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مقدمة
ب��ع��د االن�����س��ح��اب االل��م��ان��ي خريف 
عام 1944 تحت ال�سغط اال�ستراتيجي 
ل��ه��ج��وم ال��ج��ي�����ش ال�����س��وف��ي��ت��ي وح����اول 
الفراغ  ملئ  �سيا�سة  اتخاذ  البريطانيون 
الذي  االلمان،  ان�سحاب  بعد  اليونان  في 
تحت  اليونانية  االرا���س��ي  معظم  ت��رك 
وبقيت  اليونان  في  ال�سيوعيين  �سيطرة 
تحت  مقاطعاتها  وبع�ش  اثينا  العا�سمة 
والقيادة  اليونانية  الحكومة  �سيطرة 
اليونانية  الحكومة  وع��ادت  البريطانية، 
البريطانيين  حماية  تحت  المنفى  من 
�سيطرة  دون  للحيلولة  ���س��ري��ع  ب�سكل 
اليونان،  في  ال�سلطة  على  ال�سيوعيين 
بنزع  امرًا  البريطانية  القيادة  وا�سدرت 
ا�سلحة جميع منظمات المقاومة مما اأثار 
والخروج  المقاومة  المنظمات  حفي�سة 
التي  لالجراءات  راف�سة  مظاهرات  في 
اتخذتها الحكومة بدعم بريطانيا و�سقط 
فانطلقت  المتظاهرين،  من  كبير  عدد 
التي  الحكومة  �سد  ال�سيوعية  ال��ث��ورة 
الحرب  بداية  معلنة  بريطانيا  ت�ساندها 
االهلية اليونانية نهاية عام 1944 وعلى 
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مو�سوع  تناولنا  المهمة  المرحلة  هذه  على  ال�سوء  ت�سليط  اجل  ومن  مراحل  ثالث 
البحث »موقف بريطانيا من الحرب االهلية اليونانية 1944 - 1946« 

تمهيد 
اإ�سرار الحكومة اليونانية برئا�سة بابا ندريو على ت�سريح قوات  كان من نتائج 
منظمة  موؤيدي  قيام  اأثر  على  والجي�ش  ال�سيوعيين  بين  م�سلح  نزاع  قيام  المقاومة 
ونتيجة   1944 االأول  كانون  من  الثالث  في  اأثينا  العا�سمة  و�سط  بمظاهرة   EAM
لتجمع عدد كبير من ح�سود المتظاهرين، فانطلقت ال�سرارة االأولى للحرب االأهلية 
منظمة  لقمع  البريطانية  القوات  تدخلت  ث��مَّ  اأثينا،  اأنحاء  كل  في  القتال  واندلع 

.)ELAS)1(وجي�ش )EAM(
القتلى  من  العديد  �سقط  البريطانية  القوات  قبل  من  القوة  ا�ستخدام  وجراء 
وانطلقت  قتلوا خم�سة ع�سر،  الذين  اأن عدد  الحكومية  الم�سادر  واأكدت  والجرحى 
الثورة ال�سيوعية �سد الحكومة التي ت�ساندها القوات البريطانية في اأثينا وق�سفت 
الجي�ش  اأن  اإال  ال�سرطة،  ق��وات  وحا�سرت  ال�سرطة  مراكز   ELASو  EAS منظمة 

البريطاني كان متفوقًا في ال�سالح)2(.
بداأ الجنرال �سكوبي بتنفيذ اأوامر الحكومة البريطانية من اأجل اإعادة ال�سيطرة 
على اأثينا و�سواحيها والعمل على ا�ستعادة النظام في البالد، فاأدى اإلى م�سادمات 
بين الجي�ش البريطاني ومنظمة )ELAS( ت�سبب بخ�سائر كبيرة من الجانبين)3(، 
واجهت القوات البريطانية الكثير من المتاعب والم�ساق خالل عملياتها الع�سكرية 
في اأثينا، وكان اأفراد المنظمات ال�سيوعية يقاتلون بالزي المدني، وفي هذه االأثناء 
بتحويل  االأوامر  و�سدرت  وهارولد ماكميالن،  اليك�ساندر  المار�سال  اأثينا  اإلى  و�سل 
فتغيرت  اليونان،  اإلى  اإيطاليا  من  م�سر  اإلى  المتوجهة  الرابعة  البريطانية  الفرقة 

االأو�ساع ل�سالح البريطانيين وحكومة بابا ندريو)4(.
بداأت الدبلوما�سية البريطانية تلعب دورها الإنهاء الحرب االأهلية، وتمثل ذلك في 
زيارة رئي�ش الوزراء البريطاني ت�سر�سل مع وزير خارجيته في الرابع والع�سرين من 
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كانون االأول 1944 لليونان، وهو ما يوؤكد اهتمامه بالق�سية اليونانية، واأدرك �سرورة 
االأول  كانون   26 في  اليونان  زعماء  موؤتمر  انتهاء  وبعد  العر�ش،  على  و�سيًا  تعيين 
الواليات  من  كل  ممثلو  ح�سره  الذي   ،)Damaskinos()5(داما�سكينو�ش برئا�سة 
اليونان  ملك  من  ت�سر�سل  فطلب   ،EAM عن  وممثلون  ورو�سيا  وفرن�سا  المتحدة 
تعيين رئي�ش االأ�ساقفة و�سيًا على العر�ش اليوناني، واأعطى ت�سر�سل وعوده اإلى رئي�ش 

.)ELAS )6( االأ�ساقفة بتقديم الدعم البريطاني له حتى يتم تحرير مدينة اأثينا من
بعد عودة ت�سر�سل واأيدن اإلى لندن تم عقد اجتماع مع ملك اليونان الذي وافق 
على مقترحات ت�سر�سل بعدم العودة اإلى اليونان، اإال اإذا دعي للعودة با�ستفتاء، واأبدى 
الملك رغبته بتعيين رئي�ش االأ�ساقفة و�سيًا على العر�ش اليوناني)7(، وبعد تعيين رئي�ش 
داما�سكنيو�ش و�سيًا على العر�ش طبقًا لت�سريح الملك جورج، وجه نداوؤه اإلى ال�سعب 
اال�ستطاعة  اليونانية وقال )لي�ش في  االأزمة  الهدنة �سرطًا لحل  اإلى  اليوناني يدعوه 
اأن تحل م�ساألة ما با�ستعمال القوة في دولة ديمقراطية بالمعنى ال�سحيح واأني اأدعو 
با�سم الوطن المتاألم جميع االأ�سخا�ش الم�سلمين اإلى االتفاق على األقاء اأ�سلحتهم واأن 
يثقوا باأن الو�ساية وحكومتها �سيعمالن الإيجاد حل بالطرق العادلة الديمقراطية()8(. 

:)Varkiza Agreemenet( المحور االول: اتفاقية فاركيزا
EAM في االتفاق مع الحكومة على  على الرغم من ال�سعوبات التي واجهتها 
االتفاق  وحظر  الطرفين،  بين  اتفاقية  اإلى  التو�سل  تم  اأنه  اإال  ال�سلح،  بنود  بع�ش 
ماكميالن وال�سفير البريطاني في اليونان ليبر، وتم التوقيع على البروتوكول من قبل 
اأع�ساء وفد EAM و�سكرتارية الموؤتمر)9(، اأعلنوا فيه اأنهم تو�سلوا اإلى اتفاق حول 
التي  الو�سائل  الطرفان  وناق�ش  الموؤتمر)10(،  خالل  مناق�ستها  تم  التي  االأمور  كافة 
واأبدى وفد  اليوناني،  ال�سعب  الم�سالحة بين  واإبداء  االأهلية  اإيقاف الحرب  يمكنها 
الحكومة رغبته لو�سع نهاية لهذه االأزمة دون اإراقة المزيد من الدماء، واإقامة دولة 
موحدة، واإعادة ال�سالم الداخلي، والحياة ال�سيا�سية الطبيعية،)11( وتو�سل الطرفان 

المفاو�سان اإلى اتفاقًا ي�سمل عدد من النقاط اأبرزها: 
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1 - الحريات:�سمان التعبير الحر عن االآراء ال�سيا�سية واالجتماعية للمواطنين.
واإلغاء  االتفاقية  توقيع  بعد  فورًا  العرفية  االأحكام  رفع  العرفية:  االأحكام  2 -  رفع 

المواد الموجود في الد�ستور التي ت�سير لهذه االأحكام.
االأول  كانون   3 منذ  ال�سيا�سية  االأحداث  عن  المت�سررين  تعوي�ش  3 -  التعوي�سات: 
العام  القانون  جرائم  التعوي�ش  من  وي�ستثنى  المعاهدة  توقيع  حتى   1944

وال�سخ�ش الذي يقوم بت�سليم �سالحه اإجباريًا اأو الذين لم �سلموا اأ�سلحتهم.
الذين  على  القب�ش  واإلقاء   ELAS قبل  من  الرهائن  �سراح  اإط��الق  4 -  الرهائن: 

تعاونوا مع االألمان ومحاكمتهم.
5 -  الجي�ش الوطني: يتكون من ال�سباط المهنيين وا�ستدعاء الجنود من كل الدرجات 

وا�ستدعاء الرجال المنتمين اإلى ELAS بعد ت�سريحهم منها.
 ELAS 6 -  الت�سريح من الخدمة الع�سكرية: حل كافة قوات المقاومة وخا�سة جي�ش

وت�سليم اأ�سلحتهم.
مع  تعاونوا  الذين  الموظفين  جميع  ت�سريح  المدنية:  الخدمة  من  والطرد  7 -  الت�سريح 
العدو، وعودة المواطنين الذين انظموا للمقاومة لوظائفهم، ومراعاة الموظفين الذين 

ا�ستركوا في المظاهرات ولن يف�سل اأي موظف من الخدمة ب�سبب راأيه ال�سيا�سي.
8 -  الت�سريح من الخدمة االأمنية: �سيتم من خالل الت�سريح الخا�سة وعودة جميع 

ال�سباط الذين انظموا اإلى ايال�ش اأو الحر�ش الوطني اأو الذين تركوا الخدمة.
9 -  االقتراع في االنتخابات: عمل ا�ستفتاء لتقرير نظام الحكم الم�ستقبلي، وعمل 

انتخابات عامة عام 1945)12(.
تم توقيع االتفاقية في 12 �سباط في مدينة فاركيزا)13(، بترتيب بريطاني وافق 
فيه اأن�سار المقاومة على ت�سليم اأ�سلحتهم، وكانت اأكثر مما يتوقعه البريطانيون، اإال 
اأن اأن�سار EAM اأخفوا اأ�سلحة كثيرة في الجبال)14(، وظهرت ردود اأفعال من القادة 
المعاهدة  من  ارتياحه  عن  ماكميالن  عبر  فقد  المعاهدة،  توقيع  فور  البريطانيين 
عن  بال�ستيرا�ش  وايد  اليونانيين)15(،  لكافة  فوزًا  واإنها  للمعتدلين  انت�سارًا  وعدها 

»«
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الحرب  اأنهت  الأنها  اليوناني  المجتمع  �سرائح  لكافة  مريحة  واعتبرها  المعاهدة 
با�ستثناء  للمعاهدة  بتاأييدهم  العام  وال��راأي  اليونانية  ال�سحف  ووا�سلت  االأهلية، 
اأدانت  و  الخ�سوع،  و�سيا�سة  للحكومة  نقدها  وا�سلت  اذ  المتطرف  اليمين  �سحف 

االتفاقية واعتبرتها انت�سارًا للي�سار ال�سيوعي)16(.
من  كبيرًا  دورًا  لها  كان   EAM بمنظمة  وات�سالها  بريطانيا  �سيا�سة  اأن  يبدو 
من  اإليه  ت�سموا  ما  البريطانية  الدبلوما�سية  وحققت  فاركيزا  اتفاقية  اإلى  التو�سل 
األتان  ELAS واإطالق �سراح الرهائن وهما العقبتان الرئي�سيتان  خالل جمع �سالح 
واجهتا الحكومة اليونانية، ومن المرجح اأن بريطانيا اأرادت التخفيف من االنتقادات 
لموقفها  االأولى  االأهلية  الحرب  خالل  البريطانية  الحكومة  واجهتها  التي  الالذعة 

الم�ساند للملكية اليونانية.
توقيع  بعد  اأثينا  اإلى  اأي��دن  واأنتوني  ت�سر�سل،  البريطاني  ال��وزراء  رئي�ش  و�سل 
عن  ت�سر�سل  وتحدث  بحفاوة  وا�ستقبال   ،1945 �سباط   14 في  مبا�سرة  االتفاقية 
التدخل البريطاني وقال »اأنني متاأكد اأننا اأنقذنا اأثينا من قدر م�سين، واأني لموؤمن 
اأن ال�سعب اليوناني ي�ساند ق�سيتنا دومًا ع�سكريًا و�سيا�سيًا، فلقد اأنجزنا ال�سالم بال 

انتقام واأ�ساف اأن هناك الكثير يجب تحقيقه وهي مهمة اليونانيين اأنف�سهم«)17(.
لملئ  اآذار  �سهر  خالل  البريطانية  القوات  انت�سرت  االتفاقية  توقيع  اأثر  على 
الفراغ في االأماكن التي تركتها )ELAS(، وبموجب اتفاقية بين الحكومة اليونانية 
ال�سرورية  والمواد  الغذاء  ترتيبات ل�سرف  االونرا )ONRA(،و تم عمل  ومنظمة 
على المواطنين)18(، ونتيجة للمواقف العدائية التي ا�ستخدمتها عنا�سر المن�سمات 
اليمينية فاأن منظمة )EAM( قدمت مذكرة احتجاجية اإلى ال�سفير البريطاني في 
اأثينا، احتجوا فيها على عبث الحكومة باتفاقية فاركيزا وجاءت احتجاجاتهم وفق 

الخروق التي قامت بها الحكومة ومنها:
1 - بناء الجي�ش وت�سليحه وتطعيمه بقيادات فا�سية.

2 - ا�ستمرار �سيا�سة االإق�ساء والتهمي�ش �سد ال�سيوعين وحلفائهم.
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.)EAM( اأن�سار )3 - الم�سي بالمحاكمات واالإعدامات واالعتقاالت ومالحقة )19
.)EAM( 4 - تعطيل ومالحقة ال�سحف التي تعبر عن اأراء منظمة

5 - تعاون ال�سلطات الحكومية مع المنظمات المناوئة لل�سيوعيين.
وقدمت مندوبو )EAM( مذكرة للو�سي يحتجون فيها على خرق االتفاقية من 

قبل الحكومة)20(.
ن�ستنتج اأن الحكومة اليونانية لم تنفذ بنود اتفاقية فاركيزا نهائيًا، وبعد ت�سليم 
)ELAS( الأ�سلحته، وبناء الحكومة جي�سًا متطورًا اأ�سبح قرار العفو اأداة بيد الحكومة 
التي �ساندت القوى اليمينية المتطرفة واتفقت مع المتعاونين مع المحتلين االألمان 

واأ�سبح عدوهم الم�سترك هو ال�سيوعيين.
العر�ش  على  والو�سي  بال�ستيرا�ش  الحكومة  رئي�ش  بين  الخالف  ب��وادر  ب��داأت 
تطفوا على ال�سطح، واأبدت بريطانيا رغبتها بعدم اإجراء اأي تغيير في الحكومة الأنه 
يعد تدخاًل في �سيا�سة اليونان الداخلية، واأو�سح ال�سفير البريطاني ليبر اأن اليمن 
ال�سيوعيين  اأن  من  خوفًا  بال�ستيرا�ش  لرحيل  معار�سين  كانوا  اليونان  في  والو�سط 

يكت�سبون �سلطة اأو�سع)21(.
حاولت ال�سيا�سية البريطانية اإظهار محاولة التاأكيد بالتزام الحكومة اليونانية 
في القيام بدورها في اإطار اتفاقية فاركيزا، وكانت القوى اليمينية المتطرفة متخوفة 
ماكميالن  البريطاني  الوزير  اأن  اإي  والبريطانيين،  اليونانية  الحكومة  �سغط  من 
اأو�سح اأن بال�ستيرا�ش لن يوؤدي دوره في تحجيم دور القوى اليمينية، اإذ اأن الحكومة 
اليونانية كانت في موقف حرج وعلى و�سك اال�ستقالة)22(، وعلى اأثر تراجع حكومة 
بال�ستيرا�ش بتنفيذ وعودها حول اتفاقية فاركيزا المتمثلة في اإعالنها موعدًا الإجراء 
اال�ستفتاء الذي يقرر فيه ال�سعب اليوناني م�سير عودة الملك اأو اإعالن الجمهورية، 
بال�ستيرا�ش  وقدمت حكومة  للحكومة،  انتقاداته  يوجه  المتطرف  اليمين  مما جعل 

ا�ستقالتها في 7 ني�سان 1945)23(.
لم تعلق حكومة الواليات المتحدة على اتفاقية فاركيزا واكتفت بمراقبة التحرك 

»«
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البريطاني تجاهها، واأعلن الرئي�ش روزفلت)24( في االأول من اآذار عام 1945 خالل 
الم�ساكل  اتفقت على حل  قد  الثالث،  القوى  )Cremana( )25 )اأن  كريما  موؤتمر 
ال�سيا�سية واالقت�سادية الأي منطقة محررة من ال�سيطرة النازية اأو اأي من تمركزت 

المحور ال�سابقة هي م�سوؤولية م�ستركة للحكومات الثالث جميعًا()26(. 
المحور الثالث:-الوزارات التي شكلت بعد اتفاقية فاركيزا

)Petros Voulgaris( 1 - وزارة األدميرال بيتروس فولجاريس
بعد ا�ستقالة بال�ستيرا�ش بداأت بريطانيا تتحرك لت�سكيل حكومة يونانية جديدة، 
وكانت  الو�سي،  اإلى  الم�سورة  الإبداء  اأثينا  اإلى  ماكميالن  مبعوثها  بريطانيا  واأر�سلت 
رغبتها ت�سكيل حكومة خدمات من خالل تعيين حكومة م�سغرة يتراأ�سها جنرال ع�سكري 
البريطاني  المبعوث  وحاول  واالقت�ساديين  االأعمال  رجال  بع�ش  من  وزرائها  ويتكون 
 Kyriakos(زج اأحد اأتباعها المقربين في هذه الحكومة وهو كيرياكو�ش فارفاريو�ش
Varvaressos(،اأما رغبة الواليات المتحدة تتمثل في عدم حدوث اأي تغير وزاري 
اإ�سارة  دون  ا�ستقالته  تقديم  على  بال�ستيرا�ش  اأجبر  الو�سي  اأن  اإال  الوقت،  هذا  في 
طريق  عن  االأمريكي  ال�سفير  اإلى  ت�سرفه  تبرير  الو�سي  وح��اول  االأمريكي،  ال�سفير 
اأن بال�ستيرا�ش لم يراع االتجاه ال�سيا�سي واإن  رئي�ش المكتب ال�سيا�سي له واأو�سح له 

ا�ستقالته لي�ش لم�سلحة حزب معين واإنما لم�سلحة البالد كلها)27(.
الجديدة  الحكومة  رئا�سة   )Voulgaris()28( فيولجاري�ش  االأدم��ي��رال  تولى 
وكانت حكومة ت�سيير اأعمال)29(، وتمكن فولجاري�ش في 9 ني�سان 1945 من ت�سكيل 

الحكومة الجديدة وتمثل برنامجها في ثالثة اأ�سياء:
1 - توطيد النظام العام في البالد.

2 - اإجراء ا�ستفتاء اأو االنتخابات التي من �ساأنها اإعادة الحياة ال�سيا�سية للبالد.
3 - العمل على تحقيق مطالب البالد الوطنية بالطرق الد�ستورية.

وتباينت ردود االأفعال لدى ال�سيا�سيين اليونانيين ورف�ش �سوفولي�ش اإبداء راأيه 
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بالحكومة، اأما رئي�ش الوزراء ال�سابق بابا لزريو الوزارة الجديدة باأنها ديمقراطية)30(.
جاءت مبادرة �سوفولي�ش لمعالجة الم�سائل االقت�سادية، وم�ساألة توطيد االأمن 
قبل  من  ورف�ش  ائتالفية،  حكومة  تاأليف  راأي��ه  عن  واأعلن  البالد،  في  واال�ستقرار 
االأول  هدفهم  وكان  للوزراء،  رئي�سًا  فولجاري�ش  ي�ستمر  اأن  على  واأ�سروا  الملكيين، 

والحل الوحيد هو اإجراء اال�ستفتاء)31(.
يت�سح اأن حكومة فولجاري�ش كانت مطالبة باأ�سياء عديدة اأهمها االإ�سراع بتحديد 
االقت�سادية  االإ�سالحات  بع�ش  تحقيق  اإلى  اإ�سافة  االنتخابات،  اأو  اال�ستفتاء  موعد 
في البالد، فكانت الحكومة في موقف حرج اإذ يطالب الملكيون ب�سرعة ا�ستفتاء ثم 
انتخابات ليتم تحديد م�سيرالملك من جهة، وتعر�سها ل�سغوط من قبل ال�سيوعيين 

لت�سكيل وزارة ائتالفية من جميع االأحزاب.
 )Nikos Zachariades( في اأواخر ماي�ش 1945 عاد نيك�سون زخاريدي�ش
ليت�سلم قيادة الحزب ال�سيوعي من المنفى اإذ كان معتقاًل في األمانيا واأعلن في اآب 
)اإذا لم يتغير الو�سع بحيث يم�سي عن طريق تطور ديمقراطي طبيعي ف�سوف نرد 
على الملكيين الفا�سيين في المدن والجبال والقرى وباالأ�ساليب نف�سها( واأعلن )اإذا 
كان البع�ش )وزير خارجية بريطانيا( ال ي�ستطيع اأن يجعل قواته تحافظ على االأمن 
وت�سمن تطبيق اتفاقية فاركيزا فلين�سحب من اليونان، ونحن على ا�ستعداد لحفظ 

االأمن بدون م�ساعدتهم()32(.
اأمامها  بداأت تظهر  الحكم حتى  وزارة فولجاري�ش في  لم يم�ش وقت طويل على 
ا�ستقالته   )Sofiano Poulos( بولو�ش  �سوفيانو  الخارجية  وزير  قدم  اإذ  االأزم��ات 
بعد اقتراحه تاأليف حكومة اتحاد وطني وعدم االأخذ باالقتراح، وقبل رئي�ش الحكومة 
للملكية،  الموؤيدة  اليمينية  الو�سي واالأحزاب  تاأييد  ا�ستقالته، واعتمد فولجاري�ش على 
وقبل  محايدة،  انتخابات  اإج���راء  ب�سمان  طالبت  التي  الجمهورية  االأح���زاب  وثقة 
متطرفو اليمين قبول الحكومة الحالية لرف�سهم اأي تعاون مع ال�سيوعيين في حكومة 
اتحاد وطني)33(، واجتمع الو�سي مع روؤ�ساء االأحزاب الملكيين والجمهوريين لتدارك 



49

أ.م.د علي عبد الواحد حسون الصائغ - ناظم خليل حسن المعموري القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

ت�سكيل  م�سروع  ف�سل  حالة  في  اأنه  �سوفولي�ش  و�سرح  لها،  حل  اإيجاد  ومحاولة  االأزم��ة 
وزارة ائتالفية فاإن م�سوؤولية ما يترتب على ذلك من نتائج يتحملها اليمين المعار�ش 
للم�سروع)34(،وعلى اأثر ف�سل االأحزاب في ت�سكيل وزارة ائتالفية طلب الو�سي من رئي�ش 
الحكومة  ت�سكيل  وبعد  يراأ�سها،  لتي  االنتقالية  ال��وزارة  بت�سكيل  فولجاري�ش  الحكومة 
يمكن  حكومة  اأف�سل  الحكومة  هذه  اأن  الو�سي  اأعلن  فولجاري�ش  برئا�سة  الجديدة 
ت�سكيلها في هذا الوقت، اإال اأن الحكومة الجديدة كان اأمامها م�ساكل كبيرة من اأهمها. 
تاأ�سي�سية، وتحديد  اإجراء جمعية  اأجل  انتخابات من  اأو  ا�ستفتاء  اإجراء  م�ساألة 
موعد اال�ستفتاء، و�سغط االأحزاب اليمينية التي تطالب باإجراء اال�ستفتاء، و�سرعان 
ما طرت ردود اأفعال االأحزاب على ت�سكيل الوزارة الجديدة، اإذ هاجم زعيم الحزب 
الجمهوري كافانداري�ش �سيا�سة الحكومة وهدد بعدم اال�ستراك في االنتخابات في 

حالة بقاء االأو�ساع بهذه االأحوال)35(.
كانت ال�سيا�سة البريطانية تلعب دورها من خالل العمل على توجيه الدعوة اإلى 
الو�سي لزيارة لندن من اأجل التباحث مع الحكومة البريطانية، وحددت موعد الزيارة 
انعقاده في هذه  الخارجية ي�سادف  اأن موؤتمر وزراء  1945 �سيما  اأيلول  اأوائل  في 
المدة، مما �سيعطي فر�سة لم�ساركة وزير الخارجية االأمريكي لمناق�سة االأو�ساع في 
اليونان)36(، وفي 6 اأيلول 1945 �سافر الو�سي اإلى لندن لمناق�سة الم�سائل ال�سيا�سية 
الهامة التي تواجهها الحكومة اليونانية، واتخاذ القرار الحا�سم في هذا الجانب وهل 
ي�سبق اال�ستفتاء االنتخابات اأو العك�ش، ومناق�سة االأزمة الحكومية التي ن�ساأت جراء 
ا�ستقالة نائب رئي�ش الوزراء ووزير التموين فارفاريو�ش، ف�ساًل عن المطالب الوطنية 
للبالد التي �سوف يتم عر�سها على وزراء الخارجية الخم�ش والمطالبة باإعادة جزر 

الدوديكيانز لليونان)37(.
بريطانيا  الثالث  الحكومات  اأعلنت  لندن  في  الو�سي  مباحثات  انتهاء  بعد 
اإر�سال  على  المذكورة  ال��دول  وافقت  اأيلول،   19 في  وفرن�سا  المتحدة  وال��والي��ات 
قبل  اإجراءها  الموؤمل  من  التي  االنتخابات  لح�سور  اليونان  اإلى  دوليين  مراقبين 
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توحيد  هي  �سيا�سته  كانت  لندن،  من  الو�سي  ع��اد  ولما   ،)38(1945 ع��ام  نهاية 
االأحزاب ل�سمان برلمان ديمقراطي، والمحاولة في تجنب المد ال�سيوعي بم�ساعدة 
الحلفاء)39(، وحر�ش الو�سي خالل خطابه احتواء الموقف ال�سيا�سي، باأن الحكومة 
وقت، وحدد  باأقرب  االنتخابات  اإجراء  تعمل على  و�سوف  كما هي،  �ستبقى  الحالية 
موعد اإجراء االنتخابات في موعد اأق�ساه كانون االأول 1945)40( واأثناء التحركات 
االنتخابات  الإج��راء  ا�ستعدادًا  االأح��زاب  بين  ائتالف  لت�سكيل  الو�سي  اأجراها  التي 
المقبلة فاإن اأزمة اأخرى ن�سبت داخل حكومة فولجاري�ش ب�سبب ا�ستقالة وزير الدفاع 
اليوناني على اأثر اختالفه مع ال�سا�سة اليونانيين حول تنظيم الجي�ش مع هيئة اأركان 
الحرب التي تمثل اليمين في حين الوزير هو جمهوري وكان م�سممًا على تحويل هيئة 
اأركان الحرب اإلى مجل�ش اأعلى للحرب يكون نائبًا لوزير الدفاع ويكون له حق التعين 
والترقية والثقل)41(، ففي 6 ت�سرين الثاني 1945 اأعلنت الحكومة اليونانية اإجراء 
مختلفة  فعل  ردود  الحكومة  واجهت   ،)42(1946 الثاني  كانون   20 في  االنتخابات 
على اأثر اإعالن موعد اإجراء االنتخابات من قبل االأحزاب، فقد هدد �سوفولي�ش زعيم 
انتخابات  اإجراء  الحكومة عاجزة عن  وو�سف  االنتخابات  بمقاطعة  االأحرار  حزب 
في الظروف ال�سعبة، كما اأعلن كافنداري�ش زعيم حزب التقدم اإن قرار الحكومة 

�سيقود ال�سعب اليوناني اإلى حرب اأهلية)43(.
ال�سيا�سية  الم�ساكل  وتفاقم  الت�سخم  ال�سيطرة على  في  الحكومة  لف�سل  نتيجة 
الحكومة،  ف�سل  اإلى  اأدى  الدفاع،  وزير  وا�ستقالة  بال�سيوعيين،  ال�سجون  ومنها ملء 
والعمل  الحكومة  المعار�سة �سد  ازدياد  اإجراء االنتخابات هو  اإعالن  نتيجة  وكانت 

على اإ�سقاطها.
ا�ستقالة  فولجاري�ش  اأعلن  الحكومة  واجهتها  التي  المتوا�سلة  االأزم��ات  ب�سبب 
ولكن  الجديدة،  ال���وزارة  لت�سكيل  �سوفولي�ش  تكليف  على  الو�سي  واأق��دم  حكومته 
اأحزاب  تظم  حكومة  في  اال�ستراك  ال�سعب  حزب  رف�ش  ب�سبب  ت�سكيلها  في  ف�سل 
الو�سط، واإ�سرار الو�سي على ا�ستراك حزب ال�سعب في الوزارة واعتذر الحزب عن 
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الم�ساركة واأ�سار اإلى وجوب ت�سكيل حكومة اأولية)44(، وبعد ف�سل العديد من االأحزاب 
وال�سخ�سيات في ت�سكيل حكومة، اأعلن الو�سي ت�سكيل حكومة في 17 ت�سرين االأول 
واأبقى مجل�ش  ال�سيا�سية  االأو�ساع  ا�ستقرار  لعدم  نتيجة  موؤقت  وزراء  وتعين مجل�ش 

الوزراء ال�سابق دون تغير با�ستثناء اأن الو�سي اأ�سبح رئي�سًا للوزراء)45(.
يبدو اأن الو�سي حاول من خالل توليه من�سب الوزراء اإيجاد حل لالأزمة الوزارية 
في البالد والتي يرجع �سببها االأ�سا�سي تحديد موعد االنتخابات في 20 كانون االأول 
1946، الذي اأطاح بالوزارة ال�سابقة، وتولي الو�سي من�سب رئا�سة الوزراء بنف�سه 

لغر�ش تنقية االأجواء بين االأحزاب المتناف�سة على ال�سلطة.
)Panayotis Canellopoulos (2 - وزارة كانيلوبولوس

بنايوتي  ا�ستدعى  ال��وزاري��ة  االأزم���ة  لحل  الو�سي  من  عديدة  م��ح��اوالت  وبعد 
كانيلوبولو�ش )Panayotis Canellopoulos()46( لت�سكيل وزارة ائتالفه في 6 
وانق�ست  الجديدة  الحكومة  ت�سكيل  في  كانيلوبولو�ش  ونجح   ،1946 الثاني  ت�سرين 
باأن ن�سفها �سيا�سية والن�سف االأخر خدمات)47( وحددت الحكومة برنامجها الذي 

تعمل عليه في مجاالت اأهمها:
)�سرعة اإجراء االنتخابات وفي اأقرب وقت ممكن، والعمل على اإعادة النظام، 
واإنها�ش الروح المعنوية لل�سعب اليوناني، واإيجاد حل للم�سائل االقت�سادية والمالية، 

وتطهير البالد من المتعاونين مع العدو()48(.
وقدمت  الجمهوريين  من  معار�سة  كانيلوبولو�ش  �سكلها  التي  الحكومة  واجهت 
ا�ستقالتها في 20 كانون االأول 1945، ويعزى �سبب ف�سل الحكومة في �سمان الدعم 

البريطاني المبا�سر والفعال لالإجراءات المالية واالقت�سادية)49(.
منها  محاولة  في  ائتالفية  وزارة  تاأليف  على  تعمل  البريطانية  ال�سيا�سة  كانت 
اأثناء  كانيلوبولو�ش  حكومة  ا�ستقالة  وتم  قريب،  بوقت  النيابية  االنتخابات  الإجراء 
عدم  على  يدل  ما  وهو  اأثينا،  في   )Hector Meneil()50( ماكنيل  هكتور  وجود 
ال�سعي  البريطانية  الحكومة  نية  على  ويوؤكد  قرارها،  عن  الحكومة  رجوع  محاولته 
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اأثناء  لتاأليف حكومة ذات طابع �سيا�سي)51( وتمثلت �سيا�سة بريطانية تجاه اليونان 
)تقديم  في  بيفن  البريطاني  ال��وزراء  رئي�ش  مع  الو�سي  اأجراها  التي  االت�ساالت 
اأج��واء  في  االنتخابات  واإج��راء  اليونانية  للحكومة  واالقت�سادي  ال�سيا�سي  الدعم 
بعثة  واإر�سال   ،1948 عام  حتى  اال�ستفتاء  وتاأجيل   ،1946 اآذار  قبل  ديمقراطية 

بريطانية اقت�سادية لليونان لتنفيذ برنامج اقت�سادي بناء()52(.
3 - وزارة سوفوليس

اأثينا  في  واالأمريكي  البريطاني  وال�سفير  ماكنيل  اأجراها  م�ساورات طويلة  بعد 
تاأليف  على  الراأي  ا�ستقر  االأح��زاب،  تمثل مختلف  وهيئات  العر�ش  على  الو�سي  مع 
وزارة برئا�سة �سوفولي�ش، على اأن تعمل على تاأليف وزارة نهاية اآذار 1946، وتمكن 
�سوفولي�ش من ت�سكيل مجل�ش الوزراء الجديد)53( بعد اأن تفاقمت االأزمة بينه وبين 
اإ�سرار الو�سي على دخول كل من بابا ندريو وكانيوبولو�ش في هذه  الو�سي، ب�سبب 
التي  ال��وزارة  تاأليف  على  واأ�سر  الو�سي  تدخل  رف�ش  فاأنه  �سوفولي�ش  اأما  ال��وزارة، 
البريطاني ماكنيل  المبعوث  بف�سل تدخل  تغير  الوزارة دون  وا�ستمرت  اإليه،  خولت 
قبل  من  اأفعال  ردود  ظهور  اإلى  الجديدة  ال��وزارة  ت�سكيل  ف��اأدى  ليبر)54(  وال�سفير 
ينتهك  الذي  ال�سيا�سي  البريطاني  للتدخل  اليمين  بمعار�سة  تمثلت  والتي  االأحزاب 
�سيادة اليونان، اأما الجمهوريون فاأنهم و�سوفوا الحكومة الجديدة باأنها من اأف�سل 
اإذا نفذت  الي�سار عن رغبتهم بدعم الحكومة الجديدة  ال�سيا�سة، وعبر  اأفرزته  ما 
برنامج ديمقراطي، ون�سح ال�سفير البريطاني القوات الحكومية وال�سرطة بم�ساندة 

الحكومة التي تدعمها بريطانيا)55(.
يبدو اإن هناك ازدواجية في �سيا�سة الحكومة البريطانية المعلنة، ال�سيما اإنها 
للجمهوريين  دعمها  اأعلنت  االأح��زاب،  ت�سم جميع  ائتالفية  بتكوين حكومة  طالبت 
وحكومة �سوفولي�ش التي رف�ست اأحزاب اليمين والي�سار اال�ستراك فيها، وكان تاأييد 
بريطانيا لحكومة �سوفولي�ش تمثل �سربة الأحزاب اليمين التي بداأت تبحث عن بديل 
للم�ساعدة البريطانية، جاء ذلك عندما بداأت االأحزاب اليمينية ت�سن حمالتها �سد 
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ال�سيا�سة البريطانية على اأثر تاأليف وزارة �سوفولي�ش، اإذ اإن الدعم البريطاني لليمين 
كان موؤثرًا في تقوية نفوذهم منذ نهاية الحرب االأهلية.

لرف�ش  نتيجة  فقط  الو�سط  على  �سوفولي�ش  �سكلها  التي  الحكومة  اعتمدت 
اليمين الم�ساركة في الحكومة ف�ساًل عن رف�ش الي�سار الم�ساركة فيها رغم تاأييده 
الحكومة  الثقة من  �سحب  تم  ثم  برنامجها،  بانتظار معرفة  موؤقت  ب�سكل  للحكومة 
اإره��اب  من  زاد  مما  اليمينية  لالأحزاب  الحكومة  انحياز  ب�سبب  الي�سار  قبل  من 
اليمين المتطرف، وعدم اإطالق �سراح المعتقلين من منظمة ELAS للحيلولة دون 
م�ساركتهم في االنتخابات، وف�سل الحكومة في معالجة االأزمة االقت�سادية مما جعل 

المنظمات الي�سارية مقاطعة االنتخابات القادمة)56(.
أهم المشاكل التي واجهتها حكومة سوفوليس

من اأهم االأ�سياء التي كان اأمام حكومة �سوفولي�ش تنفيذها هي تحقيق االإ�سالح 
االقت�سادي والمالي، و�سرعة اإجراء االنتخابات النيابية في موعدها، لذا كانت من 

اأبرز الم�ساكل التي واجهتها الحكومة هي:
1 - المشكالت االقتصادية

ال�سابقة  الحكومات  واجهته  الذي  الف�سل  مواجهة  �سوفولي�ش  وزارة  على  كان 
ا�ستقرارًا  البالد  �سهدت  ولما  البالد،  في  االقت�سادي  اال�ستقرار  تحقيق  مجال  في 
لكنه  �سوفولي�ش،  ل��وزارة  تاأييدها  البريطانية  الحكومة  اإع��الن  اأثر  على  اقت�ساديًا 
تدهور جراء الم�ساكل التي قام بها اأن�سار االأحزاب اليمينية لغر�ش اإحراج الحكومة 

البريطانية)57(.
كل  �سافر  االقت�سادية  االأزم���ة  الإن��ه��اء  اليونانية  الحكومة  م��ن  محاولة  ف��ي 
الم�سكلة  حول  البريطانيين  مع  للتباحث  لندن  اإل��ى  وكارتالي�ش  ت�سوديورو�ش  من 
االقت�سادية، وطلب الم�ساعدة من بريطانيا)58( وات�سل �سوفولي�ش بحكومة الواليات 
المتحدة لطلب المعونات االقت�سادية، واتحدت �سيا�سة كل من بريطانيا والواليات 

المتحدة في مواجهة االأزمة االقت�سادية اليونانية)59(.
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اأعلن وزير المالية اليوناني �سيلونا�ش عن توقيع   1946 24 كانون الثاني  وفي 
اأ�سبح مكفواًل،  الدراخما  تثبيت �سعر  واليونان وقال )اإن  بين بريطانيا  اتفاق مالي 
الحالة االقت�سادية  والواردات الإنعا�ش  الميزانية وتنا�سق ال�سادرات  توازن  وكذلك 
القومية كما اأننا و�سعنا اأ�س�سًا متينة لتعمير البالد(، وبموجب هذا االتفاق فاأن اليونان 
وخم�سة  اإ�سترليني،  ماليين  بع�سرة  قر�ش  منها،  مالية  م�ساعدات  على  �ستح�سل 
ع�سر مليون جنيه كتغطية للبنك اليوناني، وفتح اعتمادات ال�ستيراد المواد الغذائية 
والمعدات وغيرها ل�سد حاجة البالد، واالإفراج عن االأموال المجمدة والمحجوزة في 
لندن وا�ستخدامها لال�ستيراد، وار�سلت اليونان بعثه يرا�سها �سوفو كلي�ش الى وا�سنطن 
وبحث  اليوناني  االقت�ساد  تا�سي�ش  العادة  االوليه  للمتطلبات  م�سح  اجراء  لمناق�سة 
الح�سول على ا�سواق لت�سريف ال�سادرات اليونانيه العادة الو�سع االقت�سادي الى 
ماقبل الحرب واعادة اعمار البنى التحتيه واهمها �سكك الحديد)60(، وقامت اليونان 
باإن�ساء لجنة العملة من اأجل بناء الثقة في العملة اليونانية تتكون من وزير التن�سيق 
الحكومة  من  وع�سوين  اليوناني،  البنك  ومحافظ  المالية  ووزي��ر  رئي�سًا  اليوناني 
البريطانية واالأمريكية، وكان من نتائج الم�ساعدات التي قدمتها بريطانيا والواليات 
المتحدة لليونان هي االإ�سراع بوقف الت�سخم وا�ستقرار �سعر الجنيه الذهب بعد اإن 
و�سلت قيمته )186( األف دراخما مما هدد البالد بكارثة اقت�سادية، وحددت هذه 

الم�ساعدات �سعر الجنيه بحوالي 20 األف دراخما)61(.
المحور الثاني - المشكالت السياسية التي واجهتها حكومة سوفوليس

1 - محاولة األحزاب اليمينية واليسارية إسقاط الحكومة 
على اأثر نجاح حكومة �سوفولي�ش في معالجة الم�سكلة االقت�سادية بداأ خ�سومه من 
الحزبين المتطرفين اليمين والي�سار في مهاجمته �سيا�سيًا، اإذ بداأ الي�سار بالتحري�ش 
على االإ�سراب في الم�سانع والمن�ساأة الحكومية على اأثرها قامت اإ�سرابات قادها 
موظفي البنوك وال�سركات والم�سانع الكبرى كما قام عمال الموانئ في ميناء بيريه 
بالمظاهرات وتوقفت مختلف ال�سناعات، وهدد الموظفين باإعالن االإ�سرابات اإذا 
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لم تدفع اأجور مرتباتهم)62(، كما عمد اأن�سار دعاة الملكية من الم�سلحين اإلى اإثارة 
العنف في مقاطعة )كاالماتا( في الموره �سد ال�سيوعيين، ب�سبب اغتيال اأبرز قادتهم 
الملكيين في �سبارتا من قبل مجهولين، وتمكن الملكيين من اال�ستيالء على المدينة، 
مما ا�سطر الحكومة اإلى اإر�سال قواتها الحكومية الإنهاء النزاع واإعادة ال�سيطرة على 
كاالماتا، واإعالن االأحكام العرفية بعد ا�ستعادة االأمور اإلى طبيعتها، وبذلك اأحبطت 

الحكومة محاولة اليمين والي�سار في اإ�سقاط الحكومة)63(.
2 - مشكلة انسحاب القوات البريطانية من اليونان

اليوناني،  ال�سيوعي  والحزب  لل�سوفيت  انت�سارًا  �سوفولي�ش  حكومة  ت�سكيل  يعد 
وبداأت العالقات ال�سوفيتية اليونانية تتح�سن منذ نهاية 1945 وبداأ ال�سيا�سيين من 
البلدين بتبادل الر�سائل بينهما، بينما اأخذت العالقات بين ال�سوفيت والبريطانيين 
المندوب   )Anddiei Vyshinsaii()64( في�سي�سنكي  اأندريه  اأر�سل  اإذ  تتراجع 
من  ا�ستياءه  فيها  األقى  االأم��ن  مجل�ش  اإل��ى  مذكرة  المتحدة  االأم��م  لدى  ال�سوفيتي 
لهيئة  اجتماع  عقد  المقرر  من  وكان  اليونان)65(  في  البريطاني  الع�سكري  الوجود 
االأمم المتحدة في لندن، وكان الوفد اليوناني برئا�سة �سوفيا نوبولو�ش )66( وبداأت 
ال�سوفيتي،  التي تبناها االتحاد  اليونان  البريطانية من  القوات  اإثارة م�سكلة �سحب 
�سمان  هو  اليونان  في  البريطانية  القوات  وجود  اإن  ترى  �سوفولي�ش  حكومة  وكانت 
لوحدة البالد، وال توجد عالقة لها بحالة البالد ال�سيا�سية، وترتبط اليونان بمعاهدة 
على  ن�ش   1939 ني�سان   17 في  ال�سادر  البريطاني  الت�سريح  اإن  ال�سيما  تحالف 
�سمان بريطانيا ا�ستقالل اليونان و�سالمة اأرا�سيها)67(، كان رئي�ش الوفد اليوناني 
االأحزاب  ويوؤيده  البريطاني،  بالجالء  التي تطالب  ال�سوفيتية  النظر  اإلى وجه  يميل 

الي�سارية ال�سيما اأنه تلقى تعليمات من حكومته توؤيد وجود القوات البريطانية)68(.
بعد رحلته اإلى لندن غير �سوفيانو بولو�ش تعليمات حكومته التي تق�سي بعر�ش 
وو�سف  البريطانية،  القوات  وج��ود  لبقاء  الموؤيد  اليونانية  الحكومة  نظر  وجهة 
اليونان  تاريخ  في  مثيل  له  ي�سبق  لم  موقف  )باأنه  خارجيته  وزير  موقف  �سوفولي�ش 
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ال�سيا�سي( واأ�سرع رئي�ش الحكومة بتغير وزير الخارجية وتعين ق�سطنطين راندي�ش 
بداًل منه لي�سبح رئي�سًا للوفد اليوناني في لندن)69(، وقدم االتحاد ال�سوفيتي مذكرة 

اإلى مجل�ش االأمن لال�ستي�ساح عن اأمور عديدة منها:
1 - عدم ا�ستقرار الو�سع في اليونان، الذي يهدد دول الجوار.

2 -  اإن وجود القوات البريطانية في اليونان يعر�ش االأو�ساع الداخلية للخطر)70(.
محاواًل  ال�سوفيتية،  االإدع��اءات  من  بريطانيا  بتبرئة  الدولي  االأمن  مجل�ش  قام 
اليونان، و�سرحت  البريطاني في  الوجود  تهديد من  اأي  بعدم وجود  الم�ساألة  اإنهاء 
غالبية الدول االأع�ساء في مجل�ش االأمن باأن وجود القوات البريطانية في اليونان ال 

ي�سكل خطرًا على ال�سالم العالمي)71(.
3 - تحديد موعد االنتخابات:

م�ساألة  هو  الحكومة  توليه  من  �سوفولي�ش  واجهها  التي  ال�سعوبات  اأه��م  من 
1946، واأعلن رئي�ش الوزراء  اآذار   31 اإجراء االنتخابات في موعدها المحدد في 
الكوارث  بنا  نزلت  لو  )حتى  وق��ال  المحدد،  موعدها  في  �ستجري  االنتخابات  اإن 

والم�سائب فاإن االنتخابات �سوف تجري في موعدها بنجاح()72(.
والوفاء  اليونان  نحو  الحلفاء  التزامات  اأن  ترى  المتحدة  الواليات  حكومة  كانت 
اليونانية، ف�سعت  االنتخابات  االإ�سراف على  الحلفاء في  يالطا تجعل م�ساعدة  باإعالن 
الواليات المتحدة الإ�سراك االتحاد ال�سوفيتي باالإ�سراف على االنتخابات النيابية)73(، لذا 
اإن م�ساركة االتحاد ال�سوفيتي في االنتخابات اليونانية اأمرًا هامًا من اأجل اإر�ساء الي�سار 
االقتراع  على عملية  لالإ�سراف  البريطانية  الفرق  م�ساركة  اإن  ال�سيما  االأو�ساع  وتهدئه 

�سوف تكون اأمرًا �سهاًل لالتحاد ال�سوفيتي في ترويج فكرة انتهاك �سيادة اليونان)74(.
على  االإ���س��راف  مهمة  اإع��ط��اء  اإن  ت��رى  كانت  ال�سوفيتية  ال�سيا�سة  اإن  يبدو 
االنتخابات اليونانية من قبل الحلفاء يمثل �سيطرة وتحكم باالنتخابات القومية في 
اليونان، ومحاولة زج ال�سوفيت كمراقبين يراد منه اإ�سفاء ال�سفة ال�سرعية على هذه 
االنتخابات التي يعار�سها الي�سار المدعوم من قبل ال�سوفيت لذا اعتبر ال�سوفيت اإن 
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اإ�سراف الحلفاء بزعامة بريطانيا يعد انتهاكًا لل�سيا�سة الداخلية للبالد.
االإ�سراف على االنتخابات  ب�ساأن عدم  تتغير  ثابتة ال  ال�سوفيتية  ال�سيا�سة  كانت 

وعار�ست اإجراء هذه االنتخابات م�ستندة على:
1 -  اإن غالبية ال�سكان يرف�سون اإجراء االنتخابات في هذا الموعد الذي ت�سر عليه 

بريطانيا.
2 -  معار�سة االأحزاب الي�سارية وحزب االأحرار وحزب التقدم الجمهوري االنتخابات 

مما اأ�سفر عن ا�ستقالة ع�سرة وزراء.
3 -  ف�سل الحكومة اليونانية في تاأجيل االنتخابات نتيجة الرف�ش البريطاني واإ�سرار 

بيفن على اإجراءها في موعدها المحدد.
4 -  طلب االأحزاب الديمقراطية اليونانية في 15 اآذار 1946 من حكومة بريطانيا 
والواليات المتحدة واالتحاد ال�سوفيتي وفرن�سا ت�سهيل اإعادة الديمقراطية اإلى 
اليونان بعدما ازداد العنف واالإرهاب في القوى الملكية التي تحاول التالعب في 

اأ�سوات الناخبين)75(.
داخل  توازن  اإيجاد  من  االنتخابات  اإجراء  تجاه  البريطانية  ال�سيا�سة  وتنطلق 

الحكومة المقبلة وكان بيفن عبر �سيا�سة حكومة بلده في حديثه الذي يتلخ�ش: 
1 -  اإن االنتخابات التي لن ي�سارك فيها الي�سار ال تكون مر�سية ال�سيما اإذا جاءت 

حكومة يمينية فاإن الم�ساكل ال�سيا�سية واالقت�سادية �سوف تتفاقم.
2 -  و�سول حالة الف�ساد ال�سيا�سي واالإداري قد توؤدي اإلى حرب اأهلية في حالة تاأجيل 

االنتخابات، وزيادة التوتر بين اليمين المتطرف والي�سار المتطرف.
الخاتمة واالستنتاجات:

اليونان في مدة الحرب االهلية �سمن اطار  التي �سهدتها  من خالل االحداث 
البحث افرزت العديد من اال�ستنتاجات واهمها:-

بالرغم من االمكانيات ال�سعيفة للجي�ش اليوناني خالل الحرب العالمية الثانية 
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فانه اثبت �سجاعته من التخل�ش من االحتالل االلماني وت�سكيل منظمات المقاومة 
التي ا�ستطاعت الحاق الهزيمة بااللمان.

اأن �سيا�سة بريطانيا وات�سالها بمنظمة AM Eكان لها دورًا كبيرًا من التو�سل 
اإلى اتفاقية فاركيزا وحققت الدبلوما�سية البريطانية ما ت�سموا اإليه من خالل جمع 
واجهتا  األتان  الرئي�سيتان  العقبتان  وهما  الرهائن  �سراح  واإط��الق   ELAS �سالح 
من  التخفيف  اأرادت  البريطانية  الحكومة  اأن  المرجح  ومن  اليونانية،  الحكومة 
االنتقادات الالذعة التي واجهتها الحكومة البريطانية خالل الحرب االأهلية االأولى 

لموقفها الم�ساند للملكية اليونانية.
اإنها  ال�سيما  المعلنة،  البريطانية  الحكومة  �سيا�سة  في  ازدواجية  هناك  كانت 
للجمهوريين  دعمها  اأعلنت  االأح��زاب،  ت�سم جميع  ائتالفية  بتكوين حكومة  طالبت 
وحكومة �سوفولي�ش التي رف�ست اأحزاب اليمين والي�سار اال�ستراك فيها، وكان تاأييد 
بريطانيا لحكومة �سوفولي�ش تمثل �سربة الأحزاب اليمين التي بداأت تبحث عن بديل 
للم�ساعدة البريطانية، جاء ذلك عندما بداأت االأحزاب اليمينية ت�سن حمالتها �سد 
ال�سيا�سة البريطانية على اأثر تاأليف وزارة �سوفولي�ش، اإذ اإن الدعم البريطاني لليمين 

كان موؤثرًا في تقوية نفوذهم منذ نهاية الحرب االأهلية.
االنتخابات  على  االإ���س��راف  مهمة  اإعطاء  اإن  ترى  ال�سوفيتية  ال�سيا�سة  كانت 
اليونانية من قبل بريطانيا وحلفائها يمثل �سيطرة وتحكم باالنتخابات القومية في 
اليونان، ومحاولة زج ال�سوفيت كمراقبين يراد منه اإ�سفاء ال�سفة ال�سرعية على هذه 
االنتخابات التي يعار�سها الي�سار المدعوم من قبل ال�سوفيت لذا اعتبر ال�سوفيت اإن 

اإ�سراف الحلفاء بزعامة بريطانيا يعد انتهاكًا لل�سيا�سة الداخلية لليونان.
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ABSTRACT

 in October 1944، after Greece’s liberation from the Ger�

man occupiers، the National

Unity Government took power. It faced an inflationary 
crisis of a magnitude

sufficient to tax the competence of any government. Al�

though it could count

on considerable assistance and advice from its Allies، 
much depended on Greece’s

own actions and its determination to restore economic 
normality. Success was meager،

and by the time the British pulled out in the spring of 
1947، economic stability

remained elusive despite all the aid and advice. In the 
Greek case، political factors

played a crucial role in shaping the attempts to stabilize 
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the drachma and create

a basis for long-term recovery، offering an excellent ex�

ample that although hyperinflation

and stabilization are essentially economic issues، politi�

cal realities need

to be appreciated in order to understand the particular 
course that both processes

can take.
This book does not attempt to offer a definitive account 

ofGreek history between

1944 and 1947، but seeks to contribute to a better un�

derstanding of this complex and

troubled period by concentrating on Anglo-Greek inter�

action on economic matters.
A vast body of literature has already dealt with the Greek 

crisis، most of which

has concentrated solely on political developments. Such 
works، frequently reflecting

the political stance of their authors، usually have sought 
to explain the course

of events in terms of political motives and actions alone، 
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with little emphasis on the

dynamics of economic problems. Economic issues have 
thus tended to be pushed

into the background. This book is a work of political his�

tory combining elements

of economic history and international relations، and 
seeks to highlight economic

issues by addressing four major questions 


