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 احلرب الباردة وسياست االحالف 
 "حلف بغداد منودجا  "

 
 دمحم دمحم خمفد.

 األكاديطية الميبية
                                                                                                   

ت قاسية وما تبعيا مغ عقػبا الحخب العالسية األوليعمي أثخ ىديسة السانيا في      
جيج القػة العدكخية حت، االلسانية ذقميز مشاشق الشفػ ت، مشيا دفع تعػيزات كبيخة

وتع ذلظ مغ ، يضعف جير أوروبأجير السانيا   أصبح آف ذاؾبحيث  لسانيةألا
والتي كانت مغ ، 8181يػنيػ  81ساؼ في فخ ذالؿ السانيا وتػقيعيا معاىجة خالؿ ا

عمي يج ىتمخ، وسانجه احخار السانيا  الحخب العالسية الثانيةأىع اسباب انجالع 
 في الػصػؿ الي الدمصة في أوائل ثالثيشيات القخف الساضي وتسكغ في اقل مغ عقجب

 ادقدولة أوروبية. و  ةوعدكخيا مغ أي والتي اصبحت اقػؼ اقتراديا السانيا بشاءتكػيغ و 
 االذالؿ بشفذو ع الفخنديػف وثيقة اليديسة وقو خب الثانية وانترخ عمي فخندا حال ىتمخ

(. إال أف استخاتيجية 8191يػنيػ  81) .ؼ الدشػاتتالخالتاريخ مع ا خب وبشفذحال
معاىجة عجـ االعتجاء فشقس ، العدكخية اصابيا الغخور وعجـ تقجيخ السػقف (ىتمخ)

مت سشة خ مػازيغ القػؼ في غيخ صالح السانيا وانيد ألمخ الحؼ غي  ا، مع الخوس
وفيو تخمت امخيكا عغ  ؛وؿوروبا ىػ الدبب األخيكي ألم. وكاف الجعع األ8191

 ألوروبا .حامية وقائجة  اصبحت ثحيسياسة العدلة 
لعالع ما بعج الحخب مع الدعيع وضع سياسة  (روزفمت)ؿ رئيذ أمخيكا حاو      

فتػلي تخوماف رئاسة امخيكا واصبح ، ولع يدعف تإال أف السػ ، تي ستاليغدػفييلا
عادة بشاء اوروبا )مذخوع وروبا مغ خالؿ الجعع االقترادؼ إلمخغسا عمي قيادة ا
 االمخيكاف السميارات مغ الجوالرات.خديشة مارشاؿ( الحؼ كمف 
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ومغ ىشا ديسيا بيغ الدػفييت واالمخيكاف مغ أولي نتائج الحخب أف السانيا تع تق     
وقج تدامغ صعػد امخيكا مع بجاية الدقػط البخيصاني  بجأ ما عخؼ بالحخب الباردة.

فبجأت اشخاؼ االمبخاشػرية البخيصانية ، فخاغا سياسيا وعدكخيا واقتراديا احجثوالحؼ 
ل ػليػناف وتجخحخب ا، 8191( اني )اليشجػػػػدرة التاج البخيصفقجت  فقج خندالفي اال
 8191اندحابيا مغ قشاة الدػيذ والغاء معاىجة  8191 فقجاف فمدصيغ لمييػد، الجوؿ

 !؟. 8118مع مرخ 
الفخاغ والحج مغ التسجد الدػفييتي  ومشعو مغ  لءت امخيكا مدافي ىحا الدياؽ  ار      

 الػصػؿ الي البحخ الستػسط والذخؽ األوسط حيث مشابع الشفط والسسخات
خب الباردة كحلظ محاولة مشعو في شخؽ آسيا. وقج اصبح صخاع الح، االستخاتيجية

ع السخعب دحيث تأكج الخ ، (8191ة الشػوية )نتاج القشبمإبعج اف قاـ الصخفاف بخصيخا 
 الصخفيغ.لكال 

عمي كل شخؼ اف يعخؼ ويجرس  ما  خالؿ فتخة الحخب الباردة اصبح لدابيحا و 
خخ وبجوف رصاص !؟ بسعشي )تخؾ الكالب الشابحة آلاشساع وسياسة وقػة الصخؼ ا

حيث بجأت  بخليغ بجأت ترل إلي اماكغ أبعج  مدتمكية(. فحخارة الحخب الباردة في
ومغ أجل حساية الذخؽ  فيتشاـ والذخؽ األوسط.، معارؾ كػريا، ساحات السعخكة تتدع

ػاجية السج تأكج ليع بأف دولة اسخائيل سػؼ لغ تكػف قادرة عمي م مااألوسط بعج
وليحا كاف التحػؿ ، ة ألمخيكاوكحلظ لغ تدتصيع تحقيق االشساع االستخاتيجي، ثػرؼ ال

 فديع بخمق إدارة تكػف ىي البجيل عغ االستعسار القجيع .العخب والسدمسيغ أن نحػ
  حمف بغداد:

قامت بخيصانيا بتأسيذ مشطسة الجفاع عغ الذخؽ  ـ8119خالؿ أغدصذ       
يػليػ  تي جشػبا بعج انجالع ثػرةيلسقاومة التسجد الدػفي تكتلبسعشي ايجاد ، األوسط
ادت بخيصانيا مقاومة اؼ حخكة وكحلظ ق، الشاصخية واعالف تػجييا التحخرؼ  8111

وقج ، ايجاد بجائل عغ السعاىجات واالتفاقيات السذبػىة يعشيو ، تحخيخية عخبية
، ـ8111ست بخيصانيا تع انز، لسشطسةعخاؽ بتأسيذ ىحه ااستصاعت اف تقشع تخكيا وال
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ة في السشطػمة البخيصانية. امخيكا خاف في نفذ الدشة أؼ الجوؿ الدائخ تيا باكدتاف وايمت
 ال انيا مغ اقػؼ الجاعسيغ لو.زػا في الحمف إلع تكغ ع

التجخل  ـبأف يمتـد أعزاء الحمف بعج زتش، (9وفقا لسيثاؽ الحمف فإف السادة )و     
تقـػ اف بذخط وإف حق االندحاب مكفػؿ ألؼ دولة  ،في الذؤوف الجاخمية ألؼ دولة

وكانت مجة السعاىجة خسذ سشػات قابمة لمتججيج لسجة ، قبل ذلظ بدتة اشيخ بالصمب
 مساثمة.
أهطها عاممين ، استظد الحمف عمي عدة عوامل كانت حاضرة في الوطن العربي     

 اثظين هطا:
وقج ارتبط كيانيا ، حاكسة نربتيا بخيصانيا تحت عشػاف اعالف االستقالؿأسخ أ/ 

، ، الدعػديةردفاأل، ليبيا، مثل العخاؽ، مسمكة بكياف دولة بخيصانيا وتحت مدسي
 آخخه . ىلإمرخ 

خب ومدتعجة لمتعاوف مغ أجل ليا ارتباط مع الغ، ت تػجو محافعوجػد احداب ذا
كحلظ  ،ارتباط تاريخي قجيع مع بخيصانيا وفخنداوىي عشاصخ ليا  الػصػؿ لمدمصة.

، جج شعبيليا تػا ي كافالجيشية التدب بعزا مغ الجساعات استصاع الحمف اف يك
 .(8)التحخرؼ  لكشيا لع تدتػعب التػجو

بشاء ىحا  ىلإالػصػؿ  استصاعت بخيصانيا  كيفىشا الحؼ يصخح نفدو الدؤاؿ      
 الحمف في وقت قريخ!؟ 

ؽ وباكدتاف اف تتخح االجخاءات استصاعت مغ خالؿ عسالئيا فى تخكيا العخا
 :اآلتية

 عقج حمف عدكخؼ مػاليا   ةاتفاقي وقعت الباكدتاف وتخكيا ،ـ8119فبخايخ  81ي فف -
لمغخب دوف االعالف عشو، وفي اليـػ التالي اعمشت  كل مغ الباكدتاف وتخكيا انيسا 

، وبيحا (1)جل االنزساـ لمحمفأع العخاؽ مغ معمى استعجاد لفتح باب السفاوضات 
زار الباكدتاف وفج تخكي بخئاسة عجناف مشجريذ والتقى نطيخه  ـ8119فبخايخ  19ففي 

الباكدتاني، ونتج عغ ذلظ االجتساع صجور بياف بأف الجولتاف اعمشتا االتفاؽ عمى 
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فقج استغل  ةوبالسشاسب ،(9)والجفاع ةدراسو مذخوع وسائل التعاوف في مجاالت الدياس
والعسل  السؤامخةعبج الشاصخ وجػد االميخ عبج االلو العخاقي في مرخ وابمغيع بحجع 

العخب االولى، واف  ةعغ قزي ةواقترادي ةبذخي ةعمى فرل العخاؽ وما لجيو مغ قػ 
اف "مغ الزخورؼ لشا جسيعا اف نشتبو ،و  :ىحا الحمف سيكػف داعسا إلسخائيل وقاؿ

 وال نكتفي بالتػجو عسيانا  ، مششا القػمي ومرالحشاأشا في الجفاع عغ تكػف لشا خصص
استغل عبج الشاصخ اداء فخيزو الحج  8119وفي اغدصذ  (9)خخيغ"آلالى خصط ا

عغ حمف بغجاد أجاب ابغ واجتسع مع السمظ ابغ سعػد واالميخ فيرل، وعشجما سأليع 
لى إكميا قصيعا  ةساقػا السشصقذا إال إف الجساعو في بغجاد لغ تقخ ليع عيغ اسعػد "

 . (1)مخاعي االستعسار"

 ـ8119سبتسبخ  1نو في أال إ، الدعػديةوىكحا تأكج ناصخ بعجـ انزساـ      
 ةالميبية وقع اتفاقي السسمكةعبج الشاصخ بأف مرصفى بغ حميع رئيذ وزراء  فػجيء

وفي  ةدفاع مذتخؾ مع امخيكا تع بسػجبو استسخار التػاجج االمخيكي في قاعجه السالح
دفاع مذتخؾ مع تخكيا بسعشى تع ربط ليبيا  ةنفذ اليـػ وقع بغ حميع اتفاقي

 . واصبحت مرخ محاصخة مغ الغخب والذساؿ والذساؿ الذخقي!؟.(1)بالشاتػ!؟

ئاسة عجناف مشجريذ حيث عقجا زار العخاؽ وفج تخكي بخ ، ـ8111يشايخ  11وفي  -
وتع االعالف عغ عقج اتفاؽ ، نػرؼ الدعيج بخئاسة احسج باباؾاجتساع مع حكػمة 

 أىع ما نز عميو: كاف حيث 
مباحثات بيغ الصخفيغ حػؿ ايجاد تعاوف بتأميغ استقخار مشصقة الذخؽ دارت أ/ 

 تحقيق تػسيع التعاوف السحكػر قخيبا . إلىوقخرت الجولتاف عقج اتفاؽ يخمي ، األوسط

سيحتػؼ االتفاؽ عمي التعيج بالتعاوف لرج أؼ اعتجاء قج يقع عمييا مغ الجاخل ب/ 
 أو خارج السشصقة .

مغ الزخورؼ والسفيج أف تشزع إلي ىحا االتفاؽ دوؿ غيخىسا تؤمغ بيحه االىجاؼ ج/ 
 .(1)وتعسل ليا بحكع مػقعيا الجغخافي
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تع تػقيع حمف بغجاد بيغ تخكيا والعخاؽ وانزست اليو  ـ8111فبخايخ  19في و       
ليو مسثمػف إف السجمذ الجائع لمحمف في بغجاد وانزع وتكػ  ، باكدتاف وايخاف وبخيصانيا

 عغ الػاليات الستحجة برفة مخاقبيغ .
، الػحجة إلىما ييسشا مغ حمف بغجاد ىػ تأثيخه السباشخ عمي دفع مرخ وسػريا      

 ميا التقارب فيسا بيشيسا لسجابية الحمف وانراره في السشصقة .وقب
وىػ  ءوا مغ االقتخاح الحؼ قجـ الييع أشاع الغخب بأف الدعساء السرخييغ قج استا     

، أنيع سيمعبػف دورا ثانػيا وفق تػجييات تخكيا في السشصقو الجفاعية الغخبية السقتخحة
االشتخاؾ في السشصقة لػ أعصي ليع الجور األوؿ بجال وادعي بأنيع كانػا خميقيغ بقبػؿ 

! إف مثل ىحا الخأؼ يزخب عخض الحائط بالعجاء السدتحكع في مغ تخكيا أو العخاؽ ؟
 . (1)العالع العخبي نحػ أؼ حمف مع الغخب

إلعالف  ا  وبشاء، (1)واستسخار لسػقف مرخ مغ مشطسة الجفاع عغ الذخؽ األوسط     
ييا صخيحا بالشدبة لألحالؼ عمي اختالؼ مرادرىا فإنيا لع رأ الحكػمة السرخية

وانسا خصت خصػتيا في تحقيق ، تقف عشج حج السعارضة بالشدبة لقزية بغجاد
وىػ أف الجفاع عغ ىحه السشصقة ، الدياسة التي خصتيا وأعمشتيا بالشدبة لمبالد العخبية

 . (81)انسا ىػ واجب الجوؿ العخبية وحجىا
فيشاؾ محكخة مغ الدفيخ ، ومػقف الحمف مغ سػريا ػريا مغ الحمفأما مػقف س     

، إلي الحكػمة الدػرية 8111كانت قج قجمت في شيخ سبتسبخ ، األمخيكي في دمذق
ومغ ، تزسشت رأؼ الحكػمة األمخيكية في الحمف وما تدتصيعو بعس الجوؿ العخبية

 ضسشيا سػريا .
 كرة التالي:ونص الطذ

كخصػة انذائية ، األمخيكية رحبت عمشا باالتفاؽ العخاقي التخكياف وزارة الخارجية أ/ 
 يسكغ اف تزع بعس البمجاف العخبية و الباكدتاف وإيخاف .، لسشصقة دفاع حكيكية

تخؼ حكػمة ، التخكي –بعج تصػر ىحه السشطسة عمي غخار االتفاؽ العخاقيب/ 
، الػاقعة )خمف السشطسة(الػاليات الستحجة مقجما احتساال ألف تدتصيع الجوؿ العخبية 
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في ىحه الطخوؼ اذا و . بجور مفيج في السشصقة الجفاعيةالكياـ ، أؼ وراء الخط الذسالي
ىحه السشطسة  إلىأف تشزع الجوؿ العخبية الػاقعة خمف السشطسة  ػحجأرادت إ
 فإف الػاليات الستحجة مدتعجة لمشطخ في تقػية دفاع تمظ الجوؿ العخبية . ، الجفاعية

أمخ ضخورؼ ، السخائيميةا–التختيبات الجفاعية وكحلظ تحديغ العالقات العخبية نسػج/ 
قة الذخؽ سة الفعالة مغ قبل الػاليات الستحجة االمخيكية في الجفاع عغ مشصلمسداى

وإف الػاليات الستحجة ال تدتصيع أف تبجد مػاردىا عمي قػػ غيخ متجاندة ، األوسط
 .(88)مح بيغ العخب وإسخائيلفي التدداخل السشصقة وال عمي سباؽ 

سالح ال يقجـ أؼ  مغ ىحه السحكخة يتزح ارتباط حمف بغجاد بأمخيغ: أوليسا
وثانييسا اف السداعجة األمخيكية لمجوؿ ، لعخبية إال اذا انزست الي الحمفلمجوؿ ا

 إف أساس الرمح مع اسخائيل. بسعشي آخخ ىال عمإالعخبية ال يسكغ أف تكػف 
بصخيق غيخ كانت واف السداعجة االقترادية والسالية تداوؼ الرمح مع اسخائيل 

 أو بتحديغ العالقات معيا عمي أبدط الفخوض.، مباشخ
خؽ مغ أىع أىجاؼ الحمف غيخ السباشخة تصػيق سػريا وعدؿ مرخ عغ الذ

)وكاف حمف بغجاد الحؼ  ،زي عمي الحياد العخبيالعخبي . وبتحقيق ىحا اليجؼ يق
وجعميا  ميا عخبيا  سق بو ادخاؿ دولة عخبية في الحمف ىي العخاؽ حيث تحقق شتحق

ىػ األسمػب الحؼ اضصخ ، االستعسار عغ مرالحو ونفػذهعغ مجفاع لنقصة ارتكاز 
و مشح البجاية دوال عخبية بو بعج أف فذل في أف يدج في أحالف يأخحاالستعسار أف 

 أخخؼ كسرخ وسػريا برفة خاصة .
عغ شخيق ضع دوؿ أخخؼ لو ، وسار االستعسار في محاوالتة لتػسيع الحمف     

وبحلظ يقزى عمي  لتصػيق سػريا فتعدؿ عغ مرخ ، افأمال أف يتبعيا لبش، كاألردف
 .(81)تجاه تبشاه عجد مغ الجوؿ العخبيةكإ الحياد اإليجابي

السمكيات  لقج كاف شعب سػريا في تمظ الحكبة مغ الدماف مصػقا بأحدمة     
ل بسؤسدات في بعس اجدائو مغ الجاخ كاف محاشا  الستعاونة مع الغخب. كسا 

مغ تأخخ وضعف اقترادؼ ، البػرجػازية واليسيشية التي كانت تدتثسخ جسيع مرالحو
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وتعجد جبياتو بيل أف تفتت وحجة الشزاؿ الذعبي وعربيات شائفية وإقميسية في س
سمت دوؿ االستعسار جيجىا أف تجخل سػريا وعمي ذلظ فقج ع، الستعارضةالجاخمية 

وكاف القػؿ الحؼ يتخدد في تمظ اآلونة ، لحمف بغجاد ىادفة مغ ذلظ إلي عدؿ مرخ
ب أقصار عخبية حفال بج لو أف يجلشاصخ( ) اذا كاف لمحمف أف يربح مشافدا" يقػؿ : 

ما اف تع وجػد ىحا الحمف حتي بجأ التشافذ بيغ الحمف ومرخ عمي وبالفعل ، "أخخؼ 
 .كل مشيسا  ومقاصجمع اختالؼ  –جخ سػريا واألردف 

ولع يجرؾ الغخب ، ولقج كانت ىحه السخحمة مخيخة مغ الشداع بيغ األقصار العخبية
في فيػ ، كثيخة غ وكاف العخاؽ في ىحا الشداع متعخضا لسداو ، أىسية ىحا الشداع حيشحاؾ

اتفاقو مع بخيصانيا وتخكيا يكػف قج اتفق مع االستعسار الحؼ احتل الػشغ العخبي 
شسل العخب في وحجة بيغ العخاؽ  لع   إلى ىوكاف ىشاؾ بعس مغ سع ،أربعة قخوف 

ولكغ ىؤالء أنفديع رأوا في الحمف عكبة كأداء فاضصخوا أف يياجسػا  ،واألردف وسػريا
فيي تستاز بخوح ، السشاورات ذؼ أىسية خاصةوكاف مريخ سػريا في ىحه  ،الحمف

وبالشتيجة  ،مع أف الحكػمات الدػرية الستعاقبة لع تكغ مدتقخة، عخبية قػمية شجيجة
خدخ حمفاء بغجاد معخكة سػريا مع أف تخكيا والعخاؽ حاولتا مخات عجيجة الكياـ 

عخكة وشالسا أف بغجاد ىي التي خدخت م ،بتيجيجات عدكخية عمي الحجود الدػرية
ف مرخ نجحت في أف تجتحب سػريا أ، وبالفعل ،ف القاىخة تكػف الخابحةإف، سػريا

 فتخة بديصة مغ الدماف. إلىجانبيا وكحلظ الحاؿ مع األردف ولػ  إلى
ليذ مغ نافمة القػؿ أف حمف بغجاد كاف عامال ججيجا ومخبكا لالستعسار 

 انبثق في أولو مغ فكخة اريخ متسيدمف توكاف لمح ،نو في السشصقو العخبيةوألعػا
 ،وسبب مػتو ،مات وليجاداالس عشجما أدرؾ اف مذخوع الجفاع عغ الذخؽ االوسط 

وعجـ قبػلو ىػا أف ىحا السذخوع حاوؿ جسع أقصار الذخؽ األوسط في اتحاد مشفخد 
لع  فإنيا، ولسا كانت بعس ىحه األقصار بعيجة عغ التيجيج الخوسي ،مػجو ضج روسيا

 .(89)ال لحلظاوكانت مرخ مث، تذعخ بالخصخ الحؼ تػاجيو
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ولع يسس وقت شػيل حتي اصبحت بخيصانيا تتحجث عغ حمف بغجاد وكأف 
حا ماجعل المػرد . وىحجخ الداوية الدياسية في سياستيا الججيجة في الذخؽ األوسط 

، شطيع رائعيتحجث عغ الحمف بأنو ت، رئيذ الجائخة الخارجية البخيصانية، نغ(ستخا)
والسعاىجة في حج ذاتيا تػكيج عمي عـد الجوؿ الغخبية االحتفاظ بسخاكدىا في الذخؽ 

. وفي نفذ الػقت ىحا ماجعل عـد روسيا يذتج لمقزاء عمي ىحه (89)األوسط
. ولحلظ يرح لشا أف نقػؿ أف حمف بغجاد قج عجل في تقجـ روسيا في (81)السخاكد

خ ألف الحمف اغزب الخأؼ ثوتذجعت أكوقج ازدادت قجرتيا ، مجاالت الذخؽ األوسط
خبيع ية الستخجاـ االقصار العخبية في حوألف العخب رأوا فيو محاولة غخب، العاـ العخبي
سة الخارجية وثاني نتيجة لطيػر حمف بغجاد ىي التقاء مباشخ بيغ الديا، ضج الخوس

انية. ثوسػريا مغ جية والدياسة الخارجية في كل مغ مرخ ة مغ جية الدػفييتي
ومرخ وسػريا أعمشتا أف ، فاالتحاد الدػفييتي يياجع االحالؼ الغخبية ايشسا كانت

ورفزتا الحمف وبجأتا باليجـػ ، الجفاع عغ السشصقة مغ اختراص شعػب السشصقة
ولع تقترخ ردت الفعل العخبية العجائية عمي  ،عميو مغ القاىخة ودمذق بذجة متدايجة

 معطع الذعػب العخبية.  إلىتعجتيسا  مرخ وسػريا بل
ولقج كاف حمف بغجاد عبارة عغ تعػيس لبخيصانيا حيث تيجد نفػذىا في العخاؽ 

والتي كانت عسمية داخمة في اشار ، العخاقية –بعج انتياء معاىجة التحالف البخيصانية 
عبارة عغ تعػيس ، في ىجؼ مغ اىجافو، فالحمف، متعجد الجػانب . وفي نفذ الػقت
والتي تشدحب بسػجبيا القػات بيغ مرخ وبخيصانيا عغ اتفاقية الجالء التي وقعت 

 . (81)البخيصانية مغ قشاة الدػيذ
ولكغ بخيصانيا متذػقيغ لتججيج روابصيع مع  اكانػ وبالشدبة لمحكاـ العخاقييغ فمقج 

ويػاجيػف ية االنعداؿ داخل الجامعة العخبيػاجيػف صػرة  ركانػ في نفذ الػقت 
ىحه العجاوة التي أرادو  ،عجاوة الخأؼ العاـ العخبي وعجاوة مرخ وسػريا بذكل خاص

 أف يبتعجوا عشيا بعج أف استصاعت مرخ بثػرتيا أف تدتقصب الخأؼ العاـ العخبي. 
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أما ردود الفعل الفػرية التي قامت في سػريا ضج حمف بغجاد فيي اعصاء قػة 
ىحه السذاعخ العجائية التي ، ي ىي ضج األسخة الياشسيةدافعو لمحياد ولمسذاعخ الت

ووججت جحورىا في فذل ، بجأت في الحخب العالسية األولي أثشاء الثػرة العخبية
حمف بغجاد  إلىسػريا ومحاوالت جخ  ،الذخيف حديغ في قيادة الثػرة وانحخافو بيا

مشصقة الذخؽ تختبت عمييا العجيج مغ اآلثار في ، ىي محاوالت متعجدة السطاىخ
ولقج أضيخ حمف بغجاد عجد بخيصانيا الػاضح عغ مػاجية  ،االوسط وفي العالع

ىحا العجد الحؼ دفع بخيصانيا أيزا الي أف تتمقف فكخة ، تراعج حخكة التحخر القػمي
حمف بغجاد وتكيع مع االمبخيالية األمخيكية حمفا يزع دوال واقعة تحت الشفػذ 

اف حمف بغجاد ىػ شػؽ  (ايجف) نػرؼ الدعيج . وتعميق لييا عخاؽإمزافا ، األمخيكي
ع صػتشا )اف انزسامشا الي الحمف قج عدز نفػذنا ورف ،الشجاة لمسرالح االستعسارية

وأخج نفػذ حمف بغجاد يثبت قجرتو عمي تثبيت الػضع وسط ألفي مشصقة الذخؽ ا
 .(81)واستقخاره(

بحمف بغجاد ارتبصت رسسيا مشا اف العخاؽ ىػ الجولة العخبية الػحيجة التي ق
 –مشيا االستعسار االنجمػ  اتخحذ الػقت ي نففو  ،حت ركشا أساسيا مغ أركانووأصب

 األخخػ أمخيكي نقصة استشاد وانصالؽ في أعساؿ الزغط السػجية ضج الجوؿ العخبية 
وكانت مرخ وسػريا مخكديغ أساسييغ في  ،بذكل عاـ وضج سػريا بذكل خاص

واستصاعت  ،حمف ومذاريعوالاليجـػ السعاكذ الحؼ ششتو قػػ التحخر العخبي ضج 
أف تسشع ارتباط الجوؿ العخبية ، صسػد القاىخة ودمذقزل بفحخكة التحخر العخبي 

كاـ العخب مغ العصف واف لع تدتصع مشع بعس الح، غجادمف برسسيا بح األخخػ 
وانقدع جدء مغ الذعب  ،الي جانب حمف بغجادز بذكل واضح وسافخ واالنحيا

ػازية الكبيخة والستػسصة عغ لية واالقصاع وقدع كبيخ مغ البػرجالدػرؼ يسثل الخأسسا
وىي اف ىحا الذعب يتػحج داخميا كمسا ىجده خصخ ، القاعجة العامة لمذعب الدػرؼ 

قصاع في سػريا عغ والخأسسالية واالالبػرجػازية  فألوؿ مخة تدفخ ،خارجي شارغ 
 مف بغجاد.وجػىيا وتؤيج ح
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إال مخات ضج سػريا اولع يكغ ىجؼ االستعسار والعخاؽ عغ شخيق كل السؤ 
، اف لع تكغ متداوية بقػتيا الجساىيخية، بخمق قػػ ، ضعاؼ القػػ الثػرية داخمياإ

وفعال  ،السؤامخاتواالغتياؿ و  باإلرىابفعمي األقل يسكشيا أف تقف بػجييا حتي ولػ 
 إلىكانت تيجؼ  الػحجةعمى  الدابقةف السؤامخات التي شيجتيا سػريا في االعػاـ إف

ولكغ الشزاؿ الػششي والتزامغ  ،جاه الػششي، تع ترفيتو في الجاخلتفتيت االت
 .(81)خخػ ألتمػ ا االستعسارية السؤامخةالفعاؿ بيغ القاىخه ودمذق استصاعا اف يحفطا 

أعمغ  حنشا نالحع انو مشفإ، د عمي السجاؿ الجاخمي لدػريابغجا مفكاف تأثيخ ح
كي يعسل ليل نيار أمخي –والشذاط الجبمػماسي األنجمػ ـ،8119الحمف في عاـ 

ية الغخبية أف ولقج استصاعت الجبمػماس ،ر العخبيةاألقصا مىلفخض سياسة األحالؼ ع
االنزساـ لمحمف. أما الجبمػماسية  ىحكاـ عساف عشجما وافقػا عمتكتذف وجو 

واف كانت ، مجاال في سػريا نتيجة لقػة التيار الذعبي التحخرؼ  تجج األمخيكية فمع
عس الفئات في سػريا لع تتػاف أو تتأخخ في اضيار عصفيا عمي الدياسة بل

اجتساع الخؤساء في القاىخة لبحث اتجاىات وحيغ تحقق  ،االستعسارية الججيجة
ذىب فارس ، مػقف واحج مغ األحالؼ العدكخية ذتخاإولية في السشصقة و الدياسة الج

حالؼ العدكخية وبجؿ أف يقف ضج األ، لمسؤتسخ، آنحاؾرئيذ وزراء سػريا ، الخػرؼ 
التخكي  –وقف مذبػىا عاد ليؤكج قائال بأف الحمف العخاقي ، امػقفا واضحا وصخيح

ة وكاف أف سقصت وزارتو نتيج. (81)غ بو نفع فميذ بو ضخر عمي كل حاؿذا لع يكإ
مقة األولي مغ حمقات الزغط عمي الدياسة العخبية . وانتيت بحلظ الحليحا الترخيح

واشتخؾ حدب البعث العخبي  ،الستحخرة في سػريا، واخج السج الذعبي يذتج قػة واتداعا
باع سياسة ياد واتس االبتعاد عغ األحالؼ وإعالف الحعمي أسافي الحكع االشتخاكي 

 عغ ىحه الدياسة: ونتج عخبية تحخيخية مػحجة . 
والحؼ يشز في مقجمتو ، البياف الثالثي الحؼ وقعتو مرخ وسػريا والدعػدية أوال:

، سياسة غيخ مشحازة زيادة ممحػضة. كسا نز عمي انتياجعمي زيادة الػعي 
 والتخصيط لسقاومة الرييػنية. 
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، ف وتصييخ الجير األردني مغ غمػب وأنرارهفذل سياسة األحالؼ في األرد ثانيا:
واالتفاقيات العدكخية واالقترادية التي تمت ذلظ بيغ األردف ومرخ وسػريا 

التي جعمت األردف ، وأىع ىحه االتفاقيات اتفاقية التزامغ العخبي، والدعػدية واليسغ
 .االستغشاء عغ السعػنة البخيصانيةقادرا عمي 

وحذج القػػ ، في العخاؽ الحميفةالدياسة  الذعب وحرخغجاد عغ عدؿ حكاـ ب :ثالثا
 الجساىيخية لسقاومتيا.

تحصيع شػؽ التػازف  إلىأدؼ انتياج الدياسة االستقاللية في مرخ وسػريا  رابعا:
العدكخية وضساف تفػؽ اسخائيل الحؼ فخضو الغخب عمي العخب لمحج مغ قػتيع 

 . (11)حجيثةومكشيع مغ شخاء االسمحة الدػفييتية ال، عمييع
خ عمي العالقات ثألغجاد مغ أحجاث كانت ليا أكبخ اوأىع ما ارتبط بحمف ب

 الدػرية السرخية والتقخيب بيشيسا حجثاف:
 الكتمة الذخقية.  إلىواتجاه الجولتاف ، كدخ احتكار الدالح/ 8

 مرخ. إلىضغط حمف بغجاد عمي سػريا وجعميا تسج يجىا أكثخ / 1

 : من قبل أعضاء حمف بغداد سوريا  محاوالت تهديد
نفذ الػقت الحؼ يبجأ فيو العجواف الثالثي عمي  لقج كاف تػقيت ىحه السؤامخة ىػ

ولع يكغ  ،ومغ ىشا تأخج ىحه السؤامخة قيستيا العجوانية الحقة ـ،8111عاـ مرخ 
بو االستعسار مغ عجواف ثالثي عمي  واف ماقاـ ،التػقيت مجخد صجفة عمي االشالؽ

ة واحجة ربصيا نسا ىي حمقات مغ سمدمإمرخ ومحاولة لقمب نطاـ الحكع في سػريا 
 لتربح ذات فخوع متعجدة تستج لكافة أنحاء الػشغ العخبي. االستعسار ببعزيا...

يا الحكيكية نػرد باخترار ىشا أشخاؼ فاىجوحتي تعصي مالمح ىحه السؤامخة أ 
 وأعساليع:السشفحيغ 

 فيشاؾ ميجاف أعجاد السدمحيغ السجربيغ ويقـػ بو القػميػف الدػريػف./ 8

 (18)وىشاؾ ميجاف الساؿ والدالح ويقـػ بو العخاقيػف فيدمسػنو بػاسصة العقيج صفا/ 1
 والقػمييغ الدػرييغ.
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 بػاسصة الكتمة الشيابية... (11)وىشاؾ الحسمة الدياسية ويقـػ بيا مشيخ العجالني/ 9
 ومغ عجناف األتاسي وميخائيل اليافنػاة الكتمة قج تكػنت مشو ومغ فيزى األتاسي و 

 . (19)وفخزت السسمػؾ

 8111نػفسبخ  81وقج بخز في جمدة البخلساف الدػرؼ بتاريخ ، وىشاؾ دور امخيكا/ 9
. وعشجما لع يسس عمي العجواف الثالثي عمي مرخ بزعة عذخ يػما وقف مشيخ 

 فقج رأيت قػما يشكخوف عميشا أف، الدياسة الخارجية إلىقائال: )وانتقل اآلف  العجالني
ألف تحيتيا تشفي عشا عمي االقل أنشا ، يا ألسباب كثيخةأريج اف أحيي   ..ي أمخيكا.نحي  
ليو إنو يخذي أف يشدب إيا فوىكحا فإذا لع يحيي   ،(...ػف تذيعا كامال لخوسياعيمتذ

، ذا لع يتمقف التحيةإي لب سياستو وسياسة السدتعسخيغ )وىحه ى ،التذيع الي روسيا
ف إأما  ،ذا لع يجخمػا الحمف العخاقي التخكي فالبالد شيػعيةإو  ،فالبالد متذعية لخوسيا

يحا ال يدتكيع بسشصقة وال ف نكػف عخبا مدتقميغ بجوف اف نختبط بأؼ حمف فأ بإمكانشا
 .(19)مشصقيع

قاؿ مشيخ ، داخل سػريا إلىوىشاؾ العخاؽ بأمػالو الزخسة وسالحو ييخبو / 1
ذكخىا: )أخيخا فأنا رجل في اعساؽ نفدي شيء مغ  الدابقةالعجالني فالجمدة 

وميسا اختمفت االمػر أضل احسل لو حبا قج يحجب عشي  ،الزعف بالشدبة لمعخاؽ
يسة يجب عميشا اف نجمب قػؿ لمحكػمة الكخ أف أيزا احب أأشياء، وبيحه السشاسبة 

وال يكػف ذلظ بحسمة الذتائع فيي ال تفيج...  ،صفشا ميسا كانت التزحية إلىالعخاؽ 
 .(11)يخيجوف( ف يذتع بيشسا يرشع اآلخخوف ماأنداف إلفال يشفع ا

 : (11)اما بخرػص تجخل الجير العخاقي في سػريا فيقػؿ عجناف األتاسي 
 ،ضامشيغ الشتائج ايكػنػ  قييغ ال يقجمػف عمي العسل مالع ف العخاإ وقاؿ لي الدسخائي""

ف تػافق عمي عسمية االنقالب في أف الحكػمة العخاقية ال يسكغ إواقرج بقػلي ىحا 
رية ف شخإتع ذكخ لي  ،ة ونجاحيا مؤكجدوف اف تكػف نتائجيا مزسػن، سػريا

 ،باالجتساع بيتخغب  الذخريةواف ىحه  ،عخاقية كبيخة مػجػدة في بيخوت مشح قميل
حيث قابل المػاء  إلىوىكحا اخج  نحىب معا لالتراؿ بيا فال امانع"وعخض عمي اف 
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ذا كاف بإمكاف إوفيسا "، الجغدتاني الحؼ حجثو ..عسا يجب اجخاءه بعج نجاح االنقالب
 . "أف يقبل اف يخأس الحكػمة الججيجة التي يتسخس عشيا االنقالب (11)والجؼ

حمف بغجاد  وكحلظ دور، يجب اف يخفى في ىحه السؤامخة أما دور بخيصانيا فال
ومعخوفة تمظ الرمة  ،عسميا العخاؽ داخميا وخارجيا، فبخيصانيا كانت تحكع ،بالتالي

ؼ دب القػمي الدػر الح) وبخيصانيا ىي التي دفعت ،التي تخبط نػرؼ الدعيج ببخيصانيا
وحتى يتزح الجور  ـ،8111قتل العقيج عجناف السالكي عاـ  إلى (11)(االجتساعي

التي ذكخىا  الخسالةالحؼ قاـ بو ىحا الحدب السحطػر في سػريا نػرد ىشا جدء مغ 
سعيج )ونحغ نػرد ىشا الخسالو السػجيو مغ : الشائب العاـ الدػرؼ في مصالعتو اذ قاؿ

نػرد لو ىحه  ،واسخائيل ،االستعسار ةالقػمي الدػرؼ الحؼ يعسل في خجم( تقي الجيغ
 ـ8111يشايخ  11رئيذ حدبو جػرج عبج السديح والسؤرخة في  إلى لسػجيةا الخسالة

ؽ في العخا الجاخميةداز وزيخ قانو قابل سعيج ال: "عمى قاؿ فيياأللتبحث في السجمذ ا
 ةفي دمذق بػاسص بحخكةف العخاقييغ حاولػا الكياـ أب الجاخميةليو وزيخ إى وقج افز

ف ىع معتسجوف عمى حخكة آلوا. مبالغ لقاء ذلظ ففذمػا ػاحداب ودفعألالذخريات وا
ف ألىع مغ الزباط الرغار  الحخكةيقػمػف بيحه سداخل الجير واالرجح اف الحيغ 
ومػقف الذاـ  ـ،ذا شغي العخاؽ عمى الذاإخدخونيا الزباط الرغار ليذ ليع رتب ي

ت الى الحمف ذا انزسإوال تشزع. فأالحمف التخكي  إلىتشزع ساما ، ىػ أحج اثشيغ
جحريو لمحدب  ةدامي ةضخب وؿألالتخكي فديديصخ نفػذ العخاؽ والتخؾ ويكػف العسل ا

وقج يكػف العساؿ الغخبيػف ىع انفديع يشذخوف "وقاؿ في ىحه الخسالو:  "الذيػعي
 .(11)"لمزخبةالذيػعيو في الذاـ تبخيخا 

... بل ىشاؾ اديب الذيذكمي عمى سػريا السؤامخةشخاؼ ت ىحه ىي كل اوليد     
 .ـ8111كتاتػر حكع سػريا قبل وحجتيا مع مرخ عاـ خخ دآ
كاف دمحم )فتبجو بجالء في دور كل مغ العخاؽ واسخائيل  السؤامخةكيفيو تشفيح  ماأ    

نو يشبغي التخمز مغ الػضع أو ، ف وضع البالد سيءإ: الحجيث قائال فيصفا شخع 
نحاء سػريا بغية أ ةيذتخؾ فيو السػاششػف في كافالحاضخ عغ شخيق عرياف مدمح 
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ف الجير إف الرػرةعمى ىحه  الثػرةنو متى نذبت أو ، الجير ألعساؿوضع حج 
العخاقي سيتجخل مغ الحجود التي ال تػجج فييا قصاعات )وحجات( لمجير، عمى 

ا كس اإلسخائيمية  - الدػريةعمى الحجود  مشتذخة الدػريةف معطع القصاعات أاعتبار 
سخائيمي إلنو مغ السحتسل اف تحرل في الػقت نفدو مشاوشات بيغ قػات الجير اأ

بحيث ال يدتصيع االخيخ اف يبعث بقصاعات لسقاومو ، وقػات الجير الدػرؼ 
 .(91)تجخل الجير العخاقي( لخد العرياف او

مجادىا بالساؿ العقيج صالح ميجؼ أو  السؤامخةقج كاف السذخؼ عمى تشفيح ل     
الدامخائي السمحق العدكخؼ العخاقي في بيخوت. )وكمف العقيج صالح ميجؼ 

بعج عشيا الشتخاكو في أوكاف ، العخاقي الدابق في دمذق الدامخائي السمحق العدكخؼ 
ىحا العقيج بالكياـ باالتراالت  كمف، بيخوت إلى العخاقية الحكػمةفشقمتو  ةسابق مؤامخة

 .(98)تحكيقيا( يامػاؿ التي يتصمبألغ يجيو اووضعت بي السؤامخة إلنفاذالالزمة 
لقج كاف لسػقف سػريا ومرخ مغ حمف بغجاد ما ازعج االستعسار وما دفع بو      

ف سػريا مخكد إحع رغاميا عمى الجخػؿ فيو: )والأ التمسذ الػسائل التي يدتصيع بي
 جما المكغ فخط ىحا العق ةعت بصخيقفمػ خز، العخبية السجسػعةالتػازف في ىحه 

، مخىاأردف ولبشاف ولزعف مخكد مرخ وغمبت عمى ألولخزعت بعجىا ا، العخبي
العالع  ةىسمت وعدلت عغ بكيأ ما إو  و كخىا  أ ما قبمت الجخػؿ في ىحا الحمف شػعا  إف

عخض ىحا الخأؼ في دعػػ مقتل السخحـػ العقيج السالكي في  ػ ولقج جخ  ،العخبي
رئيذ الحدب القػمي الدػرؼ  إلىبل ىذاـ الذخابي مغ امخيكا الخسائل السخسمة مغ ق

بقتل العقيج  والخاصة الدابقةوالتي كانت مػضع بحث ومشاقذات في السحاكسات 
 السالكي.

سػريا لمحمف العخاقي التخكي بأؼ ثسغ  بإخزاع)فالعـد قج تخكد عمى عدؿ مرخ    
غشي تيجيجىع شيئا. لجأوا أ فسا  الجبمػماسيةالتيجيج بالصخؽ  إلى. لقج لجأوا ةوبأؼ وسيم

افمح فسا  الدػرية العخاقيةوعمى الحجود  الدػرية التخكيةالحذػد عمى الحجود  إلى
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ييع عمى أفاستقخ ر ىع ادعم قففاخ ةوالتحخش اكثخ مغ مخ  ذجكيجىع. دفعػا اسخائيل لمح
 .(91)جسعػا كيجىع واخحوا يكيجوف...(أف، ذلظ بػسائل اخخػ  ػااف يعالج

دامت  وما ،د التػازف في محاربو الحمفيتزح مسا سبق اف سػريا كانت مخك   
 ومالت االردف فوزف الحم ذا ارتبصت بو رجحإف ،ل لشجاحوسػريا تقاومو فال سبي

 ثابتة حاضخة ةرادإ. )فيشاؾ اذف عـد قائع دائع و قلثوجخىا ال، ولبشاف بصبيعو الحاؿ
تحجث عشو سعيج تقي الجيغ  االضصخاب في سػريا، والشاع العخاقية الحكػمةمغ قبل 

والحمف العخاقي التخكي  ـ،8111وؿ عاـ أ حجػرج عبج السديح مش إلىوكذفو بخسالتو 
، ولسا فذل ذلظ عسج (99)االحداب واالفخاد إلى العخاقيةمػاؿ ألدفع ا، عمى وشظ التػقيع

فيشاؾ امخ استعسارؼ دائع ، حجاث حخكة في الجير وقتل السخحـػ السالكيإ إلى
 . (99)القالقل في سػريا( بإحجاث

ىي الحمف العخاقي  الجخيسةتمػ  الجخيسةالجخائع التي ولجت  ةر حوىكحا كاف ب    
ف وقفت مشو أو ما يعخؼ باسع حمف بغجاد. )فسشج اف عقج ىحا الحمف ومشح أ، التخكي

االستعسار  حخأمرخ وسػريا ىحا السػقف الحؼ يسميو عمييسا واجبيسا القػمي، 
ف إونحغ نعتقج ، الفعل إلىيتػجذ مغ ىحا الػعي العخبي الحؼ جاوز القػؿ 

نسا إسػريا مغ الحمف، و االستعسار لع يكغ تػجدو لمسػقف الدمبي الحؼ وقفتو مرخ و 
الجفاع عغ الذخؽ العخبي  ةف  ميسإعمغ أ يجابي الحؼ إلتػجذ مغ مػقفيسا العخبي ا

ف مرخ وسػريا ستدعياف وتعسالف إال لالستعسار. فمقج عمع  ألىمونسا يعػد إ
ومعشى ذلظ ، السدتقلالتي تتشاسب ومػقفيسا  الحالةالستكساؿ اىسيتيسا ليكػنا في 

 كالسغتربف االستعسار إومعشى ذلظ  الػحجةيػما بعج يـػ نحػ كساؿ  فيخادانيسا ست
سباب القػه التي أب ةاخح، العخبيةالسعتجػ عميو وىي البالد  ومش غرػبسيجج الس

 .(91)تحقق وجػدىا وتفخض احتخاميا وتحسي استقالليا(
 نهاية الحمف:

تحخكت  ـ8111بخايخ ف 11تفاؽ التخكي العخاقي في إلف أعمغ عغ اأبسجخد 
لتداـ إلمخخوج مغ الحمف السذبػه والالقػؼ الػششية العخاقية داعية الشطاـ العخاقي 
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دؼ واستصاع الذعب العخاقي الخخوج مغ ىحا التجسع السعا، العخبية الجامعةبسيثاؽ 
قيادة بثػرة تحت حيث قاـ الجير العخاقي ، ة اسخائيللمسرالح العخبية والجاعع لحساي

وذلظ خالؿ ، مفندحاب العخاؽ مغ الحإ ، معمشا  ـ8111يػليػ  89عبج الكخيع قاسع 
نقل مقخ  تع وقج، ـ8111مارس  19مؤتسخ صحفي عقجه عبج الكخيع قاسع يـػ 

 سعاىجة السخكدية)الديشتػ(.الصبح اسسو حمف أانقخة و  إلىالحمف 
 مع اليشج  حخبو اءثشأو ألنو وجج ال فائجة مش، كاف الباكدتاف ثاني السشدحبيغ

غ بعج ثػرتو عمي الذاه اب، ثع جاء االندحاب االيخاني ـ8118فأعمغ اندحابو في 
ة ىحا الحمف وتع خخ سصخ في حياأ ـ8111اندحاب ايخاف في  ويعتبخ، الغخب

 صبح شي الشدياف.أسة و اشالؽ رصاصة الخح
مخيكا الذخشي االحادؼ في أصبحت أ، نييار االتحاد الدػفييتيإلألسف وبعج و 
السشصقة  بإدخاؿ وذلظ بأف قامتوسط ألفي مشصقة الذخؽ ا ث لعبت دورا  حي، العالع

سالمية تتآكل مغ إلاو  وجعل الجوؿ العخبية، مل في الشيايةأىمية ليذ ليا أ في حخوب 
 يغ.خخ آلدمى في يج ا إلىحتي تتحػؿ  الجاخل
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