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 :ةـدمـمق
 ،9191ي أقك  مكت تسكعة أ كنر مكت عكا  فكمتتاليكة عسكررية انقالبات  ثالثةا لتعرضت سوري

واسككتمرم ت  ،لعربيككةوهككي فتككرس ةاسككمة فككي تككاري  ا مككة ا 9191جككا ت هككالن ابنقالبككات عقكك  نربككة 
 ،وممككا ب ككه فيككذ أت هككالا العككالال مككت ابنقالبككات ربيككر جككالا  ، 9199بككانقال  رابكك  فككي أوا ككر عككا  

هككالا الةككال لك  تقككال ابنقالبكات السككورية عنكال و  ،سياسككي وابقتدكاال  والعسككرر يفقكال أ  ب ككال توا نكذ ال
نمككا امتككالت ألككر أوا ككر السككتينيات  ت الفتككرس  9193يوليككو  32، لرننككا نرتفككي بفتككرس مككا قبكك  ةررككة وا 

فكككي أ ككار التدكككال  لة كككال  انتنككت بالوةكككالس بيننمككاسكككوريا التاليككة  كككنالت اهتمامككا  مدكككريا واضككةا  ب
    .رثير مت الباةثيت بالالراسة تعرض ل فترس ا  يرسقال وت ويق أسرائي ، و  بغالاال

ل موقككال المدككر  فكي أوا ككر عدككر الم ريكة مككت هككالن ابنقالبككات فككي هككالن الالراسكة ونتعكرض 
لكال  القيكاالس نيكة لنر ال النقا  عت مكال  الكوعي القكومي لكال  الةرومكة المدكرية، وهك  ركات هنكاه 

ر  بأهميكككة هنكككاه وعكككي مدكككأ  هككك  رككات  ية لوضككك  أسكككرائي  بككيت فركككي الرما كككة السياسككية المدكككر 
 ا  استراتيجيا  لمدر عمقسوريا بودفنا 

بيكة ت كغ  هكالا الب كال بمكا لكذ ون رح هنا فرضية أت يروت ورا  هالا الر  مت ابنقالبات يكال أجن
ويكالعونا ولنكال  الالراسكة تثبكت أو تنفكي ت كه الفرضكية، ، ةالنا كئ ا مة العربيكة عكت أسكرائي مت ثق  و 

ل كككرح هكككالن الفرضكككية مكككا ورال فكككي مكككالررات السياسكككي السكككور  المعادكككر ل ةكككالا  والم كككاره فينكككا 
  السياسككة و ككال  البعثككات مككت أت المةفكك  الماسككوني لكك  يتككره أةككالا  مككت رجككا ( )معككروال الككالواليبي

آنككالاه أب وألقككر فككي روعككذ أت ابنضككما  ل ماسككونية يسككن  منامككذ ويككومت  ريقككذ السياسككي والع مككي 
 ( ) .في الالا   وال ارج

واعتمكككككالت الالراسكككككة ب كككككر  أساسكككككي ع كككككر أوراق ال ارجيكككككة المدكككككرية، أضكككككافة ألكككككر وثكككككائق 
جككا ت الالراسككة فكككي تمنيككال وأربعكككة ال ارجيككة ا مريريككة والدكككةال المدككرية المعادككرس ل ةكككالا ، و 

، واض ررت في رثيكر مكت ا ةيكات ألكر ألقكا  الضكو  ع كر أةكالا  سكوريا الالا  يكة، مةاور و اتمة
 .وموقال القو  الالولية مت ابنقالبات، لترتم  الدورس

  تمهـيدال
 منتنكك س أةككالا  الةككر  العالميككة الثانيككة 9192  عككت سككوريا ربقككة ابسككتعمار الفرنسككي عككا  

، وارتككب  مكك  9191وأمعيككال انت ابككذ فككي عككا  أو  رئككيل ل جمنوريككة السككورية،   ككرر  القككوت يورككات 
، فع كككر سكككبي  المثكككا    بكككت سكككوريا مكككت مدكككر باعتبارهكككا ال كككقيقة الربكككر   بيعيكككةمدكككر بعالقكككات 
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نظككرا  لعككال  وجككوال ممث ككيت لنككا بت ككه . رعايككة مدككالس السككورييت فككي الةجككا  وأنقككرس وبمبككا  والدككيت
ولجكككأ السكككوريوت فكككي المنكككا ق التكككي ب يوجكككال لنككك  تمثيككك   ( ) .بكككت مدكككر ب  ككك  سكككورياالب ككالات، ورة

عادكمة  سكروبيذقند ي بنا ألر القند ية المدرية، ف جأ مةمال بكالي    يمكات السكور  فكي مالينكة 
مقككالونيا اليوجسككالفية ألككر المفوضككية المدككرية  البككا  ةمايككة ممت راتككذ أثنككا   يابككذ فوافقككت جمنوريكة 
  ( ) .القند ية

ومككك  تكككأجي القضكككية المدكككرية أع كككت القكككوت ي تأييكككال بكككالالن لةكككق مدكككر فكككي ابسكككتقال  التكككا  
وجككال  القككوات البري انيككة عككت رامكك  أراضككينا، وأع نككت أةكك ا  سككوريا و البنككا وجماعككة ا  كككوات 

  ( ) .المس ميت بنا في بيانات لن  عت تأيياله  لمدر ضال ا نج ي 
سككوريا "فككي م ككروعي  فتمث ككتيا فككي عالقاتنككا العربيككة أمككا الم ككر ة الربككر  التككي ع قككت بسككور 

فرككرس الوةككالس فككي تككاري  العككر  المعادككر ألككر سككقو  ال الفككة  ترجكك و ، "النككال  ال دككي "و "الربككر 
  ع كككر يكككال رمكككا  أتكككاتوره، ف معكككت العكككروة العربيكككة فكككي ال الفكككة، وبكككالأت فكككي 9139العثمانيكككة 

ومككات وال ككعو  ةكو  أنمككا  هككالن الم ككروعات التمنيكال لنككا بم ككروعات وةككالس أق يميكة، ا ت فككت الةر
؛ فةكاو  الم كه فيدك  النا كميةوريفية تةقيقنا، ورانت سوريا في أعقكا  اسكتقاللنا م معكا  ل سكرس 

ألككر سككوريا  اهلل فككي ا رالت فككأراال ضكك  سككوريا لي ككر  هككالب   دككبا ، أمككا أ يككذ عبككالفككي العككراق ضكك  
لسككوفيتي  يفككة أيضككا  مككت مثكك  هككالن الم ككروعات وتككوجل ابتةككاال ا ( ) ."سككوريا الربككر "باسكك  عر ككذ 

ت   ( ).ورآهككا دككناعة بري انيككة لتفتيككت الدككال العربككي فككي مواجنككة ا مبرياليككة والدككنيونية وهككو وا 
مككا آلككت أليككذ رككات تفسككيرا  تامريككا  ب ي  ككو مككت مدكك ةة، لرنككذ ب يبتعككال رثيككرا  عككت الواقكك ، ويتفككق مكك  

 . ا مور
قكككال أرسككك  ألكككر  كككرر  القكككوت ي ي  ككك  رأيكككذ فكككي موضكككو  وركككات الم كككه عبكككال اهلل بكككت الةسكككيت 

، بعكككال أت بكككيت لكككذ أهميكككة ابتةكككاال فكككي مواجنكككة الدكككنيونية، وأت الوضككك  الةكككالي ب "سكككوريا الربكككر "
يتككره سككو  ريانككات ضككعيفة ب تقككو  ع ككر مواجنككة ا   ككار، وأت ابتةككاال واجكك  و نككي لمدكك ةة 

مكككات فات كككال قكككرارا  جماعيكككا  برفضكككذ، ةتكككر أت عكككرض القكككوت ي الم كككرو  ع كككر البرل ( ) .ا مكككة العربيكككة
أننكككا نعتقكككال أت  كككرق ا رالت "النائككك  منيكككر العجالنكككي المعكككروال بتأييكككالن لم كككرو  سكككوريا الربكككر  قكككا 

موبككككو س يجكككك  أت نقككككي  مككككت ةولنككككا الةجككككر الدككككةي ةتككككر نسكككك   مككككت وبككككا  ابسككككتعمار ( منظمككككة)
جاهتنكككككا أالا   كككككت مكككككت ا  مكككككا  ورويكككككة الم كككككه عبكككككال اهلل لمميككككك ات الوةكككككالس لنكككككا و  ( )"والدكككككنيونية

  ! اتال  دية، فن  يقب  أت يروت ابتةاال تةت قياالس ةرس اليمقرا ية ي تارها ال عب
فردككككالت هكككو ا رثكككر مالئمكككة ل تةقيكككق، ( سككككوريا -العكككراق)ركككات م كككرو  النكككال  ال دكككي  

لتكي  كالت مسكألة الوةكالس هكي القضكية العظمكر ا 9191فمنكال عكا  "ال ارجية ا مريرية ا مر قائ كة 
 كككغ ت  كككعو  ال كككرق ا النكككر وةروماتكككذ مكككت ةيككك  الر بكككة فكككي ابتةكككاال ونم كككذ وعالقتكككذ بالكككالو  

وقكككال تكككأثر الم كككرو  بعككالس أمكككور مننكككا ر بكككة ال ككعبيت العراقكككي والسكككور  وةرومتينمكككا  فكككي .  ا  ككر 
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 ابتةاال، وأثر العم ية ع كر السكال  فكي ال كرق ا النكر، والمدكالس البري انيكة فكي العكراق واسكتمرارية
المدالس الفرنسكية فكي سكوريا، وةميميكة العالقكة بكيت الوبيكات المتةكالس والسكعوالية، وموقكال رك  مكت 

 تعارضكاسكتعاالس  عامتنكا ل عكال  العربكي  مدر والسعوالية مت هالن الوةالس؛ فمدر التي تر   فكي
وتقويكككة م كككروعات الوةكككالس السكككورية وتبنكككت اقتراةكككا بكككاليال  بضكككمات ا مكككت بكككيت رككك  الكككالو  العربيكككة 

 تعارضكككو . افل التق يكككال  ل سكككرس النا كككميةنا فكككي اللكككه السككعوالية المنكككامعككة الكككالو  العربيكككة، أيكككالتج
أسككككرائي  أ  مككككت م ككككروعات الوةككككالس العربيككككة، معتقككككالس أت مثكككك  هككككالن الم ككككروعات موجنككككة ضككككالها 

  (  ) .بالالرجة ا ولر، وتوثر ع ر ا وضا  في ف س يت
الفعتكذ و  ذسكانالتل دكي ، فك ت بري انيكا أما أهك  مالمكس الموقكال الكالولي مكت م كرو  النكال  ا

فرنسكا ةفاظكا  عارضكتذ بقوس لتوسي  س  ة الةرك  النا كمي العراقكي الة يكال التق يكال  لنكا، فكي ةكيت 
لككالينا هككاجل ال ككوال مككت تماليككال النفككوال البري ككاني أال رككات الراهنككة فككي ال ككرق ا النككر،  الككةةالع ككر 

 رأتكقكال موقكال الوبيكات المتةكالس مكت الم كرو  ف أمكا. ألر سوريا، التي تعتبرها فرنسا من قة نفوال لنا
تسككانال  ال  التككال   ا جنبككي ولكك عكك فضكك تففككي من قككة مةايككالس بككيت المككوقفيت البري ككاني والفرنسككي، 

  (  ) .مث  هالن الم روعات
هرالا ارتب ت مدكر مك  سكوريا بعالقكات  يبكة قبيك  ابنقالبكات، ولك  يعركر دكفو عالقاتنمكا 

  أ ماعكا  مكّ ّ    الت أو العكراق، وهكو الم كرو  الكال    مكت ا ر سو  هاجل الوةكالس السكورية مك  أ
  دكية ل سكرس النا كمية وتسكب  فكي فرقكة بكيت الب كالات العربيكة ةرومكات و كعو ، فضكمت جبنككة 
سككككرائي  والوبيككككات  المعارضككككة مدككككر والسككككعوالية ولبنككككات، وع ككككر الدككككعيال العككككالمي وقفككككت فرنسككككا وا 

 .   نما سانالت بري انيا الم رو المتةالس ضال الم رو  م  ا تالال ا سبا ، بي
     

 الب األولـاالنق
اسككككككتيقظ أهككككككالي الم ككككككق والمككككككالت السككككككورية الربككككككر  ع ككككككر م ككككككنال  9191مككككككارل  23فككككككي 

المدفةات العسررية تعكي بنكا ال كوار ، وقكال اةت كت المدكالس الةروميكة وتع  كت الموادكالت، ثك  
قككال سككي ر ع ككر مقاليككال الةركك ، ومككا  قائككال الجككية (  )تبككيت ل جميكك  أت انقالبككا  يت عمككذ ةسككني الكك عي 

لركت الوت أراقككة  (  ) لبك  أت اعتقك  الكرئيل القكوت ي ورئكيل الكو را   الككال العظك  وعكالالا  مكت الكو را ،
وأدككالر الكك عي  قككرارا  بةكك  البرلمككات السككور ، وأع ككت عككت ع مككذ ت ككري  لجنككة لوضكك  السككتور . المككا 

جرا  انت ابات مبررس   (  ) .جاليال وا 
 كككع  وأركككر  المعارضكككة وع كككر رأسكككن  ر كككال  الر يكككا  عكككي  ةككك   ال رجكككا الككك عي  اسككتالعر و 

، و  كك  مككنن  اسككتال  الةركك  فككورا  ف  بككوا من ككة لالراسككة ا مككر، ولمككا يتالككو ني الةككوراني  عككي  رت ككة
الك عي  وأبكالوا مكوافقتن  اهراتذ لالنقال  توجنوا ألر لمل أعضا  ة   ال ع  تأييال ال ع  في مظ
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ت يروت و يرا  ل الفا ، ف  بكوا من كة ل تفريكر مكرس أ كر ، ف مكا تبكيت لنك  بستال  الةر ، ف    منن  أ
  (  ) .التأييال ال عبي عاالوا ف    منن  ال عي  أت يروت رئيسا  ل و را  فرفضت المعارضة

وقككال ألقككت أةككالا  سككوريا بظككال  مككت ال ككه والريبككة لككال  العوادكك  العربيككة، لرككت المفوضككية 
دةفيا  أع نت فيكذ أت مكا ةكال  فكي سكوريا ةرركة الا  يكة ةتمتنكا  السورية في القاهرس عقالت موتمرا  

مد ةة البالال، وب ال   ليال أجنبية فينكا، وأت سياسكة سكوريا تجكان  كقيقاتنا العكر  وب ادكة مدكر 
  (  ) .ال عي  ةالال فيذ سياستذتتغير، وو عت دورا  مت بيات لت 

مريركي نعكو  ت ومسككري أت ولركت هك  رانككت هنكاه يكال أجنبيككة ورا  ابنقكال   أركال الراتكك  ا 
لبةك   9191قال أجكرت مةاالثكات مك  ةسكني الك عي  فكي عكا   CIAالم ابرات المرر ية ا مريرية 

ال عي  ر ركات ابنقكال  الكال  ارتقكر بكأمرانية الع  الرتاتوريكة عسكررية فكي سكوريا، وبعكالها بعكالس أ كن
تةقيقكككا  لر بكككة ( تكككباليتال)الككك عي  ع كككر امتيكككا   ككك  أنابيككك  أرامركككو ق ألكككر سكككالس الةرككك  هنكككاه، ووافككك

الوبيكككات المتةكككالس، وفكككي  ريكككق مةاالثكككات السكككال  مككك  أسكككرائي  عكككرض تكككو يت ربككك  م يكككوت بجككك  
ف سك يني فكي سككوريا، لركت أسككرائي  لك  تتككاب  ا مكر بسككرعة رافيكة، فأ ككاح انقكال  آ ككر بكال عي  بعككال 

  (  ) .عالس أ نر
وال عالقكة ل م كابرات المرر يكة وأرال معروال الالواليبي أةال المسئوليت في ةرومكة القكوت ي وجك

ا مريريككة فككي انقككال  الكك عي  مةتجككا  بككأت الم ككابرات المككالرورس اسككتفاالت مككت ةنككق السككورييت ع ككر 
، وبسككيما أت ال جنككة ابقتدككاالية فككي البرلمككات ع ككر يككال أسككرائي  9191 يمككة ةرككامن  فككي أعقككا  ه

لبتكككرو  السكككعوال  ألكككر  كككوا   التكككي ركككات يرأسكككنا الكككالواليبي نفسكككذ رفضكككت اتفاقيكككة التكككباليت لنقككك  ا
المتوس  عبر ا راضي السورية اةتجاجا  ع ر قيكا  أسكرائي ، وعك   رأيكذ بكأت ابتفاقيكة المكالرورس تك  
التوقيكك  ع ينككا فككي اليككو  السككاالل لالنقككال  مبا ككرس، رمككا تنا لككت ةرومككة ابنقككال  فككي الفتككرس الاتنككا 

س الت، بمككا يورككال وجككوال عالقككة بككيت قككاالعككت ننككر الككالات  سككرائي ، وهككو الننككر الككال  يغكك   ننككر ا ر 
 (  ) .ت ابنقال  رات م   ا  لالع  أسرائي ابنقال  والوبيات المتةالس، وأ

ألككر أ  تةككالال مكك   عمككا  ابنقككال ،  -بككال ب  –أمككا وثككائق ال ارجيككة ا مريريككة ف كك  ت ككر 
ألكر الةرومكة وجا ت أو  أ ارس ألر ابنقال  بنا  ع ر     ابعتراال المقكال  مكت ةرومكة الك عي  

ا مريريككككة، ورةبككككت ال ارجيككككة بكككك عالت الكككك عي  اةتككككرا  الت امككككات سككككوريا الالوليككككة، وتعنككككالن بكككك جرا  
مفاوضككات هالنككة مكك  أسككرائي ، وت ككاورت ال ارجيككة مكك  ركك  مككت بري انيككا وفرنسككا لتعتككرال بالةرومككة 

    (  ) .السورية الجاليالس
وجكوال يكال أجنبيكة فكي ابنقكال ، مدكر لك  يركت نابعكا  مكت  تكوجلومما تجكالر ا  كارس أليكذ أت 

نما الافعذ ا ساسي موقال الةرومة الجاليالس مت م روعي سوريا الربكر  والنكال  ال دكي ؛ وهكو  وا 
أت م ككرو  سككوريا الربككر  أمعككال ليرككوت "مككا دككرح بككذ و يككر ال ارجيككة المدككر  فككي نيويككوره بقولككذ 
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ال  ال دككي   ننككا معككو  هككال  ل وةككالس العربيككة وقككال عارضككت مدككر م ككروعي سككوريا الربككر  والنكك
  (  )"تر  فينما مار  استعمارية

، سكككور ، واعتبرتكككذ ةاالثكككا  الا  يكككا  لككك  ت كككض الدكككةافة المدكككرية فكككي م كككروعية ابنقكككال  ال
وتمنككت أب يرككوت    الولككة عربيككة أو أجنبيككة ال كك  فككي ابنقككال ، وتمنككت أت تسككتقر ا وضككا  فككي 

ي  انت ابكات السكتورية، وأعربكت عكت ق قنكا أسر  وقت، وأت يعوال الجية ألر ثرناتذ، وأت يجر  ال ع
أ ا  مدير السيال  رر  القوت ي ورئكيل و رائكذ  الكال العظك ، الاعيكة ألكر أ كالق سكراةنما ودكيانة 

  (  ) .ررامة الرجا  أدةا  الماضي وةريتن 
رسكالة  ادككة أت يوجككذ رسكالة ألكر مدككر ب ريكق  يكر مبا ككر، فبعك  بةسكني الك عي  ةكاو  

 وتةكال  معككذمككيت عكا  جامعككة الكالو  العربيككة، ل يكارس سككوريا بعكال ابنقككال ، ألكر عبكال الككرةمت عك ا  أ
  القكوت ي، رمكا وتعنال لذ بالةفاظ ع ر النظا  الجمنور  وةست معام ة  كرر  ،في أسبا  ابنقال 

 (  ) .لالعتراال بالنظا  الجاليال في سوريا توس  لال  مدرال     منذ
اال مدكر بالوضك  الجاليكال فكي سكوريا، وع كق وقال أالره ةسني ال عي  منال البالاية أهمية اعتكر 

آماب  ربيرس ع ينا، ف    مت و ير مدكر المفكوض فكي الم كق ابتدكا  بةرومتكذ فكي هكالا ال كأت، 
مورالا  أت اعتراال مدر سيوال  ألر اعتراال الالو  العربية وا جنبية بذ، واست نال في اللكه ب  كارس 

السكككورية الجاليكككالس ع كككر اعتكككراال مدكككر، و يكككر  ارجيكككة فرنسكككا أت بكككالالن ع قكككت اعترافنكككا بالةرومكككة 
وأضككاال الكك عي  أنككذ لككت يعقككال معاهككالس أو تةككالال أب بعككال عككرض ندودككذ ع ككر مدككر والسككعوالية 
وجامعككة الكككالو  العربيككة، وقكككا  أنككذ يع ككك  ةككرك مدكككر ع ككر السكككيال  ككرر  القكككوت ي، ومككت ثككك  ف نكككذ 

أمكرن ل مج كل النيكابي يسنر ع ر راةتذ وسالمتذ، ومعام تذ بما ي يق بماضيذ فكي الجنكاال، وسكيتره 
  (  ) .الجاليال

ويرجكك  ق ككق مدككر ألككر مككا هككو معككروال عككت ةسككني الكك عي  مككت مناالاتككذ فككي ظكك  ابةككتال  
نااليككت بالوةككالس عنككالما رانككت سككوريا  " :بابتةككاال مكك  العككراق تةككت عككرة الم ككه فيدكك ، لرنككذ قككا 

ت (  ) ."تةككت ابةككتال ، أمككا وقككال اسككتق ت فككال سككبي  ل عككوالس ألككر الككورا  تريثككت لرننككا لكك   ومدككر وا 
ت ال ق قنا رسميا ، فأرس  الم ه فاروق منالوبيت ألر سوريا لتقدي الةقكائق واب كال  ع كر ةقيقكة 
ابنقال  واب مئنات ع ر دكةة  كرر  القكوت ي، فأركالا أت الةكال  الا  كي وأت القكوت ي يقكي  بدكفة 

المدكرية عكت  ثك  استفسكرت ال ارجيكة (  )موقتة فكي مست كفر  كارج الم كق ويعامك  معام كة ةسكنة،
 "سككوريا الربككر " ريككق مفوضككيتنا فككي الم ككق عككت ةقيقككة موقككال الةرومككة الجاليككالس مككت م ككروعي 

، فككاجتم  القككائ  با عمككا  المدككر  مكك  ةسككني الكك عي  فككي ةضككور المفككوض "النككال  ال دككي "و
أقس  ال عي   ير مرس ب كرفذ العسكرر  وبمقالسكاتذ أنكذ ب يسكمس بكأ  مكت هكالن . السعوال  في الم ق

أت ال ككع  "وعات وأنككذ هككو وجنككوالن يموتككوت الوت اسككتقال  سككوريا ونظامنككا الجمنككور ، وقككا  الم ككر 
السور  يمقت أ  تفرير مت هالا النو ، ويعتبر الم ه عبال اهلل موظفكا  أنج ي يكا ، وب يدكس أت تنضك  
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الا ركككات ثمكككة تفريكككر فكككي هكككالا الم كككرو   سكككوريا ألكككر مكككائتي ألكككال نسكككمة هككك  تكككابعيت أدكككال  لسكككوريا، وا 
ض   ع   رق ا رالت الوت م يرذ أو تاجكذ لسكوريا، فكال يعقك  أت يتقنقكر ابنقكال  بسكوريا ألكر ف ين

وأم مئت مدر أنني لكت أقكال  ع كر معاهكالس أو مةالفكة عسكررية أو  يكر عسكررية أب بعكال ... الورا  
عكرض ندودككنا ع كر مدككر أوب  ثك  المم رككة العربيكة السككعوالية والجامعكة العربيككة، ولكت أنفككرال بأيككة 

 (  )"ضية سياسية أو قوميةق
وبعككال اسككت ال  رأ  الكك عي  اسككت    الككو ير المفككوض المدككر  آرا  ربككار الساسككة السككورييت؛ 

أت ابنقكككال  أدكككبس أمكككرا  واقعكككا  ب سكككبي  لمقاومتكككذ ا ت، وتقتضكككي  الةرمكككة : فقكككا  فكككارل ال كككور 
عككاالس الةيككاس النيابيككة، وأرككال أنككذ لككت ي ككتره فككي ةركك   جككا  ع ككر أثككر ةررككة أننككا  الةركك  العسككرر  وا 

 يككر  ككرعية، فابنقالبككات أيككا  رانككت مبرراتنككا ب يسككو، لمث ككذ قبولنككا، وأنككذ ب يككر  مانعككا  مككت تقككالي  
أمككا ا ميككر عككاال  أرسككالت في ككه فككي الوا  ا مككر ل كك عي ،  نككذ ب يسككتنال أب لقككوس الجككية، . الندككس

وفككي . بككا  ال كوال مككت ب  كذ وودكال الك عي  بالتسككر  والجنك ، وأت التعككاوت معكذ ب يككأتي أب مكت
اعتككرال بأ  ككا  العنككال السككابق، لرنككذ يأسككال لمككا آلككت أليككذ ا مككور،  (  )مقاب ككة مكك  مةسككت البككرا  

عورن بمررك  الكنقك أ ا  وودال الك عي  بالغ ظكة والتفاهكة وسكو  ال  كق، والنك و  ألكر ابسكتبالاال و ك
ع كر الك عي  ةتكر ب يرتمكي  المثقفيت، وم  الله     مت مدر والسكعوالية أت تبكاليا  ع فكا   الساسة

فككي أةضككات النا ككمييت، وع ينمككا أت يتريثككا فككي ابعتككراال بككذ، وقككال يرككوت مككت ال يككر أيجككاال نككك 
 (  ) .ابةتفاظ بسوريا جمنورية مستق ة لالعتراال بذ يمع  ق ع ر

نمكا أرسك ت و ارس ال ارجيكة ألكر بعثاتنككا  لك  ترتكال مدكر باسكت ال  آرا  الساسكة السككورييت، وا 
ية فكككي الب كككالات العربيكككة، لموافاتنكككا بمكككا يتكككوفر لكككالينا مكككت مع ومكككات عكككت انقكككال  سكككوريا، الالب وماسككك

ع كر أساسكنا ترييكال ، لتتمرت مت ترويت فررس دكةيةة تسكت ي  الكو ارس روعات الوةالسوعالقتذ بم 
وجكا  الكرال  (  ) .، فيما يتع ق بمستقب  السياسة المدرية العامة في ال كرق ا وسك ديا ة سياستنا

ال العوادك  بكأت الكالبئ  ت كير ألكر أنكذ انقكال  الا  كي، وهكالا ب يمنك  أت بري انيكا تةكاو  مت م ت 
عكت  ريككق  "النكال  ال دكي "و" سكوريا الربكر "لةكالي بكالترويي لم ككروعي ابسكتفاالس مكت الموقكال ا

وبالفعكك  سكككافر نكككور  السككعيال فكككي  يكككارس  (  ) .الم ككه عبكككال اهلل فككي ا رالت ونكككور  السكككعيال فككي العكككراق
عرضكت  يكة م كا ر، وممكا ب ا عارضا  مساعالس العكراق سياسكيا  وعسكرريا  واقتدكااليا  أالا مكا تلسوري

 (  ) ."النال  ال دي "البا  ل  وض في م رو    ه فيذ أت ال يارس تفتس
ةردككت مدككر ةردككا   ككاليالا  ع ككر أب يدككا   ككرر  القككوت ي بككأ  أال ، فقككا  و يككر مدككر 

مكرس، ولفكت نظكرن ألكر ضكرورس معام كة القكوت ي بمكا ي يكق  المفوض في الم ق ب يكارس الك عي  أرثكر مكت
وماضيذ، واقترح ع يذ أت يمنق  مت معتق ذ ألر من   يقكي  فيكذ مك  أسكرتذ، وركاال الك عي  أت يسكتجي  
لالقتكراح لكوب تكال   أةكال الةضككور قكائال  أت اللكه يت  ك  ةراسكة  ادككة، وب يوجكال منك   تتكوفر فيككذ 

ورجككس و يككر مدككر المفككوض أت الكك عي  يةككتفظ بورقككة . جاليككةال ككرو ، ووعككال الكك عي  بةكك  ا مككر ب
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وظ ككت مدككر تبككال   (  ).مدككير القككوت ي رأةككال ا وراق المنمككة فككي التفككاوض مكك  مدككر والسككعوالية
  (  ) .جنوالها ألر أت تمرنت مت ا فراج عت القوت ي والسماح لذ بمغاالرس البالال واةتضنتذ

اجئكككة لمدككر، التقكككر  اللنككا مككك  الم كككه أبريككك  قككرر ةسكككني الكك عي  القيكككا  ب يككارس مف 39وفككي 
فكاروق فكي المك ار  الم ريككة ب ن كاك، و مأنكذ بأنككذ ضكال م كروعات الوةككالس، وا تكار الك عي  مةسككت 

 (  ) .البرا   مفوضا  لذ في القاهرس، وتفا لت الدةافة السورية بال و  عالقكات الب كاليت  كورا  جاليكالا  
ا  المدكككر  ابعتكككراال بالةرومكككة السكككورية وبالفعككك  ةققكككت ال يكككارس النكككالال مننكككا فقكككرر مج كككل الكككو ر 

الجاليالس، وتوجذ القائ  بأعما  المفوض المدر  في الم ق ألر مقر مج كل الكو را  السكور  وسك   
ال عي  ابعتراال المدكر  الرسكمي، وأع كت ال بكر فكي ا الاعكة المدكرية، ثك  تتابعكت الكالو  العربيكة 

أبريك  أنكذ ب يرضكر بسكوريا  31ة الم كق فكي وأع كت الك عي  عبكر أالاعك (  ) .وا جنبية ابعتراال بنا
  (  ) الربر  وب بالنال  ال دي ،

وقال جا ت  يارس ال عي  لمدر في وقت رفكض فيكذ مقاب كة الم كه عبكال اهلل وا ميكر عبكال ا لكذ 
ع ككر الةككالوال، واعتبرهككا ساسككة مدككر ندككرا  لسياسككتن  فككي ال ككرق  ننككا أبعككالت  ككبس الم ككروعات 

وعنكككالما تر كككال الموقكككال السكككور  تمامكككا  امتكككالةت الدكككةال المدكككرية  (  )ابتةااليكككة عكككت المن قكككة،
ةرومكككة الككك عي ، موضكككةة أيكككاال  سكككوريا البيضكككا  فكككي القضكككية الف سككك ينية، وتركككري  الككك عي  لرجكككا  
الجكية السكور  الكاليت  كارروا فكي ةكر  ف سك يت، فكي مقابك  سكو  معام كة الةرومكة السكابقة لنكوب  

  (  ) .الرجا 
ر مككت اعتككراال مدكر بككذ، ففككور عوالتككذ مكت  يككارس مدككر اسككتالعر ركات الكك عي  ي مكك  فكي أرثكك

و يككر مدككر المفككوض فككي الم ككق و  كك  منككذ أت يسككأ  ةرومتككذ عككت المسككاعالات التككي يمرككت أت 
تقككالمنا لسكككوريا أالا تعرضكككت لنجكككو  مكككت جانككك  الم ككه عبكككال اهلل أو ا ميكككر عبكككال ا لكككذ بعكككال الضكككربة 

ت هككالا ا مككر بعيككال ابةتمككا ، ثكك  الككو ير بككأ  يارتككذ لمدككر، فككرال ع يككذ القاضككية التككي أدككابتنما أثككر
أبككال  الكك عي  م اوفككذ مككت الككالرو  الككاليت يسككن  أ ككراوه  بالمككا  مككت جانكك  الم ككه عبككال اهلل، ر كك  مككا 
تباللذ الةرومة السورية مت معونة لن  وما قالمتذ مت م روعات عمرانية واقتداالية تنيك  لنك  ر كال 

ل  كوار،، وأنكذ يكر   يكر مكا تقالمكذ مدكر لسكوريا  العية، وأنذ ل  يفاتس مدر في الله أب اةتيا كا  
  (  ) .ثالثة أسرا  مت ال ائرات وعالال مت المدفةات

وممكا ب كه فيككذ أت التقكار  المدككر  السكور  وتأريكال الكك عي  بعكال  قبولككذ لم كروعات الوةككالس 
رات لذ أثرن في تداعال التكوتر ع كر جكانبي الةكالوال السكورية مك  رك  مكت ا رالت والعكراق؛ فدكالرت 

ةتككر لككو اقتضككر ا مككر  "سككوريا الربككر "دككريةات أرالنيككة بككأت م رنككا مدككم  ع ككر تنفيككال م ككرو  ت
 (  ) .است الا  القوس، رما قا  نور  السعيال بمناورس سياسية لة ال قوات عراقية ع ر الةالوال السورية

لككت نقبكك  تةككالح مككت أةككال أيككا  رككات "وقكال ةككالال الكك عي  ةجكك  التةككاليات مكك  ركك  مككت الب ككاليت بقولككذ 
ومت المع و  أت  رق ا رالت هي ج   دغير مكت سكوريا، فك ت  كا ت الرجكو  فع كر الرةك    أنذ،
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ت رواب نككا مكك  ال ككع  العراقككي المجاهككال تمي هككا عالئككق وال وا  ككا  ب انفدككا  لنككا، ولككت  والسككعة، وا 
ثك  ة كال قواتكذ ع كر " يسكت ي  أنسكات أت ي  كق جكوا  مكت التفرقكة وسكو  الظكت بكيت ال كعبيت ال كقيقيت

  (  ) . رالنيةالةالوال ا
وقكال تككأثرت العالقككات المدككرية مكك  ركك  مكت ا رالت والعككراق، ا مككر الككال  ةككالا بأةككال أعضككا  

ب كككككي  مكككككت الكككككال  أجكككككا  مج ككككل النكككككوا  أت يقكككككال  اسكككككتجوابا  بنكككككالا ال دكككككوك لككككرئيل الكككككو را ، 
الالب وماسية مورالا  أت عالقة مدر بت ه الالو  ل  تتأثر سك بيا ، ف ك  يركت فكي ا مكر  كي  أرثكر مكت 

 .والعالقككة مك  سككوريا يسكوالها الككوال والتفككاه ( ةرومككة الك عي )ابعتكراال بالةرومككة القائمكة فككي سكوريا 
  (  ) .الم ه فاروق مسوولية العالا  بيت سوريا ور  مت العراق وا رالت العراق ةّم لرت  (  )

ومثكككك  هككككالن السياسككككة مككككت جانكككك  جميكككك  ا  ككككراال بمككككا فينككككا مدككككر ب ت ككككال  سككككو  الريككككات 
ف جككأت ألينككا  ع ككر الككر   ممككا سككبق ظ ككت مدككر ت عكك  الورهككا الريككاال  فككي المن قككة،و . الدككنيوني

لتنالئككة ا وضككا  ع ككر الةككالوال مكك  سككوريا، أال بعكك  رئككيل و را  ا رالت ألككر نظيككرن العككراق وا رالت 
المدكر  ي ك  الوسكا ة مك  الجانك  السكور  لتنالئككة ا وضكا  ع كر الةكالوال، ةتكر تتفكر، الجيككوة 

قيككة، فكا رالت لككت تقككال مرتوفكة ا يككال  أمككا  أ  مسكال باسككتقاللنا مككت جانكك  العربيكة لمنامنككا الةقي
  (  ) .سوريا التي ة الت قواتنا ع ر الةالوال

لعبكت مدككر الور الوسككي  بككيت سككوريا وجيراننككا، فأرسكك ت توفيككق الول رئككيل ابتةككاال العربككي 
ا  الجاليككال فككي أننكك  سككيعترفوت بالنظككدككرح ساسككة العككراق فككي البالايككة ل وسككا ة بككيت سككوريا والعككراق، 

سككوريا عنككالما تسككتقر لككذ ا مككور تمامككا ، فككرال توفيككق الول بأنككذ لككيل مككت مدكك ةة الككبالال العربيككة أت 
تعتككرال الككبالال ا جنبيككة بةرومككة عربيككة وتةجكك  عككت اللككه أةككال  الككالو  العربيككة، وفككي الننايككة تمرككت 
الا مكككت الةدكككو  ع كككر اعتكككراال ضكككمني مكككت و يكككر ال ارجيكككة العراقكككي ب كككر   يكككر مع كككت، ونقككك  هككك

 (  ).ابعتراال ل جان  السور  ليت ال   وس أيجابية مت جانبذ
( العرفيككة)وبعككال أت اسككتقرت ا مككور فككي سككوريا قككرر مج ككل الككو را  ألغككا  ا ةرككا  العسككررية 

، لرنكككذ أقككر مرسكككوما  بفككرض ا قامككة الجبريكككة ع ككر ا  ككك اك الككاليت ي  كككوت 9191مككايو  91فككي 
متنمككة أياهككا بات ككاال  (  )ما  بةكك  جميكك  ا ةكك ا ،مككايو مرسككو  31وادككالرت الةرومككة فككي . بككا مت

قامكككككة العراقيكككك  أمككككا  ةرومككككة ابنقكككككال  التككككي تسككككتنالال التقكككككال   الةركككك  النيككككابي أالاس لالضكككك را  وا 
وقكال أق قكت هكالن ا جكرا ات ال كع  السكور ، لركت الةرومكة تكالاررت ا مكر وةاولكت  (  ) .وا دالح

  تمنيكككالا   عكككاالس الةيكككاس الالسكككتورية، وأولنكككا أبكككالا  نيتنكككا فكككي ا دكككالح، فسكككارعت ب دكككالار المراسكككي
ا تيار رئيل الجمنورية بابقترا  السر  العكا ، وأت ي كو  مج كل الكو را  رئكيل الجمنوريكة وضك  
الستور جاليال، تكت  الموافقكة ع يكذ ب ريكق ابسكتفتا  المبا كر مكت ال كع  أو مكت مج كل النكوا ، فكي 

يونيككو  39  انت ابككات رئككيل الجمنوريككة فككي  ككال  أربعككة أ ككنر مككت انت ككا  الككرئيل، ع ككر أت تككت
9191. (  ) 
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ل  يتقال  أةال لرئاسكة الجمنوريكة فكي مواجنكة الك عي  فكت  اسكتفتا  ال كع  ع يكذ، لركت يبكالو أت 
مككت ال ككع  السككور ، فيقككو  رئككيل وفككال مدككر لككال  لجنككة التوفيككق  الرثيككريتهككالن السياسككة لكك  تككرق 

يت عكت الةالكة فكي سكوريا بعكال انقكال  الك عي ، ةكالثني بعكض السكوري: "الالولية ب أت م ر ة ف س يت
فقالوا أت  عي  ابنقال  ليست لذ سياسة مرسومة، والثابت فكي أالهكات السكورييت أت ةررتكذ لك  يركت 
ليرت  لنا النجكاح لكوب تكأثير مدكر والمم ركة العربيكة السكعوالية، وأت ال كع  السكور  ي قكي بالالئمكة 

فبعثكككت ال ارجيككككة "  كككر العالقكككات المدككككرية السكككوريةع كككر الب كككاليت، ا مككككر الكككال  يعكككوال بالضككككرر ع
  (  ).تست    ا مر

لكك  يسككت   الكك عي  اسككتثمار الفردككة التككي واتتككذ، ف كك  يككنجس فككي الةفككاظ ع ككر تأييككال ا ةكك ا ، 
ولكك  يةككاو  رسكك  وال المسككتق يت مككت ربككار ال  دككيات مثكك  فككارل ال ككور ، رمككا سككرح عككالالا  ربيككرا  

مكت رواتك  المكوظفيت، % 93ليكة و  دكية، واسكتق   نةكو مت الجية ومت المكوظفيت  سكبا  ما
رما فرض ال عي  أجرا ات استثنائية أالت ألر تقييكال ةريكة ا فكراال والدكةافة واعتقك  رك  مكت ا كتبذ 

مككككتعجال  فككككي أجكككككرا  رككككات الكككك عي  فضككككال عككككت أت تنقدككككن  الن اهككككة، و تذ فيككككذ، ورككككات أفككككراال ةا ككككي
لك  يعمك  الك عي  ع كر رسك  وال ال وائكال؛ فكألغر  .ا دالةات تنقدذ ال برس، فرات ينقض ما أقرن

 (  ).في م رو  الالستور الندوك التي تةافظ ع ر ةقوق ا ق يات
اتب  ال عي  سياسة مالية أثق ت راه  الموا ت السكور ، فنكالال منكال البالايكة بسياسكة الةرومكات 

تةككالي   السككابقة التككي تررككت لككذ   انككة  ككبذ  اويككة، فككي وقككت رككات الجككية السككور  فككي ةاجككة ألككر
ع ر رافة المسارات، فأع ت ال عي  اعت امكذ تةكالي  الجكية وتقويتكذ وتكالري  البعثكات العسكررية فكي 

، ف الككك  ا  نيكككا  بالمسكككاهمة فكككي هكككالا الكككال  ت  ككك  مبكككالح ب قبككك  لةرومتكككذ بنكككا ال كككارج، ا مكككر
الواجكك  الكككو ني، وفكككرض ضكككرائ  تدكككاعالية ع كككر الككال  ، أثق كككت راهككك  التجكككار ورجكككا  ا عمكككا  

  (  ) .موا ت السور  البسي وال
و  كككيت مكككت وقكككو   است كككعرت ال ارجيكككة المدكككرية قدكككر عمكككر ةرومكككة الككك عي  فكككي سكككوريا،

أ سك ل  93فكي  ربيكةالعالكالو  جامعكة لكر فقكالمت أ "النكال  ال دكي "انقال  جاليال يعيكال هكاجل 
 بات كككاال قكككرار فكككي مسكككألة النكككال  ال دكككي ، واعتبكككارن ا  بككك -أ  ع كككية ابنقكككال  الثكككاني- 9191

سكوريا "مث ما أدكالرت قكرارا  مكت قبك  باعتبكار  أو سوريا التةال  فينا، مسألة منتنية ب يدس ل عراق
ورات الم ه عبكال الع يك  آ  سكعوال قكال دكرح بكأت الةك  ا مثك  ل عكر  يتمثك   .مسألة مننية" الربر 

  (  ) .ت الجامعة العربية م  مة لجمي  ا عضا في أقامة تةالال عسرر  عربي وأت تروت قرارا
  أر ل  يستمر ةر  ةسني ال عي  أرثر مت  مسة أ نر وبضعة أيكا ، لك  يكنجس  اللنكا فكي 

الدككال  الككال  أةالثككذ ابنقككال  الا  يككا  و ارجيككا ، فأ ضكك  الرثيككريت وأثقكك  راهكك  المككوا ت السككور  
بالضرائ  وت ب  في أدكالةاتذ، وع كر دكعيال العالقكات ال ارجيكة أرضكر مدكر والسكعوالية ع كر 

أمككا بالنسككبة لموقككال مدككر فقككال الت مككت الةي ككة والةككالر ةتككر أثبككت قائككال ابنقككال  . ذةسككا  جيرانكك
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أنذ يكبغض الم كروعات ابتةااليكة، فاعترفكت بكذ وتقاربكت معكذ، لرننكا لك  تأ كال بيكالن ألكر بكر ا مكات 
وأهك  مكا ميك  ابنقكال  ا و  أنكذ ركات انقالبكا  سك ميا ، . ال ن  أب فيمكا يتع كق بمدكير  كرر  القكوت ي

 .ترق فيذ الما  ول  ت هق فيذ أرواح ف  
 االنقـالب الـثاني

أ كنر فتعكرض بنقكال  عسكرر ، قكاالن سكاعالن  مسكة ل  ي   ةر  ةسكني الك عي  أرثكر مكت 
ةسكككني الككك عي  ورئكككيل و رائكككذ مةسكككت  الكككال  سكككرعات مكككا أعكككال  (  )ا يمكككت العميكككال سكككامي الةنكككاو ،

بكأت سك ورن  وقكال بكرر قكاالس ابنقكال  الجاليكال  (  ) .مكت الكالما  ا  البرا  ، لرت ل  ي كنال ابنقكال  م يكال
اسكككتعات بمست ككككاريت فرنسككككييت، فككككي معاقبكككة أعالائككككذ، و الت رال فات ةسككككني الككك عي  اتسككككمت بكككتدكككر 

ا مكر واستقال  فرقة أمت تررية لةمايتكذ، وةادكر المفوضكية العراقيكة بعتقكاالن أننكا تتجسكل ضكالن، 
  (  )ريا ل عراق،عم  سرا    التذ وض  سو الال  أثار العراق ضالن فأ ال ي

وأرككالت الوثككائق  (  ) .وقككال الهكك  معككروال الككالواليبي ألككر أت الةنككاو  رككات مككالفوعا  مككت العككراق
تفيكال ت قينكا رسكالة مكت الةرومكة  9191سبتمبر  31ا مريرية ودو  رسالة سرية مت بري انيا في 

بكيت الب ككاليت  تةمك    ككة  قامكة اتةكاال فيككالرالي( ةرومكة الةنككاو )العراقيكة وةرومكة سككوريا الرسكمية 
بمكا قكال ي كير ألكر وجكوال أدكاب  عراقيكة ورا  ابنقكال   (  ) .تةت وبية الةكار  النا كمي فكي العكراق

 .الثاني
وألقت المفوضية المدرية في جكالس الضكو  ع كر رأ  الكبعض بكأت المكالبر الةقيقكي لالنقكال  

مدكرية بالم كق واتفقكت المفوضكية ال (  ).هو العقيال بنيي رالل مساعال رئكيل أرركات ةكر  الجكية
 عكككي  ابنقككال  معككروال بضككعال   دككيتذ يعجكك  عكككت "مكك  الككرأ  ا  يككر، فجككا  فككي تقريرهككا أت 

 (  ) "مت الجية ذتسريةأفرارن، قا  بابنقال  ل وفذ أت يت   التعبير عت
ةظي ابنقال  الجاليال بتأييال أ ياال عالس الا   سوريا، وبسيما ت ه التكي عانكت مكت سياسكة 

فككي ابنقككال ، ومننككا ا ميككر ةسككت ا  ككرة  اب ككتراهلككر أعككالت بعضككنا الكك عي ، فودكك  ا مككر أ
 عكككي  جبككك  الكككالرو  وأركككر  الةكككوراني  عكككي  الكككو نييت ونبيكككذ العظمكككذ  عكككي  الةككك   الكككو ني ور كككال  

   (  ) .الر يا  عي  ة   ال ع 
، رككات الكك عي  ق قككا  9191 أ سكك ل 99وقك  ابنقككال  الثككاني فككي السككاعات ا ولككر مكت يككو  

 ككيئا  مككا يككالبر ضككالن فككي ال فككا ، فرككات يتوقكك  أت ت قككر ع يككذ قنب ككة أو يرمككر بردادككة،  ي ككعر أت
لرنذ ل  ي  كر ببالكذ أت ي قكر ةتفكذ بيكال رفاقكذ الكاليت ناضك وا معكذ سكنوات  كوا ، و كاررون ابنقكال  
ا و ، ةي  قا  سامي الةناو  يرافقذ العقيالات بنيي رالل وع   الكاليت قكواك أضكافة ألكر  مسكة 

 ا  باقتةا  من   ةسكني الك عي  ومةسكت البكرا   وألقكوا القكبض ع ينمكا وأوالعوهمكا سكجت ع ر ضاب
المككك س، ونفكككال فينمكككا ةرككك  ا عكككالا  رميكككا بالردكككاك فكككي ال امسكككة مكككت دكككباح يكككو  ابنقكككال ، بعكككال 
مةارمة دورية ل  تستغرق أرثر مت القائق معكالوالس، بعكال توجيكذ تنمكة ال يانكة العظمكر لنمكا، الوت 
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واسكتيقظت سككوريا ع كر عكالس بال ككات رسكمية متتاليكة أالاعنككا .  ةكال بالككالفا  عننمكا السكماح لنمكا أو
  (  ) .رااليو الم ق في هالا ال أت

تعجبككت رككك  الكككالوائر مكككت سكككرعة تنفيكككال ةركك  ا عكككالا  بةكككق الكككرئيل السكككور  ورئكككيل و رائكككذ، 
ا وع  كككت أةكككال  الدكككةال المدكككرية ا مكككر بكككأت الةنكككاو  قائكككال ابنقكككال  ركككات مجكككرال أالاس تنفيكككال لمككك

   ذ العقيال رالل وأرر  الةوراني وعبال اهلل ع فة و ير الالفا  في ةرومكة الك عي  والكال  اسكتمر 
فككي مندككبذ، ورككات المتفككق ع يككذ مكك  قككاالس الجككية تقككالي  م الكك   ادككة بككالجية، لككالا سككار  قككاالس 

وأع نكككت و ارس الالا  يكككة  (  ) .ابنقككال  بكككالت  ك مككت الككك عي  ورئككيل و رائكككذ، بعككال مةارمكككة دككورية
ةركا  العرفيكة أال أدككالر مكالير ا مككت العكا  تةككاليرا  ألكر ا ةكك ا  والنيئكات السياسككية وا فكراال بأنككذ ا 

  (  ) .سيتعام  م  المتظاهريت ع ر أنن   ارجيت عت القانوت معام ة ب رةمة فينا وب  فقة
سكاال اسكتيا  عكا   لالولية ع ر ابنقكال  وأسك وبذ، أالرالوال الفع  ا وردالت الدةال المدرية

مك  الكرئيل السكابق ورئكيل و رائكذ، وسكاال ق كق وتكوتر  ية التي تعام  بنا قاالس ابنقكال يجة الوة نت
في وا ن ت فيما يتع ق بمدير اتفاق أنابي  البترو  الكال  عقكال مك  ةرومكة الك عي ، بينمكا اعتبكرت 

فيمكا . الس  ات البري انية الةال  مجرال م كام  لضكاب  ربيكر ركات ع كر  كالال مك  رئيسكذ السكابق
اعتبرت ر  مت موسرو وباريل أت يالا  أجنبية ورا  ابنقال  مرنتكذ مكت العمك  بوة كية، فكي أ كارس 

ا مككر الككال  أثككار و ارس ال ارجيككة البري انيككة فاةتجككت لككال  نظيرتنككا الفرنسككية، بتنككا   .ألككر بري انيككا
أنكذ لكيل لكالينا  دةيفة ال ومونال الواسعة ابنت ار لنا بتكالبير ابنقكال ، فأجابكت ال ارجيكة الفرنسكية

 (  ) .ما يرجس هالا ابتجان
وفككي مةاولككة لجمكك  الر مككة وجنككت القيككاالس العامككة ل جككية الككالعوس ع ككر جنككاح السككرعة  ولككي 

ل ةاضككريت أسككبا  الةررككة ابنقالبيككة ا  يككرس، وأرككالت لنكك   تمككا  تمنيككال  أوضككةتالككرأ ، وفككي اج
الكال  ترمكي أليكذ هكو تسك ي   أت منمة الجكية سكوال تقتدكر ع كر ةفكظ ا مكت، وأت النكالال العاجك 

ا مككور بأسككر  مككا يمرككت ألككر ةرومككة مالنيككة تمثكك  ال ككع  وت مئنككذ وترفكك  ر ائبككذ وتعيككال لككذ ع تككذ 
لركت الةقيقكة   (  ) .وررامتذ، وتمضكي قكالما  فكي سكبي  أقكرار ا مكور فكي ندكابنا الالسكتور  الم كرو 
رئاسكككة  (  )ا تاسكككي كككي  آ كككر فقكككال ارتفكككر سكككامي الةنكككاو  بمندككك  رئكككيل ا رركككات وتكككولر ها ككك  

  (  ) .، ور ال ناظ  القالسي بت ري  الو ارسية فيما بعالالو ارس ث  انت   رئيسا  ل جمنور 
اسكتقب  ال ككع  السككور  أنبككا  ابنقكال  الثككاني فككي هككالو  ةتكر أت المج ككل الةربككي لكك  يع ككت 
ةالكككة ال كككوار، ولككك  يمنككك  التجكككوا ، ولككك  يسكككّير فدكككائ  مكككت الجكككية فكككي ال كككوار  رمكككا ةكككال  فكككي 

ألكر أت الجكية نفسكذ لك  ي كاره فكي ا ةكالا   -فكي رأ  الباةك -ويرج  الله  (  ) .ابنقال  ا و 
التي رانت أقر  ألر ال يانة مننا ألر ابنقال ، نع   يانة بكيت ة فكا  ا مكل، ولك  يكأت ابنقكال  

ي بجاليككال فنكككو انقككال  عسككرر  المبكككرت تفادككي  أةالاثككذ فككك -أت جككا  لنككا أت نسكككميذ انقالبككا   -الثككاني
وأركال الةنكاو  أت ابنقكال  ب عالقكة لكذ بالولكة أجنبيكة، وأنكذ . أضيق الةالوال بكيت ربكار قكاالس الجكية
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سيتولر ةرومة موقتة لةيت عوالس الالستور والةيكاس النيابيكة، وأ كرج بعكض المعتق كيت، وسكمس بعكوالس 
  (  ).الدةال التي توقفت في عنال ال عي 

ع ككر وجككوال يككال أجنبيككة ورا  ابنقككال  ب ككر   وأرككالت ال ارجيككة ا مريريككة أنككذ ب توجككال  ككواهال
لالنقككال  ع ككر الاتيككة أت القككائميت بككا مر رانككت لنكك  الوافكك   امبا ككر أو  يككر مبا ككر، فوضككس لككالين
ويبكالو أت ال ارجيكة ا مريريكة لك   (  ) .بسكتبالاال الك عي  بالسك  ةال عي ، ر بة منن  في وضك  ننايكة 

التككي ةم ككت   ككة اتةككاال فيككالرالي - 9191سككبتمبر  31فككي ألينككا تقككرأ رسككالة ال ارجيككة البري انيككة 
ت أفي أ ار فرضية وجكوال يكال عراقيكة ورا  ابنقكال ، أب أالا رانكت تقدكال  - (  )بيت العراق وسوريا

 .العراق ليل  رفا أجنبيا
بعكككال انقضكككا  ا يكككا  ا ربعكككة ا ولكككر أبكككالت الدكككةافة المدكككرية ت وفنكككا مكككت توجنكككات قكككاالس 

مككرس أ ككر ، أال ضككمت الككو ارس الجاليككالس  "النككال  ال دككي "عككوالس  ككبس  ابنقككال  الجاليككال، م ككيرس ألككر
يكا و يكر أعضا   مويكاليت لنكالن الم كروعات، لعك  أبكر ه  نكاظ  القالسكي و يكر ال ارجيكة ور كال  الر 

، ويبككررن الترةيكك  الككال  بقككان ابنقككال  مككت الم ككه عبككال اهلل، فقككال سككار  بككابعتراال بالنظككا  الالا  يككة
أقكا    أسفذ ع ر مدير ال عي ، قائال  أنذ رات متوقعا  مكا ةكال   ت الك عي  الجاليال في سوريا، وأبال

عكككت أم كككذ أت يسكككتفيال قكككاالس ابنقكككال  الجاليكككال مكككت أ  كككا   بنكككا  ع كككر  يكككر أسكككل سككك يمة، وأعكككر 
  (  ) .مدر والسعواليةمبا رس ألر عالقة ال عي  ب في أ ارس  ير. الماضي

اببتنككاج فككي جميكك  ا وسككا ، ومرجكك  اللككه وفككي العككراق قوب ككت ا ةككالا  السككورية الجاليككالس ب
ألر موقال ةرومة  عي  ابنقكال  ا و  مكت العكراق وا رالت وا سكرس النا كمية، وتدكريةاتذ  كاليالس 
ال نجة ضال الم ه عبال اهلل و عمكا  العكراق، وقكالمت العكراق التننئكة لقكاالس ابنقكال  السكور  الجاليكال، 

ت تأجكك  ابعتكككراال الرسككمي ةتكككر تتضككس الدكككورس وتعككال هككالن التننئكككة اعترافككا  بالةرومكككة الجاليككالس ، وا 
  (  ) .رام ة

أمكككا بالنسكككبة ل موقكككال المدكككر  فقككككال ركككات هنكككاه وجكككو  تككككا  نتيجكككة سكككرعة تكككوالي ا ةككككالا ، 
وب ادكككة فيمكككا تع كككق بمدكككير الككك عي  ورئكككيل و رائكككذ، وودكككفت أةكككال  الدكككةال المدكككرية موقكككال 

س فككي سككوريا وةككرك مدككر ع ككر ةرومتنككا بككالرروال، وبررتككذ بعككال  وضككوح موقككال الةرومككة الجاليككال
 كارس ألكر م كروعات بالوبا  ع ر ا مكة العربيكة، فكي أ استقال  سوريا وعال  ابنسياق في تيار يأتي

ت الوةكككالس ا رالنيكككة السكككورية سكككتتةقق وسكككيةر  ولركككت عنكككالما دكككرح الم كككه عبكككال اهلل بكككأ (  ) الوةكككالس،
ا  و يككر ا رالت المفككوض النا ككميوت الالولككة الموةككالس قككا  ةسككيت سككر  رئككيل و را  مدككر باسككتالع

  (  ) .بما يعرل مال  ق ق الةرومة المدرية. في مدر وسألذ عت ةقيقة هالا التدريس
أت ابنقكككال  الثكككاني اسكككتمرار لالنقكككال   ةكككاو  الةنكككاو  مغا لكككة مدكككر والسكككعوالية فأوضكككس

أمكا بالنسكبة لم كروعات . ا و ، وينالال ألر ةك  الم كرالت التكي عجك  ابنقكال  ا و  عكت ة نكا
لوةككالس فقكككال أع ككت الةنكككاو  أت الةرومكككة الجاليككالس ليسكككت مسككتعالس ل سكككير فكككي ررككا  الم كككه عبكككال اهلل ا
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واتبا  سياستذ، وبسيما أننا ةرومة موقتة وليل في وسعنا ات اال أية قرارات تتع كق بسياسكة الكبالال 
مككككت الناةيككككة السياسككككة المدككككرية  أرضككككروهككككو رككككال  متكككك ت  (  ) .ال ارجيككككة الوت است ككككارس ال ككككع 

 . يةال ر
ألككر  9191أ سكك ل  33اسككتالعي رئككيل الككو را  المدككر  و يككرن المفككوض فككي سككوريا فككي 

و  بككت الةرومككة . ا سككرنالرية، ةيكك  قككال  تقريككرا  مفدككال  عككت ابنقككال  الثككاني فككي اجتمككا  م ككو 
المدكككرية تأجيككك  اجتمكككا  ال جنكككة السياسكككية لكككو را  ال ارجيكككة العكككر  بجامعكككة الكككالو  العربيكككة ةتكككر 

و  بكت الةرومكة السكعوالية  (  ) ومة السورية قال نفضت يالها مكت م كروعات الوةكالست مئت أت الةر
القضكايا العربيكة  يكا  ع كر سياسكة الب كاليت أ ا مت الةرومة المدرية تنسيق سياستنما تجان سوريا جر 

ول  تنل الةرومة المدرية أسرس ةسكني الك عي  التكي انتق كت ألكر بيكروت، ةيك  توجكذ  (  ) .والالولية
عي  ابكت  ككقيق الككرئيل الراةك  ألككر المفوضككية المدكرية فككي بيككروت متوجنكا  بال ككرر ألككر عكالنات الكك  

 (  ) .م ه مدر الال   م ن  بع فذ في مةنتن ، بما يعتبرونذ أفض  ع ا  في مدابن 
وردالت دةيفة ال مات ارتياح الدةال البري انية لالنقال  السكور  الثكاني، لت  دكنا مكت 

فيمكا سكاال . ضكال المدكالس البري انيكة فكي رك  مكت العكراق وا رالت ةسني ال عي  الكال  انكتني سياسكة
تككوجل وةككالر فككي ا وسككا  ا مريريككة، ب ككأت مسككتقب  ابتفككاق الككال  عقالتككذ الةرومككة ا مريريككة مكك  
الككك عي  ب دككككوك نقكككك  البتككككرو  عبككككر أراضككككي سككككوريا، ع ككككر الككككر   مككككت تأريككككال الةرومككككة الجاليككككالس 

 (  ) .اةترامنا ل معاهالات التي عقالها ال عي 
أمكا م كرو  اتةككاال سكوريا مك  العككراق الكال  تةمسكت لككذ بري انيكا، فقكال ةاولككت الةدكو  ع ككر 
موافقكة أمريريكة لمباررتكذ، لركت ا  يككرس أركالت أننكا ب تنظكر بارتيككاح    م كرو  يغيكر مكت وضككعية 
الو  ال كككرق ا النكككر سكككوا  بكككالقوس أو بكككالع  سككك  ة مكككا لمكككال نفوالهكككا، وأ كككارت ألكككر عكككال  معارضكككتنا 

ورفضكككت الوبيكككات المتةكككالس أت تتبنكككر موقفكككا  . ت الوةكككالس التكككي تبنكككر ع كككر ر بكككة ال كككعو لم كككروعا
 :واضةا  بالس   أو ا يجا  مت الم رو   سبا  مننا

عال  وجوال  واهال رافية يمرت البنا  ع ينا مث  مال   كعبية هكالا الم كرو  فكي ركال الب كاليت  - أ
 .ومال  تأثيرن ع ر المن قة

 .  ي    أدةابنا اللهب يج  أع ا  رأ  في قضية ل  -  

ات ع ككر الككالو  الغربيككة أت تككال  ا مككور تجككر  فككي أعنتنككا الوت تككال   مننككا ليككتمرت ال ككعب - ج
   (  ) .العراقي والسور  مت تقرير مديرهما

أركككككالت الةرومكككككة السكككككورية الجاليكككككالس ع كككككر اليمقرا يتنكككككا و  دكككككيتنا المالنيكككككة فكككككي مواجنكككككة 
أع نككت الةرومككة أجككرا  انت ابككات ت ككريعية  سككبتمبر 99الالرتاتوريككة العسككررية لةسككني الكك عي ، وفككي 

جاليالس في المستقب  القري ، وأع ت تعنالا   فنيا  بأننكا سكوال تةتكر  تعنكالات سكوريا الالوليكة، وأننكا 
تقال ع ر ال   نفسكذ مك  الغكر  فكي مواجنكة ال كيوعية، ا مكر الكال   كج  ا الارس ا مريريكة ع كر 
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ل ارجيكككة ا مريريكككة مككك  بري انيكككا وفرنسكككا، ع كككر ابعتكككراال بالةرومكككة السكككورية الجاليكككالس، فت كككاورت ا
اعتبكككار أت اعتكككراال القكككو  الربكككر  بالةرومكككة الجاليكككالس سيعضكككال موقفنكككا، وع كككر اللكككه أودكككر و يكككر 

  (  ) .ال ارجية ا مريري بابعتراال بالنظا  السور  الجاليال
ارتفككت مدككر مككت الةرومككة السككورية الجاليككالس بالتدككريس الككال  أاللككر بككذ الةنككاو  ب دككوك 

ات الوةالس واعتبرتذ أيجابيكا ، فكاعترال مج كل و را  مدكر بالةرومكة السكورية الجاليكالس وأب كح م روع
 (  ).ا جنبيكككة وةكككالت المم ركككة العربيكككة السكككعوالية ةكككالوهاالكككالو  ابعتكككراال لجامعكككة الكككالو  العربيكككة و 

وبعك  الم كه عبكال الع يك  ببرقيككة ألكر الم كه فكاروق أوضكس فينككا ةكرج الموقكال فكي سكوريا، وضككرورس 
بركككك  الوسككككائ  لالتدككككا  بالةرومككككة السككككورية لتقككككريبن  وبيككككات الم ككككا ر التككككي تةككككي  بنكككك ،  العمكككك 

اجتمككا   وا فضكك  أت ي تككار الم ككه فككاروق   دككا  موثوقككا  بككذ لالتدككا  بنكك ، والعمكك  ع ككر تعجيكك 
 (  ) .مج ل جامعة الالو  العربية، والسعي في الجامعة لتةقيق هالن الغاية

سككوريا لككك  تككرق أسككماعي  دكككالقي عضككو مج ككل ال كككيو  ويبككالو أت السياسككة المدكككرية تجككان 
أت ابنقكككال  السكككور  الجاليكككال، بعكككال : "فوجكككذ سكككواب   يكككر واضكككس المعكككال  ألكككر رئكككيل الكككو را  قكككائال  

اضك رابات لبنككات لككاللي  ع ككر أنككذ مككت الدكوا  ل سياسككة المدككرية أّب تتككال   فككي منا عككات  ادككة 
ا عككككات التككككي رثيككككرا  مككككا ترككككوت م الفككككة لمدككككالةنا ت ككككه المن  (  ) (ا جنبيككككة)تقككككو  بككككالبالال المجككككاورس 

فككرال رئككيل " وم امةنككا، أمككا آت ا وات لتوجيككذ السياسككة المدككرية وجنككة قوميككة اليمقرا يككة  الدككة
الكو را  ةسككيت سككر  م مئنككا  النائك  المككالرور بككأت الةرومككة المدكرية تسككير فككي سياسككتنا ال ارجيككة 

 (  ) .لالو  العربية وا م  المتةالسع ر أسل قومية اليمقرا ية تتفق م  ميثاق جامعة ا
وجا ت نتائي ابنت ابات في سوريا بفو  ة   ال ع  بأ  بيكة أعضكا  الجمعيكة التأسيسكية، 
ومككت ثككّ  الةفككاظ ع ككر الوضكك  الككراهت، واعتقككال المراقبككوت انككذ لكك  يعككال هنككاه أمكك  فككي نجككاح م ككرو  

مككت العككراق أو ا رالت، وقككال  ، وأت سككوريا لككت تنضكك  ألككر أ "سككوريا الربككر "أو  "النككال  ال دككي "
 .قككا  ةكك   ال ككع  ر متككذ فككي هككالن القضككية، رمككا أت  البيككة الجككية السككور  ينككاهض فرككرس ابتةككاال

(  )  
وأوضس معروال الالواليبي موقال العكراق أثنكا  وضك  الالسكتور بكأت الوفكوال رثكرت بكيت العكراق 

ابتةكاال مك  العكراق، لركت وسوريا في مةاولة مننا ل ضغ  ع ر النيئة التأسيسية ليتضكمت الالسكتور 
النيئكككة رفضكككت ال ضكككو  ل ضكككغو  ووضكككعت المكككاالس ا ولكككر مكككت الالسكككتور تكككنك ع كككر أت سكككوريا 

 (  ) .جمنورية وأجرت ع ينا تدويتا  منفرالا  لتفاال  الوةالس م  العراق، فةظيت بالموافقة
جكككا  ابنقكككال  الثكككاني مكككت الا ككك  الجكككية أيضكككا  بتةكككريض مكككت العكككراق ومكككت ورائنكككا  وهركككالا

 انيا أو ع ر ا ق  وفق ر بتينما، لركت قكال تكأتي الريكاح بمكا ب ت كتني السكفت، ف ك  يسكت   قائكال بري
ابنقكال  أت يةقككق ل عكراق مككا رانككت تدكبوا أليككذ، بفضك  سياسككة مدككر والمم ركة العربيككة السككعوالية 
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ولعكك  أبككر  مالمككس ابنقككال  الثككاني أنككذ . ورككالا ودككو  ةكك   ال ككع  بابنت ككا  ل نيئككة التأسيسككية
 . مةالوالا في المويتذجا  

 االنقـالب الثـالـث
أالا  رااليو الم ق بال ا  دكاالرا  مكت و ارس الكالفا   9191اليسمبر  91في الثامنة مت دباح 

ألككر ال ككع  يفيككال بأنككذ ثبككت لككال  الجككية أت رئككيل ا ررككات العامككة ال ككوا  سككامي الةنككاو  وعالي ككذ 
ال يتكككامروت ع كككر سكككالمة الجكككية أسكككعال   كككل و يكككر ال ارجيكككة وبعكككض ممتننكككي السياسكككة فكككي الكككبال

وريككات الككبالال ونظامنككا الجمنككور  وأوضككس أت  عمككا  ابنقككال  الثككاني اتفقككوا مكك  السكك  ات العراقيككة 
وةادكر الجكية العادكمة الم كق ومنك  الكال و  ألينكا وال كروج مننكا، . ع ر ض  سوريا ألر العراق

مبنكر  وااال والت يفكوت، رمكا ةادكر رما اةت  الجنوال والضبا  مقار الو ارات والمدالس ومبنر الت غر 
رئاسككة الجمنوريككة وبالا  ككذ ها كك  ا تاسككي الككرئيل المنت كك  منككال فتككرس وجيكك س، وتوقفككت الةررككة فككي 

 (  ) .م ار الم س بالم ق
اتدك  سكامي الةنكاو  بكالعراق ورتك  "رو  معروال الالواليبي تفادي  ابنقال  الثالك  فقكا  

 ، ومكنس مدك فر الكالواليبي أجكا س  نكذ ركات يعارضكذ، مسألة ابتةاال بيت الب كاليت الوت ع ك  الضكبا
فأب غكت نكاظ  القالسكي رئكيل الكو ارس ور كال  الر يكا رئكيل مج كل النكوا  بكالموامرس، لرننمكا اسككتبعالا 

في مسا  اليو  نفسكذ اسكتالعر الةنكاو  بعكض الضكبا  الكاليت ي كه فكي وبئنك  . ةالوثنا ول  يتال ال
بككالوا مكوافقتن  ةتككر أالا ين  واعتقككالن  أالا عارضكوا، فأال ي ككر ي لعكرض ا مككر ع كأاليك  ومكت بيككنن  

 رجككوا مككت عنككالن أع نككوا معارضككتن ؛ فككأمر الةنككاو  قواتككذ بككال و  الم ككق واعتقككا  هككوب  الضككبا  
تو ئككة  عككالت ابتةككاال بككيت العككراق وسككوريا، فعككاال مدكك فر الككالواليبي مككت ة كك  بنككا  ع ككر العككوس 

 ي وتمرنككا مككت اعتقككا  الةنككاو ، وبككالله تكك  منككي، وأةركك  قبضككتذ ع ككر الم ككق وتعككاوت مكك  ال ي ككر
  (  )"ابنقال  الثال  وتولر ال ي ر ي رئاسة ا ررات

والترريكك  ع ككر الور معككروال الككالواليبي ال  دككي يضكك  الروايككة فككي أ ككار اسككتالعا  الب ولككة 
فككي مالرراتككذ أت سككب  ابنقككال  هككو ت ككري  ةكك    أ ككاربككأثر رجعككي، وبسككيما أت الككالواليبي نفسككذ 

ارس برئاسككة الككالواليبي الوت أت يرككوت فينككا عسككرر  واةككال، فرككات ابنقككال  الثالكك  بقيككاالس ال ككع  الككو  
وأيككا  رككات ا مككر  (  )ال ي ككر ي فككي اليككو  التكالي وأوال  جميكك  أعضككا  الككو ارس الجاليكالس المعتقكك أاليك  

فكك ت الروايككة ا ولككر ت ككير بوضككوح ألككر ت ككور العالقككات ع ككر الدككعيال العراقككي السككور ، وهككو أمككر 
مكككا ردكككالتذ المفوضكككية المدكككرية فكككي بغكككالاال مكككت ق كككق ربيكككر وامتعكككاض فكككي جميككك  ا وسكككا   يوركككالن

العراقية ب دوك أةالا  سوريا التكي أسكفرت عكت انقكال  ثالك  أ كاح بالةنكاو ، معتبكرس ابنقكال  
موجنككا  ضككال م ككرو  ابتةككاال بككيت سككوريا والعككراق، والرككر رئككيل الككو را  العراقككي أت هككالن الةككواال  

لةالة في سوريا وتسي  ألر البالال العربيكة، وألقكر بكال و  ع كر نكور  السكعيال الكال  توال  ألر تعقيال ا
  (  ).ف   في معالجة العالقات السورية العراقية منال ابنقال  ا و 
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واستا ت بري انيا مت ابنقال  الثال  الال  أ اح بم كرو  الوةكالس مك  العكراق، فعبكر الكو ير 
سككور  عككت ق ككق بككالالن مككت جككرا  انقككال  الجككية ا  يككر، البري ككاني فككي الم ككق لككرئيل الككو را  ال

مةتجككا  بأنككذ انقككال  ع ككر ةرومككة مالنيككة منت بككة، رمككا أعربككت ال ارجيككة ا مريريككة عككت ق قنككا أ ا  
ظكككاهرس ابنقالبكككات المتركككررس فكككي سكككوريا ع كككر المكككال  القدكككير بمكككا ي كككر  سكككابقة   يكككرس قكككال ت قكككي 

ةاولكت فرنسكا اسكتغال  الموقكال  (  ) .رومكات القائمكةبظاللنا ع ر الو  المن قة فتولال عنفا  ضال الة
ا مريركككي فعرضكككت أت تتعكككاوت معنكككا الوبيكككات المتةكككالس فكككي التدكككال  لمةكككاوبت بري انيكككا مسكككانالس 
م رو  الوةالس بيت العراق وسوريا، لرت الو ير المفوض ا مريركي فكي الم كق رفكض هكالا التدكرال 

  (  ) .البري انيواعتبرن تال ال  في ال أت السور  أرثر مت التال   
أبقكككر ال ي كككر ي ع كككر ها ككك  ا تاسكككي رئيسككككا  ل جمنوريكككة، وبكككالأ البةككك  عكككت رجككك ح مناسكككك ح 

 كككنال ا تيكككار رئكككيل الكككو را  الجاليكككال دكككراعا  بكككيت ال ي كككر ي وا تاسكككي، و ل مرة كككة ي كككر  الكككو ارس، 
ر ع كر فا تاسي يريالن مت رجابت سوريا الم نوريت، وال ي ر ي يفض ذ سكن  القيكاال، وقك  اب تيكا

 الال العظ ، لرنذ ف   فكي توةيكال دكفوال ا ةك ا  السياسكية الم ت فكة، فقكال  اعتكالارن ألكر ا تاسكي 
  (  ) .عت عال  ت ري  الو ارس  سبا  عالس ل  يالرر مننا سو  عال  تعاوت ا ة ا 

أوالعت الةرومة السورية الجاليالس قاالس ابنقال  الثاني السجت، لرنن  ركانوا أةسكت ةظكا  مكت 
مغككاالرس  اسكتن  عم ككذ بكا فراج عكنن ، و  كك  مكنن  ، فعنكالما  ككر  القالسكي ةرومكة السككتوريةسكابقين 
وركات القالسكي قكال  كغ  مندك  و يكر ال ارجيكة . رك  مكنن  مب غكا  مكت المكا  ألر لبنات، ومنسالبالال 

لركت الةنكاو  لقكي ةتفكذ بكثال  ردادكات بعكال أقك  مكت  (  ) .لفترس في ظ  ةرومة ابنقكال  الثكاني
ال ابككت عك  مةسككت البككرا   رئككيل الكو را  السككور  الككال  أمعككال  بكأمر مككت سككامي الةنككاو  عكا  ع ككر يكك

واعتكككرال القاتككك  أنكككذ ا تكككا  الةنكككاو  أ كككالا  بثكككأر ابكككت عمكككذ، ع كككر ال ريقكككة . عقككك  ابنقكككال  الثكككاني
  (  ) .الع ائرية

بعككككالها ةالككككة مككككت النككككالو   تتعرضككككت سككككوريا بعككككال ابنقككككال  الثالكككك    مككككات و اريككككة، سككككاال
بالعكة ارت دكرانكت بعيكالس عكت ابسكتقرار ف -فكي ردكال ل مفوضكية المدكرية -لرت سكوريا الظاهر ،

يكالعو لسك رية ال كع  الاتكذ، ةتكر أت السكور  العكاال  ليتوقك  أت يجتمك  ابنقالبات في سوريا  كيئا 
نفككر مككت الجككية بككيت ع ككية وضككةاها يدكك نعوت انقالبككا  آ ككر ولككيل أ يككرا ، ويتةككال  ال ككع  عككت 

رجكو أت تسكفر عنككذ ابنقالبكات المتعاقبكة مكت رفاهيكة أو ر كا  أو انتعكاة فككي  يبكة أمك  فيمكا ركات ي
 (  ) .أسالي  الةر  أو أدالح  ووت البالال

ةكاو  قكاالس ابنقكال  الجاليكال أيجكاال تعككاوت عسكرر  اقتدكاال  مك  الوبيكات المتةكالس، فتسككا   
سك ةة لسكوريا وتكالري  رئيل الو را  السور   الال العظ  عت مكال  اسكتعالاال الوبيكات المتةكالس لبيك  أ

أسكرائي  مك  بعثة عسكررية سكورية ففضك  الكو ير المفكوض ابنتظكار وع ك  موقفكذ باسكتمرار الدكرا  
واةتمككا  اسككت الا  هككالا السككالح ضككالها، وأت ع ككر سككوريا أت تتفككر، ل بنككا  الككالا  ي، رمككا أت ت ويككال 
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س بكأت سكوريا تةدك  مك  أيمكات الوبيكات المتةكال. الجية بالسالح ي جعذ ع ر م يال مكت ابنقالبكات
وأوضككس معككروال الككالواليبي و يكككر  (  ) .ع ككر السككالح مككت فرنسككا وأت بري انيككا تعاوننككا فككي التككالري 

ابقتدكاال الكو ني فكي مرالمكة هاتفيكة مك  الككو ير المفكوض ا مريركي دكعوبة التعكاوت السياسكي مكك  
 سككك يني وقكككرارات لة عكككت معانكككاس ال كككع  الف،  ت المجتمككك  العربكككي يعتبرهكككا مسكككئو الوبيكككات المتةكككالس

ا مكك  المتةككالس المنةككا س ألككر أسككرائي ، لككالا فالتعككاوت ابقتدككاال  قككال يرككوت أرثككر فاع يككة مككت التعككاوت 
 (   ) .السياسي، ووافقذ الو ير ا مريري

التقر و يككر مدككر المفككوض بجككالس بعككوالس  ككرر  القككوت ي، فكك ال أ ككرت أةككالا  سككوريا مدككروقكك
را  مدكككر، وت كككرق الةكككالي  ألكككر ا وضكككا  مككك  الم كككه عبكككال الع يككك  وسككك مذ رتكككا  مكككت رئكككيل و  

ووافقكذ الكو ير المدكر  ع كر ضكرورس  ،السورية فقا  الم ه عبال الع يك  ينبغكي رجكو   كرر  القكوت ي
انتنككا  فردككة ابضكك رابات ونفككور النككال هنككاه مككت ا وضككا  ل ككالعوس ألككر عككوالس  ككرر  القككوت ي، 

قكاالس ابنقكال  سكارعوا بالسكي رس ع كر لركت  (   ) .وبسيما أت السورييت جربوا سو  ا ةوا  مت بعكالن
ا وضا ، وقا  ال ي ر ي ب يارس مفاجئة سريعة ل سعوالية التقر  اللنا بالم كه عبكال الع يك  و مأنكذ 

وعنككالما اسككتقب ت مدككر وفككالا  سككوريا  معارضككا   (   ) .أت الجككية ر ككذ يعككارض اتةككاال سككوريا والعككراق
سكككوريا واعتبكككر اللكككه تكككال ال  مدكككريا  فكككي التقكككر ب كككرر  القكككوت ر اعتكككرض  الكككال العظككك  رئكككيل و را  

 ووت سوريا الالا  ية، و ال  الدةال المدرية بالرال عت الةالي  عكت هكالا الوفكال وعكال  أضكفا  
  (   ) .أ  دبغة رسمية ع يذ

تعرضكككت سياسكككة مدكككر تجكككان سكككوريا لةم كككة عنيفكككة مكككت الدكككةال العراقيكككة، متنمكككة مدكككر 
ا، ثككك  جكككا  الكككرال ع كككر لسكككات جريكككالس عراقيكككة بالتكككال   فكككي ال كككأت السكككور ، وا  رائنكككا بمعكككاالاس جيراننككك

ليل مكت مدك ةة ا ق كار العربيكة أت تمغضك  مدكر بن كر مقكابت جارةكة، ب : "قالت( معارضة)
تجنكككي الكككبالال مكككت ورائنكككا أب ا  كككواه، و يكككر لنكككا أت ن تكككال ةكككو  مدكككر ونعتككك  بجناالهكككا العربكككي؛ 

ذ الككبالال العربيككة وب ت ككتره فيككذ لتتعكاوت معنككا فككي أنقككاال ف سكك يت، ولسككنا نجنكك  أت ركك  عمكك  تقككو  بكك
 (   )"مدر مقضٌيٌ  ع يذ بالف  

ظ كككت مدكككر ق قكككة مكككت الم كككروعات ابتةااليكككة فأرسككك ت ألكككر و يرهكككا المفكككوض فكككي بيكككروت 
تستع   عت موقال رياض الد س مت مسألة اتةاال سوريا والعكراق ولبنكات، ومكال ن كا  الكالاعيت لنكالا 

الدكك س رجكك   رككي ويع كك  م ككا ر المنككاالاس بنككالا ريككاض "الم كرو  فككي بيككروت؛ فجككا  رال الككو ير بككأت 
ا رالت لتناليكال ةركا   رنكذ ينكاور بابتةكاال مك  العكراق أوابتةاال ع ر لبنات التي تتنا عنكا ال ائفيكة، ل

سوريا في ةالة توتر الموقال بيت سوريا ولبنكات، أمكا عكت ن كا  الكالاعيت لنكالا الم كرو  فك ت العكراق 
نكككا ليسكككت ةقيقيكككة أنمكككا هكككي مكككأجورس، فالمسكككيةيوت يعارضكككوت ينفكككق الرثيكككر ل العايكككة لكككذ، فالالعايكككة ه

 (   ) "اتةاال تالو  فيذ هويتن ، والمس موت ي جعوت ابتةاال ب ر  أب تةرمذ أسرس ها مية
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قا  و ير ابقتداال الو ني السور  ب يارس لمدكر بنكالال توثيكق الدكالت ابقتدكاالية وبةك  
االية وأ كر  عسكررية بسكترما  المفاوضكات، التعاوت بيت الب اليت، ع ر أت ترس  سوريا بعثة اقتدك

رمكا تك  ابتفكاق بكيت الب كاليت ع كر أت يفتكتس التعكاوت العسكرر  بتبكاال  م ةقكيت عسكررييت وابسكتعانة 
 (   ) .ببعثة عسررية مدرية لتالري  الجية السور 

مككا رككاالت ا مككور تسككتقر فككي سككوريا ةتككر عككاال  ككبس ابضكك رابات ي ككي  مككرس أ ككر  با تيككا  
ال نادككككر قائككككال سككككالح ال يككككرات فككككي الجككككية السككككور ، تكككك  اب تيككككا  ع ككككر يككككال جنككككا  العقيككككال مةمكككك

والعقيككال مةمككال نادككر  ككيعي ع ككو  يميكك  ألككر مدككر ويبككال  نةوهككا . ابسككت بارات بككالجية السككور 
ع فكا  ويككومت بضكرورس التعككاوت معنكا، رككات مكت مويككال  سكي رس العسككررييت ع كر أمككور سكوريا، لرنككذ 

عكاالس ا مكور ألكر مكا عاال واعتكرال بكأت العسكررييت ف ك  وا فكي منمكتن  وع كين  العكوالس ألكر ثرنكاتن  وا 
ميت ع ككككر الةركككك  فقككككرروا وقككككال أ عجككككت آراون العسككككررييت القككككائ. رانككككت ع يككككذ قبكككك  ابنقككككال  ا و 

ا مككككر الككككال  العككككا نائكككك  ع ككككو  فككككي الجمعيككككة  -وفككككق روايككككة المفوضككككية المدككككرية–الككككت  ك منككككذ 
ليككو  ةرمككا  أرهابيككا ، ونةككت نككوا  ا مككة أدككبةنا نككر  سككيال أت الككبالال تةركك  ا"التأسيسككية ألككر القككو  

ا رهكككا  مسككك  ا  ع كككر الرقكككا ، ورككك  منكككا أالا تةكككال  بدكككراةة ف نكككذ يدكككبس منكككالالا  بكككأب يعكككوال ألكككر 
  (   )"بيتذ

وفككي أو  سككبتمبر فككي جككو مكككت التككوتر تةولككت الجمعيككة التأسيسكككية ألككر مج ككل نيككابي، وتككك  
تعكاوت ورم كال بت كري  أو  و ارس السكتورية، ولمكا رأ  عكال   انت ا  ها   ا تاسي رئيسكا  ل جمنوريكة،

ا ة ا  والنيئات الممث ة فكي البرلمكات  كر  الكو ارس مكت ةك   ال كع ، وضك  ثالثكة مكت المسكتق يت 
هكك  ةسككت الةرككي  وفككو   سكك و و رككي ال  يكك ، وا و  رككات مككت العككاس الم ككه عبككال اهلل فككي سككوريا 

ي البرلمكككات لنجكككو  عنيكككال مكككت ا ةككك ا  المتالفككككة تعرضكككت الكككو ارس فكككك. والثكككاني مكككت رجكككا  الجكككية
بأننكا ضكعيفة و يكر (  عي  رت ة ا  كوات المسك ميت)والجبنة ا سالمية فودفنا مد فر السباعي 

منسكككجمة واتنمنكككا بالميككك  ل معسكككرر النا كككمي، و رةكككت الثقكككة فكككي الكككو ارس الجاليكككالس فةدككك ت ع كككر 
وهكككالن معارضكككة  (   )ضكككور والتدكككويت،عكككت الة 91دكككوتا  بمكككا فكككين  الكككو را ، وأةجككك   23أ  بيكككة 

 .س بية ب ت ال  القضية
استمرت ابض رابات ت ي  ع ر ا جوا  في سوريا، ف   يمض سكو  أيكا  ع كر ا فكراج عكت 
الضبا  المعتق يت ةتر قامكت هيئكة ا رركات باعتقكا  العقيكال بنكيي ركالل وعكالال مكت ضكبا  الجكية 

وهكي تنمكة با  كة لسكب  بسكي  هكو أت . بال اهللوأوالعتن  سجت الم س، بتنمة العم  لةسا  الم ه ع
العقيككككال رككككالل مسككككيةي، والمسككككيةيوت أ ككككال نفككككورا  مككككت ركككك  فرككككرس تككككالعو ألككككر ترتكككك  الككككالو  العربيككككة 
بعتقكككااله  أت الترتككك  لدكككالس الكككالو  ا سكككالمية، بينمكككا انتمكككا  ال وائكككال المسكككيةية فكككي ت كككه الكككبالال 

ألكر أت العقيكال المكالرور ركات يتأهك  ل سكفر  لالو  أوربية تتةال معن  في العقيكالس أو المكاله ، أضكافة
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وبككالله  ككالت تنمككة ال يانككة والمككوامرس  (   ) .ألككر وا ككن ت لتسكك   منككا  مندككبذ م ةقككا  عسككرريا  هنككاه
 .ع ر استقال  البالال والترويي لنالا الم رو  أو ت ه جاه س لال  الس  ة ضال المعارضيت

ير المفكككوض المدكككر  أبكككال  الكككو   9193وفكككي أعقكككا  ت كككري  ةرومكككة القالسكككي فكككي يونيكككو 
، أال تجمعكت السك  ة فكي يكال الوةكالس مك  العكراق أو ا رالتبالم ق ق قذ مت اتجكان سياسكة سكوريا ألكر 

، ويرجس الله أت الت ورات السكريعة فكي الب كالات الكثال ، تكت  فكي وقكت رفوا بتأيياله  لالتةاالرجا  عم 
المفوضككية ألككر ابعتقككاال بككأت واةككال ورككأت يككالا  واةككالس ورا  هككالن الت ككورات البرتنككا ورتبتنككا، ممككا الفكك  

م ككروعا  جاليككالا  ي ككوح فككي ا فككق عمككا قريكك ، ويتوقككال نجككاح الم ككرو  ع ككر تأييككال بري انيككا لككذ وقككالرس 
بعكاال رجكا  الجكية عكت ميكالات السياسكة، وبراعكة رجكا  الجكية فكي  القالسي ع ر البقا  في الةرك  وا 

لكككالوبات فكككي الجي ككككيت دكككيا ة الم كككرو  فكككي ثكككو  ب يق كككق رجكككا  الجكككية، ويبكككالال م كككاوفن  مكككت ا
  (   ) .النا مييت

فيذ  كروه الةرومكة المدكرية تجكان نيكات ةرومكة ابنقكال  الثالك   لال  ا الاالتوفي الوقت ا
ب ككأت الم ككروعات ابتةااليككة ودكك ت ألككر عبككال الككرةمت عكك ا  ا مككيت العككا  لجامعككة الككالو  العربيككة 

ال  الثالكك  تنككالال ألككر ضكك  رسككالة مككت مجنككو  أرككال فينككا أت فككي سككوريا ةررككة ب تنق كك  منككال ابنقكك
سككوريا ألككر العككراق، أال يسككعر أفككراال المفوضككية العراقيككة ألككر ارتسككا  ال  دككيات البككار س فككي ةكك   
ال ككككع  لفرككككرس التوةيككككال، وقككككال سككككعت هككككالن ال  دككككيات  سككككقا  و ارس  الككككال العظكككك ، وقككككال تفككككاوض 

الا المجنككو  أنككذ وأرككال هكك. ال ي كر ي مكك  مةسككت البككرا   أ ككال المككواليت ل نا كمييت، لت ككري  الةرومككة
لاليذ قرائت ع ر أت عالال الضبا  المنادريت ل وةالس في ا اليكاال الائك ، و كالت معظك  ا وامكر تدكالر 

ووس  هالن ا جوا  ب يقال الم كه عبكال اهلل سكارنا  فنكو . مت ال ارجية في العراق لتنفيالها في سوريا
يعم ككوت معككا  لعكك    ويككر  دككاة  الرسككالة أت النا ككمييت. يعمكك  ع ككر أةيككا  م ككرو  سككوريا الربككر 

ك  رسكالتذ نكاقول يكالق  مدر في أفريقيا ويع  وا سك  انن  ع كر سكائر الكبالال العربيكة، واعتبكر المرسل
لي عر مدر والمدرييت بكأت  عكامتن  ل عكال  العربكي وا سكالمي التكي نالوهكا عكت جكالارس واسكتةقاق 

  (   ) .منالالس ب  ر بالو  ها مي وم ام  استعمارية مع ومة
ت ضككككربت ع ككككر وتككككر الم ككككاوال المدككككرية، لرننككككا ب نسككككتبعال أت يرككككوت والرسككككالة السكككك ابقة وا 

 :المرس  تاب  ل م ابرات ا سرائي ية،  سبا  مننا
أت الرسككالة تةككريض مبا ككر ع ككر ال ككقاق بككيت مدككر والبيككت النا ككمي، بمككا يضككمت اسككتمرار : أوب  

 . ال الفات العربية، وهالا يد  في مد ةة أسرائي  وةالها
ر المرسكككك  أنككككذ مدككككر  يعمكككك  لةسككككا  الم ككككابرات البري انيككككة، وأت عم ككككذ سككككمس لكككككذ االعكككك: ثانيككككا  

بكاب ال  ع ككر رثيكر مككت ا سككرار والوثكائق وا  بككار التككي تتع كق بالمن قككة، وهككو يكومت بككأت العمكك  
 (   ) .م  بري انيا ب يضر بالقضية العربية، وهالا يتناقض م  موضو  الرسالة

 .، وهي ميالات عم  ل م ابرات ا سرائي يةأت الرسالة وارالس مت قبرك: ثالثا  
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ةم كت الرسكالة تناقضككا  بالنسكبة لموقكال الجككية مكت اتةكاال سككوريا والعكراق، فأركالت المفوضككية : رابعكا  
المدككرية بكككأت الجكككية مجمكك  ع كككر نبكككال فركككرس ابتةككاال مككك  العكككراق، لرنككذ منقسككك  بالنسكككبة ل وضكككا  

 (   ) .الالا  ية
ة لالنقكال  الثالك  تكامر الةنكاو  مك  قكاالس العكراق لضك  سكوريا رات مت بيت ا سبا  المع نك:  امسا  

يعقككك  أت  فكككال ،ألينكككا فكككي وةكككالس تةكككت العكككرة النا كككمي، أ  أت قكككاالس ابنقكككال  يسكككتنرروت الوةكككالس
 . بعال الله يروجوا لنا

 كنالت سكوريا أ مكة ثقككة بكيت العقيكال ال ي ككر ي قائكال ابنقكال  الثالكك  وضكبا  الجكية، فألقككت 
عككالال مككت ربككار الضككبا  بتنمككة التككامر ع ككر أمككت الالولككة، وقمككالموا ل مةارمككة  السكك  ات القككبض ع ككر

فبككرأت المةرمككة بعضكككن  وأالانككت الكككبعض ا  ككر، وتكككرالال فككي التةقيقكككات اسكك  العقيكككال مةمككال نادكككر 
ويككككالرر المدككككالر ل مفككككوض المدككككر  أنككككذ جككككا ن . الككككال  ا تيكككك  منككككال فتككككرس باعتبككككارن أةككككال المتككككامريت

اعالتذ فككي الككت  ك مككت ال ي ككر ي، بتنككامن  أيككان بقتكك  مجموعككة مككت ضككبا  الجككية ي  بككوت مسكك
العقيال نادر و وفن  ع ر أنفسن ، لرنذ هالأ مت روعن  وبيت لن  الضرر الال  يدكي  سكوريا مكت 

  (   ) .جرا  الت  ك مت ال ي ر ي في هالا الوقت
، فكككألقي 9193سكككمبر ت ككور ا مكككر ألككر مةاولكككة ا تيكككا  العقيككال ال ي كككر ي فع يكككا  فككي أو  الي

أمككيت رويةككذ وةسككيت توفيككق، وقككال تككرالال اسكك  سككررتير . القككبض ع ككر مجموعككة ربيككرس فككي مقككالمتنا ال
وقككال ت ككو   (   ) .المفوضككية البري انيككة فككي الم ككق وا ككترارذ مكك  بعككض المتككامريت  نجككاح ةككررتن 

 وفكال مدكر  ل كالفا  عككت المتنمكيت فكي القضكية بدككفة   دكية، رمكا ةضكر وفككال مكت العكراق وآ ككر
مككت لبنككات، وةتككر ب يمسككا  فنكك  موقككال مدككر مككت القضككية نفككر الككو ير المفككوض المدككر  تككال   
الةرومككة المدككرية فككي ا مككر، موضككةا  أت هيئككة الككالفا  المدككرية المرونككة مككت عضككو مككت مج ككل 
ال كككيو  وآ كككر مكككت مج كككل النكككوا  واثنكككيت مكككت المةكككاميت المسكككتق يت أةكككالهما مكككت أعضكككا  جماعكككة 

مكككت بكككا  الواجككك  ل ككككالرتور رويةكككذ، نظكككرا  لماضكككيذ فكككي  المكككة سككككوريا  ا  كككوات المسككك ميت جكككا ت
  (   ) .والقضايا العربية

واتسككككمت العالقككككات المدككككرية السككككورية  ككككال  ت ككككه المرة ككككة بالةساسككككية والتككككوتر، فن ككككرت 
دككةيفة ا ةككوا  المدككرية مقككاب  انتقككالت فيككذ ا وضككا  السككورية فككي ظكك  ةرومككة ال ي ككر ي وأنككذ 

رفيككة ل تنريكك  ب دككومذ السياسككييت، واعتبككرت الجريككالس أت هككالا العمكك  ظ كك  ينككو  فككرض ا ةرككا  الع
جاليال يضاال ألر العقوبات التي تفرضكنا الةرومكة السكورية ع كر  كعبنا، ا مكر الكال  أثكار  ضك  
السككك  ات السكككورية، فاسكككتالعت ال ارجيكككة المدكككرية دكككاة  الجريكككالس المكككالرورس و  بكككت منكككذ عكككال  

  (   ) .لالا  ية مما قال يروت مةال  ل رو  الس  ات السوريةالتعرض في المستقب  ل ووت سوريا ا
دكككالر مرسكككو  جمنكككور  بتعيكككيت العقيكككال أاليككك  ال ي كككر ي رئيسكككا   رركككات  9199وفكككي أبريككك  

الجككية السككور  بككالب  مككت أنككور بنككوال الككال  عمككيت م ةقككا  عسككرريا  بالمفوضككية السككورية بككأنقرس، واعتبككر 
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الةفككاظ ع ككر وةككالس العقككالا  فككي الجككية السككور ، الككو ير المفككوض المدككر  النككالال مككت المرسككو  
وتةقيقككا  ل مككوح ال ي ككر ي بوضكك   يككو  ال عبككة ر نككا فككي يككالن يةررنككا مككت ورا  سككتار، ورككات أنككور 
بنوال يكر  ضكرورس أبعكاال العسكررييت عكت السياسكة، وهكو فكي الوقكت الاتكذ قريك  لنكاظ  القالسكي رئكيل 

 (   ) .الو را  السابق ورئيل ة   ال ع 
  ابنقككال  الثالكك  مككت الا كك  الجككية أيضككا  فأ ككاح بةرومككة ابنقككال  الثككاني اللككه جككاوع ككر 

الوت أراقكككة المكككا ، لرنكككذ جكككا  انقالبكككا  ع كككر ةرومكككة مالنيكككة منت بكككة، ا مكككر الكككال  أثكككار ق قكككا  عالميكككا  
وتوجسكا  مككت مجموعكة العقككالا  الككاليت قكاالوا هككالا ابنقكال ، وع ككر الككر   مكت أننكك  أع نكوا أننكك  جككا وا 

 كككرو  الوةككالس مككك  العكككراق الككال  تبنكككان الةنكككاو  فككي ال فكككا ، فككك نن  لكك  يقكككالموا اللكككيال  ل قضككا  ع كككر م
الةرومكككة  ن  ل سككك  ة، فظككك  هكككاجل الوةكككالس يكككراوالم موسكككا  ع كككر معارضكككتن  ل م كككرو  بعكككال ودكككول

المدرية، وأه  ما يميك  هكالا ابنقكال  أنكذ منكال لالرتاتوريكة عسكررية، وأ كاح برك  مكت وقكال ضكالها 
 .ما بالقت  أو السجت أو ا بعاالأ ةةتر مت رجا  الجي

 ـعرابـالب الـاالنق
انقالبككا  سكك ميا  قككاالن العقيككال أاليكك  ال ي ككر ي مككت ورا   9199 ككنالت سككوريا فككي أو  اليسككمبر 

سككتار، اضكك ر ع ككر أثككرن ها كك  ا تاسككي ألككر تقككالي  اسككتقالتذ مككت رئاسككة الجمنوريككة، رمككا اسككتقالت 
التنفياليكة والت كريعية ألكر الك عي  فكو   سك و، يكوا رن ةرومتذ، وعنكال بمنكا  الةرك  بمكا فيكذ السك  تيت 

ووجنككت ال ارجيككة السككورية رتابككا  با وضككا  . مج كل ا منككا  الككاليت عنككال ألككين  با تدككاك الكو را 
الجاليككالس ألككر المفوضككيات ا جنبيككة فككي الم ككق، فجككا  رال المفوضككيات البري انيككة والفرنسككية والترريككة 

ة في ةر  ابعتراال معتبرس مكا ةكال  فكي سكوريا مسكألة الا  يكة، وا ي الية وا رالت ولبنات والسعوالي
 (   ).وظ ت الس  ات السورية تنتظر اعتراال مدر بالةرومة الجاليالس

والمتأمككك  فكككي ابنقالبكككيت الثالككك  والرابككك  يتبكككيت أت ابنقكككال  الرابككك  جكككا  اسكككترماب  لالنقكككال  
نقكككال  الثكككاني عسكككررييت الثالككك ، ةيككك  ركككات مكككت المفتكككرض أت يكككت  ك ال ي كككر ي مكككت رجكككا  اب

مكككت العسكككررييت و  كككي أت يكككت  ك مكككت ها ككك   كككك وسياسكككييت عقككك  ابنقكككال  الثالككك ، لرنكككذ ت 
ا تاسكككي الكككال  ودككك  ألكككر رئاسكككة الجمنوريكككة بككك راالس  كككعبية انت ابيكككة تمكككت قبيككك  ابنقكككال  الثالككك  

سكي رئيسكا  مبا رس، فرات مت الدع  ا  اةكة بكذ فكي هكالا التوقيكت، لكالا أبقكر ال ي كر ي ع كر ا تا
 . ل جمنورية ةتر أتيةت لذ الفردة ل ت  ك منذ بانقال  راب 

 الا نظا  الةر  في سوريا عق  ابنقكال  الرابك  يغ ك  ع يكذ ال كاب  العسكرر  البةكت،  نكذ 
جككا  وليككال أراالس ال ي ككر ي الككال  أقدككر الساسككة المككالنييت مككت الميككالات، وا تككار الكك عي  فككو   سكك و 

ليكذ رئاسككة مج كل الكو را  أيضكا ، أمكا العقيككال ال ي كر ي فندك  نفسكذ نائبككا  رئيسكا  ل جمنوريكة وأسكنال أ
لكرئيل مج كل الكو را  وو يككر الالولكة ورئكيل ا ررككات العامكة، لرنكذ المتككولي الةقيقكي لمقاليكال ا مككور 

 ،سكوريا تكئت تةكت و كأس الرتاتوريكة عسكرريةمعتبكرس لموقكال االمفوضكية المدكرية مكت قي  و . في البالال
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ا  الب ال فكي المعتقك ، و ضكعت الدكةال لرقابكة قاسكية، فنكي ب تن كق أب بمكا يريكالن فرثير مت  عم
ت تجكككككاو ت الةكككككال المرسكككككو  لنككككا فككككك ت ندكككككيبنا التع يككككك ، وربمككككا الككككك ج بأدكككككةابنا فكككككي  الجككككية، وا 

وعنالما ع مت  ر ة الجية بمةاولكة ال  بكة توقيك  عريضكة ي  بكوت فينكا ا فكراج عكت . المعتقالت
ابات الجامعككة، وأنككالر مككالير ال ككر ة ال  بككة بككأت أ  مةاولككة ل تككال   فككي المعتق ككيت، ةادككرت الككالب

  (   ) .السياسة معناها ال ج بن  في المعتق  وا  الق الجامعة
 (   )اعتبكرت الةرومكة المدكرية ابنقككال  مسكألة الا  يكة بةتكة، ولرننككا اتبعكت مكاله  توبككار،

يجك  أت يركوت لكالينا القكالرس  فاعتبرت الةرومكة الجاليكالس  يكر السكتورية، ولركي تركوت ةرومكة  كرعية
ع ر ةفظ ا مكت وتنفيكال ابلت امكات الالوليكة ويتكوفر لنكا رضكا  ال كع  رضكا    يكر مدك ن ، يعبكر 
عنذ في انت ابات ةرس يسترال بموجبنا ال ع  السور  سياالتذ، وهي عنادكر تةتكاج ألكر وقكت، لكالا 

تراال بنككككا يعكككال ت ككككجيعا  رأت الةرومكككة المدكككرية التريكككك  فكككي ابعتكككراال بالةرومككككة الجاليكككالس، فكككابع
 (   ) .لالنقالبات العسررية المتتالية التي ت يس باستقرار سوريا والمن قة ر نا

قضر قاالس ابنقال  العسرر  ع ر ةك   ال كع  وةك  المج كل النيكابي، فيمكا وقكال الةك   
الككو ني متوجسككا   وفككا  مككت أت ي قككر مدككير ةكك   ال ككع ، وقككا  ال ي ككر ي أت الةركك  أمانككة فككي 

سككيعيالونذ رككامال   يككر منقكوك ألككر أدككةابذ بعككال أقكرار ا وضككا  بدككورس تةككو  الوت ترككرار  أيكالين 
فوضككر ةرككومتي ةكك   ال ككع ، لرككت متككر وريككال سككيعيال الجككية أمانككة الةركك  ل مككالنييت  ووقفكككت 

ولك  يبقكر سكو  الةكك   . الجبنكة ال كعبية ا سكالمية بعيكالس أيضكا  لعالقكة  عمائنككا بالكالواليبي المعتقك 
راري والةكك   القككومي السككور ، وهمككا ع ككر دكك ة وثيقككة بككالجية، والة بككات ا  يككرات العربككي اب ككت

لنمكككا عالقكككة بال ي كككر ي، فنكككو دكككاليق  ركككر  الةكككوراني رئكككيل الةككك   ا و ، أمكككا الةككك   الثكككاني 
   (   ).فال ي ر ي يومت بمباالئذ، لالا وض  ال ي ر ي أم ذ في هاليت الة بيت ل  رج مت المأ ق

فككي  ايككة ال  ككورس،  اية بالم ككق فككي التعككاوت الم ككار أليككذ سكك فا  أمككر ورأت المفوضككية المدككر 
نظرا  ل مباال، اب ترارية التي يومت بنا الةكوراني فكي مةاربكة ربكار المكاله وانتك ا  أمالرنك ، ويكر  
الككو ير المفككوض المدككر  أت رراهيككة الككالو  الرأسككمالية  رككر  الةككوراني قككال تةمكك  ال ي ككر ي ع ككر 

أمككا الةكك   القككومي السككور  فالتعككاوت معككذ أمككر   يككر أيضككا   نككذ . ت معككذعككال  التككور  فككي التعككاو 
ب يكككومت بفركككرس القوميككة العربيكككة، وينكككاال  بسككوريا الربكككر  التكككي تضككك  الككال  ب عامككة أن كككوت سكككعاالس، 
وفركككرس هكككالا الةككك   تقكككو  ع كككر ا ق كككي  ولكككيل الجكككنل أو الكككاليت، ويكككتن  ، ا رالت وف سككك يت ولبنكككات
  (   ) .أراالس مدر ع ر العر  الجامعة بأننا أالاس لفرض

موقفا  عكالائيا  مكت قكاالس ابنقكال  الرابك ، لركت الكو ير المفكوض المدكر   ورات العراق قال ات ال
رفض أت تتبنر مدر موقفا  مماثال  ع ر الر   مت تكالمرن مكت قكاالس ابنقكال  السكور  الجاليكال، فقكا  

لس العكاق، ب يمركت أنركار بنوتككذ أو أت العسكررييت بكال  ب كه فيكذ، وهك  ركاببت ال كا"فكي تقريكر لكذ 
عككال  ق كك  الدكك ة ر يككة بالعسككررييت، أال أت بقككا  ... الت  ككي عككت ندككةذ وترويضككذ، لككالا فكك ني أر  
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الدككك ة بنككك  فكككي ةكككالوال ضكككيقة يسكككمس لنكككا بمراقبكككة تدكككرفاتن  وندكككةن  عنكككال ال ككك و ، وهكككالن الدككك ة 
الت  كككي عكككنن  ر يككككة  أمكككا. تةم نككك  ع كككر تقكككالير وجوالنكككا عنككككال ا قكككالا  ع كككر أ  عمككك  لكككذ   ورتككككذ

والوقككوال مككنن  موقفككا  عككالائيا  رمككا فعكك  العككراق سياسككة ضككارس ب أسككت ي  أت أودككي بنككا أال أنككي فككي 
الواقكك  ب أ  ككر العسككررييت بقككالر مككا أ  ككر السككائل الككالو  ا جنبيككة، التككي قككال ب يجككال العسككرريوت 

فكككا ة ا  السياسكككية مفكككرا  مكككت ابرتمكككا  فكككي أةضكككانن  أالا مكككا وجكككالوا أنفسكككن  فكككي الميكككالات وةكككاله ، 
   (   )"تنادبن  العالا  والالو  العربية ت  ت عنن 

بجنكككات أجنبيكككة أ كككار الراتككك  ا مريركككي ( ابنقكككال  الرابككك )وعكككت عالقكككة انقكككال  ال ي كككر ي 
ت ومسكري ألكر أت أاليكك  ال ي كر ي جككا  عبكر انقككال  بةرومكة الرتاتوريككة عسكررية جاليككالس فكي عككا  

الوت ا  ككارس ألككر التفادككي  أو  (   )الوبيككات المتةككالس،مويككالس ب ككر  سككر  مككت قبكك  ةرومككة  9199
الكككالواف ، وب عجككك  فكككي اللكككه فالوبيكككات المتةكككالس معجبكككة بقكككوس   دكككية ال ي كككر ي، وقالرتكككذ ع كككر 
ابسككتمرار فككي السكك  ة لمككالس عككاميت فككي ب ككال متق كك   ككنال ثالثككة انقالبككات فككي التسككعة أ ككنر السككابقة 

فوضككية ا مريريككة فككي الم ككق بالمسككانالس ا يجابيككة لككالا أودككت الم( الثالكك )ع ككر انقككال  ال ي ككر ي 
وت ككككجي  ال ي ككككر ي والةرومككككة المعاونككككة لككككذ، وتقككككالي  العكككك  عسككككرر  مةككككالوال وندككككس لنككككا يضككككمت 

 (   ) .استمرارها، ويقو  الموقال ا مريري في سوريا ومن قة ال رق ا النر
وبيكككات وأيكككال هكككالا ابتجكككان معكككروال الكككالواليبي مكككت الا ككك  سكككجنذ م كككيرا  ألكككر الور رككك  مكككت  ال

سككرائي  فككي العكك  ال ي ككر ي أبككات ابنقككال  الرابكك  مست ككنالا  بتأييككال الم ككه عبككال اهلل والم ككه  المتةككالس وا 
وبيكال ا مريريكة البري انيكة واست كنال أيضكا  بم البكة ا رونومسكت . عبال الع ي  آ  سكعوال لالنقكال 

جككالل النيابيككة، بضككرورس ابعتمككاال ع ككر رجكك  قككو  فككي ال ككرق وعككال  ابعتمككاال ع ككر الةرومككات والم
وهككو توجيككذ ينككوال  ل  كككال بيككال ال ي ككر ي، فكككاعترال العككال  الةككر بكككانقال  أر كك  رئككيل الجمنوريكككة 
والككو ارس ع ككر ابسككتقالة وهكك  فككي المعتقكك ، وةككاولوا أقنككا  النككال ب ككتر ال ككرق أت الككو ارس اسككتقالت 

               (   ) .ةفاظا  ع ر ما  وجوهن 
المدككرية أت ورا  ابنقككال  السككائل أجنبيككة فقككال أودككت  وع ككر الككر   مككت أالراه المفوضككية

باعتبكككار الةككككال  الا  يككككا  وأت تسككككتمر مدكككر فككككي سياسككككتنا، سياسككككة الةيكككاال والتريكككك  التككككي تقتضككككي 
ابتدككا  بالمسككئوليت عككت الةركك  فككي سككوريا ابتدككا  الضككرور  الككال  يسككت  مذ قيككا  عالقككات بككيت 

ةككال  مككت قبكك ، مكك  ابسككتمرار فككي الم البككة الب ككاليت، ب ككر  عككال  ا سككراال فككي التعككاوت معنكك  رمككا 
وهككالن . ب عككاالس الةيككاس النيابيككة وا فككراج عككت المعتق ككيت، لتعككوال العالقككات سككيرتنا ا ولككر بككيت الب ككاليت

السياسكة تةقككق لمدكر مراقبككة الموقكال عككت رثكك  وتةكالر العسككررييت مكت ا قككالا  ع كر مغككامرس  يككر 
وتكوجينن  أت لك   ا مكر، وفكي الوقكت نفسكذ ب مةسوبة، رما تمرننا مت ابتدا  ب عما  ا ة ا  

تغضكك  هككالن السياسككة السكك  ة العسككررية الةارمككة، رمككا فع ككت العككراق، وتمرككت مدككر مككت موادكك ة 
. م البتنكا بةيكاس نيابيككة وا فكراج عكت المعتق ككيت تنفيكالا  ل وعككوال التكي ق عنكا العسككرريوت ع كر أنفسككن 
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الا العكككت الضكككرورس بنتنكككاج سياسكككة جاليكككالس فا فضككك  عكككال  التكككور  فكككي سياسكككة فراليكككة، بككك  يجككك   وا 
ابتفاق م  الالو  العربية ع ر سياسة موةالس،  بسيما بعال أت لمل الجميك  ا ضكرار الناجمكة عكت 
ات ككاال مواقككال متباينككة، ونتبككيت مككت التع يككق الككال  الي كك  التقريككر استةسككات و ارس ال ارجيككة المدكككرية 

بككذ والتة يكك ؛ لككالا تبنكككت ال ارجيككة المدككرية هكككالا ل تقريككر نظككرا  لالقتككذ مكككت ةيكك  المع ومككات الكككوارالس 
  (   ) .الموقال

نمككا وجنككت الككالعوس لجميككك   لكك  تقككال و ارس ال ارجيككة عنكككال رأ  و يرهككا المفككوض فككي الم كككق وا 
مفوضكككينا فكككي الكككبالال العربيكككة وبعكككض الب كككالات ا وربيكككة لعقكككال مكككوتمر فكككي القكككاهرس وآ كككر فكككي بكككاريل 

نككككا سياسككككتنا الجاليككككالس التككككي تبنتنككككا تجككككان انقككككال  لبةكككك  سياسككككة مدككككر أ ا  القضككككايا العربيككككة، ومن
وقال قرر الموتمر تأييال سياسة مدر في سوريا التي ندكس بنكا و يرهكا المفكوض . ال ي ر ي ا  ير

هنكككاه ل سكككبا  المقنعكككة التكككي أاللكككر بنكككا فكككي تقكككاريرن العاليكككالس، ورأ  المكككوتمر أت الت  كككي عكككت هكككالن 
ال العربيككة أت تبككالو متةككالس متماسككرة فككي مةككي  السياسككة أمككر بعيككال عككت الةرمككة،  ت مدكك ةة الككبال

 (   ) .عالمي مض ر 
ن كر فككي الدكةافة المدكرية عكت ابنقكال  بةساسكية  ككاليالس، أ كال رجكا  ابنقكال  الرابك  مكا 

أنبككا   9193وبسككيما ا  بككار  يككر الالقيقككة، فن ككرت ا هككرا  بعككالالها الدككاالر فككي ا و  مككت ينككاير 
ي ككر ي، فككأمر قككاالس ابنقككال  بتتبكك  أعككالاال الجريككالس فككي عككت مةاولككة ا تيككا  جاليككالس تعككرض لنككا ال 

سككوريا ومدكككاالرتنا، وأب غككوا اةتجكككاجن  ل مفوضككية المدكككرية؛ لككالا   ككك  الككو ير المفكككوض المدكككر  
بالم ككككق العكككككوس الدكككككةال المدكككككرية ألكككككر عكككككال  التع يككككق ع كككككر أةكككككالا  سكككككوريا بدكككككورس تسككككك  ألكككككر 

ر كال أالارس الدكةافة بكالو ارس بمتابعكة العسكررييت، وقكال ا  ك  و يكر ال ارجيكة ع كر التقريكر المكالرور و 
   (   ) .ر  ما ين ر عت ابنقال  السور  في الدةال المدرية وعرضذ ع ر الو ير   ديا  

 نالت سوريا في الع ريت مت يناير أو  موقكال عكالائي ضكال الجكية عقك  ابنقكال  الرابك ، 
لمتظككككاهروت أال قامكككت مظكككاهرات فككككي الم كككق نظمنكككا  ككككال  المكككالارل الثانويكككة والجامعككككة، هتكككال ا

رمككككا ر ككككقوا الجنككككوال ( ال ا يككككة ال ي ككككر ي وأالنابككككذ)هتافككككات عالائيككككة ضككككال الجككككية ونككككاالوا بسككككقو  
منكككذ تكككني بالةجكككارس، ورال الجنكككوال بككك  الق النكككار ع كككر ال كككال  وضكككربوا بعضكككن  ضكككربا  مبرةكككا ، لككك  

ال البكككات، وانتق كككت المظكككاهرات ألكككر مكككالت ة ككك  وةمكككك، وألقكككي القكككبض ع كككر الرثيكككريت وأ  قكككت 
ونظككك  ا  كككوات المسككك موت مظكككاهرس فكككي سكككوق الةمياليكككة وهتفكككوا ضكككال الكككالفا  . رل والجامعكككاتالمكككالا

وقكال اتنك  ال ي كر ي ا  كوات بتكالبير . الم تره وابسكتعمار ا جنبكي، ا مكر الكال  أ عكي العسكررييت
وع كككق . ركك  هككالن المظككاهرات، بنككالال تةككال  سكك  ة الجككية وا  ككاعة الفوضككر، ولككيل تأييككال مدككر

هالن ا ةالا  بكأت العسكررييت يت ب كوت وي سكروت ا رض التكي رسكبوها منكال  الو ير المدر  ع ر
بالايككة ابنقككال ، فغككالوا ع ككر  ككالال مكك  ركك  ال وائككال وا ةكك ا ، ورأ  الككو ير المدككر  أت الةكك  

أال ب  يكر فكي أت يتكولر العسكرريوت  ،ا مث  هو أقامة ةر  مالني يتكولر أمكر أعكاالس الةيكاس النيابيكة
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وعبككر عككت ا مئنانككذ أ ا  ارتفككا  ا دككوات فككي سككوريا ضككال العسككررييت، فنككالا هككالا ا مككر بأنفسككن ، 
أمكا التفكاه  مك  المكالنيت أو قمعنك  وا مكر ا  يكر سكيعوال ع كين   ؛سيةم ن  ع ر انتناج أةال أمكريت

   (   ) .بأو   العواق 
ألقر ال ي ر ي القبض ع ر ا  كوات المسك ميت ووجكذ ألكين  عكالالا  مكت الكتن  مننكا التةكريض 

ابنقككال  وتأييككال ال ككيوعية ورفككض أقامككة تماثيكك ، ولكك  يككالرر تأييككاله  ل قضككية المدككرية ضككمت  ضككال
وعنكالما التقكت ا هكرا  بالمست كار ةسكت . التن ، ةردا  منذ ع ر عكال  أ ضكا  الةرومكة المدكرية

أملقكي : النضيبي المر ال العا  لإل وات بستبيات رأيذ فيما ةال  لإل كوات فكي سكوريا، قكا  النضكيبي
بض ع ككر السككباعي وا  وانككذ فككي سككوريا  ننكك  الهبككوا ألككر المفككوض المدككر  فككي الم ككق وأع نككوا القكك

تأيياله  ل قضية المدرية، أما مكا قكال قيك  عكت أننك  سكجنوا لمكوقفن  الكرافض  قامكة تماثيك  أو تأييكال 
ال يوعية فالمعروال أت ا سال  ضال ال كيوعية وال كع  السكور  فكي ةاجكة ألكر رك  مكا ينفكق ع كر 

وعكككت رأيكككذ فكككي ضكككرورس تكككال   الكككالو  العربيكككة لوضككك  ةكككال ل  مكككة فكككي سكككوريا، قكككا  . التماثيككك أقامكككة 
   (   ) .النضيبي أتمنر أت تة  سوريا م ار نا الوت تال   مت أةال

ل  تمرض السياسكة المدكرية رجكا  ا ةك ا  فكي سكوريا فقكال ركانوا ينتظكروت مكت مدكر الرثيكر 
ني  عمكككا  ا ةككك ا  جميعكككا  عكككت ب كككة ةكككالث: "والرثيكككر، فيقكككو  و يكككر مدكككر المفكككوض فكككي الم كككق
مكككنن  عكككت التضكككةية فكككي سكككبي  المدككك ةة أةكككال العسكككررييت وعكككت ابعتقكككا  ومرارتكككذ، ولككك  يتةكككال  

والمكككول  أت ال الفكككات بكككيت رجكككا  ا ةككك ا  هكككي ال غكككة المسكككي رس ع كككر   كككابن ، فكككالفررس ... العامكككة
  يةفظونكذ عكت ظنكر ق ك  الة بية تم ه ع ين  م اعره  وتوجنن  أسوأ توجيذ، سوا  واةال يجمعنك

فنك  ... أب وهو ما الال  ستفع ذ مدر والالو  العربية مت أج نا ل الك سوريا مكت ةرك  الجكية  
يريكككالوت أعكككاالس الجكككية ألكككر ثرناتكككذ وةمككك  مفكككاتيس الةرككك  ألكككين  وهككك  فكككي بيكككوتن  رمكككت قكككالوا لنبكككين  

 ني البكككار يت أت و  كك  أةكككال أعضككا  الةككك   الككو [ االهكك  أنككت وربكككه فقككاتال أنكككا هككا هنكككا قاعككالوت]
يقكا   العككر  ةرومكة سككوريا العسكررية ويعيككالوت الةرومككة ال كرعية التككي يمركت أت يروننككا ا ةكك ا  
في مدر رما ةال  في الةر  العالمية الثانيكة، فق كت القيكال مك  الفكارق فالةرومكات التكي ترونكت 

الب ككال، ثكك  مككت فككي ال ككارج أبككات الةككر  رانككت ضككال ابةككتال  أمككا العسككرريوت فككي سككوريا مككت أبنككا  
يضكمت أب يع كت العسككرريوت انسكةا  سكوريا مككت جامعكة الككالو  العربيكة أو مكنعن  مككت ابتجكان نةككو 

  (   ) .أسرائي 
ومككك  تدكككاعال المعارضكككة لةرككك  العسكككررييت فكككي سكككوريا، تعالكككت أدكككوات قكككاالس ابنقكككال  بكككأت 

مكت المتع مكيت  الجية فريق مت ا مة لذ ما لغيرن مكت ةقكوق فكي توجيكذ سياسكتنا، وأنكذ يضك  عكالالا  
أت " القكاالريت ع ككر أالارس الب ككال، وبككرر ال ي ككر ي الةركك  العسككرر  فككي منرجككات مككوا رس التسكك س قككائال  

لقكال قكال  الجكية الف سك يني أعظك  التضكةيات ... منمة الجية بعال رارثكة ف سك يت واجبكا  وفريضكة 
  الدكناينة الغادكبيت وةار  بال سكالح وانتدكر بمعالاتكذ الق ي كة وانتك   المواقك  الةدكينة مكت أيكال
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أت هكككوب  القكككاالس مسكككئولوت قبككك   يكككره  عكككت اسكككتقال  هكككالن الكككبالال ... وقكككال  الكككو ت  كككنالا  أبكككر ه 
ت ارتككالا  الثيككا  العسككررية لكك  يجككراله  مككت و نيككتن  بكك  ضككاعال مككت  ككعوره  بنككا أت ... وأمننككا، وا 

لكو ير المفكوض وع ق ا" مت ةق الجية وواجبذ أت ب يسمس  ةال بوض  العثرات في  ريق تقالمذ
المدر  بأت ال ي ر ي الرر أسما  ال نالا  ونسي أت يالرر أسما  المواقك  الةدكينة التكي انت عنكا 

 (   ).جي ذ ورأنذ يور  مت  يالذ
وأمكككا  اسككككتمرار مدكككر فككككي عكككال  ابعتككككراال بالنظككككا  السكككور  الجاليككككال اتجكككذ ال ي ككككر ي ألككككر 

أت انقالبكذ ينكالال ألكر الةي ولكة الوت  السعوالية التي اعترفت بذ وقالمت لذ قرضا ، فأع ت ال ي ر ي
واعتبككرت مدككر . ضكك  سككوريا ألككر العككراق والقضككا  ع ككر الفريككق الككال  يعمكك  لتةقيككق فرككرس ابتةككاال

هكككالن السياسكككة مكككت جانككك  السكككعوالية تأييكككال ل  غيكككات العسكككرر  القكككائ  فكككي سكككوريا بنكككالال أيجكككاال رت كككة 
العامككة، وهككي سياسككة تككوال  مناوئككة ل عككراق، وفككي هككالا تغ يكك  ل مدكك ةة ال  دككية ع ككر المدكك ةة 

ومككك  أيماننكككا بمدكككالاقية السياسكككة  (   ) .ألكككر انقسكككا  العكككر  وتدككك  فكككي مدككك ةة أسكككرائي  وةكككالها
الجاليالس التكي تكالعوا ألينكا مدكر، فك ت السياسكة التكي انتنجتنكا السكعوالية وتنتقكالها مدكر هكي نفسكنا 

ت يبكالو أت هكاجل ال كوال لرك .السياسة المدرية السعوالية أ ا  ابنقالبكات السكورية الكثال  السكابقة
 .مت ابنقالبات العسررية بالأ يتم ه القياالس السياسية آنالاه

وتوجنات السياسة المدكرية الجاليكالس تت  ك  من كا بيكات م الك  مدكر مكت قكاالس ابنقكال  فكي 
 :سوريا؛ وهي تنةدر في م  بيت أساسييت هما

 ".م ه مدر والسوالات"سرعة ابعتراال ب ق  الم ه فاروق الجاليال  -
عاالس الةياس النيابيةا -  .  فراج عت المعتق يت وا 

وفيمكككا يتع كككق بالم  ككك  ا و  ربككك  ال ي كككر ي بكككيت ابعتكككراال بال قككك  الجاليكككال ل م كككه فكككاروق 
واعتككراال مدككر بككالةر  القككائ  فككي سككوريا، ف ككيل مككت المعقككو  أت ي  كك  ابعتككراال مككت هيئككة  يككر 

عترفكت سكوريا بال قك  الجاليكال ل م كه واعتكراض سكوريا بكال  كه لكذ وجاهتكذ، ومك  اللكه ا. معتكرال بنكا
أمككا فيمككا يتع ككق بالم  كك  الثككاني فقككال اعتبرتككذ سككوريا . فككاروق لعكك  اللككه يقككر  المسككافة بككيت الب ككاليت

تكال ال  فككي  ككووننا الالا  يككة بمكا يتنككاقض مكك  سياسككة مدككر وميثكاق الجامعككة العربيككة، ورككات جككوا  
مككا هككي ر بككات وندككائس يفرضككنا و يككر مدككر المفككوض أت المسككألة ليسككت  ككرو ا  تم ينككا مدككر أن

واجكك  ا  ككوس، وأت هككالال مدككر اسككتقرار ا مككور فككي ب ككال عربككي  ككقيق، وقككال أمرككت أقنككا  الجانكك  
السككور  فككي مسككألة المعتق ككيت فبككالأ ا فككراج عككنن  ع ككر الفعككات رككات آ رهككا ا فككراج عككت السككباعي 

  (   ).مر ال ا  وات في سوريا ور ال  الر يا رئيل ة   ال ع 
ةيكاس النيابيككة فقكال رأ  الكو ير المفكوض المدككر  فكي الم كق أت الةرك  العسككرر  أمكا مسكألة ال

 :السور  سيستمر ما ل  يق  واةال مت ابةتمابت التالية
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أت تتةكككال ر مكككة ا ةككك ا  السياسكككية وتقكككال دكككفا  واةكككالا  ضكككال العسكككررييت تعضكككاله  ةرركككة  -9
ل  دككية ع ككر الا  يككة قويككة، وهككو اةتمككا  مسككتبعال لتنككاةر ا ةكك ا  وتغ يككبن  ل مدكك ةة ا

 .المد ةة العامة
  ع كر ندكس العسكررييت ع كر سياسكة موةكالس أ ا  سكوريا تقكو  أت تتفق الالو  العربية جميعا   -3

والضككككغ  ع ككككين   عككككاالس ا وضككككا  ال بيعيككككة، وهككككالا يقتضككككي تجككككرال الككككالو  العربيككككة مككككت 
 .اتجاهات معينة تالفعنا بنتناج سياسة  ادة تجان سوريا مث  العراق والسعوالية

انقال  عسرر  جاليال، وهو مكا يعكو  ع يكذ ال عمكا  السكوريوت وينتظرونكذ بكيت يكو   أت يق  -2
وآ ككر، وهككو أمككر دككع  ولرنككذ لككيل بالمسككتةي ، لرككت مككا جككالو  انقككال  يككأتي بعسككررييت 

  (   )!! جالال ألر سالس الةر  
اسككتمر الجككال  بككيت مدككر وسككوريا ف ككرت الككالوائر الرسككمية السككورية مككت أت  وجككة معككروال 

الفرنسية مقيمة فكي مدكر وتقكو   -9193يناير  31يل الو را  السابق والمعتق  منال رئ –الالواليبي
بن ككا  معككاالح ل ةرومككة السككورية، أةالككت ال ارجيككة المدككرية ا مككر ألككر الالا  يككة لمنكك  المككالرورس مككت 

ورانكت  (   ) .ممارسة أ  ن ا  سياسكي، فكرالت الالا  يكة بكأت السكيالس المكالرورس  يكر موجكوالس بمدكر
يبي قال قالمت   با  ل ةرومة المدرية،  كرت فيكذ مكت تجكاو ات ترترك  ضكال  وجنكا فكي  وجة الالوال

المعتقك ، و  بككت توسكك  مدككر   كراج  وجنككا مككت معتق ككذ، ومةارمتكذ أمككا  القضككا  أت رككات مككالانا  
 .ب ككي ، وقالككت أننككا ب تككر  فككي ال جككو  ألككر ربككار ا سككرس العربيككة  ككيئا  ليتككال  وا  ندككاال  وجنككا

(   )  
مرسو  ت ريعي يقضكي بةك  ا ةك ا  السياسكية فكي سكوريا ريثمكا  9193أبري   2دالر يو  

يدككالر ت كككري  جاليكككال بتنظكككي  ا ةككك ا  والمنظمكككات السياسككية، وقكككال ضكككر  ال ي كككر ي ضكككربتذ وهكككو 
واثككق أت  عمكككا  ا ةككك ا  لكككت يةرركككوا سكككارنا ، ولككك  يرتككال ال ي كككر ي بةككك  ا ةككك ا  بككك  أمعكككت فكككي 

وع ككككق الككككو ير المفككككوض . وتو يعنككككا ع ككككر الجمعيككككات ال يريككككة أالبلنككككا، فككككأمر بمدككككاالرس ممت راتنككككا
المدككر  فككي مالررتككذ بككأت العسكككررييت فككي سككوريا قككال رربكككوا رووسككن  وانتف ككت أوالاجنكك  ويتةكككالثوت 
دكراةة عككت نجككاح فرانركو فككي أسككبانيا وأتككاتوره فكي ترريككا وأت ةرومككة الةكك   الواةكال ةققككت مككا لكك  

 ت ا مككر فكي سككوريا مر كس لقيككا  ةك   واةككال يولفككذ وع كر اللككه فك. تةققكذ ةرومككة ا ةك ا  المتعككالالس
العسرريوت ويةر  الب ال بمج ل نيابي دغير معيت، وب يستبعال أت يركوت رئكيل الجمنوريكة ورئكيل 
الةرومككة مككت العسككررييت، وقككال تنق كك  الالرتاتوريككة الموقتككة التككي جككا ت نتيجككة انقككال  عسككرر  ألككر 

وردككالت المفوضككية المدككرية فككي الم ككق  (   ).تالرتاتوريككة الائمككة، تتسككتر ورا  مج ككل نيككابي معككي
وهكو تدكرال  ريك   (   ) .لت كه ال  كوس الالو  الربر  وفي مقالمتنا الوبيات المتةالس وفرنسا مباررة

 ريةاا كتر السكورية المنة كة ا ةك ا   أفركار بعكض أتمت جان  الالو  الاليمقرا ية الغربية، قال يبكررن 
لرنككذ مبككرر  يككر رككاال، والمبككرر ا رثككر أقناعككا  أت ، تميكك  بتوجناتنككا ألككر جانكك  ابتةككاال السككوفيتي
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ومسككانالس مككت جانكك  ت ككه الككالو ، نمككوالج الالرتاتوريككة العسككررية فككي سككوريا آنككالاه قككال قوبكك  بارتيككاح 
مكت مراسك  يسكن  تةقيقنكا فكي ظك  الكنظ   فالاليمقرا ية في سكوريا وأمثالنكا قكال تةكر  الكالو  الغربيكة

                   .الالرتاتورية  ير المويالس  عبيا  
وع قت الدةافة السكورية ع كر قكرار ةك  ا ةك ا  بكأت الكبالال منكال أت نالكت اسكتقاللنا لك  تكر 
تنظيمككا  ة بيككا  بككالمعنر الدككةيس وفككق مككنني ع مككي، أنمككا عرفككت ترككتالت توسككعت ةككو  اعتبككارات 
   دية أو  بقية أو أق يمية، رما عرفكت فرقكا  اسكتوةت قواعكالها مكت مكالاه  ومنظمكات أجنبيكة ب

ت بكككككرامي هكككككالن ا ةككككك ا  مكككككت ةريكككككة المنتسكككككبيت ألينكككككا وألككككك متن  ةكككككال  . تتفكككككق مككككك  مدككككك ةة الكككككبالال
ومت الدكع  الةرك  ع كر التجربكة  (   ) .بأياليولوجيات معينة ةتر عمت الفوضر المجتم  السور 

الة بية السورية في هالا الوقت المبرر، وأيا  ركات ا مكر ف نكذ ودكال  ين بكق ع كر التجربكة الة بيكة 
 .  العال  الثال  ر نا في ظ  الالرتاتوريات الةارمة ةتر يومنا هالافي الو 

وبعيالا  عت التجربة الة بية ةاو  معروال الالواليبي أت يوةال جبنة المعارضكة الا ك  سكوريا، 
فقككا  بعككال ا فككراج عنككذ ور كك  الةدككار ال ككاليال المفككروض ع يككذ ب يككارس المفوضككية المدككرية، و ككرر 

ا فراج عنذ وعت  مالئذ، وأوضكس أت الور مدكر وموقفنكا تميك ا  الةرومة المدرية ع ر الورها في
بالةرمة وعال  ابنالفا ، ف   تنكالف  فكي تأييكال ابنقكال  رمكا فع كت السكعوالية، أو معاالاتكذ رمكا فع كت 
العكراق، وتسكا   عمككا يمركت أت تفع ككذ مدكر، فأوضككس الكو ير المدككر  أت ةرومتكذ ب تسككت ي  أت 

ثككر ممككا فع ككت، بسككيما فككي ظكك  دككمت المعارضككة وتعككاوت بعككض تفعكك   ككيئا  فككي الوقككت الككراهت أر
أفراالها م  الةرومكة القائمكة، فوعكال الكالواليبي بتركويت جبنكة الا  يكة مكت ا ةك ا  لمواجنكة الموقكال، 

وع كق الكو ير المدكر  أنكذ ب يسكتبعال مةاولكة الكالواليبي . وأنذ ب يستبعال قيا  انقال  عسرر  جاليكال
  (   ).لرنذ ي ه في نجاةذ

با  م  الضغو  المدرية ساال اتجان لال  الةرومة المدكرية أت يبقكر فكو   سك و رئيسكا  وتجاو 
ل جمنوريكككة ويعكككيت و ارس مالنيكككة مكككت  ككك ك مةتكككر  يقبككك  التعكككاوت مككك  العسكككررييت يوجنونكككذ وفكككق 

وقككال رفضككت ال  دككيات الربككر  ر نككا هككالا المندكك  وفككي مقككالمتن   الككال العظكك  رئككيل . مدككالةن 
الا الرفض ل  يجال العسرريوت بالا  مكت اةتفكاظ رئكيل الالولكة بمندك  رئكيل الو را  ا سبق، وأما  ه

الككو را  ألككر جانكك  مندككبذ ولككو لمككالس معينككة ريثمككا يككت  ابتفككاق مكك    دككية تقبكك  المندكك  وفككق 
ورأ  الكو ير المفكوض المدكر  أت التغييكر ظكاهر  ينكالال ألكر أينكا  النكال أت .  رو  العسررييت

ع ككككا  دككككورس مالنيككككة ل ةركككك  أمككككا  الككككالو  الككككبالال تسككككير فككككي  ريككككق العككككوالس أ لككككر الةركككك  المككككالني، وا 
المعارضككة لالنقككال  العسككرر ، وتوقكك  أت يسككتمر ال ي ككر ي فككي سياسككتذ  الارس  ككووت الةركك  مككت 

أالا رككات فككو   سككك و هككو ال كك ك ا و  مككت ةيككك  ال ككر  فكك ت ال ي ككر ي هكككو "ورا  سككتار فيقككو  
عالنككذ عككت ر بتككذ فككي البقككا  ةيكك  هككو رئيسككا   ر كك  تظككاهرن بال هككال( ا   واببككت والككروح القككالل) وا 
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ل رركككات، أت م امعكككذ ب تقكككال عنكككال ةكككال، فرثيكككرا  مكككا نسكككي تواضكككعذ وادككك ال  بفكككو   سككك و الرجككك  
  (   )"ال ي  الال  نجس في أت ينةني ل عادفة

يضككمت ل  ي ككر ي تةريككه ا ةككالا  مككت ورا  سككتار الم ككار أليككذ الككنم   ممككا ب ككه فيككذ أتو 
ف الا ظنر  ض  جماهير  مت الةرومة قكا  بكانقال  جاليكال يغّيكر فيكذ رئكيل  البقا ،رما يضمت لذ 

 .، وهو ما ةال  بالفع  بعال اللهه ا مور ب ر   فيتةريفي الجمنورية فو   س و ويستمر هو 
فكككي الكككتةر  بكككا مر مكككت ورا  سكككتار،  هركككالا أ كككاح ال ي كككر ي بالسياسكككييت المكككالنييت واسكككتمر

يةرك  ةرمكا  عسكرريا  فراليكا  ذ اض ر في رثير مكت ا ةيكات أت واضعا  فو   س و في المواجنة، لرن
تغيككرت سياسكككتنا أمككا الةرومككة المدككرية فقككال . الةرومككة القائمكككة سكك بيات ككذ سككافرا ، ا مككر الككال  ةم  

، فت  كككت عكككت  وفنكككا مكككت هكككاجل 9193تجكككان سكككوريا، ر ككك  مكككا رانكككت تعانيكككذ قبككك  ةرركككة يوليكككو 
؛ ف كك  تعككاال  متة يككة بمبككالأ توبككار متوا نككا  وقفككا  معتككالب  م ككروعات الوةككالس السككورية، وارتقككت لتت ككال م

العسككررييت ولكك  تعتككرال بنكك ، أنمككا وضككعتن  تةككت ضككغ  وظ ككت تندككةن  بككا فراج عككت المعتق ككيت 
، واضعة توةيال الدال العربي ندك  عينينكا، ولعك  الكالاف  ا و  والعوالس بالبالال ألر الةر  المالني

مككت م ككروعات فككاروق الالا  يككة ع ككر م ككاوال الم ككه  لنككالن السياسككة يتمثكك  فككي  غيككات الم ككرالت
 .الوةالس السورية

 :الخـاتمـة
فكي ةقبكة ةرجكة من قكة ال كرق ا النكر، ع ر سوريا المتالةقة بظاللنا انقالبات  وهرالا ألقت

الا ركككاتمكككت تاري نكككا المعادكككر،  مكككت الرسكككمي والدكككةفي قكككال تميككك  بابعتكككالا  الموقكككال المدكككر   وا 
 ف ك  ي كض فكي م كروعيتنا معتبكرا  أياهكا ةكواال  الا  يكة، لرنكذ انسكاق ،قضايا ابنقالبات فكي سكوريا

أو النكال  ال دكي ، أمكا أالراه البعكال ابسكتراتيجي  العراقية -يةورا  التدال  لناجل الوةالس السور 
الكككال  ةكككاو  التأدكككي   لسكككوريا وأهميكككة توةيكككال الدكككال العربكككي ف ككك  تتضكككس أب مككك  ابنقكككال  الرابككك 

بعككال أت ت  كك مكت هككاجل الوةكالس وتة ككر فقكال جكا  الموقككال المدكر   ،لالرتاتوريكة عسكررية  ككام ة
بمبالأ توبار أرثكر ات انكا  واعتكالاب  وقكالرس ع كر توةيكال الدكال العربكي، بمكا ي يكق بمرانكة مدكر والورهكا 

 .لرت ل  تتب ور معنا فررس وض  الريات الدنيوني بيت فري الرما ة ،التاري ي في المن قة
أجنبيكككة فكككي انقالبكككات سكككوريا فقكككال رجةكككت الالراسكككة وجكككوال يكككال أمكككا بالنسكككبة لفرضكككية وجكككوال يكككال 

، وهمكا نمكوالج لالرتاتوريكة عسكررية (الرابك ابنقكال  )أمريرية في انقالبكي ةسكني الك عي  وال ي كر ي 
هككالن مثكك  ، وقككال يبككالو  ريبككا  أت تسككانال الوبيككات المتةككالس ج الككاليمقرا ي الغربككيمناقضككة تمامككا  ل نمككوال
مككت مراسكك   لاليمقرا يككة فكي سككوريا ومثيالتنكا قككال تةكر  الوبيككات المتةكالسالركت النمكاالج الالرتاتوريككة، 

وترركت العكراق ومكت ورائنكا بري انيكا  .يسن  تةقيقنكا فكي ظك  الكنظ  الالرتاتوريكة  يكر المويكالس  كعبيا  
ضككككربة لم ككككرو  الوةككككالس وجككككا  ابنقككككال  الثالكككك  . سككككامي الةنككككاو  واضككككةة ع ككككر انقككككال  بدككككمة
             .ظ  هاجل الوةالس ي ي  ع ر العالقات المدرية السوريةالسورية وم  الله  -العراقية



 -    - 

ويتضكككس لنكككا أت انقالبكككات سكككوريا المتتاليكككة رافقنكككا  يكككا  الكككوعي القكككومي مكككت ناةيكككة وتغ يككك  
المد ةة ال  دكية لكال  العكروة الم ريكة بالمن قكة مكت ناةيكة أ كر ، ا مكر الكال  أال  ألكر   كق 

ورانككت ال يانككة ب ككأت . والعر ككيت الع ككو  والسككعوال  نا ككميةا سككرس الدككراعات عربيككة بككارالس، بككيت 
قضية ف س يت تنمة جاه س تقاالفنا ا  راال العربية تبرئة لسكاةة  كرال ع كر ةسكا   كرال آ كر، 
ومككا ا  هككالا المثكك  ثككائرا  بككيت ا  ككقا  العككر ، لككالا نعمككت أسككرائي  بةيككاس هانئككة تفر ككت  اللنككا ل بنككا  

 الفكات جانبيكة ب  ائك  مكت ورائنكا بكيت تأييكال ائنا بان غالن  في نت جان  أعالالالا  ي، بعال أت أم  
 .أو معاالاس هالا ابنقال  أو الاه

 الحـاشـية
                                                

، مارس المحماة حتى عام     كان معروف الدواليبي عضواً بالكتلة الوطنية بحلب، ثم عضواً بمجلسها األعلى عام  ( )

عاش في أوربا وحصل على الدكتوراه إبان الحرب العالمية الثانية، ثمم عماإ إلمى يمورعا وعممل أيمتالاً بكليمة ،     

،     ، ثم انتممى إلمى حماب ال معب عمام     انتخب نائباً عن حلب في المجلس النيابي السوري عام  الحقوق، و
، أصبح رئيساً للمجلمس     ثاني من عام عين وزعراً لالقتصاإ الوطني حتى النصف ال     وفي أواخر إعسمبر 

 ، ملممف(رقمم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيمة المصممرعة، األر ميف السممري الجدعمد: ، راجمم     النيمابي فممي عونيمو 

      إبرعل    معروف الدواليبي، . مذكرة  المفوضية المصرعة في إم ق ب أن اإلفراج عن إ،   /  /  

(     مكتيممة العبيكممان، الرعمما ، ) مذذرات دكتارذذعركم ذذتواك بذذ و ب   لها مممي، عبممد القممدوس أبممو صممالح ومحمممد ا ( )

      ص

ممن الخارجيمة السمورعة إلمى المفوضمية ، يمري  ملمف رقمم ( يمورعا)  الخارجية المصرعة، أر يف البلدان، محفظة  ( )

     إعسمبر   ، ورإ الخارجية المصرعة في     عونيو    المصرعة بدم ق، 

من وكيل وزارة الخارجية المصمرعة إلمى ، يري  ملف رقم ( يورعا)  المصرعة، أر يف البلدان، محفظة  الخارجية ( )

     إعسمبر    وزعر مصر المفو  في إم ق، 

مذكرة المفوضية المصرعة بدم ق إلمى ، يري   ملف رقم ( يورعا)  الخارجية المصرعة، أر يف البلدان، محفظة  ( )

     عناعر    ، وزارة الخارجية بالقاهرة

ممذكرة يمفارة ،  جم   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعمد ( )

     إبرعل   مصر بدم ق عن يورعا وم ارع  ال رق األويط الدفاعية، 

ممذكرة اإلإارة ،  جم   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد ( )

     فبراعر   العربية بوزارة الخارجية ب أن ملخص مقال في جرعدة أخبار مويكو، 

الملك عبد هللا بن ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد ( )

     أغسطس    الحسين إلى الرئيس  كري القوتلي، 

كتماب المفوضمية ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة ارجية المصرعة، األر يف السري الجدعدالخ ( )

     المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية المصرعة، أول أكتوبر 

(  )Paper Prepared in the Dep. Of State about the Political Union of Syria and Iraq,                

Washington, 25
th
 Apr. 1950, Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  pp.1206- 1208     

(  )Paper Prepared in the Dep. Of State about the Political Union of Syria and Iraq,                

Washington, 25
th
 Apr. 1950, Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p.1209     

ن أ حسني الاعيم في بيت علم، كان والمده مفتمي حلمب، التحمق بالمدريمة اإلعداإعمة العسمكرعة بدم مق، وتخمرج فمي  (  )

الكلية الحربية العالية بايتانبول في مسمتهل الحمرب العالميمة األولمى، والتحمق بوحمداش الجميا العثمماني، ثمم بمالجيا 

بعثة عسكرعة في فرنسا، وخالل الحرب العالمية الثانية تصدى لإلنجليا فتم السوري، والتحق بين الحربين العالميتين ب
: اعتقاله، وظمل قيمد اتعتقمال حتمى أفمرج عنمه  مكري القموتلي، ترقمى فمي الجميا السموري حتمى أصمبح قائمده، راجم 

ة تقرعمر المفوضمية المصمرع،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السمري الجدعمد

     إبرعل    بعمان ب أن اتنقالب السوري، 

  ، ص    إبرعل   ،  ب الغ (  )

(  )Memorandum  of Secretary of State to the President , Washington, 25
th
 Apr. 1949,           

 Foreign Relations of USA, 1949. Vol. VI,  p.1630     

كتمماب السممفير المصممري ،  جمم    /  /  ملممف  ،    ، محفظممة الجدعممد الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري (  )

     نوفمبر    بدم ق ب أن انقالباش يورعا وإور معروف الدواليبي فيها، 



 -    - 

                                                                                                                                       

  ، ص     إبرعل   ،  بمقطم (  )

(  ) Noam Chomsky, World Orders Old and New (Colombia University Press,1996) pp.199,200      

    

      -   ، ص ص مرات دكتارعركم تواك ب و ب   عبد القدوس أبو صالح ومحمد الها مي،  (  )

(  )Memorandum  of Secretary of State to the President , Washington, 25
th
 Apr. 1949,          

Foreign Relations of USA, 1949. Vol. VI, pp. 1630, 1631     

قصاصمة ممن ،  جم   /  /  ملمف رقمم  ،(رقم قمدعم)    ، محفظة ر يف السري الجدعدالخارجية المصرعة، األ (  )

     ماعو    { عراقية}جرعدة العهد 

، ص     إبرعل    ،و ب الغ،  ، ص    إبرعل    ، و ، ص    إبرعل   ،  ألخ ار: راج  على يبيل المثال (  )

  و  ص 

بيمان عمن ،  جم    /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    حفظمة ، مالخارجية المصمرعة، األر ميف السمري الجدعمد (  )

     إبرعل    زعارة األمين العام لجامعة الدول العربية إلى يورعا، صاإر عن األمانة العامة للجامعة، 

كتماب المفوضمية المصمرعة ،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    يل وزارة الخارجية بالقاهرة، بدم ق إلى وك

  ، ص    عوليو    ،  ألهت مك(  )

مذكرة مرفوعة من الخارجية ،  ج    /  /  ملف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل   السورعة إلى مجلس الوزراء غير معدة للن ر، 

ممن القمائم بأعممال السمفارة المصمرعة فمي ،  ملمف رقمم  ،(يمورعا)   ، محفظمة بلدانالخارجية المصرعة، أر يف ال (  )

     إبرعل    إم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

. كان محسن البرازي المست ار األول ل كري القوتلي في العهد السابق، ثم تعاون مم  الماعيم فعينمه رئيسماً للموزراء (  )

كتماب ،  جم    /  /  ملمف رقمم  ،(رقم قمدعم)    ، محفظة األر يف السري الجدعد الخارجية المصرعة،: راج 

     نوفمبر    محموإ رعا  السفير المصري في إم ق ب أن اتنقالباش السورعة وإور معروف الدواليبي فيها، 

ضمية المصمرعة تقرعمر المفو،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    بدم ق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، 

تقرعر إإارة ال ؤون العربيمة ،  ج    /  /  ملف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    بوزارة الخارجية ب أن تطوراش انقالب يورعا، 

التقرعمر السمري للمفوضمية ،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة جدعمدالخارجية المصرعة، األر يف السري ال (  )

     إبرعل    المصرعة ببيروش ب أن الحالة في يورعا، 

  ، ص    إبرعل    ،  ب الغ (  )

كتماب المفوضمية المصمرعة ،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    الخارجية بالقاهرة،  بدم ق إلى وكيل وزارة

  ، ص    أغسطس    ، زمانـ ب (  )

قصاصة من صحيفة ألف باء ،  ج    /  /  ملف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    السورعة، 

قصاصة من صحيفة النصمر ،  ج    /  /  ملف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    السورعة، 

   ،   ص ص ( ش. إار المعارف، القاهرة، إ) منكذاتيادكحكعمةكحسن ك بزع مفتح هللا ميخائيل صقال،  (  )

كتماب المفوضمية المصمرعة ،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    رة الخارجية بالقاهرة، بدم ق إلى وكيل وزا

  ، ص    ماعو،   ،  ارـ ألخ: راج  على يبيل المثال (  )

كتماب المفوضمية المصمرعة ،  جم    /  /  ملمف  ،    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

  ، ص     إبرعل    ،  ارـ ألخ (  )

قصاصمة ممن صمحيفة األعمام ،  ج    /  /  ملف  ،    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إبرعل    السورعة، 

     ماعو   ،   ، الهيئة النيابية التايعة، إور اتنعقاإ العاإي الخامس، المضبطة رقم مضابطكمجلسك بنع ب (  )

تقرعمر المفوضمية المصمرعة فمي ،   /  /  ملمف  ،    ، محفظمة رعة، األر يف السمري الجدعمدالخارجية المص (  )

     إبرعل    بغداإ ب أن اتتجاه الجدعد في يورعا وأثره على وزارة نوري السعيد، 

كتمماب مفوضممية المملكممة ،  جمم   /  /  ملممف  ،    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     ية في القاهرة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، أول ماعو األرإن

  ،  ، ص ص     عوليو   ، (المصرعة) بزمانك (  )
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يمتة أحمااب، همي حماب البعمل، وال معب، والموطني،  كان في يورعا آنذاك إضافة إلمى جماعمة اإلخموان المسملمين (  )

 ممل قمرار الحمل جميم  األحمااب بمما فيهما . راكيوالعربي ات تراكي، والجمهموري ات متراكي، والتعماوني ات مت

اإلخوان، وإن كان القرار قد أوقف ن اط األحمااب العلنمي فهنمه لمم عقمه عليهما، فظلمت تممارس ن ماطها يمراً بمين 
، الخارجيمة المصمرعة، األر ميف السمري الجدعمد: طالب الجامعمة، وان مغلت الحكوممة بمراقبمة همذا الن ماط، راجم 

مذكرة يفير مصر المفو  فمي يمورعا إلمى وكيمل وزارة الخارجيمة ،   /  /  ملف  ،(رقم قدعم)    محفظة 

     عناعر    بالقاهرة، 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     المفوضية المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية، أول عونيو 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة لخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممدا (  )

     عونيو   المفوضية المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية ب أن الحالة في يورعا، 

ة الخارجيمة إلمى كتماب وزار،  يمري جم   ملف رقم  ،(يورعا)  رقم ، محفظة الخارجية المصرعة، أر يف البلدان (  )

     المفوضية المصرعة بدم ق، أول أغسطس 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    المفوضية المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية ب أن اتنقالب الثاني، 

  ، ص    إبرعل    ، الغـ ب  (  )

  ، ص    أغسطس    ، زمـان ب (  )

،     ، تخرج في إار المعلمين، ثم التحق بالخدمة في الجيا التركي عام     ولد يامي الحناوي في حلب ينة  (  )

وانتسب لمدرية ايتانبول العسكرعة، ثم المدرية الحربية بدم ق، ورقي في يلم الجندعة وا ترك في حرب فلسطين، 
الخارجيمة المصمرعة، األر ميف السمري : زعيم مكافمأة لمه علمى ا متراكه فمي اتنقمالب األول، راجم ثم رقي إلى رتبة 

كتماب المفوضمية المصمرعة بدم مق إلمى وكيمل وزارة ،  ج    /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الجدعد

     أغسطس    الخارجية ب أن اتنقالب الثاني، 

(  )Memorandum  by the Secretary of State to the President , Washington, 19
th
 Sep. 1949,     

 Foreign Relations of USA, 1949. Vol. VI, p. 1635     

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    أن اتنقالب الثاني، المفوضية المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية ب 

    ، ص مرات دكتارعركم تواك ب و ب   عبد القدوس أبو صالح ومحمد الها مي،  (  )

(  )Paper Prepared in the Dep. Of State about the Political Union of Syria and Iraq,                

Washington, 25
th
 Apr. 1950, Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p. 1208     

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    المفوضية المصرعة بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية ب أن حواإث يورعا، 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    المفوضية المصرعة في إم ق ب أن اتنقالب الثاني، 

  ، ص    أغسطس    ،  ب الغ (  )

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد(  )

   ، والمبال،،     أغسمطس    ر خارجيمة مصمر ب مأن اتنقمالب الثماني، المفوضية المصرعة في إم ق إلمى وزعم

  ، ص    أغسطس 

  ، ص    أغسطس    ،  بزمان (  )

  ، ص    أغسطس    ،  ب الغ (  )

  ، ص    أغسطس    ، و    أغسطس    ،  ب الغ (  )

  بمال، رقمم ،  جم    /  /   ملف رقمم ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     أغسطس    صاإر من القياإة العامة للجيا السوري، 

عامماً، كمان أحمد المحمافظين فمي العهمد    ها م األتايي زعيم عائلة األتايي بحلب، بلغ ممن العممر وقمت اتنقمالب  (  )

     ه للعمراق، انتخمب عمام التركي، عندما تولى الملك فيصل عرش يورعا اختاره رئيساً للموزراء، وهمذا يمر ميلم

، الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد: رئيساً لسورعا ثم ايتقال تختالفه م  المندوب السامي الفرنسي، راج 
كتاب المفوضية المصرعة فمي إم مق ب مأن اتنقمالب الثماني، ،  ج    /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    محفظة 

     أغسطس    

كتاب محمموإ ،  ج    /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة مصرعة، األر يف السري الجدعدالخارجية ال (  )

     نوفمبر    رعا  السفير المصري في إم ق ب أن اتنقالباش السورعة وإور الدواليبي فيها، 

  ، ص    أغسطس    ،  ألهت م  (  )

  ، ص    أغسطس    ،  بزمان  (  )
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(  )Memorandum  of Secretary of State to the President , Washington, 19
th
 Sep. 1949,          

Foreign Relations of USA, 1949. Vol. VI, p. 1635     

(  )Paper Prepared in the Dep. Of State about the Political Union of Syria and Iraq,                

Washington, 25
th
 Apr. 1950, Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p. 1208     

 

     أغسطس    و   ،  ألهت م، و    يبتمبر    ،  ألخ ارو،     أغسطس    ،  بزمان (  )

تقرعممر ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    نقالب السوري الثاني، المفوضية المصرعة ببغداإ ب أن ات

  ، ص     أغسطس    ،  ألخ ار  (  )

  ، ص    أغسطس    ،     ، عدإ  ب الغ  (  )

      أغسطس، ص   ،  ألهت م  (  )

  ، ص    أغسطس    ،  بزمان  (  )

  ، ص     يبتمبر   ،  بمصتي  (  )

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     أغسطس    المفوضية المصرعة ببيروش إلى وكيل وزارة الخارجية، 

  ، ص    أغسطس    ، و    أغسطس    ،  بزمان  (  )

(  )Paper Prepared in the Dep. Of State about the Political Union of Syria and Iraq,                

Washington, 25
th
 Apr. 1950, Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  pp.1208- 1210     

 

(  )Memorandum  of Secretary of State to the President , Washington, 19
th
 Sep. 1949,          

Foreign Relations of USA, 1949. Vol. VI, pp. 1635, 1636     

  ، ص     يبتمبر   ،  بمصتي  (  )

برقية الملك عبد ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     أكتوبر    /     لو الحجة    العاعا إلى الملك فاروق، 

 في المضبطةغرعب أن عطلق إيماعيل صدقي لفظة أجنبية على بلدان عربية، اللهم إت إن كان خطأ مطبعي  (  )

     ، ص     ، أول نوفمبر   ، الجلسة   ، إور اتنعقاإ العاإي مضابطكمجلسك بش عخ (  )

  ، ص    نوفمبر    ،  ب الغ  (  )

ص (     مكتية العبيكان، الرعا ، ) مرات دكتارعركم تواك ب و ب   عبد القدوس أبو صالح ومحمد الها مي،  (  )

    

  ، ص    إعسمبر    ،  ب الغ  (  )

كتاب محمموإ ،  ج    /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

      رعا  يفير مصر في إم ق ب أن اتنقالباش السورعة وإور معروف الدواليبي فيها، نوفمبر 

ص (     مكتية العبيكان، الرعا ، )   مرات دكتارعركم تواك ب و ب عبد القدوس أبو صالح ومحمد الها مي،  (  )

    ،    ص 

كتاب المفوضية ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     إعسمبر    المصرعة في بغداإ إلى وزارة الخارجية في القاهرة ب أن وق  أنباء يورعا في العراق، 

(  )Secretary of State to the Legation in Syria , Washington, 7
th
 Jan. 1950, Foreign                

Relations of USA, 1950. Vol. V,  p.1201     

(  )The Minster in Syria (Kelley) to the  Secretary of State, Damascus, 9
th
 Jan. 1950,             

Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p.1202     

  ، ص    إعسمبر    ،  ب الغ (  )

تقرعممر ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (  )

     يبتمبر    المفوضية المصرعة بدم ق إلى وزارة الخارجية في القاهرة، 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة دعممدالخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الج (  )

     أكتوبر    المفوضية المصرعة ببيروش إلى وكيل وزارة الخارجية، يري ب أن اغتيال اللواء الحناوي، 

كتاب المفوضية ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (  )

     عناعر    ي بدم ق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، المصر

(  )The Minster in Syria (Kelley) to the  Secretary of State, Damascus, 10
th
 Jan. 1950,           

  Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p.1203     

(   )The Minster in Syria (Kelley) to the  Secretary of State, Damascus, 24
th
 Feb. 1950,        

     Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  p.1205     
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كتمماب ،  جمم   /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     إعسمبر    المفوضية المصرعة بجدة إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتمماب ،  جمم   /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     عناعر    المفوضية المصرعة بجدة إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     فبراعر  مفوضية المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، ال

قصاصمة ممن ،  ج   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر   جرعدة السجل العراقية، 

كتمماب ،  جمم   /  /  ملممف رقممم  ،(م قممدعمرقمم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     مارس    المفوضية المصرعة في بيروش إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

تقرعممر المفوضممية ،  / /    ، ملممف(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     فبراعر    المصرعة بدم ق، 

كتاب المفوضية ،  ج    /  /   ، ملف(رقم قدعم)     ، محفظة ر يف السري الجدعدالخارجية المصرعة، األ (   )

     أغسطس   المصرعة في إم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، ب أن اغتيال قائد يالح الطيران 

ب المفوضية كتا،  ج    /  /   ، ملف(رقم قدعم)     ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     يبتمبر    المصرعة في إم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

تقرعممر ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     يبتمبر    المفوضية المصرعة في بغداإ إلى وزارة الخارجية في القاهرة،

تقرعممر ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة مصممرعة، األر مميف السممري الجدعممدالخارجيممة ال (   )

     يبتمبر    المفوضية المصرعة في بغداإ إلى وزارة الخارجية في القاهرة ب أن الم روع الفيدرالي، 

صمورة كتماب ممن  ،ج    /  /   ، ملف(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     يبتمبر    مجهول من قبرص إلى عبد الرحمن عاام أمين عام جامعة الدول العربية، 

 المصدر نفسه  (   )

كتمماب ،  جمم   /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     عناعر    المفوضية المصرعة في يورعا، 

ممن أحممد ، جم    /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة المصرعة، األر ميف السمري الجدعمدالخارجية  (   )

     عناعر    رضوان القائم بأعمال المفو  المصري في إم ق بالنيابة إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

ملخمص مما ، جم    /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     ن رته الصحافة السورعة ب أن محاولة اغتيال ال ي كلي، عناعر 

ممن وكيمل ، جم    /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السمري الجدعمد (   )

     إبرعل    وزارة الخارجية بالقاهرة إلى وزعر مصر المفو  بدم ق، يري في 

كتمماب ،  جمم   /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة ارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممدالخ (   )

     عناعر    المفوضية في يورعا، 

كتمماب ،  جمم    /  /  ملممف رقممم  ،(رقممم قممدعم)    ، محفظممة الخارجيممة المصممرعة، األر مميف السممري الجدعممد (   )

     إبرعل    جية بالقاهرة، المفوضية المصرعة في إم ق إلى وكيل وزارة الخار

كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     إعسمبر    المصرعة في إم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتاب يفير مصر ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر    المفو  بسورعا إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

وزعر خارجية اإلكواإور آنذاك صاحب الفكرة فمي مواجهمة انقالبماش أمرعكما  Tobarعنسب هذا المذهب إلى توبار  (   )

نقالباش والثوراش العسكرعة في تلك البلدان، وكانت الالتينية التي بلغت حد اإلزعاج، وعهدف المبدأ إلى الحد من ات

بلدان أمرعكا الالتينية قد عانت كثيراً من اتنقالباش، فال تكاإ حكومة تستقر في إيت الحكم قليال حتى تطرإ وتحمل 

 محلها حكومة أخرى، فتبنت إول أمرعكا الالتينية رأي توبار بأت تعترف فيما بينها بمأي حكوممة جدعمدة عمن طرعمق
اتنقالب السيايي أو العسكري ضد الحكومة ال رعية إت إلا أظهر ال عب فمي انتخابماش حمرة رضماه عمن الوضم  

،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعمد: الجدعد، راج 

 .السورعة الجدعدةمذكرة إإارة الرأي لوزارتي الخارجية والعدل ب أن اتعتراف بالحكومة 

ممذكرة إإارة ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجيمة المصمرعة، األر ميف السمري الجدعمد (   )

 .الرأي لوزارتي الخارجية والعدل ب أن اتعتراف بالحكومة السورعة الجدعدة

كتماب المفوضمية ،   /  /   ملف رقم ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر    المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 
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كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر    المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة جية المصرعة، األر يف السري الجدعدالخار (   )

     عناعر    المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

(   ) Noam Chomsky, World Orders Old and New, p. 200                                                                   

(   )The Minster in Syria (Connon) to the  Secretary of State, Damascus, 1
st
  Nov. 1950,       

      Foreign Relations of USA, 1950. Vol. V,  pp.1215- 1217     

وزعمر مصمر  من،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

محممد معمروف المدواليبي رئميس . المفو  بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، صورة المرفق ممن بيمان إ

     فبراعر   الوزارة المعتقل إلى المفوضية المصرعة بدم ق، 

مفوضمية تقرعر ال،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر    المصرعة بدم ق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، 

ممذكرة إإارة ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجيمة المصمرعة، األر ميف السمري الجدعمد (   )

     عونيو   ال ئون العربية بوزارة الخارجية، ب أن يياية مصر تجاه يورعا، 

ممذكرة اإلإارة ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة ر يف السري الجدعدالخارجية المصرعة، األ (   )

     عناعر    العربية بوزارة الخارجية المصرعة إلى إإارة الصحافة بالوزارة لاتها، 

كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عناعر    رعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، المص

   ، ص    فبراعر    ،  ألهت م (   )

مذكرة المفوضية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     فبراعر    المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

مذكرة المفوضية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     فبراعر    المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

ممذكرة الموزعر ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     مارس    المفو  المصري بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     إبرعل   المصرعة بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتماب وزعممر ،   /  /  ملممف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظممة السمري الجدعمدالخارجيمة المصمرعة، األر مميف  (   )

     إبرعل    مصر المفو  بدم ق إلى وكيل وزارة الخارجية بالقاهرة، 

كتمماب وكيممل ،   /  /  ملممف رقمم  ،(رقممم قمدعم)    ، محفظممة الخارجيمة المصممرعة، األر ميف السممري الجدعمد (   )

     مارس    إلى وكيل وزارة الخارجية، وزارة الداخلية ل ئون األمن العام 

خطماب زوجمة ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

  معروف الدواليبي عن طرعق وزعر مصر في إم ق إلى اللواء محمد نجيمب رئميس مجلمس الموزراء المصمري، 

     إبرعل 

ممذكرة وزعمر ،   /  /  ملمف رقمم  ،(رقمم قمدعم)    ، محفظمة ألر ميف السمري الجدعمدالخارجية المصرعة، ا (   )

     إبرعل   مصر المفو  في يورعا إلى وكيل وزارة الخارجية، 

كتماب المفوضمية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     إبرعل    ارة الخارجية بالقاهرة، المصرعة في يورعا إلى وكيل وز

قصاصة صحيفة ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     إبرعل   في ( السورعة)العصر الجدعد 

مذكرة المفوضية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عونيو   المصرعة بدم ق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، 

مذكرة المفوضية ،   /  /  ملف رقم  ،(رقم قدعم)    ، محفظة الخارجية المصرعة، األر يف السري الجدعد (   )

     عونيو   المصرعة بدم ق إلى وزارة الخارجية بالقاهرة، 


