية حتى اعتقالو، حصؿ عمى حوالي 
 .(31)ووقع إيصاالت بالماؿ باسمو المستعار" ( دوالر،211,111)

رئيس البعثة الدائمة لجميورية بمغاريا الشعبية لدى األمـ المتحدة،  كاف جورجييؼ      
وفي االتيامات لممدعي العاـ أسس جورجييؼ غرفة خاصة لتجسس عمى المكالمات 

، في نفس العاـ أبمغ 3919الياتفية في السفارة البمغارية في واشنطف في كانوف األوؿ 
 فيتية أجبرت عمى مغادرتيا القاعدة،عف قاعدة بحرية في ألبانيا وأف الغواصات السو 

وبعد ذلؾ بقميؿ، أبمغ األمريكاف عف تمزؽ العالقات بيف االتحاد السوفيتي وجميورية 
 .(33)الصيف الشعبية

( عامًا مذنب في ثالث 19لذلؾ وجد سبعة قضاة أف المدعى عميو البالغ مف العمر)
لمدة سبع سنوات وأعماؿ تيـ بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية األمريكية 

"ضارة بمصالح البالد" ومصالح الدوؿ الشيوعية المتحالفة، بما في ذلؾ نقؿ أسرار 
ساءة استخداـ منصبو في البعثة البمغارية لدى األمـ المتحدة مف  - 3919الدولة وا 

3993(32). 
وبحسب ما ورد قاؿ جورجيؼ لممحكمة "لقد وضعت نفسي طواعية في خدمة     

األمريكية"، وصؼ األنشطة وقالت الوكالة البمغارية إف جورجيؼ أعطى  المخابرات
المحكمة وصفًا مفصاًل ألنشطتو التي تضمنت إعطاء وكالة المخابرات المركزية أسرارًا 

عمؿ سرًا في الواليات المتحدة مف منصبو في نيويورؾ و سياسية واقتصادية وعسكرية،
قبؿ حوالي ثالثة أشير، واستخدـ االسـ لمدة خمس سنوات وفي أوروبا حتى اعتقالو 
، حكـ 3991كانوف األوؿ  13. وفي (31)الرمزي "جورج دوفاؿ" لػ "أنشطتو التجسسية"

عمى جورجيؼ باإلعداـ دوف حؽ االستئناؼ ومع ذلؾ، اعدـ جورجييؼ بالرصاص في 
 .(31)في صوفيا 3991كانوف الثاني  1
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( مدير وكالة المخابرات Alan Dallasآالف داالس) وتأكيد لما سبؽ، فقد أشار    
المركزية في ذلؾ الوقت في كتابو "فف الذكاء" انو أولى اىتمامًا خاصًا لجورجيؼ، 

ويقارنو  وأشار إلى أنو كاف وكيميـ وأنو جمع ونقؿ المعمومات السياسية بشكؿ أساسي،
ت ضابط مخابرا (Oleg Penkovskyأوليج بينكوفسكي)داالس ويضعو عمميًا بجانب 

بػ)فرساف  كاًل منيما ويسمي داالس سوفييتي كبير وعميؿ وكالة المخابرات المركزية،
 .(31)العباءة والخنجر(

 تظاهرات ضد البعثة األمريكية في صوفيا 
ومف أسباب التوتر بيف بمغاريا والواليات المتحدة محاكمة الدبموماسي البمغاري إيفاف 

المخابرات البمغارية بالمشاركة في تجسس  اتيمتو أسيف جورجييؼ بتيمة التجسس، إذ
نيابة عف وكالة المخابرات المركزية، وتـ تنظيـ تظاىرة عمى اثر المحاكمة مف قبؿ 
الحزب الشيوعي في مدف مختمفة إلدانة الخائف، اذ في اليوـ الثاني مف المحاكمة قاـ 

لحجارة وكتؿ حشد بمياجمة المفوضية األمريكية في صوفيا، ألقى مئات مف البمغار ا
الفحـ عمى مبنى مفوضية الواليات المتحدة في صوفيا، مما أدى إلى تحطيـ كؿ النوافذ 

 . (39)في الطوابؽ الثالثة األولى
( االؼ متظاىر بقمب أربع 1111كما قاـ المتظاىروف الذيف يزيد عددىـ عف)     

ولقد رفعوا الفتات تدعو إلى "الموت  سيارات أمريكية خارج مقر المفوضية قبؿ تفريقيـ،
لمخونة اإلمبريالييف"، وتركت السيارات مقموبة عندما تفجرت المظاىرة، فيما أشار 
القنصؿ األمريكي في صوفيا أثناء اتصاؿ ىاتفي مع صحفييف في فيينا، كاف ظيور 
المتظاىريف مع محاكمة دبموماسي بمغاري، لـ يصب أحد بأذى بعد إف استمرت 

دقيقة، ويبدو أف البمغار كانوا يتظاىروف ضد الواليات  31رة لمدة ساعة والتظاى
المتحدة المشاركة في قضية دبموماسي بمغاري سابؽ رفيع المستوى يحاكـ في صوفيا 

دخمت المحاكمة في يوميا  بتيمة التجسس ضد بالده لصالح الواليات المتحدة، وعندما
ـ يحاوؿ دخوؿ المبنى، ولكف تـ تحطيـ العديد الثاني، أشار القنصؿ األمريكي إف أحدا ل

مف النوافذ، بما في ذلؾ نافذة عرض واحدة تحتوي عمى صور عف الحياة في الواليات 
إف ة كانت منظمة بشكؿ جيد، كما بيف المتحدة، وقاؿ القنصؿ في رأيو إف المظاىر 
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المسؤوؿ  السيارات المقموبة تعرضت ألضرار بالغة، في وقت كانت الوزير األمريكي
(في إجازة في واشنطف عندما بدأت Eugenie Anderson)أوجيني أندرسوفالمفوضية 
 .(37)التظاىرات

 موقف الواليات المتحدة من الهجمات عمى المفوضية األمريكية في صوفيا 
في صوفيا، انو تـ تصوير الواليات المتحدة  أندرسوف فيما أشار السفير األمريكي       

عمى أنيا عدو بمغاريا وكقوة إمبريالية شريرة، وذكرت أف ىذا يشير إلى أكثر مف مجرد 
 رد فعؿ عمى محاكمة الجاسوس جورجيؼ، وأننا كنا نحقؽ الكثير مف التقدـ في بمغاريا،

االمريكي  ، خصوصا عمى اغتياؿ الرئيس3991فموقؼ الشعب البمغاري خالؿ عاـ 
تشريف الثاني، قبؿ شير مف اقتحاـ  22( في John Kennedyجوف كينيدي)

المفوضية، فقد أوضح لي وأنا متأكدة مف العمؽ وشدة مشاعر البمغار تجاه الواليات 
المتحدة، ومتأكدة خالؿ ذلؾ الوقت أف البمغار شعروا حقا بأنيـ ودودوف جدًا لمواليات 

مزيد مف االتصاؿ معنا، كؿ ىؤالء باستثناء الشيوعييف المتحدة وكانوا يرغبوف في ال
 .(38)المتشدديف، لكني لـ أدرؾ حتى وفاة كينيدي

فكاف لدينا نافذتاف كبيرتاف لمعرض في المفوضية مطمة عمى احد الشوارع الرئيسية      
في صوفيا، نوافذ زجاجية وقد قدمت أفضؿ ما لدينا وسيمة لمتواصؿ مع الشعب 

خدمنا ىذه النوافذ لمعرض صور األحداث اإلخبارية األمريكية، وتصوير البمغاري، است
الحياة األمريكية والشخصيات األمريكية والقادة، أي شيء حدث في الواليات المتحدة 

والتطورات العممية والثقافية  يستحؽ النشر، وأشياء كثيرة أخرى كانت تيـ البمغار
 . (39)الصور في نوافذنافكاف لدينا باستمرار معارض  والتعميمية،

وأعتقد أف الحكومة البمغارية كانت محبطة ألنني رفضت إزالة الصور، لذلؾ قاموا     
بتحطيـ ىذه النوافذ، عندما سمحوا ليؤالء المتظاىريف بالقياـ بذلؾ ... كؿ مف عاش في 

أف الدولة الشيوعية يعرؼ أنو ال يمكف أف يكوف ىناؾ أي نوع مف المظاىرة ، وال يمكف 
يكوف ىناؾ موكب مف أي نوع ، وال يمكف أف يكوف ىناؾ أي نوع مف التجمعات بدوف 
إذف وموافقة السمطات، وفي ىذه الحالة كاف األمر واضحًا تمامًا، في الواقع حصمنا 
الحقًا عمى قصة كيؼ تـ تنظيـ ذلؾ مف قبؿ الحزب الشيوعي، قاموا بتجنيد عدد معيف 
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 خاص مف بعض النقابات، فيما أشارت السفيرة إلىمف الطالب وعدد معيف مف األش
أنيا عادت إلى واشنطف أواًل لمناقشة ىذا مع وزارة الخارجية حوؿ رد الفعؿ ازاء ذلؾ ، 
وأردت أيضًا أف يعرؼ البمغار بانيا قادمة مف واشنطف، وبينت أف ىذا لـ يكف مجرد رد 

نوافذ السفارة ، وكانت  فعؿ عمى محاكمة جورجيؼ، لكنيا كانت عمى  محاولة إلغالؽ
أيضًا رسالة قوية جدًا إلى الشعب البمغاري أال يقترب أكثر مف الالـز مف األمريكييف، 
وأف ال يكوف ودودًا مع األمريكييف، وأف يذكر البمغار بأف األمريكييف ىـ العدو وأنيـ 

ف الناس أشخاصًا خطريف فيما يتعمؽ بالبمغار، بالطبع كانوا ناجحيف لمغاية في ذلؾ أل
كانوا يخشوف عمى الفور االقتراب مف المفوضية أو أف يكوف ليـ أي عالقة بنا، 

 .(21)واحتجت المفوضية عمى الفور عمى عدـ حماية الشرطة لوزارة الخارجية البمغارية
 احتجاج عمى الهجوم عمى مقر المفوضية األمريكية في صوفيا 

( Richard H. Davisريتشارد ىػ. ديفيس)، احتج 3991كانوف األوؿ  27وفي     
مساعد وزير الخارجية لمشؤوف األوروبية عمى اليجوـ البمغاري عمى المفوضية 

( Lubomir Popov)بوبوؼ لوبوميراألمريكية في صوفيا أثناء لقاءه السفير البمغاري 
 .(23)في الواليات المتحدة األمريكية

مف  :"إنو يتخيؿ أف الوزير بوبوؼ يعرؼ سواء عندما افتتح ديفيس المحادثة قائالً       
مصادره الخاصة أو مف الراديو...وواصؿ ديفيس قولو إنو كاف يتمقى تعميمات 
لالحتجاج بشدة عمى ىجـو الغوغاء عمى مفوضيتنا في صوفيا والفشؿ في توفير حماية 

نتوقع إما ونحف نحمؿ الحكومة البمغارية المسؤولية الكاممة و  فورية وكافية مف الشرطة،
استعادة أو تعويض عف الممتمكات المتضررة سواء الحكومية أو الممموكة لمقطاع 
الخاص، وذكر أنو فوجئ أيضًا بالتأخير في رفع تعزيزات الميميشيات، خاصة أنو كاف 

 .(22)يفيـ أف الميميشيا عند مدخؿ المفوضية لدييا ىاتؼ تحت تصرفيا" 
تتخذ السمطات البمغارية إجراءات فورية وفعالة  وقاؿ ديفيس باستمرار توقعيـ أف     

لضماف سالمة أرواح الموظفيف األمريكييف الرسمييف وأمف الممتمكات األمريكية، وكاف 
ىناؾ تأخير لمدة ست ساعات تقريبًا في ترتيب موعد برؤية مسؤوؿ مناسب في وزارة 

تو في أسرع وقت ونتوقع أف ينقؿ الوزير بوبوؼ ىذا االحتجاج إلى حكوم الخارجية،
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ممكف، كما ذكر ديفيس الوزير بوبوؼ بمذكرة التفاىـ بشأف استئناؼ العالقات 
، وقراءة جزء  بوبوؼ الدكتور فوتوؼالبمغاري الدبموماسية الموقعة مف قبؿ سمؼ الوزير 

مف ىذه المذكرة:"... يتمتع موظفو البعثات الدبموماسية لكؿ بمد مف مواطني الدولة 
المرسمة في إقميـ الدولة األخرى باالمتيازات والحصانات المستمدة مف القانوف الدولي 

 .(21)المعترؼ بو عمومًا"
ثار ضارة عمى وخمص ديفيس إلى القوؿ إف مثؿ ىذه الحوادث لف يكوف ليا سوى آ     

العالقات األمريكية البمغارية، ورد بوبوؼ قائاًل إنو تـ إبالغو بأف المظاىرة كانت عفوية 
وتمت السيطرة عمييا بمجرد عمـ السمطات البمغارية بيا، وقاؿ إف الحادث كاف مؤسفًا 

إلى األماـ، عندما وصؼ المظاىرة مرة  العالقاتوأف لديو رغبة في الحفاظ عمى تقدـ 
ى بأنيا تمقائية، فيما ذكره ديفيس بأنو لـ يستخدـ أي صفة لتعديؿ كممة مظاىرة، أخر 

وخمص بوبوؼ عمى ما يبدو كاف حريصًا جدًا عمى ترؾ الموضوع، قائاًل إنو سينقؿ 
احتجاجنا عمى الفور إلى حكومتو قبؿ المغادرة، وفعاًل نقؿ االحتجاج شفويًا عمى 

 .21))3991نوف األوؿ كا 28الحادث إلى وزير الخارجية في 
صدرت برقية مف ، كانوف الثاني 9ولكف لـ ينتيي األمر عند ىذا الحد، ففي       

أنيا اتصمت  المفوضية األمريكية في بمغاريا إلى وزارة الخارجية، أشارت فييا أندرسوف
كانوف  9(الساعة الخامسة مف مساء Ivan Bashevبوزير الخارجية إيفاف باشيؼ)

كانوف  27الثاني، وقدمت بعض اآلراء وردود الفعؿ األمريكية تجاه اليجـو البمغاري في 
)انو في اليـو الثاني مف محاكمة إيفاف أسيف جورجييؼ(، لـ تكف مظاىرة  3991األوؿ 

عمى العالقات  عفوية، مشيرة إلى العواقب الضارة الحتمية التي نتج عنيا اليجوـ بالفعؿ
البمغارية األمريكية، مضيفة أف ىذا اليجوـ أضعؼ ثقتيا بالنوايا البمغارية المستقبمية، 
كما شددت عمى أف اليجوـ كاف ضارًا باىتماـ بمغاريا المعمف عنيا بزيادة التجارة 
والسياحة مع الواليات المتحدة نظرًا لمضرر الذي لحؽ بالشعب األمريكي وحسف 

وكذلؾ الغضب الذي  أثيرت في أذىاف المسؤوليف في الحكومة األمريكية،الشكوؾ التي 
 .(21)تشعر بو الصحافة األمريكية والرأي العاـ
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ترفض بشكؿ قاطع المطمب البمغاري بأف تغمؽ المفوضية  ثـ ذكرت إف حكومتو    
 نوافذىا، مضيفة أف الواليات المتحدة تعتبر ىذا ىجومًا عمى حرمة المفوضية وتناقضيا

،وكررت أف ىذا الطمب غير مقبوؿ عمى اإلطالؽ وساىـ فقط (29)المباشر التفاقية فيينا
 .(27)في تدىور العالقات التي تضررت بالفعؿ

أخيرًا، اقترحت اندرسوف أنو إذا رغبت الحكومة البمغارية في محاولة استعادة      
القتراحات بعض مف حسف نواياىا المفقودة، فيجب عمى البمغار أف يقدموا بعض ا

نيا سعيدة بمقابمة باشيؼ في  البناءة البديمة التي قد تساعد في تحسيف العالقات، وا 
غضوف أياـ قميمة لمناقشة مثؿ ىذه االقتراحات البناءة وكررت بانيا ال تستطيع قبوؿ 

 .(28)طمب إغالؽ النوافذ
ظاىرة كانوف األوؿ كاف م 27اذ رد باشيؼ بتكرار مزاعمو السابقة بأف ىجوـ      

"عفوية " واف الحكومة البمغارية ال يمكف تسيطر عمييا، بينما لـ يشر باشيؼ بالتحديد 
إلى جورجييؼ، فقد ذكر اليجوـ كرد فعؿ شعبي عمى المحاكمة )التي فييا قدـ االدعاء 

 . (29)أدلة تيدؼ إلى تورط السكرتير الثاني لممفوضية في التجسس مع جورجييؼ(
( عف NBC-TVلخارجية البمغاري عمى عرض فيمـ في )فيما اعترض وزير ا     

أنشطتي في بمغاريا والذي قاؿ إف الحكومة البمغارية تعتبره مسيئ، ويموـ حكومة 
الواليات المتحدة عمى السماح بعرض الفيمـ اعتبره انتقاصًا لبمغاريا ليتـ عرضو في 

إلى أنو ما لـ نستسمـ إلى موضوع النوافذ، وأشار ضمنيًا  الواليات المتحدة، ثـ عاد
( قد يؤدي إلى مظاىرة (NBC-TVلممطالبة بإخبار الشعب البمغاري عف فيمـ مييف لػ

بشكؿ قاطع أي مسؤولية عف الفيمـ، مؤكدة أف فيما رفضت اندرسون"عفوية" أخرى، 
 .(11)صناعة االفالـحكومة الواليات المتحدة ليس ليا سيطرة عمى 

مؽ بالنوافذ موضحًا أنو ما زاؿ ممتـز بموعد إغالقيا، وكرر باشيؼ مطالبو فيما يتع    
أجابت اندرسوف أنيا ال تستطيع قبوؿ ىذا الطمب ولكنيا عمى استعداد لمقائو مرة أخرى 
في غضوف أياـ قميمة لمناقشة مقترحات بديمة ذات طبيعة بناءة، وقد استغرقت المحادثة 

جانب اندرسوف ، في مرحمة  ساعة واحدة وأجريت في سياؽ خطير وىادئ ال يميف مف
ما أثناء المحادثة عندما قاؿ باشيؼ أنو سيبمغ حكومتو بمالحظاتي، وكاف لدي انطباع 
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بأنو عمى وشؾ التراجع عف طمبو، ومع ذلؾ، كرر في وقت الحؽ طمبو مرة أخرى 
 .(13)بنفس المصطمحات السابقة

باشيؼ والحكومة البمغارية وقد بينت اندرسوف أف الحساسية الشديدة التي أظيرىا      
بشأف الدعاية غير المواتية في الواليات المتحدة قد تكوف عاماًل مقيدًا في المظاىرات 
األخرى ضد النوافذ، لـ يذكر باشيؼ أي حاالت لالستخداـ غير السميـ لمنوافذ، فقط 

(وما NBC-TVالتبرير المعطى لطمب اإلغالؽ يتعمؽ بمواقؼ إضافية مثؿ فيمـ )
 .(12)رد الفعؿ الشعبي البمغاري ضد الواليات المتحدةيسمى 
جورجييؼ، فعؿ  وفي تطورات العالقات، طرا تغيير بعد بضعة أشير مف إعداـ      

السفير أندرسوف شيئًا غير مسبوؽ لدبموماسي أمريكي خمؼ الستار الحديدي، التي 
ف س بب ىذه البادرة تمقت دعوة لمخاطبة الشعب البمغاري عبر التمفزيوف الحكومي، وا 

غير المسبوقة مف قبؿ الحكومة الشيوعية ىو بالتحديد التعبير عف "حسف النية" تجاه 
( 1اذ قاؿ السفير أندرسوف في خطابو الذي استمر ) األمريكييف بعد إعداـ جورجيؼ،

دقائؽ " أخاطبكـ برسالة سالـ وأحييكـ بالنيابة عف الرئيس جونسوف، اليوـ نحتفؿ 
جميع األشخاص الذيف مثمنا يريدوف العيش في عالـ خاٍؿ مف الحروب"، بالحرية ونينئ 

فكاف ظيور أندرسوف عمى قناة )بي إف تي( البمغارية جعميا أشير دبموماسية في بمغاريا 
 .(11)في تمؾ السنوات

، قدمت وزارة الخارجية األمريكية تعميمات لممفوضية في 3991شباط  1وفي      
صوفيا إلجراء مناقشات مع وزير الخارجية البمغاري حوؿ قضايا الترخيص، وفعال 

شباط، أبمغت أندرسوف باشيؼ أف المفوضية أوصت باتخاذ إجراءات مواتية 31يـو
شباط، اف وزارة التجارة ستصدر  32بشأف تراخيص تصدير القطف، وىذا ما تحقؽ في 

تراخيص لبمغاريا وأف وزارة الخارجية ستتخمى عف دورىا االستشاري في ىذه العممية ما 
شباط، حددت الرغبات البمغارية  31لـ تر المفوضية أسباب استمرارىا، لكف في 

، جاء الرد 3991شباط  39لمعارض أمريكية محددة في معرض صوفيا التجاري، وفي 
زارة الخارجية إلى المفوضية في بمغاريا حوؿ تطورات العالقات التجارية سوؼ مف و 

 : (11)تكوف بتطور العالقات السياسية، وفؽ االتي
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توافؽ الوزارة عمى وجية نظرؾ بأف الواليات المتحدة يجب أف تستمر في  -3
إعطاء بمغاريا دلياًل عمى أنيا تأخذ نظرة عامة عمى المعامالت مع بمغاريا وأف 

رارات الواليات المتحدة بشأف المعامالت التجارية ستتأثر بالعالقات العامة بيف ق
 الواليات المتحدة وبمغاريا.

في ضوء جميع العوامؿ تعتقد الوزارة أنو يجب تمكيف وزارة التجارة إلعالـ  -2
( أعاله، 3التاجر األمريكي بأنو قد يواصؿ بيع القمح، ولكف وفقًا لمنقطة )

عمى أنو يجوز ذكر ىذه المعاممة لمسؤوؿ بمغاري مناسب)وليس وتوافؽ اإلدارة 
بالضرورة وزير الخارجية( بطريقة مماثمة لتمؾ التي ناقشت فييا معاممة القطف 
مع وزير الخارجية، وطمب أف يتـ ذلؾ في أقرب فرصة ممكنة وأف تستجيب 

توقيع توصيتؾ، توقع أنو إذا كاف العقد يمنح مساحة أمريكية ، فإنو يرغب في 
 بموفديؼ كما ىو متوقع  السماح ببيع القمح.

ترغب وزارة الزراعة األمريكية الموافقة عمى ىذه الصفقة قريبًا لممساعدة في  -1
التخمص مف مخزوف التبغ الكبير الفائض والموافقة عمى مدة ثالث سنوات، 
يفضؿ القسـ استخداـ ىذه المعاممة بداًل مف معاممة القمح الختبار الشعور 

بمغاري خالؿ اسبوع أو عشرة أياـ، إذا كاف الوضع دوف تغيير أو أكثر ال
مالئمة في نياية ىذه المدة ، سيكوف مف المرغوب فيو الموافقة عمى ىذه 

 المعاممة.
وستتـ استشارة ، ستواصؿ الدائرة مراجعة إصدار تراخيص تصدير لبمغاريا -1

 سياسي.المفوضية بشأف المعامالت اليامة حسبما يتطمب الوضع ال
في ضوء عدـ رغبة بمغاريا في اتخاذ إجراءات ممموسة لتحسيف العالقات،  -1

ستواصؿ وزارة الخارجية استشارة السفارة قبؿ إصدار تراخيص التصدير وأف 
 تواصؿ وزارة التجارة إجراء مفاوضات حوؿ القمح في حالة تعميؽ.

في  بالوزير أوجيني أندرسوف ، التقى وزير الخارجية باشيؼ3991آب  9وفي      
صوفيا، وكانت ليما وجيات نظر، لقد بدأت بذكر تطورات ومشكالت معينة في 

 العالقات األمريكية البمغارية، غطتيا النقاط الرئيسية التالية:
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 البمغارية  -أواًل: نظرة أندرسون لمعالقات األمريكية
( الوشيكة إلى Vatchkovإف زيارة وزير اإلنتاج الزراعي البمغاري فاتشكوؼ) .3

 الواليات المتحدة مع أربعة مزارعيف يعد تطور مرضي.
تعد المشتريات البمغارية لكميات كبيرة مف السمع الزراعية األمريكية )وخاصة  .2

األعالؼ( عالمة صحية في مجاؿ التجارة، مما يشير إلى أف الواليات المتحدة قادرة 
ًا لبمغاريا، ُأبمغت المفوضية أف بعض عمى تقديـ ىذه السمع بشروط مواتية تمام

 التراخيص اإلضافية معمقة اآلف.
تعد الواليات المتحدة معرضًا موسعًا في بموفديؼ، وتتعاوف مع السمطات البمغارية  .1

 في كؿ خطوة مناسبة مف مراحؿ تطورىا، وتتوقع المشاركة الناجحة.
ت المفوضية مؤخرًا إلى العالقات الثقافية "ذات االتجاىيف"، نقم كخطوة نحو تطوير .1

السمطات البمغارية بعض االقتراحات العممية لممعارض الثقافية البمغارية في الواليات 
 المتحدة والتي يسعدنا أف نساعد في ترتيبيا.

ال تزاؿ بعض المشاكؿ قائمة في عالقاتنا، وأىميا استمرار تدخؿ الميميشيات مع  .1
ع الماضي استجواب أحد رجاؿ زوار المفوضية، وبيذا الخصوص خالؿ األسبو 

رغـ اتفاؽ الجانباف عمى  الميميشيات أستاذًا أمريكيًا عند الباب وىو يسعى لمدخوؿ،
 أف مثؿ ىذا العمؿ يتعارض مع جميع المبادئ الدولية ومع ذلؾ فإنيا مستمرة.

سنكوف ممتنيف لو قامت وزارة الخارجية، باإلسراع في اتخاذ إجراء بشأف المطالبات  .9
دمتيا المفوضية الشير الماضي، لدفع تعويضات عف أضرار لمركباتنا خالؿ التي ق
 كانوف األوؿ عمى المفوضية. 27ىجوـ 

عمى تطبيق شرط الدولة و  الرغبة في رفع القيود التجارية األمريكيةثانيًا: نظرة باشيف)
 األولى بالرعاية عميها(

يَر شيئًا يسعده فيما يتعمؽ فيما يرى باشيؼ، اف الجوىر األساسي ىو أنو لـ       
ولـ يكف ىناؾ أي  بالعالقات األمريكية البمغارية، لـ يعتقد أنيا كانت جيدة لمغاية،

ولسوء الحظ أنو لـ يجد أي أسباب لمقوؿ بأنو  تحسينات عمى اإلطالؽ يمكنو رؤيتيا،
ير يوجد أي أساس طبيعي لتطوير العالقات، ومضى قائاًل: إف الواليات المتحدة ال تظ



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 582 

فيمًا كافيًا لتمكيف حدوث مثؿ ىذا التطور، وأف تنمية العالقات بيف بمدينا يجب أف 
تكوف عمى أساس متبادؿ، اذ لـ تغير الواليات المتحدة موقفيا في المجاؿ االقتصادي، 
وال يوجد أي شيء إيجابي تـ القياـ بو مف جانب الواليات المتحدة، فإنيا تواصؿ التمييز 

وال يمكف اعتبار حقيقة أف بعض تراخيص التصدير قد  عيؽ صادراتنا،ضد سمعنا وىذا ي
تـ تغييرىا عمى أنيا تغيير في الموقؼ مف جانب الواليات المتحدة، ويجب أف تكوف 
التجارة تجارة ذات اتجاىيف، ىذا غير موجود بسبب التدابير التمييزية مف جانب 

 . (11)حسنة مف جانب الواليات المتحدةالواليات المتحدة، لذلؾ ال ترى بمغاريا أي نوايا 
وأشار إلى إف الحكومة البمغارية لـ تغير رغبتيا في تطوير عالقات جيدة مع     

الواليات المتحدة، كما في الماضي مف قبؿ رئيس الوزراء البمغاري ومسؤوليف آخريف، 
قات مع بأف الحكومة البمغارية لدييا الرغبة في تطبيع وتحسيف العال ومرة أخرى كرر

 .(19)الواليات المتحدة ، لكف ال ارى ىذا االستعداد مف جانبيا
وقد أعطى باشيؼ مثاليف لدعـ بيانو، قبؿ فترة وقعنا عمى اتفاقية المطالبات، أعربت 

التجارة، ولكف لـ يتـ فعؿ مف  الواليات المتحدة في ذلؾ الوقت عف استعدادىا لتطوير
تشتري بعض السمع  الخصوص الف بمغاريالـ تتخذ خطوات بيذا  اذ .ىذا االمر

االخيرة لـ تقـ بشراء السمع البمغارية، ولـ تبيع القاطرات الكيربائية لنا،  األمريكية، فيما
وفي حاؿ قررت بيع بعض السمع لنا، فيذا ال يساعد في تحسيف عالقاتنا، بقدر التعامؿ 

عف طريؽ إجراء عمى قدـ المساواة، وال أعرؼ ما إذا كاف يمكف القياـ بذلؾ 
 .(17)تشريعي
ال يمكف قصر العالقات عمى الجانب الثقافية فقط، الشيء الميـ ىو تطوير      

العالقات االقتصادية الطبيعية، ليس مف اجؿ الشراء مف الواليات المتحدة ولكف ألف 
 .(18)ىذا يعني إقامة عالقات طبيعية

وفي غياب التغييرات المناسبة مف جانب الواليات المتحدة تجاه بمغاريا، يبيف أف    
وسيؤثر عمى العالقات، فقد  بعض العناصر في الواليات المتحدة غير الصديقة لبمغاريا

كانت ىناؾ تصريحات في الكونجرس األمريكي موجية إلى ما يسمى الجماعات 
نوايا الحسنة مف جانب الدوائر الحاكمة األمريكية، القومية، لذا ال يوجد ما يكفي مف ال
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وبطبيعة الحاؿ تعد زيارات قادة الرأي العاـ األمريكييف لبمغاريا وزيارة الوزير فاتشكوؼ 
ومجموعتو لمواليات المتحدة مف العوامؿ اإليجابية، لكنيا ليست كافية لتغيير 

 .(19)العالقات
 -ليست سوى جزء مف العالقات الجيدةفيما جاء اكدت اندرسوف، اف التجارة      

العالقات الدبموماسية والثقافية والسياسية ىي أيضًا جزء منيا . ولسوء الحظ خالؿ العاـ 
الماضي كاف ىجوـ كانوف األوؿ عمى مكتبنا جعؿ مف المستحيؿ عمميًا العمؿ عمى 

وما تاله  وأنو إذا لـ يفيـ تأثير ىجوـ كانوف األوؿ عمى المفوضية تحسيف العالقات،
مف دعاية سيئة عمى الرأي العاـ األمريكي، فإنو لـ يفيـ الشعب األمريكي وحكومتنا، 
قمت أنو يجب أف يفيـ أنو ال يمكف أف نعطي بمغاريا مكانة الدولة األولى بالرعاية في 

ألف إجراء الكونغرس مطموب ويجب أف يكوف ىناؾ تحسف عاـ في  الوقت الحاضر،
وؿ بأنيا رات العالقات بيف البمديف في نطاؽ واسع مف الناحية العالقات، وكررت الق

ولكف ربما ييتـ باشيؼ بالتجارة فقط، لكننا ميتموف بجميع  السياسية والثقافية والتجارية،
الجوانب، أود أف أرى تحسنًا في عالقاتنا العامة قبؿ أف أوصي بتنازالت تجارية 

 .(11)خاصة
ساس العالقات بيف الدولتيف ، ويجب أف تكوف عمى لكف باشيؼ يرى التجارة ىي أ     

المزعـو في  قدـ المساواة، قائاًل : إننا لـ نرؽ إلى مستوى وعدنا، فالفشؿ االمريكي
الوفاء بوعود المساعدة في تطوير التجارة ، التي تـ إجراؤىا عندما وقعنا عمى اتفاقية 

مسألة مشتريات الواليات باشيؼ، ثـ تطرؽ إلى  –المطالبات وأثناء محادثات راسؾ 
مف أف الواليات المتحدة تشتري التبغ  المتحدة مف التبغ البمغاري، واشتكى باشيؼ

%(، ولكف التبغ البمغاري ال يزاؿ لديو 32الشرقي مف بعض البمداف بتعريفة)
 %(، وباشيؼ سأؿ أندرسوف أف تفيـ نقطتيف جيدًا: 19تعريفة)
 األساس فقط.التجارة ليست محتوى العالقات بؿ ىي  .3
 ال تطمب بمغاريا أي تنازالت، تريد التجارة كشركاء متساويف.  .2
بتحقيؽ ذلؾ سواء مف خالؿ إجراء تشريعي أو غير ذلؾ،  واكد عمى رغبة بمغاريا     

وىذا يعود إلى حكومة الواليات المتحدة وليس إلى بمغاريا، ال يشعر الشعب البمغاري 
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بالذنب وال يطمب تنازالت مف الواليات المتحدة. فبمغاريا دولة مستقمة ويمكنيا التجارة مع 
ر ما إذا كانت تريد التجارة مع بمغاريا، أي دولة ، واألمر متروؾ لمواليات المتحدة لتقر 

نو يود  فإف بمغاريا مستعدة لتحسيف العالقات مع الواليات المتحدة حتى ذلؾ الحيف، وا 
أف يرى مشاركة الواليات المتحدة في معرض بموفديؼ تساعد عمى تطوير العالقات 

ريا عمى وفيما يخص مطالبات السيارات الخاصة بالمفوضية ، ستعمؿ بمغا التجارية.
فكانت المالحظة اإليجابية الوحيدة في غضب باشيؼ بشأف العالقات  تسريع الدفع،

األمريكية البمغارية ىي رده عمى الطمب المقدـ مف قبؿ السفير االمريكي لمتعجيؿ بدفع 
كانوف األوؿ،  27تعويضات المفوضية عف األضرار التي لحقت بمركباتيا في ىجوـ 

الموضوع "سيتـ تسويتو"، وأنو سيطمب مف السمطات  وقاؿ إنو كما عرفت ، فإف
 .(13)البمغارية المختصة تسريع األمر

-3691البمغارية  –المحور الثاني : اثر القضايا الخارجية عمى العالقات األمريكية 
3691 
  3691احداث الكونغو والتعرض لمسفارة االمريكية في صوفيا  

والنزاعات السياسية، بدأت عمى الفور  مرت جميورية الكونغو بمدة مف االضطرابات
 بشكؿ غير رسمي ، وانتيت3991و 3991بعد استقالؿ الكونغو عف بمجيكا بيف عاـ 

فقد  ،Mobutu Sese Seko)مع دخوؿ البالد تحت حكـ "موبوتو سػيسي سػيكو)
تمثمت األزمة بسمسمة مف الحروب األىمية، وكانت أيضًا نزاع بالوكالة قدـ فيو االتحاد 
السوفيتي والواليات المتحدة إلى انقساـ الحكومة الكونغولية وأدى إلى المواجية ودعميـ 
لمجانبيف المتصارعيف عمى السمطة في الكونغو، حتى تطورت األمور، وظيرت في 

 ات المتأثرة بالماوية والتي أطمقت عمى نفسيا )السيبما(. اذ تولتشماؿ البالد المميشي
فيؿ "جميورية   االخيرة السيطرة عمى مساحة كبيرة مف األراضي وأعمنوا في ستانمي

، 3991تشريف الثاني  21، وفي (12)الكونغو الشعبية" الشيوعية اكتسبت دعمًا سوفيتيًا 
فيؿ إلنقاذ الرىائف المحتجزيف،   ي ستانميتدخمت بمجيكا والواليات المتحدة عسكريًا ف
فيؿ مؤقتًا "كإجراء احترازي" عمى الرغـ مف  وقررت إبقاء طائراتيما وقواتيما في ستانمي

لقد تصرفوا بسبب المخاوؼ عمى ، االحتجاجات األفريقية ضد تورطيما في الكونغو
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التي يسيطر ( أمريكي، في المناطؽ 311( إلى )11سالمة مئات البيض بما في ذلؾ )
عمييا المتمردوف في شماؿ الكونغو لدى السيبما، بعدىا سرعاف ما انيزمت السيبما 

 .(11)وانياروا، واستردت القوات الحكومية األراضي تدريجياً 
، قبؿ وقت قصير مف مغادرة السفير 3991وفي وقت متأخر مف تشريف الثاني      

المفوضية "كارؿ رواف" مدير خدمة قاـ بزيارة  األمريكي أوجيني أندرسوف بمغاريا،
المعمومات في الواليات المتحدة ىو وزوجتو في صوفيا ومكثوا لعدة أياـ، كاف والوفد 

فأخبرتو اندرسوف:" أننا حصمنا عمى أفضؿ الصور عرض  معجبًا جدًا بنوافذ المفوضية،
يرة لمنافذة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، ومف الواضح أنيا كانت نقطة جذب كب

رسميًا لكنيـ أرادوا إظيار عدـ رضاىـ  روافكارؿ واف البمغار لـ يتجاىموا"، لمبمغارييف
عف رئيس خدمة المعمومات األمريكية الذي يعتبرونو جياز الدعاية الرئيسي لمفوضية، 
ولـ يرغبوا في الترحيب بو بشكؿ لطيؼ ،يرسموا كبار الشخصيات إلى حفؿ االستقباؿ 

مع ذلؾ في صعب ومحرج قمياًل بالنسبة لو، و  والعشاء مف أجمو، وقد جعموا ىذا الشيء
تشريف الثاني لمغادرة كارؿ رواف، اكدت اندرسوف:" عدنا مرة أخرى  21اليوـ التالي يوـ 

 .(11)محاصريف مف قبؿ الغوغاء ىذه المرة"
تمقى مسؤولو المفوضية ورجاؿ ميميشيا صوفيا تحذيرًا مسبقًا مف اليجوـ،  بعد اف      

ألكسندر )ت بالمتظاىريف في شارع وقفت أعداد كبيرة مف الحراس جنبًا إلى جنب، والتق
ثانية، ثـ  11ستامبوليسكي( أثناء اندفاعيـ نحو المفوضية، وصمد رجاؿ الميميشيا لمدة 

رشؽ مثيرو الشغب النوافذ بالفحـ والحجارة، وقاـ  استسمموا واندفع الحشد وبعد االختراؽ
وتحطمت نوافذ األمريكيوف بنقؿ جميع السيارات باستثناء واحدة مف مقدمة المفوضية 

السيارة المتبقية، تجنب مثيري الشغب رجـ السيارات التي تحمؿ لوحات ترخيص 
بمغارية، وسرعاف ما ىدمت جميع النوافذ األمامية في أرضية الشارع ، وكذلؾ نافذتاف 
في الطابؽ الثاني ونافذة بجانب الموظفيف حيث كاف يرفع العمـ األمريكي، ولـ ترد أنباء 

مف رجاؿ الميميشيا اإلضافييف،  21وتـ تفريؽ المتظاىريف بعد وصوؿ  عف إصابة أحد،
 .(11)وعزز الحراس لتفريؽ المتظاىريف
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 The New، أشارت صحيفة نيويورؾ تايمز)3991تشريف الثاني  29وفي      
York Times ( طالب بقيادة طالب 111تشريف الثاني، مف) 21(، قاـ حشد يوـ

أفارقة ومف بينيـ شيوعيوف بمغاريوف وصينيوف، رشقوا نوافذ البعثة األمريكية بالحجارة 
في مقر مفوضية الواليات المتحدة في صوفيا، وذكرت تقارير واردة مف العاصمة 

بشكؿ جيد رددوا شعارات احتجاجًا  البمغارية أف مثيري الشغب الذيف يبدو أنيـ منظموف
عمى إنزاؿ القوات الغربية جوًا إلنقاذ الرىائف مف المتمرديف الكونغولييف في ستانمي فيؿ، 

 .(19)وتركوا الفتة كتب عمييا "يسقط العدواف االحتكاري األمريكي البمجيكي في الكونغو"
نقاذ في الكونغو كانت واتيـ االتحاد السوفيتي الواليات المتحدة، بأف عممية اإل     

باألمس عماًل مف أعماؿ "التدخؿ الجسيـ والنشط"، ورفض المسؤولوف في واشنطف عمى 
الفور البياف السوفيتي باعتباره دعاية، ولـ يكف مف المتوقع أف يتمقى البياف السوفيتي، 

رسميًا الذي تـ تسميمو في موسكو إلى السفارات األمريكية والبمجيكية والبريطانية، ردًا 
 .(17)مف واشنطف

ساعة رددت معظـ وسائؿ اإلعالـ األوروبية الشيوعية صدى  21وعمى مدار        
االتياـ السوفيتي بأف عممية "ستانمي فيؿ" لـ تكف إنسانية، كما يؤكد الغرب بؿ كاف 

إذ ووصفت إذاعة "براغ" ذلؾ بأنو "تدخؿ تـ تحت غطاء ، غطاءًا لعممية إمبريالية
طنيف البمجيكييف"، وقالت إذاعة "وارسو" إف طائرات القوات الجوية األمريكية حماية الموا

قصفت ستانمي فيؿ وأف "مأساة الكونغو تتكرر"، وصفت عممية إنقاذ ستانمي فيؿ بأنيا 
"ذريعة لمتدخؿ المسمح"، وقالت إذاعة "بوخارست" إف العممية نفذت "بحجة إجالء 

االستعمار والغزو الشبيو بالقرصنة(، (العممية بػمواطنيف أجانب"، وصؼ راديو "صوفيا" 
فيما ذكرت وكالة األنباء البمغارية الرسمية أف "المجنة الوطنية البمغارية لمدفاع عف 
السالـ" ناشدت األمـ المتحدة "اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد إلراقة الدماء في 

 .(18)الكونغو"
االمريكية بيانًا صحفيًا رفضت فيو اتياـ تشريف الثاني، أصدرت اإلدارة  28في     

المجنة بأنيا تدخمت عسكريًا في الكونغو، وأكدت تصريحاتيا السابقة بأف الواليات 
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فيؿ وبوليس ألسباب إنسانية بحتة  المتحدة شاركت في ميمات اإلنقاذ إلى ستانمي
 . (19)وبإذف مف حكومة الكونغو

واًل تسميـ مذكرة احتجاج إلى المفوضية وفي وقت الحؽ أفيد أف المتظاىريف حاولوا أ
البمجيكية التي أغمقت أبوابيا، ثـ ساروا إلى مقر مفوضية الواليات المتحدة، رد فعؿ 

فيؿ، االحتجاجات التي عبرت عنيا  المتظاىريف عمى عمؿ المظمييف في ستانمي
 .(11)موسكو وبكيف وعواصـ شيوعية أخرى

رسوف السبب المزعوـ لمظاىرة تحطيـ النوافذ في فيما أشار السفير األمريكي أند       
او ربما كاف حادثة  ، أعتقد أنو كاف شيئًا يتعمؽ بفيتناـ3991تشريف الثاني  21

عنصرية موضوع الكونغو، وعمى اثر ذلؾ وجيت أوجيني أندرسوف عمى الفور احتجاجًا 
لدييـ أي عالقة شديدًا إلى وزارة الخارجية البمغارية، وزعموا مرة أخرى أنو لـ يكف 

باألمر، وأف ىذه كانت مظاىرة عفوية أنيـ ال يستطيعوف السيطرة، لـ يتمكنوا مف منع 
فقدـ وزير  ىؤالء الطالب الذيف أرادوا ذلؾ أظيروا رأييـ في تصرفات الواليات المتحدة،

الخارجية إيفاف باشيؼ عمى الفور اعتذاره وقاؿ إنو سيتحمؿ المسؤولية الكاممة عف 
ومع ذلؾ، قاـ البمغار بإصالح النافذة عمى الفور، وحاولوا إقناع السفير  حاتاإلصال

وأخيرًا قامت  االمريكي بأنو ليس شيئًا متعمدًا ولكف بالطبع كانت مقتنعًا بأنو كذلؾ،
بزيارات الوداع كمسألة بروتوكولية مع كبار المسؤوليف، فقد جعمت تمؾ الزيارات إلى 

ة، بقدر ما كانت تشعر بالقمؽ ألف المسؤوليف البمغارييف حد ما زيارات مثيرة لمسخري
تصرفوا بشكؿ ودي، حتى أخبروىا أنيـ آسفوف لرؤيتيا تغادر، وظنوا منيـ أنيا حاولت 
حقًا تحسيف العالقات مع بمغاريا وقد أظيروا قدرًا كبيرًا مف الود قبؿ اف تغادر أندرسوف 

 .(13)3991كانوف األوؿ   9منصبيا في 
 3691اريا من التدخل األمريكي في فيتنام  موقف بمغ 
كانت حرب فيتناـ نزاعًا عسكريًا طويؿ األمد، بدأ كحرب مناىضة لالستعمار ضد     

وتعود  الفرنسييف، وتطور إلى مواجية في الحرب الباردة بيف الشيوعية والرأسمالية،
الثانية، عندما كاف أصوؿ التدخؿ األمريكي في فيتناـ إلى نياية الحرب العالمية 

 ىو الفيتناميوف يكافحوف ضد استمرار الوجود االستعماري الفرنسي في بالدىـ، نجح
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زعيـ فيت ميف )رابطة االستقالؿ الفيتنامية( ومؤسس الحزب  (Min Chi Huميف) تشي
الشيوعي الفيتنامي، في المزج بيف المشاعر القومية المناىضة لفرنسا واأليديولوجية 

، بعد حرب عصابات طويمة لتحرير فيتناـ 3911تموز  ماركسية المينينية، وفيالثورية ال
تـ التوقيع عمى اتفاؽ جنيؼ الذي ينيي الحرب بيف فرنسا وفيتناـ بحضور وفدي فيتناـ 
ووفود فرنسا وبريطانيا واالتحاد السوفيتي والصيف الشعبية والواليات المتحدة والوس 

تقسيـ فيتناـ إلى نصفيف شمالي وجنوبي، سيحكـ تـ التوصؿ إلى قرار وكمبوديا، و 
، بينما ستبقى ، النصؼ الشمالي، وعاصمتو ىانويالشيوعيوف، برئاسة ىو تشي ميف
غير شيوعية، دعـ االتحاد السوفيتي وجميورية  فيتناـ الجنوبية وعاصمتيا سايغوف

عمى فيتناـ الصيف الشعبية الشماؿ، بينما كانت الواليات المتحدة مصممة عمى الحفاظ 
ورغـ حضورىما في جنيؼ فإف الواليات المتحدة الجنوبية المستقمة وغير الشيوعية، 

وحكومة سايغوف الموالية ليا لـ توقعا عمى االتفاؽ، وفور رحيؿ فرنسا مف فيتناـ بدأت 
 .(12)الواليات المتحدة تساعد حكومة سايغوف عسكريا

كاف التدخؿ األمريكي المتصاعد في جنوب شرؽ آسيا مدفوعًا بمنطؽ نظرية       
الدومينو، التي زعمت أف سقوط دولة ما في قبضة الشيوعية سيؤدي إلى استسالـ 
البمداف المجاورة األخرى لمشيوعية، تمامًا كما لو أف قطعة واحدة مف قطع الدومينو 

والي. فرضت إستراتيجية االحتواء، التي المنيارة ستقضي عمى دوؿ أخرى عمى الت
وضعيا جورج كيناف في برقية لونغ، أف تفعؿ الواليات المتحدة كؿ ما في وسعيا لمنع 
انتشار الشيوعية، اعتقد المسؤولوف األمريكيوف أنو إذا سقطت فيتناـ الجنوبية في أيدي 

اليزيا والوس وكمبوديا الشيوعية، فإف الدوؿ المجاورة مثؿ إندونيسيا وتايالند وبورما وم
 .(11)ستسقط
، صعد جونسوف بشكؿ كبير مف تورط الواليات المتحدة في 3991وفي عاـ      

الحرب، أذف بسمسمة مف حمالت القصؼ وأرسؿ مئات اآلالؼ مف القوات البرية 
وخوفًا مف أف تعرض الحرب أجندتو المحمية لمخطر، أخفى جونسوف  األمريكية لمقتاؿ،
، توالى 3991شباط  7ومنذ اـ األمريكي مدى التصعيد العسكري، عف الرأي الع

آذار التالي تـ أوؿ إنزاؿ لمبحرية األمريكية  9القصؼ األمريكي لفيتناـ الشمالية، وفي 
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في جنوب دانانغ، وظؿ الوجود العسكري األميركي يزداد في فيتناـ ليبمغ في نياية 
 .(11)( ألؼ جندي211ما يناىز ) 3991

شباط المفوضية  31في  ، ىاجـ حشد محتجاثر التدخؿ االمريكي في فيتناـ وعمى     
األمريكية في صوفيا، وقد تـ تعريفيا مف قبؿ الدوائر الدبموماسية األمريكية عمى أنيا 
ىجوـ آخر ضد الحكومة األمريكية مع حشد مف عدة آالؼ مف الناس يحتجوف بطريقة 

اذ ألقى المشاركوف في المظاىرة  ب في فيتناـ،ضد السياسة األمريكية والحر  غير مقبولة
 .(11)الحجارة عمى المبنى وكسروا نوافذه

قمقت الواليات المتحدة مف اليجمات عمى المفوضية األمريكية في صوفيا واستمرار      
المضايقة مف قبؿ الميميشيات، مما أدى إلى رد فعؿ غاضب مف الجانب األمريكي، 

جمع وزير الخارجية األمريكي ديف  ، لقاء3991شباط  37وىذاما تضمنتو مذكرة في 
مخاطبو يجب أف تكوف مراعاة الحد األدنى مف  راسؾ بالوزير البمغاري في واشنطف

الحقوؽ التي وضعتيا الدبموماسية، إذا لـ يتـ احتراـ ىذه الحقوؽ بشكؿ كامؿ، فمف 
لممرة الثالثة  فقد أدى تعرض المفوضية لميجـو الصعب بذؿ جيد لتحسيف العالقات،

منذ عاميف الى إثارة القمؽ لدى الحكومة االمريكية، واف ىذه اليجمات أيضًا تخمؽ 
مشاكؿ في الواليات المتحدة تميؿ مثؿ ىذه اإلجراءات لحرماف حرية العمؿ لتحسيف 
العالقات بيف الدولتيف ، حتى لو كانت لدى الحكومة االمريكية وجيات نظر مختمفة، 

ماح ليذه االختالفات في الرأي تآكؿ العالقات الدبموماسية المقبولة لكف ال يمكف الس
نأمؿ أف تفعؿ الحكومة البمغارية كؿ ما في وسعيا لحماية حقوؽ المفوضية في  عمومًا،
ف ىناؾ مشكمة أخرى يجب ذكرىا، إف أنشطة الميميشيات القريبة مف مقر  صوفيا، وا 

وأعرب عف رغبتو في أف تكوف حقوؽ  المفوضية األمريكية في صوفيا مصدر قمؽ لنا،
المفوضية موضع اىتماـ خاص مف كال الجانبيف، ال يجب السماح بحدوث مشاكؿ مف 

أنيا غالبًا ما كانت "منظمة" ىكذا تظاىرات بشكؿ صريح في  إلى وأشار ىذا النوع،
التجمعات العامة لمنقابات والحزب المحمي أو اجتماعات اتحاد الشباب الشيوعي، وعمى 
اثر ذلؾ أخذ وزير الخارجية البمغاري زماـ المبادرة الستدعاء السفير األمريكي في 

 .(19)وتـ اتخاذ خطوات لحماية المفوضية صوفيا لمتعبير عف ندمو،
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 39ففي  دوف تفاصيؿ، فيما غطت الصحافة البمغارية الحادث بشكؿ مختصر      
ؼ عدواف اإلمبريالية ، أفادت الصحافة البمغارية تحت عنواف: "لوق3991شباط 

إلدانة المعتدي  األمريكية في فيتناـ آالؼ العماؿ والطالب يتجمعوف في العاصمة
وفيما كاف التجمع خارج مقر  الواليات المتحدة، بعد لقاء عفوي في قاعة الجامعات"،

 . (17)المفوضية األمريكية مصحوبة بمحاولة أخرى لميجوـ، لـ تذكرىا الصحؼ
مع  تعمؽ بموضوع فيتناـ، ففي لقاء بيف رئيس الوزراء البمغاري جيفكوؼوبقدر      

في صوفيا ذكر جيفكوؼ ، ستواصؿ بمغاريا التعبير عف  الوزير المفوض مكسويني
موقفيا مف أف الواليات المتحدة ترتكب عدوانًا ضد دولة اشتراكية أخوية، اذ ستعمف 

مناسبات أخرى، فيما كاف مكسويني  بمغاريا ىذا الموقؼ في مؤتمر الحزب القادـ وفي
قاؿ إف وجيات نظرنا مختمفة بشكؿ واضح، ولف يحاوؿ إقناع الرئيس جيفكوؼ في 
االجتماع الحالي بأف الواليات المتحدة عمى حؽ، وتوقع حكومة بمغاريا عمى االستمرار 

مؤتمر  في التعبير عف آرائيا حوؿ ىذا الموضوع، لكنو أراد التوصية بقراءة متأنية لبياف
، وقد سبؽ أف قيؿ أف الحكومة األمريكية كانت تبحث عف شيء لنفسيا في (18)مانيال

فيتناـ. يظير البياف بوضوح أف الواليات المتحدة تريد تسوية المشكمة، وكخطوة عممية 
مستعدة إلجالء أفرادىا العسكرييف في غضوف ستة أشير إذا قاـ الطرؼ اآلخر بنفس 

ويني أنو إلى الحد الذي يمكف فيو لمرئيس جيفكوؼ استخداـ الشيء، وذكر الوزير مكس
نفوذه إللقاء نظرة عمى ىذا االقتراح مف قبؿ الطرؼ اآلخر بجدية، فإف ذلؾ مف شأنو 
أف يساعد الجيود المبذولة لتحقيؽ السالـ، واكد الوزير مكسويني عمى استعداد حكومتو 

إلى تقميص الحرب وجعؿ الحؿ  لالنسحاب حقيقة. االنسحاب المتبادؿ يمكف أف يؤدي
 .(19)السياسي ممكناً 

انو يجب وقؼ القصؼ األمريكي وبعد ذلؾ يمكف لمطرفيف  جيفكوؼ رد فيما       
المضي قدما في المفاوضات، وذكر أف أحدًا لـ يخبره أف يقوؿ ىذا ، لكنو أراد أف يقوؿ 
عمى أي حاؿ أنو يجب عمى الواليات المتحدة التوقؼ عف القصؼ، وأف ذلؾ ىو 

يتناـ فسيكوف ذلؾ اف الصراع في ف السبيؿ إلجراء مفاوضات، واستطرد قائال إنو إذ
عمال مروعا. لقد عاد لتوه مف االتحاد السوفيتي حيث تـ عرض أحدث األسمحة 
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السوفيتية لو وقيؿ لو إف األسمحة األمريكية واألسمحة السوفيتية متشابية جدًا في 
خصائصيا وقدرتيا التدميرية، وقاؿ إنو يعرؼ ما يمكف أف تفعمو األسمحة األمريكية وما 

األسمحة السوفيتية، وأنو إذا ما تواصموا مع بعضيـ البعض فستتسبب  يمكف أف تفعمو
كارثة، وقاؿ إف ىذا أمر سخيؼ، وأكد مجددا أف الواليات المتحدة يجب أف توقؼ 

 .(91)قصفيا حيث يمكف أف تبدأ المحادثات
وذكر الوزير مكسويني أف الواليات المتحدة أوقفت القصؼ مرتيف، لكف لـ يكف      

ف الجانب اآلخر، وأكد أنو ال يوجد مف يريد إنياء الصراع الفيتنامي أكثر ىناؾ رد م
مف الواليات المتحدة. لكف اكد الرئيس جيفكوؼ بأف الدعاية األمريكية تنص عمى أف 
فيتناـ الشمالية أرسمت قوات إلى الجنوب. وأصر قائاًل: "إف األمر ليس كذلؾ". كاف 

في شماؿ فيتناـ كاف غروزيؼ كاف عضوا فيو، وقاؿ لدى بمغاريا في اآلونة األخيرة وفد 
إنو لـ يتـ إرساؿ أي جنود فيتنامييف شمالييف إلى فيتناـ الجنوبية، فيما يقدـ شماؿ فيتناـ 
مساعدات مادية لقوات حرب العصابات الفيتنامية الجنوبية، لكف ىذه حرب عصابات، 

ب فيتناـ وأف ىذه مجرد حرب وكدليؿ عمى أنو ال توجد وحدات فيتنامية شمالية في جنو 
عصابات، فقد أشار إلى حقيقة أنو لـ يتـ االستيالء عمى بمدة واحدة مف قبؿ القوات 

 .(93)الفيتنامية الشمالية في الجنوب
أف ىذا قد يكوف إما مسألة تكتيكات أو مقياس لعدـ نجاح  ورأى الوزير مكسويني    

القوات الفيتنامية الشمالية. وقاؿ إف العديد مف السجناء الفيتنامييف الشمالييف في 
معسكرات في جنوب فيتناـ دليؿ جيد عمى المشاركة المباشرة الفيتنامية الشمالية، ثـ 

مي شمالي يساعد في جنوب اعترؼ الرئيس جيفكوؼ أنو قد يكوف ىناؾ فرد فيتنا
فيتناـ، لكنو أكد أنو ال توجد وحدات عسكرية، لكنو تابع ، ليست واليتو وال ميمة الوزير 

 .(92)مناقشة ىذه المشكمة اليـو
مكسويني، أنو خالؿ مدة عممو في القيادة الجوية االستراتيجية منذ أكثر مف  واشار     

مريكية والسوفيتية مشابية لتمؾ التي عاميف، شاىد أيضًا معمومات حوؿ األسمحة األ
شاىدىا الرئيس جيفكوؼ بشكؿ واضح في االتحاد السوفيتي، وذكر أف الواليات المتحدة 
تعرؼ مخاطر الحرب النووية جيدًا، ولذلؾ فيي تريد أف ترى مشكمة فيتناـ يتـ حميا في 
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دلة، وأجريت أسرع وقت ممكف، لينتيي المقاء بتعبيرات متكررة عف حسف النية المتبا
 .(91)بطريقة ودية ومريحة

 وصول سفير جديد الى المفوضية األمريكية في صوفيا 
 .Lyndon B، رشح الرئيس األمريكي ليندوف جونسوف)3991أيار 9وفي       

Johnson) (ناثانياؿ ديفيسNathaniel Davis ًكوزيرا )  لممفوضية األمريكية في
جيفكوؼ( رئيس مجمس الوزراء  اعتماده إلى )تودورحزيراف، قدـ أوراؽ  1بمغاريا، وفي 

ورحب بو، وذكره أنو لسوء  جيفكوؼ ، استقبمو3991تشريف األوؿ  8البمغاري، وفي 
الحظ في العالقة بيف الواليات المتحدة وبمغاريا، فإف تسعة وتسعيف بالمائة يعتمدوف 

بمغاريا، لكف تمؾ النسبة  عمى وزارة الخارجية االمريكية وأف واحد بالمائة فقط يعتمد عمى
بيذه الكممات  % عمى بمغاريا،3االمريكية و % عمى السفارة99المئوية تتألؼ مف 

 .(91)حاوؿ التحوؿ بالمسؤولية الكاممة لتدىور العالقات الثنائية عمى الواليات المتحدة
األمريكي إنو حريص بشكؿ خاص عمى تحسيف االتصاالت بيف  السفير فيما رد      

 مناقشتو والبد مف معرفة ما يعتبر مشاكؿ لكي يتـ الحكومة البمغارية والمفوضية،
ووضع الحؿ ، ورأى السفير أنو لـ تكف ىناؾ جيود حقيقية كافية لحؿ المشاكؿ 

ويجب أف نخرج مف العزلة عف بعضنا البعض، وأكد السفير لرئيس الوزراء  المتبادلة،
ميع سياسات الواليات المتحدة، إال أنو يرغب أنو عمى الرغـ مف أنو ال يسيطر عمى ج

في إيجاد سبؿ لتقميؿ المشاكؿ، وقد تـ حؿ بعض المشاكؿ بالفعؿ ويأمؿ أف يتمكف مف 
وسأؿ جيفكوؼ ما إذا كانت ىناؾ أي مشاكؿ تتعمؽ بالعالقات والتي يجب  حؿ المزيد،

 .(91)أف يحاوؿ العمؿ عمييا
حدة تمييز سياسيًا واقتصاديًا ضد بمغاريا، فرد جيفكوؼ بأنو لدى الواليات المت     

يجب عمى وزارة الخارجية أف تتخذ الخطوة األولى لمقضاء عمى ىذا التمييز، وال يمكف 
أف يحدث أي تحسف في العالقات حتى توقؼ الواليات المتحدة التمييز وخاصة في 

ا عمى األقؿ أف تتخذ التجارة، إذا لـ تستطع الواليات المتحدة إيقاؼ التمييز تمامًا، فعميي
خطوات تؤدي إلى نياية التمييز، ىناؾ بالطبع مشاكؿ دولية، وفي المقاـ األوؿ فيتناـ، 

وذكر أف عالقاتيـ تحسنت مع تمؾ الدوؿ التي ال تميز ضدىا  والتي تعوؽ العالقات،
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سياسيًا واقتصاديًا عمى الرغـ مف أف لدييـ أنظمة اجتماعية أخرى، استشيد بأمثمة 
ف بمغاريا بريطا يطاليا وبمجيكا، ولكف مع الواليات المتحدة ليست مرضية، وا  نيا، فرنسا وا 

ال تتوقع أف تمنع الواليات المتحدة مف التمييز السياسي ضدىا، لكف الواليات المتحدة 
يمكنيا تحسيف العالقات االقتصادية مف خالؿ رفع القيود الجمركية، جزئيًا عمى األقؿ، 

مة، يمكننا مناقشة أمور أخرى مثؿ العالقات الثقافية، وفي زمف بمجرد حؿ ىذه المشك
" إلى الواليات المتحدة ، لكف الصحؼ األمريكية  Kutevأندرسوف لقد ذىبت فرقة "

 .(99)كتبت بعد ذلؾ أف كؿ عضو في الفرقة كاف جاسوساً 
شعر إلى مسألة حرية الوصوؿ إلى المفوضية، وذكر بانو ي وأشار السفير االمريكي     

أنيـ يتعرضوف لمتمييز في ىذا الصدد، واكد عمى عدـ قدرتيـ لمقياـ بأعماؿ عادية 
طالما أف الوصوؿ إلى المفوضية محظور، وأضاؼ أننا بحاجة إلى حسف نية مف 

وأف ىدفو ىو حؿ ىذه المشاكؿ. وتابع السفير أنو يرغب  الجانبيف لتحسيف العالقات،
بمغاريا والواليات المتحدة ، لكنو ال يستطيع أيضا في عالقات اقتصادية أفضؿ بيف 

نو سيبذؿ قصارى  االتفاؽ عمى أف نسبة واحد في المائة فقط ىي مسؤولية بمغاريا، وا 
جيده لحؿ المسألة المتعمقة بالتعريفة الجمركية وغيرىا مف المشاكؿ التي أثيرت بالفعؿ 

عف رغبتيـ في تحسيف العالقات  وكذلؾ انو أبمغ الوزير بوبوؼ أو ستثار في المستقبؿ،
االقتصادية وأف اإلدارة تعتـز أف تطمب مف الكونغرس تمرير تشريع لزيادة تدفؽ التجارة 
السممية، والتي ستشمؿ التعامؿ مع مسألة التعريفات، وأكد السفير أف الحكومة البمغارية 

وف، في غضوف يجب أف تفيـ أننا ال نستطيع تغيير سياستنا الجمركية دوف تغيير القان
نو ال يرغب في المبالغة في  ذلؾ ستبذؿ المفوضية قصارى جيدىا لتسييؿ التجارة، وا 

 .(97)القدرة عمى حؿ جميع المشاكؿ واحدة تمو األخرى ، لكننا سنبذؿ قصارى جيدنا
جيفكوؼ، أنو إذا شعر أف الواليات المتحدة يمكف أف تغير سياستيا تجاه  فيما رد     

ًا ، فإنو سيأخذ مثؿ ىذا التغيير في نظر االعتبار. وأضاؼ أف بمغاريا بمغاريا ولو جزئي
تريد أيضًا تحسيف العالقات لكنو شعر أف بمغاريا ستكوف آخر دولة في أوروبا الشرقية 
تريد الواليات المتحدة تحسيف العالقات معيا، وبيف اف بمغاريا لـ تكف ميمة لمسياسات 

 .(98)ت المتحدة "أقرب دولة اشتراكية" لالتحاد السوفيتياألمريكية ألنيا تعتبرىا الواليا
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تحسيف العالقات مع بمغاريا كاف  ىدؼ االمريكي اف السفير نفي وعمى اثر ذلؾ     
رد االخير بأف ىذا أوؿ لقاء  جيفكوؼ، بعيدة كؿ البعد عف ما أشار إليو رئيس الوزراء

يتعمؽ بالوصوؿ إلى المفوضية ، وأف ما سيتبعو مف اآلف فصاعدا ميـ. وذكر أنو فيما 
أندرسوف شكا لو حوؿ نفس الموضوع وأنو طمب تقريرا. وادعى أف الوصوؿ إلى 
المفوضية مفتوح، ونفى اف السمطات المختصة تدخمت في الوصوؿ وأف رجاؿ 
الميميشيات المتمركزيف أماـ المدخؿ موجودوف فقط "إلرشاد المواطنيف" الذيف أرادوا 

، وربما كانوا يبالغوف في ىذا األمر، ورد الوزير بأنو يأمؿ أف ييتـ الدخوؿ والمساعدة
 .(99)رئيس الوزراء بنفسو بيذه المسألة ويساعد عمى ضماف أال يبالغوا في أداء واجباتيـ

 
البمغارية ورفع التمثيل من مفوضية الى  -المحور الثالث : تطور العالقات االمريكية 

 3699سفارة عام 
يا انفتاحيا عمى العالـ، بدوافع ال ألسباب سياسية فقط بؿ بدأت بمغار      

فإف الحاجة إلى اإلصالحات االقتصادية التي تتطمب تحديث  ،اقتصادية
توجيات نظر  وألف أعمى اإلنجازات في تطوير اإلنتاج تتـ في الغرب وكذلؾ الصناعة،

 .71))االقتصادييف والسياسييف في أوروبا الشرقية إلى الغرب
، أعد وزير الخارجية البمغاري إيفاف باشيؼ وثيقة 3999وفي كانوف الثاني      
، والتي أعطت " حوؿ العالقات بيف جميورية بمغاريا الشعبية والواليات المتحدة"سياسية

لتجنب بعض مساىمات الماضي  موقؼ جديد األكثر ليونة تجاه )العدو اإليديولوجي(،
مثؿ التطرؼ في المظاىرات أماـ مفوضيتيا والحدة  في اقتراح عالقات ال داعي ليا،

 .73))غير الضرورية في الدعاية المطبوعة واإلذاعية 
، برقية مف 3999كانوف الثاني  29وفي سياؽ تطور العالقات، صدرت في     

األمريكية تضمنت تقييـ  ناثانيؿ ديفيس المفوض في بمغاريا إلى وزارة الخارجية السفير
"تحسنت العالقات بيف بمغاريا والواليات المتحدة، ومع ذلؾ  بعنواف األمريكيةالسياسة 

تضع مسودة تضـ ثالثة معايير لػ"سياستنا المتمايزة" تجاه دوؿ أوروبا الشرقية مع 
 التعميؽ عمييا: 
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التحرير الداخمي، قبؿ عاـ توصؿ الوزير المفوض في صوفيا عف عدـ وجود  .3
دليؿ ممموس عمى التحرير السياسي، فقد اخبره مف قبؿ جيفكوؼ عالنية أف 

 البمغار يزيدوف الموارد المخصصة لػ "مكافحة التجسس" ضدنا.
االستقالؿ الوطني عف االتحاد السوفيتي، وبيذا الخصوص أبمغنا أف القيادة  .2

أي إشارة إلى أف القومية المستقمة بصرؼ النظر عف تقارب  البمغارية لـ تعطِ 
بمغاريا التاريخي والثقافي مع االتحاد السوفيتي، فإف وضعيا االقتصادي يربطيا 
باالتحاد السوفييتي، تحتؿ بمغاريا المرتبة الرابعة كأكبر شريؾ تجاري التحاد 

ر إلى دعـ اتحاد الجميوريات االشتراكية السوفيتية. ويحتاج الشيوعيوف البمغا
الجميوريات االشتراكية السوفيتية لمبقاء واقفة عمى قدمييا، وىناؾ القميؿ مف 
الدالئؿ عمى أف بمغاريا قد تمعب بشكؿ مريح مع السوفييت في اآلونة األخيرة، 

 لكف مف المحتمؿ أف تظؿ بمغاريا الدولة الشيوعية الموثوؽ بيا في موسكو.
الغرب، لكف خالؿ العاـ الماضي ، طورت بمغاريا  التقدـ في إعادة االرتباط مع .1

كانت رحمة جيفكوؼ إلى و عالقاتيا مع كؿ مف العالـ المحايد وأوروبا الغربية،
ثيوبيا مثااًل واحدًا عمى ىذا االتجاه، تحاوؿ بمغاريا  الجميورية العربية المتحدة وا 

 17لقروض التفرع، ولدييا بعض األحالـ االقتصادية المذىمة، ومف بيف ىذه ا
ومؤسسة مصرفية مشتركة في  مميوف دوالر مف الجميورية العربية المتحدة،

وأنشطة اقتصادية متنوعة ومتعددة الشكوؾ في إثيوبيا، ومفاوضات  بيروت،
حوؿ طرؽ ناقمة ضخمة عمالقة يابانية في بورغاس، والحديث عف مجمع 

ا حساسيف فندقي بريطاني بمغاري مشترؾ عمى البحر األسود، ولكف كانو 
لممساعدة التقنية مف األمـ المتحدة )بما في ذلؾ بعض المتخصصيف 
األمريكييف( إلخ. وواصؿ جيفكوؼ سياسة تحسيف العالقات مع اليوناف وتركيا، 
ف كاف مع ىفوات، لتطوير عالقات  فقد بذلت الحكومة البمغارية جيدًا، وا 

يطالي ا وبريطانيا العظمى، سياسية وثقافية واقتصادية أكثر ودية مع فرنسا وا 
وعمى األرجح بيذا الترتيب أنتجت التجارة والسياحة مف ألمانيا الغربية رصيدًا 

مميوف دوالر. ومع ذلؾ  تواجو بمغاريا صراعًا صعبًا في  11مذىاًل يبمغ حوالي 
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التجارة مع الغرب، حيث يجب عمييا بيع المزيد  مف المنتجات غير الزراعية 
ولكف اف فشمت تجارة بمغاريا مع الغرب في النمو  و،لتغير اقتصادىا وتوسع

 .(72)بسرعة، فإف بمغاريا ستنزلؽ تمقائيًا إلى السوفييتية
التقييـ في  ولكف قبؿ عاـ كاف العالقات مع الواليات المتحدة. ولكف بخصوص     

نياية العاـ يعبر عف "صالبة الموقؼ البمغاري"، وعدـ النشاط والركود وتضاؤؿ 
االتصاالت وزيادة عمميات الشرطة ضد المفوضية ومعاممة األفراد األمريكييف في ثالث 
مناسبات، وتقميؿ االتصاؿ األمريكي البمغاري ، والضغط لتوسيع المناطؽ المغمقة، 

 .(71)(CIAعمى اثر محاكمة دبموماسي بمغاري اتيـ ارتباطو بػ) واليجـو الثاني
في  شيدت مزيدًا مف االنخفاض ،3999 ى مف عاـولكف المالحظ اف األشير األول    

 رد البمغاريوف عمى تمديد الحرب الفيتنامية بعد آخر ىجوـ عمى مكاتب المفوضية،
وفرض المزيد مف ضوابط السفر، والدعاية العدائية المعادية ألمريكا بعنؼ في النوافذ 
المجاورة لممفوضية )بما في ذلؾ ابتياج توابيت الجنود األمريكييف( ورفض التبادالت 
الثقافية. اذ في وقت مبكر مف ىذا الربيع ، يبدو أف العالقات قد تحسنت ببطء. ويمكف 

انوا حذريف لمغاية في أي تحركات قد توصؼ بأنيا بناءة. الف أف نضيؼ أف البمغار ك
السوفيتي ودور أمريكا كعدو لممعسكر االشتراكي. وىناؾ فجوة مدتيا  ىناؾ الحميؼ

رثيا مف الشؾ  . (71)عشر سنوات في العالقات األمريكية البمغارية وا 
اضي. وكاف لـ يكف ىناؾ تكرار لميجمات المدمرة عمى المفوضية منذ شباط الم     

ىناؾ استئناؼ أكثر طبيعي اتصاؿ رسمي واجتماعي بيف البمغار وأفراد المفوضية. 
( مناسبة حضرىا 31)استضاؼ ضباط المفوضية في شير تشريف الثاني الماضي )

بما في ذلؾ رئيس  بمغاريًا(. وقد تـ تسييؿ الوصوؿ إلى المسؤوليف البمغارييف 18
ي تفرضو الشرطة عمى مكتب المفوضية األمريكية، وتـ تخفيؼ "الحصار" الذ الوزراء،

عمى الرغـ مف استمرار التخويؼ واالستجواب بعد الزيارة، لقد زاد عدد الزائريف 
يرغب في شراء بطاقة عيد الميالد، أو الطالب الذي يريد استعارة  العرضييف ، بعضيـ

 .(71)كتاب مف ال شيء تقريبًا إلى واحد أو اثنيف في اليوـ
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ي العاـ الماضي تضاعفت األعماؿ القنصمية لممفوضية )حاالت الجنسية مف وف     
 321، والتأشيرات لغير المياجريف مف  37إلى  7وتأشيرات اليجرة مف  91إلى  21
(. أعطى البمغار اتفاقًا مبدئيًا في وقت مبكر مف العاـ لمتفاوض عمى اتفاقية 123إلى 

 .(79)قنصمية
، تـ إجراء أولى الصفقات البمغارية الكبيرة مع الشركات  في المجال االقتصادي

مميوف دوالر مع  31األمريكية والشركات التابعة ليا األوروبية. وشمؿ ذلؾ عقدًا بقيمة 
مجموعة شنايدر الفرنسية ، يذىب نصفيا تقريبًا إلى ليتويف وستاندرد أويؿ أوؼ أوىايو، 

ف األمريكييف المشرفيف منذ الحرب. وتشمؿ سيجمب ىذا أيضًا إلى بمغاريا أوؿ الميندسي
العقود األخرى مصنع كوكا كوال ، وتجديد بعض مصانع التبغ ، حيث جمبت شركة 

(American Machine and Foundryحوالي مميوني دوالر )(77). 
، كاف ىناؾ بعض الحركة عممت التبادالت في  في مجال الشؤون العامة والتبادل

ميزية والطب والزراعة. وقد أعرب البمغار عف اىتماميـ بتبادؿ مجاؿ تدريس المغة اإلنج
عموـ المكتبات. يستمر برنامج التبادؿ بيف المجنة المشتركة بيف الجامعات لمنح السفر 
واألكاديمية البمغارية لمعموـ. رتب البمغار برامج فنية لزوار متنوعيف مثؿ الممحف بيتر 

اضي ولياـ ىنري. جاء عدد مف الصحفييف والشاعر ويمياـ سنودجراس والق مينيف،
بيرجر مع جيفكوؼ، وأوؿ بث إخباري أمريكي مباشر مف  األمريكييف مع مقابمة سولز

بمغاريا في السنوات األخيرة مف قبؿ إد مورغاف واستخدـ راديو صوفيا لممرة األولى ، 
التمفزيوف وسمحت السمطات البمغارية بعد فترة وجيزة لموزير األمريكي بالذىاب إلى 

 .(78)كما فعمت السيدة أندرسوف مف قبؿ تموز 1اإلذاعي عمى مستوى الدولة في 
ولـ يتـ عرض نافذة المناىضة لمواليات المتحدة بجوار المفوضية خالؿ األشير الثالثة 
الماضية، عمى عكس المرة السابقة، ولـ يتدخؿ البمغار في التوسع في تداوؿ النشرة 

نسخة. لـ يعيؽ البمغار  2111إلى  3111اآلف مف  -ية لممفوضيةالثقافية لمغة البمغار 
أيضًا محاضرة ىذا الشير في مكتبة الطابؽ األرضي لممفوضية وىي المرة األولى التي 

. ولـ يتدخؿ البمغار 3991يتـ فييا استخداـ المكتبة ليذا االستخداـ منذ تشريف الثاني 
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بمغارية الجديدة لممفوضية، تـ طرح العدد حتى اآلف في البريد األولي لنشرة العموـ ال
 .(79)األوؿ مف ىذا الشير

. لـ يعرقؿ 3999وقدـ البمغار موقعًا جيدًا لممعرض األمريكي في بموفديؼ لعاـ      
برنامج عرض الكتاب الموسع لممفوضية، عمى الرغـ مف رفض عرضيف أمريكييف 

عروض لفنانيف  البمغار لألمريكييفولـ يستجب  لممعارض بسبب أكثر األعذار واىية،
 . 81وفرؽ مسرحية

ولمعودة إلى المعايير الثالثة ، شيد العاـ الماضي حركة حذرة نحو التحرير      
الداخمي ، واستمرار دور بمغاريا في الدوؿ الشيوعية السوفيتية ، وبعض التقدـ في إعادة 

بمغاريا ليست مف بيف االرتباط مع الغرب والواليات المتحدة عمى وجو الخصوص. 
المفقوديف في "الثورة اليادئة" في شرؽ أوروبا. لكنيا مف بيف األكثر ىدوًءا ومف األقؿ 
جرأة. توفر خطورة حرب فيتناـ المتزايدة شيئًا ما بيف العذر وسبب الحذر البمغاري 

 .(83)والسمبية
ضع أبدًا نظامًا ولـ يفرض أبدًا سقفًا لمموظفيف الدبموماسييف األمريكييف، ولـ ي    

إلخطار السفر المسبؽ ليـ أو غيرىـ. لقد قامت بتسوية مطالباتيا المالية المستحقة 
معنا، وىي ممتزمة باتحاد برف لحقوؽ الطبع والنشر، وصدؽ ىذا العاـ فقط عمى 

 .(82)التنقيحات المعمقة التفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية
استمرار تطور العالقات في المستقبؿ، يكوف عمى ولذلؾ كاف التخطيط االمريكي     

مرحمتيف في ، في المرحمة األولى، سيستمر االمريكاف في السعي إلى التقدـ نحو 
اتفاقية قنصمية، وحؿ قضايا المواطنة والتأشيرة المعمقة، وحرية الوصوؿ التدريجي إلى 

جتماعي وزيادة مكاتبيـ، واستمرار حماية المفوضية وتوسيع االتصاؿ الرسمي واال
، ولكف لـ يتـ التوصؿ 3991وفي جميع ىذه االمور تـ إحراز تقدـ في عاـ  التبادالت،

الدعاية معادية  بحقوؽ الراديو التبادلية، وايقاؼ إلى حؿ كامؿ، لذلؾ طمبوا االمريكاف
دخاؿ الصحؼ األمريكية،  وكذلؾ مف خالؿ وقؼ التشويش عمى اذاعة صوت أمريكا، وا 

القيود المتبادؿ لمسفر، ومف بيف األشياء التي يمكف أف تقدميا الواليات والتخفيض في 
المتحدة ىي معاممة الدولة األكثر تفضياًل، وتعاونًا أكبر في التجارة ، ولذلؾ رات 
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وىو مف بيف  الخارجية االمريكية مراجعة موقفيا واحتماؿ رفع مكانة بعثات البمديف،
غار. وكذلؾ وضع مشروع قانوف التجارة بيف الشرؽ جميع ىذه االمور، ىو ما يريده البم

والغرب سيكوف ميمًا لمغاية بالنسبة لممستقبؿ العالقات مع بمغاريا بشأف الدولة األولى 
طبيعة عمى بالرعاية، فإف مصير مشروع القانوف في الكونغرس سيؤثر بشكؿ كبير 

 .(81)العالقات
صوت المكتب السياسي لمحزب الشيوعي البمغاري عمى  ،3999آذار  37في      

اعتماد سياسة تجاه الواليات المتحدة ضمف االتجاىات الجديدة المحددة لمتعاوف 
المتبادؿ مع وزارة الخارجية األمريكية بما في ذلؾ التبادؿ الثقافي والعممي، وكذلؾ 

عفاءات لمم وظفيف الدبموماسييف وما األعماؿ التحضيرية لالتفاقيات التجارية متنوعة، وا 
إلى ذلؾ. وفي اإلطار ذاتو قاـ الوزير إيفاف باشيؼ بإدراج عدد مف األنشطة التي يمكف 
لمحكومة العمؿ عمييا لتحسيف العالقات األمريكية البمغارية، وذكر أنو " يجب أف 
 نتجنب سموكًا معينًا ساىـ في الماضي  إلى تفاقـ العالقات بال داع، مثؿ الذىاب إلى
التطرؼ مف خالؿ المظاىرات أماـ سفارتيـ ، ويجب أف تمارس لجنة أمف الدولة 
ممارسة جديدة والمزيد مف أشكاؿ الرقابة المتطورة عمى زوار السفارة ووقؼ اعتقاليـ 

”(81) . 
ولكف أشار تقرير لوزارة الخارجية البمغارية، انو عمى الرغـ مف التطورات اإليجابية      

يا بمعزؿ عف السياسة األمريكية، بسبب استمرار سياسة واشنطف ، ولكف ظمت بمغار 
إف الجانب األمريكي أصر عمى بقاء ىذه السياسة  التمييزية عمى الواردات، خصوصاً 

في مكانيا حتى تحقيؽ بعض المطالب، والتي عارض معظميا بشدة مف قبؿ لجنة أمف 
وأثيرت اعتراضات عمى إدخاؿ  الدولة ووزارة الدفاع بالمجنة المركزية لمحزب الشيوعي،

نظاـ تأشيرات الدخوؿ المتعدد لمسمؾ الدبموماسي وتركيب محطات البث اإلذاعي 
المتبادؿ في البعثات الدبموماسية لمبمديف عمى الرغـ مف االحتكاكات المستمرة، تـ اتخاذ 

 . (81)خطوات إلى األماـ في الحوار عمى مختمؼ القضايا ورفع الستار الحديدي تدريجيا
وازداد اىتماـ المجتمع البمغاري بالواليات المتحدة األمريكية وبشكؿ أدؽ باإلنجازات     

العممية والتقنية األمريكية وأسموب الحياة وتطور االتصاالت العممية بشكؿ جيد، عمى 
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الرغـ مف قمة عدد تبادؿ العمماء والمنح الدراسية األمريكية لممعمميف والمتخصصيف 
 .(89)البمغارييف
، تـ تأسيس جو مف االحتراـ المتبادؿ والتسامح في 3999تشريف الثاني  2وفي        

بالسفير الجديد  جيفكوؼ تودورالعالقات البمغارية األمريكية، خصوصًا بعد لقاء 
(، اذ أعرب االخير عف سعادتو John M. McSweeneyالمفوض جوف ـ.مكسويني)

لوجوده في بمغاريا ولقاء رئيس الوزراء ، وقاؿ إنو أجرى محادثات مع الوزير البمغاري 
( قبؿ مغادرتو واشنطف، وكذلؾ وبعد وصولو إلى ىنا مع Gerasimovجيراسيموؼ)

اذ قد أدلى   ترايكوؼ عند تقديـ أوراؽ االعتماد، وزير الخارجية باشيؼ ومع الرئيس
خير ببياف مفاده أف بمغاريا مستعدة لبذؿ قصارى جيدىا لتحسيف العالقات بيف اال

 .(87)البمديف في إطار الوضع الحالي
توصموا إلى اتفاؽ عاـ عمى أف ىناؾ  وأشار مكسويني إلى أنو وجيراسيموؼ      

مجاليف رئيسييف في عالقاتنا الثنائية حيث تـ إحراز بعض التقدـ الممموس ويمكف 
تحقيقو في المستقبؿ، األوؿ كاف في مجاؿ التجارة، واستذكر تمؾ األشياء التي تـ القياـ 

صدرت عدة  بيا والتي كاف ليا تأثير إيجابي عمى عالقاتنا التجارية. وبيذا الخصوص
 اجراءات لتأييد العالقات التجارية، منو: 

ىو اقتراح الرئيس لمشروع قانوف التجارة بيف الشرؽ والغرب لمكونغرس الذي  :األول
 يمنحو السمطة التقديرية لتمديد الدولة األولى بالرعاية إلى جميع بمداف أوروبا الشرقية،

رس في الدورة األخيرة ، ولكف سيتـ اذ لـ يتـ النظر في مشروع القانوف ىذا في الكونغ
واكد السيناتور ماغنوسوف، عف دعمو القوي ليذا  عرضو لمنظر فيو في الجمسة التالية،

 .(88)القانوف
مالييف دوالررصيد لممشتريات البمغارية مف  31: قدمت الواليات المتحدة مبمغ ثانياً 

 حبوب األعالؼ. 
، عمى 3999تشريف األوؿ  7يوـ  وفي خطاب اكد الرئيس ليندوف جونسوف :ثالثاً 

االىتماـ بالعالقات مع أوروبا الشرقية، حيث أعرب مرة أخرى عف رغبتو في تحسيف 
قطعة مف قائمة السمع  111ىذه العالقات، ولتحقيؽ ىذه الغاية أزالت وزارة التجارة نحو 
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س اإلستراتيجية التي كاف يتعيف الحصوؿ عمى تراخيص ليا في السابؽ، وقدـ الرئي
بدعـ مف الكونغرس ضمانات إلى تمؾ البمداف في أوروبا الشرقية التي لـ يكف لدييا ىذه 
الضمانات مف قبؿ، عالوة عمى ذلؾ فقد أعرب عف تصميمو عمى الضغط مف أجؿ 
سف التشريعات التجارية بيف الشرؽ والغرب، فيي بالتأكيد مؤشرات ممموسة عمى 

 .(89)حدةاالتجاه الذي تتحرؾ فيو الواليات المت
مف  ، والذي يعتقد أنو يمكف توسيع عالقاتالتبادل الثقافيفيما كاف المجاؿ الثاني 

وشعباف،  خالؿ تبادؿ األشخاص والمعمومات واألفكار مف أجؿ نشر المعرفة في بمداف
مشاركة  ماكسويني، أنو تـ إحراز بعض التقدـ في التبادؿ مف خالؿ اذا اكد السفير

الواليات المتحدة في معرض بموفديؼ والمساعدة البمغارية في الحصوؿ عمى 
 .(91)تأشيرات
ولكف أكد رئيس الوزراء جيفكوؼ أف حكومتو تدرؾ الخطوات التي تـ اتخاذىا      

حتى اآلف وأف الحكومة البمغارية ستستجيب بشكؿ إيجابي ألي مبادرة أمريكية. ومع 
مريكية البمغارية أصبحت اآلف في طريؽ مسدود، وأنيـ لـ ذلؾ شعر أف العالقات األ

يطاليا  يتطوروا بشكؿ صحيح، اذ أف بمغاريا طورت عالقاتيا مع بريطانيا وفرنسا وا 
والياباف والنمسا ولكف ليس مع الواليات المتحدة. فمف المسؤوؿ عف ىذا الوضع أىي 

ف مسؤواًل، وأف كال الجانبيف سوؼ الواليات المتحدة أـ بمغاريا، او ربما كاف كال الجانبي
 . (93)يتخوؼ مف تقديـ تنازالت متبادلة بيدؼ إيجاد حموؿ لمشاكميما

ولكف جيفكوؼ أكد أف أي خطوات إيجابية مف قبؿ الواليات المتحدة ستكوف      
موضع ترحيب وستتبادليا بمغاريا، لكنو حذر مف أنو إذا نظر الجانباف إلى المستقبؿ 

ت وردية الموف"، فسوؼ يفشالف في تحسيف العالقات، يجب أف ينظروا مف خالؿ "نظارا
إلى العالقة مف خالؿ النظر في أشياء ممموسة " ىؿ تستطيع الواليات المتحدة تمديد 

 (92)االعتمادات؟
( 31، أف بمغاريا لدييا حد ائتماني غير مسبوؽ بقيمة )ماكسويني فيما اكد السفير      

مالييف دوالر لحبوب األعالؼ في الوقت الحالي، وأف ضمانات بنؾ متاحة أيضًا 
لجميع دوؿ أوروبا الشرقية. سأؿ رئيس الوزراء جيفكوؼ عما إذا كاف بوسع بمغاريا 
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مقايضة حيث الحصوؿ عمى ائتماف فوري لشراء مصانع كاممة أو الدخوؿ في صفقة 
يمكنيـ شراء مصانع أو معدات ودفع عيني. وذكر أنو في أمور مثؿ ىذه الدولة األولى 
بالرعاية ليست ذات أىمية أساسية لبمغاريا ولكنو ميتـ بالتوصؿ إلى قرارات 

 .(91)ممموسة
ورد السفير مكسويني بأنو كاف ىناؾ في اآلونة األخيرة عدد مف ممثمي بنوؾ      

دة في صوفيا الذيف عرضوا تمديد خطوط االئتماف، كاف ىذا مؤشرا عمى نيويورؾ الرائ
إيماف القطاع الخاص األمريكي بأف األمور تمضي قدما، وتابع بالقوؿ إنو مف المحتمؿ 

ألف مشاكمنا في ىذا المجاؿ طويمة األمد، لكف الواليات  أف نبدأ عمى نطاؽ صغير
 .(91)ياالمتحدة مستعدة لمنظر في المقترحات عند طرح

أنو يريد التأكيد عمى أف بمغاريا ترغب في الحفاظ عمى  الرئيس جيفكوؼ اكد ولكف     
العالقات الطبيعية رغـ أنيا دولة صغيرة، وأنو مف المصمحة المشتركة لكال البمديف 
إقامة عالقات طبيعية، بإنياء "التمييز" بدءًا مف المجاؿ االقتصادي، وأنو بعد انتياء 

اعات أخرى، وذكر مرة أخرى أف ىذا "التمييز" يمكف أف يتحوؿ كال البمديف إلى قط
بمغاريا سترحب بأي خطوات مف جانب الواليات المتحدة لتحسيف العالقات وأف حكومتو  
ستستجيب بشكؿ إيجابي، لكنو تابع أف حقيقة قياـ وزارة الخارجية "بالتمييز" ضد بمغاريا 

ير في التجارة يخمؽ صعوبات كبيرة، وقاؿ إنو ال يستطيع أف يفيـ كيؼ يمكف تطو 
العالقات الثقافية ما لـ يتـ إيجاد حؿ لمشكمة العالقات االقتصادية، واستشيد كمثاؿ 
عمى أف بمغاريا لدييا عالقات اقتصادية مع إسبانيا أكثر مف الواليات المتحدة عمى 
الرغـ مف طابع النظاـ اإلسباني، وقاؿ إف الحوار األمريكي البمغاري كاف يدور دائما 

ذ أف أصبح رئيسا لموزراء، يمنع "التمييز" إقامة عالقات طبيعية حوؿ نفس المشاكؿ من
ويتدخؿ في االتصاالت العادية بيف المسؤوليف البمغارييف واألمريكييف، وقاؿ إف بمغاريا 
ليست لدييا مشاكؿ مع فرنسا عمى الرغـ مف أف وجية نظر الرئيس ديغوؿ لمعالـ ليست 

مع ألمانيا الغربية عمى الرغـ مف أف البمديف وجية نظرىا، بمغاريا لدييا تجارة واسعة 
يختمفاف باستمرار بعضيما البعض، قاؿ إف بمغاريا لدييا المشكمة الرئيسية ىي المشكمة 

 .(91)االقتصادية
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ولكف التغييرات في السياسة الخارجية لبمغاريا مثؿ بقية دوؿ أوروبا الشرقية، ففي     
، تضمف إصدار 3999تشريف الثاني  22 بتاريخ اجتماع لممكتب السياسي البمغاري

تعميماتو بتغيير وضع البعثة البمغارية في الواليات المتحدة وبعثة الواليات المتحدة في 
 .99))بمغاريا إلى سفارة، ويبدو أف ذلؾ كاف خطوة طبيعية بعد تحسيف العالقات الثنائية

، تـ 3999تشريف الثاني  28اذ تـ ترقية المفوضية في بمغاريا إلى مرتبة سفارة في     
، سفيرًا  3999ايار  39تعييف الوزير جوف ماكسويني، الذي تـ تعيينو في األصؿ في 

 .(97)3997نيساف  39وقدـ أوراؽ اعتماده الجديدة في  3997نيساف  7في 
ثت زيادة في الصادرات إلى الواليات وعمى اثر ذلؾ، ففي األشير التالية، حد    

المتحدة وجذب عدد الخريجيف البمغار في الواليات المتحدة عدد أكبر مف السياح 
األمريكييف، وتحويؿ المزيد مف األمواؿ مف التراث البمغاري، واإلعفاءات في االئتماف 

شتراكية التجاري وفي اإلصدار لمتراخيص. كما تـ تسييؿ النظاـ التجاري مع الدوؿ اال
التي  مادة مف القائمة االستراتيجية (111حيث ازالت الحكومة األمريكية ) بصورة عامة،

تحتاج الى تراخيص، ومع ذلؾ، فإف قضية تطبيع الرسوـ الجمركية لـ تحؿ بعد 
البضائع التي تبيعيا بمغاريا في الواليات المتحدة والقضاء عمى التمييز في العالقات 

 .(98)ث ورفع كفاءة توسع أسواؽ السمع البمغاريةبيدؼ تحدي التجارية
 الخاتمة

وصمت العالقات بيف الواليات المتحدة وبمغاريا في الستينيات إلى أعمى نقطة في       
المواجية منذ بداية الحرب الباردة، اُتيمت الحكومة البمغارية في ثالث محاوالت متتالية 

صوفيا، وىو ما اعتبر جزءًا ىامًا مف سياسة االعتداء عمى المفوضية األمريكية في 
التعصب واالزدراء والكراىية تجاه كؿ شيء أمريكي، في ذلؾ الوقت، كاف مف المفترض 
أف يكوف التمثيؿ األمريكي في بمغاريا منعزاًل وغير مقبوؿ، ويفصؿ بينيا جدار سميؾ 

ة الخارجية عف أعيف مواطني صوفيا الفضولييف، ومع ذلؾ، فإف التحوؿ في السياس
السوفيتية في منتصؼ الستينيات سرعاف ما أدى إلى تغيير رغبة الحكومة البمغارية في 
المواجية مف خالؿ اتخاذ مسار نحو الدؼء والمصالحة في العالقات الثنائية، 
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خصوصا بعد اغتياؿ الرئيس األمريكي كينيدي حتى االرتقاء بالتمثيؿ بيف البمديف مف 
 . 3999تشريف الثاني  28مفوضية إلى سفارة في 

وكختاـ عاـ يمكف القوؿ إف السياسة الخارجية البمغارية في الستينيات كانت مبنية     
والدوؿ  عمى ثالث نقاط مرجعية: أواًل وقبؿ كؿ شيء كاف التعاوف مع االتحاد السوفيتي

وناف االشتراكية األخرى. وفي المرتبة الثانية ىي منطقة البمقاف، حيث أف تركيا والي
عضواف في الناتو ، وال يزاؿ تيتو يوغوسالفيا وصمة عار عمى موسكو، ومف ىنا جاء 
الدور الذي ال شؾ فيو لبمغاريا كطميعة سوفيتية محاطة بػ "األعداء"، ال تحظى أوروبا 

 الغربية والواليات المتحدة إال بأىمية أخيرة بالنسبة لمدبموماسية البمغارية.
ي الممحوظ في كؿ مف معاقؿ وزارة الخارجية، عمى الرغـ مف رغـ النفوذ السوفيت    

إنيا األضعؼ مقارنة بالدوؿ المجاورة لبمغاريا، ولكف صوفيا لـ تتبع خط موسكو الثابت 
ففي وقت مبكر مف النصؼ الثاني مف الستينيات تـ توقيع  فيما يتعمؽ باليوناف وتركيا،

رغـ  حدًا لمنزاعات الحدودية األبدية،عدد مف االتفاقيات مع ىذه الدوؿ، والتي وضعت 
معارضة موسكو بشدة ىذه االتفاقيات مع الدوؿ المجاورة، لكنيا تظؿ حقيقة دبموماسية، 
معيـ ، تظير بمغاريا أنو ال يزاؿ بإمكانيا اتباع مسار يختمؼ جزئيًا عمى األقؿ عف 

البمغارية كاف  رغبات موسكو، ىذا ال يعني أف العامؿ السوفيتي في السياسة الخارجية
يقمؿ مف دورىا فالعالقة الوثيقة بيف صوفيا وموسكو ليا جذور أيديولوجية وعاطفية 

 محددة تاريخيًا بينما تستند إلى مصالح اقتصادية وعسكرية جادة.
بدأت بمغاريا في اتباع سياسة التعايش السممي، وتعزيز وتوسيع العالقات      

يرىا، وبدأت الزيارات المتبادلة بيف الوفود الحكومية االقتصادية والسياسية والثقافية وغ
والحكومية والبرلمانية واالقتصادية دورًا ميمًا في تطوير العالقات بيف بمغاريا والدوؿ 
الغربية. وتـ إجراء مشاورات سياسية منتظمة مع وزارات خارجية ىذه الدوؿ. كما تـ 

منظمات العامة والثقافية إنشاء عالقات نشطة مف خالؿ األحزاب السياسية وال
والرياضية وغيرىا، ومع معظـ الدوؿ الرأسمالية األوروبية تبـر بمغاريا اتفاقيات طويمة 

 األجؿ لتطوير التعاوف التجاري والصناعي والعممي والتقني.
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كبرى، توقع القدر لالتحاد السوفيتي  أخيرًا ، اف أي دولة صغيرة تحتاج إلى دولة     
ليذا الدور والواليات المتحدة لمخصـ، اف يكونا في الساحة السياسية البمغارية، اال اف 
السعي البمغاري لتحرر مف السوفيت واقامة عالقات مستقمة وخصوصا االقتصادية، 

بعثات إنشاء ال ،3999تشريف الثاني   28تـ   اخذ تطورا في نياية الستينيات، اذ
 الدبموماسية في صوفيا وواشنطف كسفارتيف.

 الهوامش
                                                           

،  3911 عاـ( الشيوعي البلغاريالحزب السكرتير األوؿ لػ ) ( 3991-3917ولد في صوفيا) -3
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انتخب رئيسًا مف المعيد  3992، وفي عاـ 3993إلى  3919لدى األمـ المتحدة في نيويورؾ مف 
 قد صاخبة، محاكمة بعد، موسكو في اعتقالو ،تـ 3991 ايموؿ 1 وفيالدولي لقانوف الفضاء الكوني.
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