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 5511-5511البريطانية لقمب نظام الحكم في سوريا  -المحاوالت األمريكية

 أ.م.د. ناظم رشم معتوق األمارة
 كمية اآلداب/ جامعة البصرة

 المقدمة
السوفيتية في -وتوجييا نحو االتحاد السوفيتي وعقد صفقة األسمحة السورية ٜ٘٘ٔيا لحمؼ بغداد عاـ أدى رفض سور 

العاـ المذكور، إلى إثارة قمؽ وخشية المسؤوليف األمريكييف والبريطانييف مف احتماؿ وقوع انقالب يساري فييا يقوده الضباط 
وليا إلى مركز ميـ ورئيس مف مراكز النشاط الشيوعي المعادي إلى تحآية اليساريوف )الموالوف( لموسكو يؤدي في الني

المتحدة وبريطانيا يات المتحدة األمريكية في منطقة الشرؽ األوسط الغنية بالنفط وىو األمر الذي دفع الوآليات لمغرب والوآل
دة معتدلة بػ"المعايير إلى االعتماد عمى عدد مف المحاوالت السرية لقمب نظاـ الحكـ في سوريا والمجيء بحكومة جدي

 األمريكية والبريطانية". إال أف تمؾ المحاوالت لـ يكتب ليا النجاح ألسباب عديدة وىذا ما سوؼ نالحظو في ثنايا البحث. 
ونظرًا لترابط الموضوع وتشابؾ معموماتو فقد أرتأينا التعامؿ معو كوحدة واحدة دوف أف نعمد إلى تقسيمو إلى مباحث 

 أو محاور. 
مدنا في إعداد ىذا البحث عمى عدد مف المصادر الميمة التي تنوعت في مادتيا واختمؼ في أىميتيا ولعؿ أبرزىا اعت

الوثائؽ األمريكية وبعض الدراسات والنشرات البريطانية السرية التي حصؿ عمييا الباحث عف طريؽ المراسمة، فضاًل عف 
ة األمريكية وبريطانيا التي اعتمدت في استقاء معموماتيا عمى الوثائؽ المتحديات بعض األبحاث العممية المنشورة في الوآل

السرية في كؿ مف واشنطف ولندف وتميزت بدقتيا وموضوعيتيا في طرح الموضوع، كما تمت االستفادة مف عدد مف 
 المصادر العربية والمعربة وقد تـ إثباتيا جميعًا في ىوامش البحث. 

 المتحدة وسوريا: يات الوآل
أصبحت سوريا  ٜ٘٘ٔعاـ  (ٔ)المتحدة األمريكية وبريطانيا في سحب سوريا إلى حمؼ بغداديات ى أثر فشؿ الوآلعم

بمثابة عقبة في طريؽ األىداؼ والمصالح الغربية في المنطقة لذا فقد حظيت باىتماـ أكبر مف الدوائر االستخباراتية 
 األمريكية والبريطانية. 

شير تشريف آية رئيس وزراء العراؽ آنذاؾ قمقًا جدًا مف الوضع في سوريا، ففي بد إضافة لذلؾ كاف نوري السعيد،
بأف الوضع في سوريا ازداد سوءًا  Robin Hooperأخبَر المستشار البريطاني في بغداد روبف ىوبر  ٜ٘٘ٔاألوؿ 
فط العراقية وىكذا تضرب في قبضة "أقمية شريرة" كانت تضع كؿ صعوبة ممكنة في طريؽ شركة الن -بحسب رأيو -فالبالد

المصالح العراقية وربما تسمح بأف تصبح سوريا تحت السيطرة الشيوعية كما بيََّف نوري السعيد أنو لف يكوف مندىشًا إذا 
كانت سوريا البمد التالي الذي سيعقد صفقة أسمحة مع االتحاد السوفيتي وختـ السعيد كالمو بالتأكيد عمى أنو قادر عمى 

 . (ٕ) ًا في سوريا عند الضرورةالتدخؿ عسكري
وفي الرابع مف تشريف األوؿ مف العاـ نفسو تحدَث نوري السعيد بنفس الميجة مع السفير األمريكي في بغداد، والدمار 

، ولكنو وعَد ىذه المرة بأنو " يضمف استقالؿ سوريا" وسيترؾ لمشعب السوري شكؿ التعاوف Waldemar Gallmanغممف 
مف غممف، أف يضمف لو موافقة اإلدارة األمريكية عمى آية ف لألخير أف يتدخؿ في سوريا، وطمَب في النيمع العراؽ إذا كا

اقتراحو في التدخؿ في سوريا بأف تتولى اإلدارة األمريكية والبريطانية كبح جماح "إسرائيؿ" أثناء معالجتو "لممشكمة 
 . (ٖ)السورية"

 Evelyn، مساعد أيفميف شاكبورغ O. G. Arthurآرثروفي العاشر مف الشير نفسو، كتب، أو. جي. 
Shuckburgh  مساعد وزير الخارجية البريطانية لشؤوف الشرؽ األوسط، مذكرة مف تسع صفحات تناوؿ فييا موضوع

اليالؿ الخصيب والوضع في سوريا، استنتج خالليا ضرورة أف تقـو الحكومة البريطانية وبالتعاوف مع اإلدارة األمريكية 
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جاد طريقة " لتأميف نظاـ مناصر لمعراؽ في دمشؽ. . "، وقد وجد آرثر أف أفضؿ طريقة لتحقيؽ ذلؾ ىو التوحيد بيف بإي
. وبذلؾ يتضح أف (ٗ)البمديف، ولكنو أوضح أنو ال يستبعد حاليًا فكرة حدوث ذلؾ فجأة عف طريؽ عمؿ عراقي واضح وجمي

 بعيد مع أفكار نوري السعيد.  وجية النظر التي قدميا آرثر كانت متطابقة إلى حدٍ 
قامت وزارة الخارجية البريطانية بإرساؿ مضمونيا إلى سفيرىا  -المذكورة أنفاً -وبعد عشرة أياـ مف تقديـ مذكرة آرثر 

ليقـو بعرضِو عمى وزارة الخارجية األمريكية، مع محاولة ضماف الموافقة  Roger Makinsفي واشنطف روجر ماكنز 
خطط العراقية، كما طمبْت الخارجية البريطانية مف ماكنز أف يناقش، ولكف بصورة سرية، طرؽ ووسائؿ األمريكية عمى ال

 . (٘)نوري السعيد لتوسيع نفوذ العراؽ في سوريا
، وزير الخارجية األمريكية وبعض المسؤوليف في John Faster Dulles (ٙ)أطمَع ماكنز، جوف فوستر داالس

آنفة -مف االستخبارات المركزية األمريكية عمى أفكار نوري السعيد وعمى مضموف مذكرة آرثرالخارجية األمريكية وعناصر 
اتفؽ خالليا المجتمعوف عمى أف سوريا بدت معرضة لخطر السقوط في " شبكة الشيوعية" وأف عمى الدوؿ الغربية  -الذكر

 . (ٚ)ذلؾ السقوطالمتحدة وبريطانيا اتخاذ بعض اإلجراءات العممية لمنع يات السيما الوآل
أخبَر جوف فوستر داالس، نظيره البريطاني ىارولد ماكميالف  ٜ٘٘ٔوفي السادس والعشريف مف تشريف األوؿ 

Harold Macmillan بأف سوريا ىي أقرب الموجوديف في الشرؽ األوسط ألف تصبح دولة تابعة لالتحاد السوفيتي ولكنو ،
 . (ٛ)وقفًا وديًا أو باألحرى مؤيدًا تجاه أي "ىجـو عراقي عمى سوريا"أوضح أنو مف الصعب عمى حكومتِو أف تتبنى م

نما آية المتحدة األمريكية كانت في البديات ويتضح مف ذلؾ أف الوآل غير راغبة بالعمؿ بطريقة مندفعة تجاه سوريا، وا 
 . (ٜ)ؾ فرصة لمعمؿ مف الداخؿانو ما تزاؿ ىنا -اعتقادًا منيا–أصرت عمى تحفيز السياسييف والضباط مف الجناح اليميني 

، السفير األمريكي في دمشؽ، قد بعث ببرقية إلى وزارة James Mooseومما يجدر ذكره أف جيمس مووس 
أوضح فييا أنو إذا لـ تستطع الحكومة األمريكية إيقاؼ "سقوط  ٜ٘٘ٔالخارجية األمريكية في الرابع عشر مف تشريف األوؿ 

ال فإنو سيتعيف عمى الوآلسوريا" تحت الييمنة الشيوعية  المتحدة يات فإنو يتوجب عمييا أف تدعـ اتحادًا بيف سوريا والعراؽ وا 
اتخاذ إجراءات أكثر شدة في حالة سقوطيا تحت النفوذ الشيوعي، وفضاًل عف ذلؾ فقد نصح مووس وزارة الخارجية بأف 

 . (ٓٔ)تقـو بدراسة اقتراح نوري السعيد حوؿ التدخؿ في سوريا
مطواًل صيغة "الرد السميـ" عمى طمب نوري  National Security Councilناقش مجمس األمف القومي  وفعالً 

السعيد الذي يرـو فيو الحصوؿ عمى موافقة اإلدارة األمريكية لتنفيذ ما وصفو المجمس المذكور " توؽ العراؽ البالغ منذ 
 . (ٔٔ)القدـ. . الستيعاب سوريا. . "
يكي تجاه موضوع التدخؿ العراقي في سوريا كاف محكومًا إلى حٍد كبير بردود أفعاؿ كؿ مف ويظير أف الموقؼ األمر 

لذا أخبَر داالس  (ٕٔ)جية منيما بتحركات غير مسؤولة ال يمكف التنبؤ بياآية مصر و"إسرائيؿ" إذ أنو مف الممكف أف تقـو 
سوؼ يؤدي إلى انتياؾ شرط المساعدات الجانب البريطاني بأف أي عمؿ عسكري عراقي في سوريا في ذلؾ الوقت 

، وعميو طمب داالس مف السفير األمريكي في بغداد إبالغ نوري السعيد أف واشنطف سوؼ لف تغفر (ٖٔ)األمريكية لمعراؽ
 . (ٗٔ)لمعراؽ تدخمو في الشؤوف السورية

ي سوريا فإف عمى تمؾ القوة وفي مناسبة أخرى أوضح داالس محذرًا بأنو إذا ما حاولت قوة خارجية قمب نظاـ الحكـ ف
 . (٘ٔ)الخارجية أف تنتبو كي تبدو أفعاليا وكأنيا أتت عفوية مف الداخؿ وليس نتيجة تدخؿ خارجي

يتضح مف ذلؾ أف وزارة الخارجية األمريكية كانت غير معترضة تمامًا عمى التدخؿ العراقي في سوريا إذ كاف 
غير أنيـ مف جانب آخر   (ٙٔ)لية لمعراؽ ىي الحؿ العممي الوحيد النافعاألمريكيوف يعتقدوف أف إقامة حكومة سورية موا

حركة عراقية تجاه سوريا وكأنيا أتْت بشكؿ عفوي وبناء عمى رغبة السورييف، خشية أف آية كانوا حريصيف عمى أف تبدو 
احتماؿ إثارة الجانب يؤدي ذلؾ إلى إثارة مخاوؼ بعض الدوؿ العربية كمصر والمممكة العربية السعودية فضاًل عف 
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"اإلسرائيمي" الذي سيفسر ذلؾ وكأنو اعتداء عميو ومف ثـ يبادر إلى شف ىجـو عمى سوريا وىو ما سيؤدي بطبيعة الحاؿ 
إلى خمخمة االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط في حيف أف المصمحة األمريكية تقتضي تحقيؽ االستقرار والسالـ في 

 المنطقة. 
وقعت سوريا رسميًا عمى صفقة األسمحة مع االتحاد السوفيتي عبر  ٜ٘٘ٔيف الثاني عاـ وفي مطمع شير تشر 

إذ تـ التعاقد عمى شراء خمسة عشر ألؼ بندقية أوتوماتيكية ودبابات وطائرات ومدفعية وشاحنات   (ٚٔ)تشيكوسموفاكيا
يتـ تجييزىا مف مخزوف مصر مف  ''T-34''وستيف دبابة نوع  MIGومعدات طبية وتـ تزويد سوريا بعشريف طائرة نوع ميغ 

 أي مف األسمحة التي حصمت عمييا مصر مف االتحاد السوفيتي.   (ٛٔ) السالح السوفيتي
ومف الطبيعي اف تثير تمؾ التطورات قمؽ المسؤوليف األمريكييف، ففي تقييـ ليا أشارت ىيأة تنسيؽ العمميات 

Operations Coordinating Board ف كانوا ييدفوف إلتباع سياسة الخطوة خطوة في منطقة الشرؽ إلى أف الشيوعيي
األوسط، وأف التخطيط الستراتيجي السوفيتي لممنطقة كاف يرمي إلى إحداث تعاوف تاـ بينيا وبيف دوؿ المنطقة لبناء "اتحاد 

مشؽ المتيف كانتا تعمالف عالي لمجميوريات االشتراكية السوفيتية" ومع وجود السفارتيف السوفيتية والتشيكوسموفاكية في د
بنشاط فمف الممكف أف تعمال عمى دعـ التوجو السوري مف أجؿ تثبيتو في وضع مناىض لمغرب، لذا فاف الييأة المذكورة 

 . (ٜٔ)عمى الوضع في سوريا تأثيرأعطت أولوية لمقياـ بعمؿ في الشرؽ األوسط وخاصة مف أجؿ ال
واضحة لمدوائر  إشارةكانت تحمؿ  -آنؼ الذكر–التي تضمنيا التقييـ ويمكف القوؿ إف وجية النظر األمريكية ىذه 

المعنية في واشنطف بضرورة التحرؾ سريعًا الحتواء "الخطر السوفيتي" ومعالجة الحالة السورية مف وجية نظر أمريكية 
 تحت سيطرة النفوذ السوفيتي. 

األمريكية ووزارة الدفاع واالستخبارات المركزية  ومف ىذا المنطمؽ، عكؼ المسؤولوف األمريكيوف في وزارة الخارجية
ففي -آنفة الذكر-السوفيتية –والسفارة األمريكية في دمشؽ عمى دراسة الحالة في سوريا السيما بعد صفقة األسمحة السورية 

لبرقية بأف ىناؾ ، أوضحت اٜٙ٘ٔبرقية مف وزارة الخارجية األمريكية إلى السفارة في دمشؽ بتاريخ الرابع مف كانوف الثاني 
مناقشات جدية قد جرت في واشنطف بشأف الوضع في سوريا وحضَر تمؾ المناقشات أعضاء مف وزارة الخارجية األمريكية 
ووزارة الدفاع فضاًل عف أعضاء مف االستخبارات المركزية األمريكية، ناقشوا خالليا موضوع تقّرب عدد مف أعضاء الحزب 

مف السفارة في دمشؽ بصدد استطالع رأي الحكومة األمريكية بشأف محاولة انقالبية يروـ  (ٕٓ)القومي السوري االجتماعي
الحزب القياـ بيا في سوريا واتفؽ خالليا المجتمعوف عمى ضرورة استبعاد ىكذا خطط في الوقت الحاضر ألنيا قد تخمؽ 

 . (ٕٔ)المشكالت لمحكومة األمريكية في المنطقة
أعاله نصح مووس، السفير األمريكي في دمشؽ، وزارة الخارجية عمى ضرورة دراسة وفي معرض رده عمى البرقية 

مقترح الحزب المذكور ولكنو نّبَو وزارة الخارجية عمى ضرورة أف يطرح المسؤولوف خالليا عمى أنفسيـ عددًا مف األسئمة 
مريكية في سوريا والمنطقة فضاًل عف التي تتعمؽ بعواقب محاولة الحزب القومي السوري االجتماعي عمى مجمؿ السياسة األ

 . (ٕٕ)ردود األفعاؿ التي قد تصدر مف الدوؿ العربية السيما مصر
وبعد ثالثة أياـ بعث مووس برقية إلى وزارة الخارجية األمريكية َضمّنيا طمبَا مف شخص وصفو بأنو " موثوؽ "، بأف   

جتماعي في تنفيذ انقالب في سوريا ولـ يطمب ىذا الشخص تقـو الحكومة األمريكية بمساعدة الحزب القومي السوري اال
 . (ٖٕ)سوى اعتراؼ الحكومة األمريكية باالنقالب حاؿ نجاحوِ 

ويبدو أف وزارة الخارجية األمريكية لـ تكف تؤيد ىكذا خطط آنذاؾ وخصوصًا مف جانب الحزب القومي السوري 
في دمشؽ إلى وزارة الخارجية األمريكية بتاريخ الخامس عشر مف االجتماعي، ففي البرقية التي أرسميا السفير األمريكي 

كانوف الثاني، أبمغ السفير وزارة الخارجية بأنو أخبر الشخص الذي أشار إليو في برقيتو التي أرسميا إلى الخارجية في 
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قد يترتب عمييا مف الحادي عشر مف كانوف الثاني أف الحكومة األمريكية ال تؤيد ىكذا عمميات في الوقت الحاضر لما 
  (ٕٗ)محذورات، وقد بّيف مووس أف ذلؾ الشخص قد وافؽ عمى إلغاء الخطة مف أساسيا. 

حركة انقالبية في سوريا آية المتحدة األمريكية حتى تمؾ المحظة، لـ تكف قد قررت القياـ بيات يتضح مما تقدـ أف الوآل
دـ نجاح ىذه الحركة، ويبدو لنا أف اإلدارة األمريكية كانت تدرؾ يقـو بيا الحزب القومي السوري االجتماعي العتقادىا بع

تمامًا أف الحزب المذكور قد تعرض إلى ضغط شديد وتصفية، فضاًل عف تعطيؿ نشاطو وطرد معظـ الضباط المنتميف إلى 
مذكور واُتيمت الحكومة التي اتيـ فييا الحزب ال (ٕ٘)ىذا الحزب مف الجيش السوري منذ حادثة اغتياؿ العقيد عدناف المالكي

األمريكية بأنيا ىي المحرضة لو ومف ثـ فإف وزارة الخارجية األمريكية كانت تدرؾ أف الحزب القومي السوري االجتماعي لـ 
، وباإلضافة الى ذلؾ كاف الحزب المذكور (ٕٙ)حركة انقالبية في ظؿ تمؾ الظروؼآية تكف لديو ال القوة وال اإلمكانية لمقياـ ب

لى إقامة )سوريا الكبرى( التي تشمؿ كؿ أجزاء سوريا الطبيعية التي تضـ )سوريا وفمسطيف ولبناف واألردف(، ذلؾ يدعو إ
الوضع الذي قد يؤدي إلى قياـ الحزب المذكور في حالة نجاحو في سوريا في محاولة لضـ تمؾ األقطار وىو ما سيؤدي 

التي قد تظير بشأف فمسطيف مف الطبيعي أف تثير "إسرائيؿ" وىو ما إلى إثارة المشكالت، فعمى سبيؿ المثاؿ مطالب الحزب 
 ال ينسجـ وتوجيات اإلدارة األمريكية آنذاؾ وعميو ارتأت وزارة الخارجية ضرورة ثني الحزب عف مساعيو. 

خطط آية لـ تتبمور لدييما  ٜٙ٘ٔشير شباط مف عاـ آية ومما يالحظ أف الحكومتيف األمريكية والبريطانية وحتى ني
، رئيس وزراء بريطانيا، إلى Anthony Eden (ٕٚ)محددة وواضحة تجاه الوضع في سوريا وحتى خالؿ زيارة أنطوني أيدف

قرارات حاسمة بشأف آية المتحدة في أواخر شير شباط مف العاـ نفسو، لـ تتخذ الزعامتاف األمريكية والبريطانية يات الوآل
بحث الحالة في الشرؽ األوسط والوضع في سوريا السيما بعد عقد األخيرة سوريا عمى الرغـ مف أف الزيارة خصصت ل

 . (ٕٛ)لصفقة األسمحة مع االتحاد السوفيتي
ولكف خالؿ األسبوعيف األوؿ والثاني مف شير آذار مف العاـ المذكور، ما لبثت أف تغيرت السياستاف األمريكية 

بعض التطورات التي دفعت كمتا الحكومتيف إلى التفكير جديًا  والبريطانية في الشرؽ األوسط إلى حٍد بعيد، إذ حدثت
بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة بيدؼ تغيير الوضع في سوريا والمجيء بحكومة سورية موالية لمغرب وتبتعد في سياستيا 

مؾ األردف طرد الممؾ حسيف بف طالؿ مآية الخارجية عف موسكو والقاىرة، ففيما يتعمؽ بالجانب البريطاني كانت البد
في األوؿ مف آذار،  (ٜٕ)مف قيادة الجيش األردني John Bagot Glubb( لمفريؽ جوف باجوت كموب ٕٓٓٓ-ٖٜ٘ٔ)

األمر الذي دفَع الحكومة البريطانية إلى االجتماع في الحادي والعشريف مف الشير نفسو واتخاذ مجموعة مف القرارات أبرزىا 
بشكؿ أكبر مف ذي قبؿ والسعي لحث الحكومة األمريكية عمى االنضماـ لحمؼ ضرورة دعـ العراؽ في المنطقة العربية 

 . (ٖٓ)المصري -بغداد وأف تعمؿ الخارجية البريطانية عمى إبعاد السعودية عف المحور السوري
بأنو ما لـ ُيتخذ عمؿ حاسـ تجاه سوريا  (ٖٔ)وزير الخارجية البريطانية الجديد Sloyn Lowedكما حذر سمويف لويد 

في المستقبؿ القريب فإف ىناؾ خطرًا مف تحوؿ االخيرة إلى المعسكر الشيوعي ومف ىذا المنطمؽ أصدر أنطوني أيدف أوامره 
 . (ٕٖ)إلى وزارة الخارجية البريطانية واالستخبارات السرية البريطانية مف أجؿ العمؿ عمى قياـ حكومة في سوريا موالية لمغرب

اإلذف بشف عممية سرية في سوريا لتغيير األوضاع فييا لصالح الغرب وقد أطمؽ  وىكذا أعطت الحكومة البريطانية
وتعني بالمغة العربية "االنتشار المبعثر" وتضمنت محاولة إقامة  Straggleعمى تمؾ العممية االسـ الرمزي "ستراغؿ" 

ذا دعت الح  . (ٖٖ)اجة باستخداـ الجيش العراقيحكومة في سوريا تكوف أكثر صداقة مع الغرب باستخداـ العمميات السرية وا 
وفي الوقت نفسو أعطى أيدف موافقتو لبدء المحادثات مع وزير الخارجية األمريكية جوف فوستر داالس وأخيو ألف 
فوستر داالس مدير االستخبارات المركزية، بشأف الحالة في سوريا، وقد لخص سمويف لويد، وزير الخارجية البريطانية، 

رورة دعـ التقارب ما بيف العراؽ واألردف فضاًل عف عزؿ السعودية عف جماؿ عبد الناصر وأخيرًا قمب سياسة حكومتو بض
قامة حكومة جديدة موالية لمغرب  . (ٖٗ)نظاـ الحكـ في سوريا وا 
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ومف ىنا يتضح أف بريطانيا كانت تيدؼ إلى انضماـ الحكومة األمريكية إلى حمؼ بغداد إذ كانت األخيرة حتى ذلؾ 
ريخ تشترؾ في الحمؼ بصفة مراقب وفي الوقت نفسو سعت بريطانيا إلى التقريب بيف العراؽ واألردف ولعؿ ذلؾ يتضمف التا

الدعوة إلى إحياء )فكرة اليالؿ الخصيب( التي دعا الييا نوري السعيد في السابؽ، وفضاًل عف ذلؾ كانت بريطانيا تيدؼ 
( ضمف المنطقة العربية وذلؾ مف خالؿ إثارة المشكالت بيف ٜٓٚٔ-ٜٗ٘ٔإلى عزؿ الرئيس المصري جماؿ عبد الناصر)

 مصر والسعودية وكذلؾ عف طريؽ إقامة حكومة صديقة لمغرب في سوريا. 
الرامية إلى إيجاد حؿ لممشكمة الفمسطينية ألسباب مختمفة (ٖ٘) أما فيما يتعمؽ باألمريكييف فقد انيارت "خطة ألفا"

يكيوف أنيـ لف يستطيعوا العمؿ أكثر مع جماؿ عبد الناصر وقرروا عزلو ضمف العالـ العربي استنتج بعدىا المسؤولوف األمر 
قرارًا بالتحرؾ أواًل ضد  -مف وجية نظرىـ-ومف ثـ إزالتو عف السمطة ولكف قرار التحرؾ ضد عبد الناصر كاف يقتضي 

لتوافؽ بيف السياستيف األمريكية والبريطانية مما يؤكد أف ىناؾ بعض ا (ٖٙ)حكومة دمشؽ التي تتجو إلى التحالؼ مع موسكو
 بصدد التعامؿ مع كؿ مف سوريا ومصر. 

ولكي تضع وزارة الخارجية األمريكية أفكارىا، بشاف كيفية التعامؿ مع سوريا، موضع التنفيذ عقد جوف فوستر داالس  
ات مع ممثميف مف االستخبارات المركزية وزير الخارجية بيف يومي الثامف والثامف والعشريف مف آذار سمسمة مف االجتماع

ـَ رفعيا إلى الرئيس دوايت ايزنياور ، Dwight D. Eisenhower (ٖٚ)كانت نتيجتيا صياغة عددًا مف التوصيات النيائية ت
وكانت تشير بوضوح إلى ضرورة إقامة حكومة في سوريا أكثر ودًا تجاه الغرب، كما تضمنت التوصيات، التعاوف مع 

 . (ٖٛ)المشار إلييا آنفاً  -اغؿ" البريطانيةعممية "ستر 
اشترؾ فييا مف  Omega Projectوفي ضوء ذلؾ تـ إعداد خطة أمريكية أعطيت االسـ الرمزي "مشروع أوميغا" 

وآرشيبالد  Kermit Roosveltاالستخبارات المركزية، المدير ألف داالس وخبراء شؤوف الشرؽ األوسط كيرمت روزفمت 
، في حيف تـ تعييف Wilbur C. Evelandفضاًل عف ضابط االستخبارات ويمبر ايفالند  Archibald Roosveltروزفمت 

 . (ٜٖ)، السفير األمريكي في لبناف رئيسًا لمعمميةRaymond Hareرايموند ىير 
تحت حظيت تمؾ الخطة بموافقة ومباركة الرئيس األمريكي آيزنياور وذلؾ العتقاده أف سوريا عمى وشؾ الوقوع كميا 

 . (ٓٗ)السيطرة الشيوعية ومف ثـ يؤدي ذلؾ إلى خسارة كؿ منطقة الشرؽ األوسط
و إدراكًا مف الحكومة األمريكية لضرورة تنسيؽ جيودىا وتحركاتيا مف الجانب البريطاني عقد في لندف في الحادي 

مريكي كؿ مف ايفالند وجيمس سمسمة مف االجتماعات حضرىا عف الجانب األ ٜٙ٘ٔوالثالثيف مف آذار واألوؿ مف نيساف 
مسؤوؿ فرع االستخبارات المركزية االمريكية في القاىرة، في حيف حضرىا عف  James Eichelbergerايشمييرغر 

، المسؤوؿ عف عمميات الشرؽ األوسط في M-16( ٙٔ-، نائب مدير جياز )أـGeorge Yongالبريطانييف جورج يونغ 
(، و ناقشوا ٙٔ-، عضو ارتباط وزارة الخارجية البريطانية مع ألػ)أـNigle Cliveؼ االستخبارات البريطانية، ونايجؿ كمي

 . (ٔٗ)خالليا الحالة السورية
تمخصت وجية نظر الحكومة البريطانية بما عبَر عنو جورج يونغ، بأف مصر والسعودية وسوريا ىددت الوجود 

النقطة المركزية لمدعـ البريطاني واالستقرار في المنطقة البريطاني لذا يجب إسقاط حكوماتيـ، كما بّيف أف العراؽ كاف 
"وطالما أنو لـ يكف باإلمكاف إيقاؼ عبد الناصر الذي كاف أداة سوفيتية وميتمًا بتدمير إسرائيؿ لذلؾ يجب إعطاء األولوية 

في سوريا. . " فقد  إلى سوريا التي كانت عمى وشؾ أف تصبح تابعًا سوفيتيًا وألف رد فعؿ سعودي سيحدث عندما يقع شئ
ارتأى يونغ ضرورة "إسقاط الممؾ سعود بعد ذلؾ، بعدىا يجب إسقاط عبد الناصر ويمكف تنفيذ الدور األوؿ، خطة سوريا 

 . (ٕٗ)المتحدة أو بدونيا. . . "يات بقوة بريطانيا الذاتية بموافقة الوآل
بيرة إلسقاط الحكومة السورية، ال بؿ إف خططيا نستشؼ مما تقدـ أف الحكومة البريطانية كانت "متحمسة" إلى درجة ك

ومصر وذلؾ العتقادىا أف ىذه الدوؿ الثالث تيدد المصالح  (ٖٗ)كانت تتجاوز األخيرة وتمتد إلى كؿ مف العربية السعودية
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ميو خطة الغربية و"إسرائيؿ" وفضاًل عف ذلؾ عبرت الحكومة البريطانية عف رغبتيا واستعدادىا لمعمؿ في تنفيذ ما عزمت ع
 المتحدة أو بدونيا. يات "ستراغؿ" اعتمادًا عمى إمكانياتيا الذاتية وبموافقة الوآل

دفع ذلؾ األمريكييف إلى االعتقاد بأنو مف الممكف أف تكوف بريطانيا قد ناقشت عماًل مشتركًا مع الحكومة العراقية 
 . (ٗٗ)وربما "إسرائيؿ" بيدؼ تحقيؽ تمؾ األفكار

قى جوف فوستر داالس وزير الخارجية األمريكية، مع نظيره البريطاني سمويف لويد، في مؤتمر ومف جانب آخر، الت
 (٘ٗ)، ناقشوا خالليا خطة "ستراغؿ" البريطانيةٜٙ٘ٔوزراء خارجية حمؼ شماؿ االطمسي في باريس في أوائؿ شير مايس 

ي وزارة الخارجية واالستخبارات المركزية وبناء عمى ىذا االجتماع أعطى جوف فوستر داالس الصالحية والتخويؿ لموظف
 . (ٙٗ)لمقياـ بعممية تقصي تشتمؿ عمى جولة في الشرؽ األوسط

أرسؿ ألف داالس، مدير االستخبارات المركزية، ويمبر ايفالند إلى سوريا لمبحث في إمكانية إيجاد حمفاء داخمييف 
ماسييف األمريكييف وعمالء االستخبارات المركزية ىناؾ، قادريف عمى تدبير انقالب في سوريا، فتحدث ايفالند مع الدبمو 

وجوابًا عمى اقتراح ايفالند بأف حزب البعث العربي االشتراكي قد يكوف مستقؿ الرأي إلى درجة تكفي لتكميفو بيذه الميمة، 
قو لحزب البعث أكد السفير مووس أف التوصؿ إلى نتيجة كيذه أمٌر مستحيٌؿ نظرًا ألف الحزب الشيوعي قد أحكـ اخترا

وارتأى مووس بداًل مف ذلؾ أف المحافظيف السورييف المواليف لمعراؽ قد ينجحوف عمى األرجح وىـ وحدىـ يستحقوف 
   (ٚٗ)، رئيس فرع االستخبارات المركزية في دمشؽVernon Cassinالمحاولة ووافؽ عمى ىذا الرأي أيضًا فرنوف كاسيف 

مع دبموماسييف آخريف في دمشؽ ومنيـ عبد الجميؿ الراوي، السفير العراقي في وفضاًل عف ذلؾ تحدث ايفالند الحقًا 
يستطيعوف قيادة السورييف المعتدليف   (ٛٗ)دمشؽ، الذي أوضح أف السياسييف المحافظيف المواليف لمعراؽ مثؿ ميخائيؿ إلياف

 . (ٜٗ)عدة إلياف في ىذا المسعىإلى السمطة إال أنو مف جانب آخر لـ يرجح أف تكوف لدى حكومتو المقدرة عمى مسا
و أخيرًا توجو ايفالند بالسؤاؿ إلى ميخائيؿ إلياف، فاستبشر ىذا األخير بأنو سوؼ يقـو قريبًا وزمالؤه المعتدلوف 
والمحافظوف باإلطاحة بالحكومة السورية ))المتطرفة(( التي يقودىا، حينذاؾ، شكري القوتمي كما اقترح إلياف أف تقوـ 

 . (ٓ٘)مريكية بتمويؿ محاولتو االنقالبية المزمع القياـ بياالحكومة األ
وفي الوقت الذي كاف فيو ايفالند يجري اتصاالتو في سوريا، فإف التطورات السياسية التي حدثت فييا ألقت الضوء 

سوريا ففي  في -مف وجية نظر األمريكييف والبريطانييف -عمى مقدار التيديد الذي يمكف أف تتعرض لو المصالح الغربية
بسبب احتجاجات الطمبة حوؿ  ٜ٘٘ٔالثالث مف حزيراف استقالت حكومة سعيد الغزي التي كانت في السمطة منذ أيموؿ 

 . (ٔ٘)روابط سوريا االقتصادية مع فرنسا وسياسة االخيرة في الجزائر
استنتج بعدىا الدبموماسييف  (ٖ٘)الوزارة خمفًا لسعيد الغزي (ٕ٘)شكؿ صبري العسمي ٜٙ٘ٔوفي الرابع عشر مف حزيراف 

 -األمريكييف والبريطانييف أف الحكومة السورية الجديدة قد ُشكمت بتدخؿ واسع مف قبؿ السفير المصري في دمشؽ آنذاؾ
الذي كاف عمى عالقات وثيقة مع حزب البعث العربي االشتراكي، كما اعتقدوا أف تمؾ الحكومة قد ُدعمْت  -محمود رياض

 . (ٗ٘)يةحاليًا مف السعود
وقبؿ أف يدلي صبري العسمي ببيانو الوزاري في المجمس النيابي السوري، حدث خالؼ بيف الوزراء البعثييف مف جية 
ووزراء حزبي الوطني والشعب مف جية أخرى حوؿ مسألة ذكر العسمي االتحاد بيف سوريا ومصر، ففي الوقت الذي طالَب 

ؿ الوحدة أو االتحاد البمداف العربية جميعيا، أراد الوزراء البعثيوف بيانًا خاصًا فيو الوزراء )الوطنيوف والشعبيوف( بأف تشم
وقد ساند عدد مف الضباط  (٘٘)يوحي بوحدة مبكرة مع مصر، كانت النتيجة أف ىّدد وزراء حزبي الشعب والوطني باالستقالة

 -المكتب الثاني-رئيس االستخبارات السورية في الجيش السوري يقودىـ العقيد مصطفى حمدوف والعقيد عبد الحميد السراج 
. وبعد ىذا التيديد تـ االتفاؽ عمى حؿ وسط إذ (ٙ٘)الوزراء البعثييف في مطمبيـ وىددوا بانقالب إذا لـ يتـ االستجابة لطمبيـ

 . (ٚ٘). . . "أعمف صبري العسمي "أف الوزارة ستعمؿ عمى تحقيؽ االتحاد مع مصر واألردف والدوؿ العربية المتحررة األخرى
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ىذه الخطوة )البعثية( حركت المعارضيف ألف يقوموا بعمؿ ما، فاتصؿ العقيد أميف النفوري الذي كاف يقود جناح 
الضباط المناوئيف لعبد الحميد السراج ومصطفى حمدوف، بالسفير العراقي في دمشؽ، عبد الجميؿ الراوي، مف أجؿ 

بتحقيؽ لقاء بيف ىؤالء وميخائيؿ إلياف السياسي السوري الموالي لمغرب  الحصوؿ عمى مساعدة العراؽ، وقد قاـ الراوي
 . (ٛ٘)والعراؽ والمنافس لصبري العسمي في الحزب الوطني

دفع ىذا الصراع السفير البريطاني في دمشؽ إلى االعتقاد بأف ىذه المجموعة المعادية لمسراج وحمدوف التي يقودىا 
عت العمؿ مع ميخائيؿ إلياف فإف ىناؾ أماًل بأف البعث والضباط اليسارييف يمكف العقيد أميف النفوري إذا ما استطا

 . (ٜ٘)إيقافيـ
يتضح مف ذلؾ أف السفير البريطاني في دمشؽ كاف يعوؿ عمى مسألة االضطرابات الداخمية واالنشقاقات الموجودة 

 ا الخارجية نحو الغرب والعراؽ. داخؿ الجيش السوري إلحداث تغيير يضمف إيجاد حكومة جديدة تتجو في سياستي
ويظير أنو كاف لدى االستخبارات المركزية األمريكية الفكرة نفسيا، فقد وصؿ كيرمت روزفمت وآرشيبالد روزفمت إلى 

لمقابمة ميخائيؿ إلياف، طمَب خالليا األخير دعمًا ماليًا أمريكيًا ليوازي بِو الدعـ المالي  ٜٙ٘ٔبيروت في األوؿ مف تموز 
السوفيتي، كما بّيف إلياف بأنو مف أجؿ "دحر" اليسارييف فإف جماعتو تحتاج السيطرة عمى دمشؽ  -المصري -وديالسع

وجرائد يتـ شراؤىا بأمواؿ  -إلى العقيد أميف النفوري ورفاقو إشارةفي  -وحمب بمساعدة ضباط كبار مف الجيش السوري
 . (ٓٙ)األمريكييف وافقوا عمى طمبو غربية واستخمص إلياف مف تمؾ المحادثات باف المسؤوليف

 (ٔٙ)وفي الوقت الذي كانت فيو االستخبارات المركزية تجري اتصاالتيا مع ميخائيؿ إلياف اتفقت الحكومة العراقية
وبموافقة االستخبارات البريطانية مع أعضاء مف الحزب القومي السوري االجتماعي ومع مؤيدي الرئيس السوري السابؽ 

( وأغرتيـ بالمساعدات المالية، فشكؿ ىؤالء جماعات مسمحة لقمب الحكومة السورية ٜٗ٘ٔ-ٜٔ٘ٔلشيشكمي)العقيد أديب ا
كما عاَد  (ٕٙ)وفضاًل عف ذلؾ عاَد أديب الشيشكمي مف منفاه في باريس ليعد خطة استالمو منصب الرئاسة مف جديد

 . (ٖٙ)الرئيس السوري األسبؽ ىاشـ األتاسي مف روما لممساعدة في العممية
وىكذا يتضح أف نية الحكومة البريطانية واالستخبارات السرية البريطانية قد اتجيت إلى القياـ بمحاولة لقمب نظاـ 
الحكـ بمساعدة الحزب القومي السوري االجتماعي ليتـ بعدىا تسميـ السمطة إلى العقيد أديب الشيشكمي ولكف ىذه الخطة، 

تأييد المسؤوليف األمريكييف في واشنطف فقد كانوا يعارضوف تسميـ السمطة إلى وحسب ما أشار ايفالند، لـ تكف تحظى ب
الشيشكمي فضاًل عف عدـ تحبيذىـ اشتراؾ الجيش العراقي في تنفيذ عممية االنقالب، وبداًل عف ذلؾ ارتأت األوساط الرسمية 

يف مثؿ ميخائيؿ إلياف دوف أف تكوف ىناؾ األمريكية في الخارجية واالستخبارات المركزية ضرورة تقوية المعتدليف السوري
حاجة لمساعدة الجيش العراقي، وباإلضافة الى ذلؾ أوصت االستخبارات المركزية بضرورة معرفة المبمغ الذي يحتاجو إلياف 

حيؿ والطرائؽ التي ينوي استعماليا وتوقيت خطة العمؿ باإلضافة إلى الطمب مف ايفالند أف يقنع المسؤوليف المبنانييف بتر 
 . (ٗٙ)أديب الشيشكمي مف بيروت

ويبدو أف السبب الذي دفع الجيات األمريكية الى طمب إبعاد الشيشكمي ىو العتقاد تمؾ الجيات باف وجود األخير في 
 لبناف واحتمالية حدوث انقالب بقيادتو يعد عائقًا رئيسًا أماـ نجاح البرنامج األمريكي في سوريا وعميو فقد ُأرسؿ ايفالند إلى

 . (٘ٙ)بيروت لضماف موافقة الرئيس المبناني كميؿ شمعوف إلبعاد الشيشكمي وبالفعؿ نفذ المبنانيوف ذلؾ بعد فترة وجيزة
ويرى الباحث فكرت نامؽ عبدالفتاح، أف الشيشكمي ىو مف أحجـ عف تزعـ الحركة االنقالبية المزمع القياـ بيا وذلؾ 

ف خطط الحزب القومي السوري االجتماعي، وكذلؾ ضآلة المبالغ الموضوعة ألسباب منيا االتجاه الدموي الذي وضح لو م
 . (ٙٙ)تحت تصرؼ الفئات التي كانت ستنفذ االنقالب

ولكف يبدو أف السبب الذي يكمف وراء استبعاد الشيشكمي يرجع إلى أف المسؤوليف األمريكييف كانوا يدركوف أف إعادتو  
وبمساعدة الحزب القومي السوري االجتماعي الذي  ٜٗ٘ٔانتفاضة شعبية عاـ إلى السمطة في سوريا بعد أف ُأسقط في 



 م0220/أيلول    جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     9العدد/
 

102 

وجيت إليو تيمة اغتياؿ العقيد عدناف المالكي مف الممكف أف يؤدي إلى إثارة الرأي العاـ السوري بشكؿ واسع ومف ثـ يؤدي 
ئية عرقمة السياسة األمريكية في المنطقة ذلؾ إلى نتيجة عكسية وتوجو االتيامات إلى الحكومة األمريكية فتكوف النتيجة النيا

ليدخؿ  -إذا صح التعبير -وفتح الباب عمى مصراعيو أماـ النفوذ السوفيتي الذي لـ يكف يحتاج إلى كثير مف اإلقناع
 المنطقة. 

قيد وعمى الرغـ مف ترحيؿ الشيشكمي مف لبناف إال أف ذلؾ لـ يقمص أو يعرقؿ برامج المخططيف لالنقالب فقد تولى الع
محمد صفا قيادة المجنة العسكرية بينما تعاوف عدناف األتاسي مع قادة حزب الشعب السوري، في الوقت الذي سافر فيو 
نوري السعيد إلى لندف لمقاء رئيس الوزراء البريطاني أنطوني أيدف، األمر الذي أثار شكوؾ مسؤولي االستخبارات المركزية 

 . (ٚٙ)المتحدة األمريكيةيات عراقي ضد سوريا بمعزؿ عف الوآل-سيناقشاف التحرؾ األنكمومف أف الجانبيف العراقي والبريطاني 
البريطانية عمى الرغـ مف كونيا عالقة تحالؼ أنتجتيا مصالح وقيـ وتحديات –يتضح مف ذلؾ أف العالقات األمريكية 

ومف ىنا ارتابت األوساط الرسمية األمريكية  مشتركة ولكنيا كانت تتضمف بعدًا تنافسيًا تفاوتت حدتو وتباينت مف وقت آلخر
 البريطانية بشأف الوضع في سوريا. –مف التحركات العراقية 

في ىذا الوقت أرسمت االستخبارات المركزية ويمبر ايفالند إلى دمشؽ بيدؼ إجراء لقاءات معمقة مع ميخائيؿ 
لياف في فندؽ أمية الكبير في دمشؽ حيث عرض وبالفعؿ تـ لقاء في الرابع والعشريف مف تموز بيف ايف  (ٛٙ)إلياف الند وا 

المتحدة الداعمة لو ومعارضة األخيرة ألي تدخؿ عراقي السيما التدخؿ العسكري، فأكد يات عميو ايفالند مخططات الوآل
 . (ٜٙ)ةإلياف ضرورة حصولو عمى الماؿ وقد طمب نصؼ مميوف ليرة سورية وعمى األقؿ ثالثيف يومًا إلعداد الخطة النيائي

إلى تعطيؿ الخطط األمريكية والبريطانية بشأف عممية قمب الحكومة السورية غير أنو مف جانب  (ٓٚ)أدت أزمة السويس
 ٜٙ٘ٔآخر لـ يمِغ الخطط األمريكية لمعالجة الموضوع، فقد أوضح جوف فوستر داالس في الحادي والعشريف مف أيموؿ 

مف خالؿ االتصاؿ بالعناصر المحافظة في سوريا غير المقتنعة بالموقؼ  المتحدة ستستمر في ىذا العمؿيات بأف الوآل
 منو إلى ميخائيؿ إلياف.  إشارةفي  (ٔٚ)الحالي ىناؾ

وفيما يتعمؽ باالتصاالت مع األخير، وافقت الحكومة األمريكية عمى خططو، إذ جاء الرد عف طريؽ  االستخبارات 
قد قررت دعـ إلياف في مخططاتو. . " كما تمت الموافقة عمى تزويده بالماؿ  المركزية بالقوؿ "إف االستخبارات األمريكية

وىو موظؼ كبير في فرع االستخبارات المركزية - Harvey Armadoفقد اتصؿ ايفالند بيارفي أرمادو   (ٕٚ)الذي طمبو
 . (ٖٚ)قدًا إلى إليافوقد وافؽ أرمادو عمى تأميف مبمغ نصؼ مميوف ليرة سورية تـ بعدىا نقؿ المبمغ ن -في بيروت

ومف جيٍة أخرى طمَب ايفالند مف إلياف أف يزوده بخطة تفصيمية عمى أف يتـ التنفيذ قبؿ الخامس والعشريف مف تشريف 
نيـ سيستعمموف فرقيـ العسكرية لمسيطرة  ٜٙ٘ٔاألوؿ  وقد بّيف إلياف إلى ايفالند بأف كبار الضباط يؤيدونو في خطتو وا 

وحمص وسوؼ تغمؽ مراكز الحدود مع العراؽ واألردف ولبناف إلى أف تعمف محطات اإلذاعة عمى دمشؽ وحمب وحماة 
نجاح المحاولة االنقالبية، وفضاًل عف ذلؾ طمب إلياف دعـ الحكومة األمريكية وذلؾ باالعتراؼ باالنقالب والحكومة التي 

ألمريكية يعطي بموجبيا األخير في مؤتمر إذ طمب إلياف مف ايفالند أف يعد خطة لوزير الخارجية ا (ٗٚ)ستتمخض عنو
شفيية باف الحكومة األمريكية دعمت إلياف وأنيا سوؼ تقدـ اعترافًا رسميًا بالحكومة الجديدة حاؿ تشكيميا،  إشارةصحفي 

وبالفعؿ صرح داالس في مؤتمر صحفي موضحًا إف الحكومة األمريكية لف تؤمف قوات عسكرية مف اجؿ حؿ الخالفات في 
المتحدة سوؼ لف تتدخؿ لمساعدة نظاـ القوتمي يات . بمعنى أف الوآل(٘ٚ)األوسط مف دوف موافقة الكونغرس األمريكي الشرؽ

في حالة حدوث أي انقالب ضده إذ البد مف حصوؿ الحكومة عمى تصريح أو إذف مف الكونغرس ولما كاف األخير 
صة لالنقالبييف إلتماـ خططيـ ومف ىنا كاف التصريح آنؼ يستغرؽ وقتًا طوياًل لكي يتخذ أي قرار فاف ذلؾ سيعطي الفر 

 الذكر بمثابة اعتراؼ ضمني بيذا التغيير. 
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وفي ىذه األثناء كاف حزب الشعب والضباط السورييف مف الذيف يعمموف مع العراؽ قد اعدوا خطة لتنسيؽ التصعيد 
باحتالؿ حمص وسيقود صالح الشيشكمي رجالو  ضد الحكومة السورية القائمة إذ ستقـو قوة شبو عسكرية مف حزب الشعب

ضد حامية مدينة حماه كما ستحتؿ قوات حزب الشعب المراكز الرئيسة في دمشؽ وتغتاؿ الضباط اليسارييف وستقـو قبائؿ 
 . (ٙٚ)الدروز في الجنوب والعموييف في الغرب والمَجيزّيْف باألسمحة مف العراؽ بالتمرد في الوقت نفسو

ف يموج وجيرالد باف تمؾ الخطة لـ تكف تحظى بالقبوؿ مف واشنطف، ألف ذلؾ مف الممكف أف يؤدي إلى وأشاَر الباحثا
إثارة السعودييف ويقربيـ مف مصر أكثر وقد عبر داالس عف تمؾ المخاوؼ بالقوؿ "ما مف نجاح يتحقؽ في سوريا يمكف أف 

لبترولية األمريكية في المممكة العربية السعودية التي لـ وذلؾ نظرًا لممصالح ا (ٚٚ)يعوض خسارة العربية السعودية. . . "
 حاؿ مف األحواؿ وتحت أي ظرؼ كاف. آية المتحدة مستعدة لمتخمي عنيا بيات تكف الوآل

أرسؿ إلياف رسالة إلى ايفالند ابمغو فييا باف تاريخ تنفيذ العممية تغير مف  ٜٙ٘ٔوفي الثامف عشر مف تشريف األوؿ 
مف تشريف األوؿ إلى يـو التاسع والعشريف مف الشير نفسو بناًء عمى توصية العقيد قباني الذي كاف قد الخامس والعشريف 

 . (ٛٚ)ُعيف قائدًا عسكريًا لالنقالب وقد برر قباني ذلؾ باف جماعتو لـ يكونوا مستعديف تماماً 
مف االستخبارات  تأثيرخ التنفيذ وبفي حيف إف ىناؾ معمومات تشير إلى أف االستخبارات المركزية ىي التي أجمت تاري
أرادوا أف يتزامف ذلؾ  -كما يبدو–البريطانية التي أقنعت االستخبارات المركزية األمريكية بتأجيؿ العممية ألربعة أياـ ألنيـ 

لعشريف لذا فاف إلياف عندما سمع بنبأ بدء اإلنزاؿ "اإلسرائيمي" في مصر في التاسع وا (ٜٚ)مع العدواف الثالثي عمى مصر 
المتحدة، غاضبًا، بخيانتو ومف جانبِو اعتقد ايفالند باف البريطانييف نصبوا فخًا يات مف تشريف األوؿ ألغى عمميتو واتيـ الوآل

لألمريكييف وجعموا منيـ مموليف ألنقالب يتزامف مع اإلنزاؿ في مصر بيدؼ استبعاد االنتقاد األمريكي لتمؾ العممية السيما 
نيا قد تمت بدو   . (ٓٛ)المتحدة بيايات ف إعالـ الوآلوا 

وفي الثالثيف مف تشريف األوؿ مف العاـ المذكور، تباحث كؿ مف جوف فوستر داالس وشقيقو ألف داالس وتوصال إلى 
انو كاف مف الخطأ محاولة تنفيذ العممية في ذلؾ الوقت وعمؽ األخير بأنو مف األفضؿ تأجيؿ العمؿ بضعة أياـ أخرى 

وف فوستر داالس وزير الخارجية عمى ذلؾ بالقوؿ "إف ذلؾ سيضعنا في موقؼ صعب إذا ما نفذت الخطة، وعّقَب شقيقو ج
وسيتحوؿ الموقؼ ضدنا. . . " إال أف ألف، كاف شاكًا، بموعد التنفيذ واعتقد بأنو يجب أف ال يكوف قبؿ األوؿ مف تشريف 

 . (ٔٛ)ٜٙ٘ٔالثاني 
اإلسرائيمي في  –الفرنسي –ف إلغاء الخطة عمى الرغـ مف اإلنزاؿ البريطاني إذًا كاف المسؤولوف األمريكيوف ال يريدو 

مف اجؿ الحصوؿ عمى المساعدة السوفيتية األمر الذي  (ٕٛ)سيناء السيما واف الرئيس شكري القوتمي قد سافر إلى موسكو
شريف الثاني باف السوفيت مف إلى التحذير في الثالث مف ت (ٖٛ) Joint Chiefs of Staffدفع لجنة الزعماء المشتركة 

بحسب تعبير جوف فوستر  -ومف ثـ فاف ذلؾ (ٗٛ)المحتمؿ أف يقدموا متطوعيف ومعدات عسكرية إضافية إلى سوريا
 (٘ٛ)يعد مؤشرًا عمى ىزيمة الفئات اليمينية في دمشؽ وقتذاؾ -داالس

األمريكي في موسكو، إلى وزارة  ، السفيرCharles Bohlenوفي الخامس مف تشريف الثاني ابرَؽ تشارلس بوىمف 
الخارجية األمريكية اعمميا فييا باف ىناؾ ما يشير الى بعض الصفقات العسكرية في المحادثات التي أجراىا القوتمي مع 

 . (ٙٛ)الزعماء السوفيت
شنطف ، وزير الخارجية الفرنسية، بألف داالس في واCristian Pineeuوفي السياؽ نفسو التقى كريستياف بانييو 

 . (ٛٛ)متطوع سوفيتي في سوريا (ٚٛ) (ٓٓٓٓٔواطمعو خالؿ المقاء عمى تقارير استخبارية عف وجود )
تصريح الرئيس السوري شكري القوتمي لدى عودتو مف االتحاد السوفيتي  –بالنسبة لواشنطف –عززت تمؾ المعمومات 

األوسط لكي يخمصوا األرض المقدسة مف المعتديف  إف آالؼ المسمميف السوفيت قد أعمنوا استعدادىـ لممجيء إلى الشرؽ
 . (ٜٛ)والمستعمريف
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زادت ىذه األخبار مف قمؽ اإلدارة األمريكية، فاجتمع نتيجة ذلؾ الرئيس ايزنياور في السادس مف تشريف الثاني بكبار 
مف نوع )ميغ( إلى سوريا، مساعديو، وقد كاف االعتقاد السائد أف الكرمميف مف المحتمؿ أف يرسؿ طائرات حربية سوفيتية 

وبعد مناقشة ىكذا احتماؿ مع مجمس األمف القومي فاف الرئيس ايزنياور أصدر أوامره إلى االستخبارات المركزية لتنظيـ 
استطالع عسكري في سوريا وعمؽ موضحًا إذا ما كاف ىناؾ قوات جوية سوفيتية مع القوات السورية فانو يرى باف ذلؾ 

 . (ٜٓ)عمؿ عسكري حتى واف لـ يكف الكونغرس في انعقاد سيكوف مبررًا التخاذ
مف جانبو استبعد جوف فوستر داالس أف يكوف السوريوف والسوفيت قد بنوا قواعد جوية في سوريا غير معروفة 

يد المتحدة كما بّيف أف لدى حكومتو "وصؼ دقيؽ نسبيًا لعدد الطائرات المتمركزة في سوريا. . و ليس ىناؾ العديات لموآل
 (ٜٔ)مف الطائرات روسية الصنع في سوريا. . . "

ومع ىذا االعتراؼ مف داالس وعمى الرغـ مف المعارضة األمريكية لمعدواف الثالثي عمى مصر، أال انو خالؿ أياـ 
اذىا معدودة استأنؼ مسؤولو االستخبارات المركزية واالستخبارات البريطانية المناقشات السرية حوؿ اإلجراءات الواجب اتخ

 . (ٕٜ)في سوريا، أال انو سرعاف ما ىدأ ىذا الدعـ األمريكي لمعمميات السرية الموجية ضد سوريا
نما كاف يرجع إلى اكتشاؼ السورييف  لـ يكف ىذا التراجع األمريكي نزعة ال مبالية تجاه "التيديد السوفيتي" في سوريا وا 

عممت السمطات السورية بتوزيع عدد كبير مف األسمحة،  ٜٙ٘ٔ لتمؾ المحاولة االنقالبية ففي أوائؿ شير تشريف الثاني
فاعتقمت أحد األشخاص الذيف اشتركوا في العممية الذي اعترؼ بدوره بأسماء زمالئو والعامميف معو، وفي الثالث والعشريف 

ف راديو دمشؽ وفي الثاني مف تشريف الثاني أعمف عبد الحميد السراج مدير االستخبارات العسكرية نبأ المحاولة االنقالبية م
( متيمًا كاف أبرزىـ العقيد ٚٗنشرت الحكومة السورية قائمة االتياـ وتضمنت أسماء ) ٜٙ٘ٔوالعشريف مف كانوف األوؿ 

االمريكية لقمب نظاـ الحكـ في سوريا، أال اف ذلؾ لـ يكف  -. وىكذا تـ اجياض المحاوالت البريطانية(ٖٜ)أديب الشيشكمي
ط الغربية بشأف سوريا، وانما كاف مدعاة لبذؿ المزيد مف الجيود لقمب نظاـ الحكـ والمجيء بحكومة موالية الخطآية يعني ني

 لمسياسات الغربية. 
 الخاتمة

آية المتحدة األمريكية مدفوعة بقناعتيا بضرورة تدعيـ نفوذىا وحميات بعد ىذا االستعراض يمكف القوؿ أف الوآل
وقد ضغطت ٜ٘٘ٔفضاًل عف ضماف آمف ووجود "إسرائيؿ" أيدت تشكيؿ حمؼ بغداد عاـ مصالحيا البترولية في المنطقة 

األمريكية وقد تفاقمت تمؾ العالقات أكثر مع -عمى سوريا لحمميا عمى االشتراؾ فيو، مما أدى إلى تعكر العالقات السورية
مف وجية نظر المسؤوليف –ر خطير توقيع سوريا عمى صفقة األسمحة مع االتحاد السوفيتي األمر الذي انطوى عمى تطو 

ومف ثـ دفعيـ ذلؾ إلى البحث عف السبؿ الناجعة بيدؼ منع سوريا مف التوجو أكثر نحو الكتمة الشرقية فنجد –األمريكييف 
المتحدة أيدت وساىمت باالشتراؾ مع بريطانيا في بعض المحاوالت االنقالبية التي لـ يكتب ليا النجاح وقد يات أف الوآل
وانحسار نفوذ بريطانيا وفرنسا، وقد ظير لنا أف سبب فشؿ  ٜٙ٘ٔذلؾ مع فشؿ العدواف الثالثي عمى مصر عاـ تزامف 

حكومتي لندف وواشنطف في تحقيؽ اىدافيما كاف يكمف في عجزىما في الحصوؿ عمى حمفاء أقوياء في داخؿ سوريا 
البريطانية والتي تجسدت  –التحالؼ األمريكية  إلحداث التغيير المطموب وفضاًل عف ذلؾ فإنو عمى الرغـ مف عالقات

بعممية )ستراغؿ(، إال أف تمؾ العالقات كانت تتضمف بعدًا تنافسيًا تفاوتت حدتو خالؿ تمؾ المرحمة ومف ثـ أدى إلى فشؿ 
 تمؾ المحاوالت.
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 الهوامش
(مريكية دراسة في العالقات السياسية المتحدة األيات ( البحث مستؿ مف أطروحتنا لمدكتوراه المعنونة )سوريا والوآل

 (. ٕٚٓٓ، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية اآلداب، )جامعة البصرة، ٜٛ٘ٔ-ٜٜٗٔ
حيث أعمنت  ٜ٘٘ٔ( كانت نواة حمؼ بغداد االتفاؽ الذي عقد بيف العراؽ وتركيا في الثاني عشر مف كانوف الثاني ٔ)

ي إلى تحقيؽ التعاوف بينيما لصد أي اعتداء قد يقع عمييما مف داخؿ حكومتا البمديف قرارىما بعقد اتفاؽ بينيما يرم
المنطقة أو خارجيا، كما أعمف الجانباف عزمييما عمى االتصاؿ بالدوؿ التي تبدي رغبتيا في العمؿ لتحقيؽ أىداؼ 

الحمؼ في  الميثاؽ، أو التي تستطيع أف تعمؿ بحكـ موقعيا الجغرافي أو إمكانياتيا. وقد انضمت بريطانيا إلى
الخامس مف نيساف وتالىا باكستاف في األوؿ مف تموز، وفي الخامس والعشريف مف تشريف األوؿ انضمت إيراف بعد 

رسالة  ٜ٘٘ٔتردد طويؿ، ولممزيد مف التفصيالت عف حمؼ بغداد، ينظر: جياد مجيد محيي الديف، حمؼ بغداد 
 (. ٜٓٚٔقاىرة، ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب، )جامعة عيف شمس: ال

(2)Anthony Gorst and W. Scott Lucas, The Other Collusions Operation Straggle and Anglo-
American Intervention in Syria 1955-1956, Intelligence and National Security,Vol. , 
4,No. 3,(London, July 1989),p: 580 

(، ٜ٘ٙٔ، )لبناف، ٔ، طٜٛ٘ٔ-ٜٗ٘ٔنطباعاتي عف نوري السعيد بيف سنة ( ولدمار غممف، عراؽ نوري السعيد ا3)
 . ٕٕٚص-ٕٓٚص

(4) Gorst and Lucas,Op,Cit. ,p: 580 
(5) Ibid, p: 581 

المتحدة األمريكية في عيد الرئيس ايزنياور، ولد يات (: وزير خارجية الوآلٜٜ٘ٔ – ٛٛٛٔجوف فوستر داالس ) (6)
المتحدة األمريكية ثـ استكمؿ دراستو في سويسرا وفرنسا وتخصص يات س في الوآل، ودر ٛٛٛٔبمدينة واشنطف عاـ 

في القانوف الدولي، وبعد عودتو اشتغؿ في المحاماة ثـ التحؽ بإدارة المخابرات األمريكية أباف الحرب العالمية األولى، 
، عيف داالس مستشارا لوزارة ٜٜٔٔالمتحدة إلى مؤتمر الصمح في باريس عاـ يات اختير داالس عضوا في وفد الوآل

اصبح وزيرا لمخارجية في إدارة الرئيس  ٖٜ٘ٔ، وفي عاـ ٜٙٗٔالخارجية وممثال لبالده في األمـ المتحدة عاـ 
 ، ينظر: ٜٜ٘ٔايزنياور، اشتير داالس بعدائو السافر لمشيوعية، وتوفي عاـ 

The New Encyclopedia Britannica, Vol. III, p: 899.  
، ترجمة: سامر خميؿ ٔ(، طٜٓٙٔ-ٖٜ٘ٔالمتحدة والقومية العربية )الحالة السورية يات ي ؼ. ساوندرز، الوآلبون(7) 

. شيدت مدة خمسينيات القرف العشريف ٛٓٔ(، صٕٕٓٓكالس، دار نينوى لمدراسات والنشر والتوزيع، )دمشؽ، 
بموماسية بيف الدولتيف. لممزيد مف التفصيالت االمريكية وصمت الى حد قطع العالقات الد-توترًا في العالقات السورية

 . ٜ٘ٔ-ٗٙعف ىذا الموضوع ينظر: االمارة، المصدر السابؽ، ص
(8) Gorst and Lucas,Op,Cit. ,pp: 581-582.  

، ترجمة: محمد نجار، ٔالحرب السرية في الشرؽ األوسط، ط ٜٔٙٔ – ٜٜٗٔأندرو راثمؿ، الصراع عمى سوريا  (9)
 . ٘ٚٔ(، صٜٜٚٔ)لبناف، 

(10) Telegram from the Embassy in Syria to the Department of State, 14 October, 1955, 
Cited in United States: Department of State, Foreign Relations of the United States, 
Diplomatic Papers,1955-1957,(Near East ,Jordan, Yemen),Vol. , XIII, (Washington, 
1988), pp: 555-557. (Hare after Will be Cited as: F. R. U. S. ).  
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 . ٜٓٔ؛ساوندرز، المصدر السابؽ، صٕٜاالمارة، المصدر السابؽ، ص (11)
(12) Gorst and Lucas,Op,Cit. ,p: 582.  

سكرية بموجب وافقت الحكومة األمريكية عمى منح العراؽ مساعدات ع ٜٗ٘ٔفي الحادي والعشريف مف نيساف  (13)
شروط منيا: " أف ال تستعمؿ الحكومة العراقية المعدات والمواد أو الخدمات التي قد تزوده بيا إال لغرض المحافظة 
عمى األمف والدفاع المشروع عف النفس. . . "، ينظر: ليمى ياسيف حسيف األمير، نوري السعيد ودوره في حمؼ بغداد 

 . ٜٛ(، صٕٕٓٓ، مكتبة اليقظة العربية، )بغداد، ٜٛ٘ٔية حتى العرب –وأثره في العالقات العراقية 
 . ٜٓٔساوندرز، المصدر السابؽ، ص (14)
 . ٓٔٔالمصدر نفسو، ص (15)
 . ٚ٘ٔ(، صٕٗٓٓ، )بغداد، ٜٛ٘ٔ – ٜٗ٘ٔإبراىيـ سعيد البيضاني، سوريا  (16)
 . ٜ٘ٔ(، صٜ٘ٛٔؽ، : التحدي والمواجية، مطبعة عكرمة، )دمشٜٛ٘ٔ-ٜٛٔٔوليد المعمـ، سوريا  (17)
؛ ولممزيد مف التفاصيؿ عف صفقات األسمحة السوفيتية مع دوؿ الشرؽ األوسط ٖٚٔراثمؿ، المصدر السابؽ، ص (18)

 ومنيا سوريا، ينظر: 
 Oksano Antonenko , Russia's Military Involvement in the Middle East ,Middle East Review 
of International Affairs Journal ,Vol,5,No. 1, March, 2001,Cited in: WWW. meria. idc. acil.  

 . ٛٚٔراثمؿ، المصدر السابؽ، ص (19)
، وزعيمو التاريخي ىو انطوف ٖٜ٘ٔوأعيد تأسيسو عاـ  ٕٖٜٔالحزب القومي السوري االجتماعي: تأسس عاـ  (20)

كاممة، وقد أضيؼ العراؽ إلى سوريا الطبيعية  سعادة، وتقـو مبادئ الحزب عمى أساس أف سوريا الطبيعية أمة واحدة
ىذه كما أضيفت قبرص، وىو عمماني إصالحي يتوجو إلى المثقفيف والبرجوازية الوطنية الصغيرة، وقد تأثر الحزب 
بالحركات القومية األوربية التي شاعت في الثالثينيات خاصة، تعرض الحزب الضطياد السمطات الفرنسية ِإبَّاْف عيد 

مف قبؿ  ٜٜٗٔ، تـ اعداـ زعيمو أنطوف سعادة عاـ ٜٛٗٔ – ٜٙٗٔاب، وتمتع بقسط مف الحرية عاـ االنتد
عمى اثر اغتياؿ العقيد عدناف المالكي، لالطالع ٜ٘٘ٔالحكومة المبنانية، تعرض الحزب إلى التضييؽ في سوريا عاـ 

 . ٓٗٔ(، صٜٚٛٔ)لندف، ينظر: جورج جبور، الفكر السياسي المعاصر في سوريا، رياض الريس لمنشر، 
(21)Telegram from the Department of State to the Embassy in Syria, 4 January, 1956, Cited 

in: F. R. U. S. ,1955-1957,Vol. ,XIII,pp: 563-564.  
(23)Telegram from the Embassy in Syria to the Department of State, 8 January, 1956, Cited 

in: F. R. U. S. ,1955-1957,Vol. ,XIII,p: 564.  
(24)Telegram from the Embassy in Syria to the Department of State, 11 January, 1956, 

Cited in: F. R. U. S. ,1955-1957,Vol. ,XIII,p: 565.  
(25)Telegram from the Embassy in Syria to the Department of State, 15 January, 1956, 

Cited in: F. R. U. S. ,1955-1957,Vol. ,XIII,pp: 565-566.  
اغتيؿ عدناف المالكي، مساعد رئيس أركاف الجيش السوري، مف قبؿ أحد  ٜ٘٘ٔفي الثاني والعشريف مف نيساف  (26)

المتحدة األمريكية وأستخباراتيا يات أعضاء الحزب القومي السوري االجتماعي. وقد وّجيت الحكومة السورية إلى الوآل
الضباط السورييف المناوئيف لحمؼ بغداد. لممزيد مف  تيمة التحريض عمى اغتيالو وذلؾ ألف المالكي كاف مف أشد

 وما بعدىا.  ٓ٘ٔالتفاصيؿ عف االغتياؿ والتيـ التي وجيت لإلدارة االمريكية ينظر: راثمؿ المصدر السابؽ، ص
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ه ُاتيـ الحزب القومي السوري االجتماعي باغتياؿ العقيد عدناف المالكي وُاعتقؿ عدد كبير مف أعضاءه وسرح أنصار  (27)
مف الجيش ودوائر الدولة المدنية األخرى، كما ُشكمت محاكـ مؤقتة تتمتع بسمطات خاصة لمحاكمة المتيميف وىكذا 

، ٔتـ استئصاؿ الحزب مف الحياة العامة في سوريا. ينظر: ، مجدي حماد، العسكريوف العرب وقضية الوحدة، ط
 . ٖٔٙ(، صٜٚٛٔمركز دراسات الوحدة العربية، )بيروت، 

ودرس أيدف المغات الشرقية في إحدى الكنائس في أكسفورد وانتخب  ٜٚٛٔأنطوني أيدف: سياسي بريطاني ولد عاـ  (28)
وسفيرا لبالده في  ٖٜٔٔوعيف نائبًا لوزير الخارجية البريطانية عاـ  ٖٕٜٔعضوًا في مجمس العمـو البريطاني عاـ 

بسبب خالفاتو  ٖٜٛٔة ولكنو استقاؿ مف منصبو عاـ وفي العاـ نفسو اصبح وزيرا لمخارجي ٖٜ٘ٔعصبة األمـ عاـ 
، ٜٔ٘ٔمع تشمبرلف، رئيس الوزراء البريطاني، وفي عيد تشرشؿ عيف ايدف وزيرًا لمحرب، واصبح وزيرًا لمخارجية عاـ 

 . ينظر: ٜٚ٘ٔ-ٜ٘٘ٔثـ رئيسًا لموزراء خالؿ المدة 
 The New Encyclopedia, Vol. l, fifth edetion (Chicago, 1974), pp: 786-787.  

المتحدة والمواضيع التي درست خالليا ينظر: أنطوني إيدف، مذكرات إيدف، القسـ يات حوؿ زيارة أنطوني أيدف إلى الوآل(29) 
 . ٕٓٔص-ٔٓٔ(، صٜٓٙٔ، ترجمة: خيري حماد، دار مكتبة الحياة، )بيروت، ٜٚ٘ٔ-ٜٔ٘ٔالثاني مف مرحمة 

وشغؿ منصب رئيس أركاف الجيش وفي األوؿ مف آذار أمَر ٖٜٓٔدني منذ عاـ انضـ كموب إلى قيادة الجيش األر  (30)
الممؾ حسيف مجمس الوزراء األردني بإصدار أمر إعفاء كموب مف منصبو وثالثة مف كبار الضباط البريطانييف في 

لبريطانية مف تأسيس ا–القيادة العامة لمجيش األردني، ولممزيد مف التفاصيؿ ينظر: عمي المحافظة، العالقات األردنية 
 . ٜٕٗص-ٖٕٗ(، صٖٜٚٔ، دار النيار لمنشر، )بيروت، ٜٚ٘ٔ-ٕٜٔٔاإلمارة حتى إلغاء المعاىدة 

  ٙٚٔراثمؿ المصدر السابؽ ص (31)
، تـ إعالف تشكيمة وزارية جديدة في بريطانيا، إذ تـ تكميؼ وزير ٜ٘٘ٔفي الثاني والعشريف مف كانوف األوؿ  (32)

ولد ماكميالف بمنصب وزير المالية في حيف أصبح سمويف لويد وزيرًا لمخارجية، ينظر: أيدف، الخارجية السابؽ ىار 
 . ٘ٓٔالمصدر السابؽ، القسـ الثاني، ص

(33)Douglass Little, Cold War and Covert Actions: The United States and Syria 1945 – 
1958, Middle East Journal, Vol. 44, No. 1, (winter, 1990),p: 66  

 . ٗٔٔساوندرز، المصدر السابؽ، ص (34)
، ترجمة: طارؽ عبد ٜٓٛٔ-ٜٓ٘ٔجوناثاف يموج وباتريؾ فتز جيرالد، العمميات السرية البريطانية في الشرؽ األوسط  (35)

 . ٓٚٔ(، صٜٙٛٔاليادي العاني، األمف القومي، مجمة، العدد األوؿ، السنة الثانية، )بغداد، 
: وىو المشروع الذي تقدـ بو جوف فوستر داالس، وزير الخارجية األمريكية، في السادس والعشريف مف شير خطة ألفا (36)

، وييدؼ إلى إيجاد تسوية لمخالفات التي تيدد االستقرار في منطقة الشرؽ األوسط والتي احتمت القضية ٜ٘٘ٔآب 
دور المصري. ولممزيد مف التفاصيؿ عف خطة ألفا، الفمسطينية مركز الصدارة فييا وتعتمد الخطة إلى حد كبير عمى ال

 . ٜٔٔص-ٜٛٔينظر: المعمـ، المصدر السابؽ، ص
(37) Gorst and Lucas, Op, Cit. , p: 584.  

، وفي أثناء ٜٓٛٔتكساس عاـ ية المتحدة األمريكية، ولَد في وآليات دوايت ايزنياور: الرئيس الرابع والثالثوف لموآل (38)
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