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 الملخص 

سخعاف ما تحػلت الى  التيو  الدػيذ بأزمةعخفت  العذخيغ ضيػر بػادر ازمة سياسية شيج مشترف القخف    
اتفاؽ الجوؿ الثالث عمى  بعج ,مغ شخؼ اخخ )اسخائيل( وبخيصانيا وفخندامػاجية عدكخية بيغ مرخ مغ شخؼ و

 . 1734تذخيغ االوؿ  07في  بجأت مخاحمو االولى مرخ عجوانًا عدكخيًا ضج شغ
 وزيخ الخارجية االمخيكي ( J.F.Dullesف فػستخ داالس )اختبارا حكيكيا لسجى قجرة جػ  مثمت ازمة الدػيذ  

والتي  ( اسخائيل)بخيصانيا , فخندا وحميفاتيا  ومخصصات , في السشصقة الح الػاليات الستحجةمرعمى السػازنة بيغ 
 ال تشدجع والخؤية االمخيكية في معالجة االزمة.

داالس في تشفيح  الحي قاـ بو الجور الفاعل (1734يتابع البحث السػسـػ )جػف فػستخ داالس وازمة الدػيذ    
  . صجمت بتػجيات اشخاؼ االزمةالدياسة االمخيكية حياؿ االزمة والتي اص

رادة السرخية واال) تسػيل الدج العالي بيغ الخؤية االمخيكية  مدألة االوؿ تابع مباحث ةالبحث الى ثالثقدع    
قخار الخئيذ السرخي ب مغ تسػيل بشاء الدج العالي مخوراً  اً مػقف داالس بجء وتشاوؿ وضيػر ازمة الدػيذ (

 الدػيذ في مشاقذات ازمة داالس السبحث الثاني ) دور فيسا تشاوؿ ,عبجالشاصخ بذأف تاميع قشاة الدػيذ جساؿ
, وابخز 1734_ايمػؿ  مؤتسخي لشجف االوؿ والثاني اب في عقج عبخ متابعة دور داالس (في اإلشار الجولي 

اما السبحث الثالث فقج تشاوؿ )مػقف جػف فػستخ  الستحجة لحل االزمة سمسيًا. دعػاتو في االمع سا, وكحلظيمقخرات
 , والتجخل1734تذخيغ االوؿ 07( عشجما ىاجست اسخائيل مرخ في العجواف الثالثي عمى مرخ داالس مغ

 في الحخب. البخيصاني الفخندي لرالح)اسخائيل(
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John Foster Dulles and the Suez Crisis 1956  
 

Assistant Professor Dr. Adeeb Saleh Abdel Mansour 
Kirkuk University / College of Arts / History Department 

 
Abstract         

 
   July 1956 ,Wincsscd the cmerhencc of a Political crisis Known as the Suez Crisis 
which quickly turned into a military confrontation in late October 1956 between Egypt 

and Israel from one side while on the other side between Britain and France. 
   The American administration  viaits State secretary (John Foster Dulles ) played 
an important role in the crisis in proportion to its interests, The research entitled 
(John Foster Dulles and the Suez Crisis1956 ) deals with the important role of 
Dulles in shaping the US foreign policy towards the Arab region.The Suez crisis 
represented a real test for Dulles s ability of balancing between the American 
benefits in the area and the plans of the allies of America (Britain,France and 
Israel)which did not have the same visions of America in dealing with the crisis.    

 تمؽيل الدد العالي بيؼ الرؤية االمريكية واالرادة المررية وظهؽر  مبحث االول : ال
 . ازمة الدؽيس               

 .تمؽيل الدد العالي بيؼ الرؤية االمريكية واالرادة المررية_ 6          
  (1737-1731)وزيخ الخارجية االمخيكي J. F. Dulles) ) (1)جػف فػستخ داالس صخح   

ان دول اوربا الغربية التي تمدغ بمفاتيح الذرق االوسط لػ تعد قادرة ) الػزارة مياـتػليو  شجع
 هتؽاجد لمنع التحاد الدؽفيتيا امام مؼ غلق االبؽاب بإحكام العالمية الجديدةفي ظل العروف 

    (0).( في عمق الذرق االوسط
 مذاكميا زارولمػقػؼ عمى  العخبية شصقةبذؤوف الس االدارة االمخيكية ىتساـوتعبيخا عسميا عغ ا   

األردف ,القجس , (اسخائيل) مرخ,كل مغ  ,1731ايار  (17لغاية  11)السجة  أثشاء داالس
  ضع ىارولج ستاسغوفجا  يرحبو السسمكة العخبية الدعػدية,سػريا , لبشاف ,العخاؽ و 

H.Stassen ) ) وىشخي بايخود  ,االمخيكي لمخئيذالسدتذار الخاص(H.Byroade )  مداعج
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مدتذار وزارة    D.M.Arthur ) )دوغالس ماؾ آرثخوزيخ الخارجية لذؤوف الذخؽ االوسط و 
    .(1)الخارجية

مغ ابخز السمفات التي تع مشاقذتيا  مرخ إنذائو اعتدمتالحي  ,(2)الدج العالي بشاء تسػيل كاف   
محسػد  السرخي  وزيخ الخارجية اذ أكج,عات داالس مع الجانب السرخي اجتسا في

االقترادية ال تقل اف السذاكل  ايار 11 أثشاء اجتساعو مع داالس في (1742_1730)فػزي 
مغ  ة االراضي الرالحة لمدراعةيديج ندبس انجاز سج اسػاف افو  اىسية عغ السذاكل الدياسية

الساؿ  رأس لمحرػؿ عمى األصجقاءيتعيغ عمى مرخ االعتساد عمى و  , ث الى الشرفالثم
 (E.R. Blackيػجيغ ار بالؾ ) اف داالس اشارفيسا  الالزمة لتشفيح السذخوع. الفشية خةوالخب
  .(3)ميتسا بسذخوع الدج( 1740_1727) والتعسيخ لإلنذاءي البشظ الجول مجيخ

 (1732-1731, عبخ الخئيذ السرخي دمحم نجيب )أيار 11مداء  اثشاء اجتساعو مع داالسو   
الكبخى وابخزىا الدج  االقتراديةت الستحجة األمخيكية لسذاريعيا رغبة مرخ في دعع الػاليا عغ

ومع ما يشصػي  .(6)زعيسة الحخية وصجيقة األمع الزعيفة الػاليات الستحجة واف مرخ تعج لعاليا
الحرػؿ  في يعكذ رغبة مرخية كبيخة لػ داالس فيػ السرخي مغ مجاممةكالـ الخئيذ  عميو
كاف اكثخ وضػحا في تحجيج اصجقاء مرخ و  , روائيةاألريعيا دعع الػاليات الستحجة لسذا عمى

   السخغػب بيع لتقجيع السعػنة.
وبحزػر  العقيج جساؿ عبجالشاصخ بدعامة مجمذ قيادة الثػرةاعزاء  بعجد مغ داالسالتقى    

 واعخب داالس عغ تحسذ بالده ,أيار 10مداء  الخائج عبج الحكيع عامخ والخائج صالح سالع
اف البشظ  داالس بذأف تسػيل الدج العالي اكجو , ورغبتيا في مداعجتو مرخفي  لججيجلمشطاـ ا

 .(5)مداعجة مرخ في الحرػؿ عمى قخض الجولي ميتسا في
مرخ عمى انجاز  يؤكج حخص اعات الثالثفي االجتس لدجبشاء ا لة تسػيلالتصخؽ الى مدأاف    

السػاضيع  يشطخ الى مدألة التسػيل مغجعمت داالس  الػاليات الستحجة السذخوع وبسداىسة مغ
 مع السدؤوليغ السرخييغ .   الالحقة في اتراالتو التي تحطى باىتسامو

  1تقخيخه الرادر في والحمػؿ السشاسبة ليا في  ػراتو عغ مذاكل السشصقةتر لخز داالس   
 :  (6)بعجة نقاط وىي 1731حديخاف 

 ؼ الغخبية ..التيجيج الدػفيتي ومعالجتو بسذاريع االحال1
 .الستحجة لألمع.السذاكل االقترادية التي يسكغ معالجتيا بالسذاريع االروائية والجعع السالي 0
  . الرخاع العخبي _االسخائيمي وحمو بػ التدػية الدمسية الذاممة. 1
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تذخيغ الثاني  01 في واششصغ يػـ ولمػقػؼ عمى ججوى دعع السذخوع جخت محادثات   
ذ رأت واششصغ في السذخوع اداة , إوالبشظ الجوليػاليات الستحجة وبخيصانيا بيغ مرخ وال ,1733

يعدز مغ و  , _ السرخيةالعالقات أألمخيكية لتقػية وسيمةإلبعاد مرخ عغ االتحاد الدػفيتي و 
جاءت  ,(7)(اسخائيل)ومشيا الدالـ مع  التصػرات السحتسمة في السشصقة امكانية القاىخة في دراسة

لخريا داالس في تقخيخه جابة لستصمبات السرمحة االمخيكية في السشصقة والتي السباحثات است
الػاليات الستحجة االمخيكية وبخيصانيا والبشظ الجولي  اسفخت السحادثات عغ تقجيعوقج  .انف الحكخ

 .(12)1733كانػف االوؿ  14لتسػيل الدج في  لسرخ تبجي فيو استعجادىا عخضا
 يعكذ مجى االندجاـ الحي وصمت اليو العالقات السرخية_ اف تقجيع العخض لسرخ ال     

تفاعال اقميسيا ودوليا يرعب الػاليات الستحجة االمخيكية تجرؾ اف السشصقة تذيج  كػف  ,االمخيكية
ومغازلة  استغالؿ تجاذبات الحخب الباردة مرخ مغ محاوالت بجءً  ضبصو والتحكع في اتجاىاتو

مخورا  , ع الػاليات الستحجة لسذاريعيا االقترادية الكبخى لدػفيتي لمحرػؿ عمى دعاالتحاد ا
وصػال الى رغبة  في السشصقة, رليا مرالح ميجدة بفعل تشامي حخكة التحخ  بقػى استعسارية

الجتساع ا اثشاءداالس  اوضحيا ىحه التفاعالت . سػفيتية جامحة في التغمغل في الذخؽ االوسط
اذار  06 في (1741_1731لخئيذ االمخيكي )( اD. Eisenhowerدوايت ايدنياور)  مع

في وقت تحطى مرخ  مغ تػجيات القاىخة نحػ مػسكػ, اذ عبخ داالس عغ امتعاضو 1734
عجـ اعصاء أي فخصو تجعل مغ مرخ  الستحجةمى الػاليات عو . غ قبل واششصغبسعاممة متسيدة م

ىي  ومشيا تسػيل بشاء الدج ةاالقتراديالسداعجات  اف يؤكج داالس ابعة لالتحاد الدػفيتي.دولة ت
بيغ  في السقابل .(11)الدػفيتي التأثيخعغ  مرخ يسكغ عبخىا ابعاد التي السيسة احجى الػسائل

بعج اف عقجت صفقة االسمحة  لسرخ ةحسمايقاؼ مبيعات اال وجػد إجخاءات رادعة مشيا داالس
أيمػؿ  05في  (1752_1732)عبجالشاصخ الخئيذ جساؿ مع تذيكػسمػفاكيا والتي اعمغ عشيا

الحبػب وىي  ياتوتدػيف االستجابة لصمب كس ,وتعصيل مفاوضات الدج العالي ,(10)1733
 .(11)مػسكػ وواششصغ ختيار بيغتجفع عبجالشاصخ لال اجخاءات

وقخرت االعتخاؼ  ةاالستخاتيجيفي سياستيا الخارجية السشبثقة مغ مرمحتيا  مرخ مزت  
اف وجػد الريغ خارج  وبخرت قخارىا , 1734ايار  14بجسيػرية الريغ الذعبية في  ارسسي

واسقاط احجى  االمع الستحجة يعفييا مغ الحطخ عمى ترجيخ الدالح الحي يتع عبخ االمع الستحجة
 . وصف داالساوراؽ الزغط التي تسارسيا واششصغ عمى القاىخة بذأف صفقات االسمحة

 .(12)مخيكيةغيخ ودي تجاه الػاليات الستحجة اال بانو عسل االعتخاؼ
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الستكساؿ  1734حديخاف  02في القاىخة  مجيخ البشظ الجولي بالؾ زاروبسػازاة ذلظ      
 ,1734تسػز  7 حجة ارسل محكخة فيوعشج عػدتو لمػاليات الست ,بذأف مدألة التسػيل محادثاتو

عمى سرخي , ومقجرة االقتراد ال لػزارة السالية السرخية اكج فييا عـد البشظ عمى تسػيل السذخوع
  . (13)تجبيخ التسػيل الجاخمي الالـز لمسذخوعنحػ القخوض و  الػفاء بالتداماتو

 قخار بذأف التسػيل , إلصجار 1734تسػز  17 صباح تساعا مع داالسدنياور اجعقج اي   
بذكل ممحػظ خالؿ  الطخوؼ االقترادية الجاخمية في تغيخت ضح داالس اف مرخ شيجتاو و 

 ما تكػف عغ الحل أف مذكمة مياه الشيل أبعج ضيخ, و العخض غ تقجيع مشيػر الساضية الدبع 
الذعب  غم دوف شظ مكخوىةربح تتعيج بالسذخوع ست أي دولةو  , بيغ الجوؿ الستذاشئة

 صعػبة, و  السرخي بدبب درجة التقذف التي يجب فخضيا عمى اقترادىع قبل إتساـ السذخوع
بأنو  نطخ داالسعمى وجية  يدنياوراوافق  جتساعوفي نياية اال مع نطاـ ناصخ لستدايجا العسل

واعالـ  ( مميػف دوالر34االمخيكي البالغ ) سحب العخضعجـ السزي في التسػيل و يشبغي 
 .(14)بالقخار في واششصغ احسج حديغ الدفيخ السرخي 

 تسػز 17مغ صباح  11في الداعة  اعااجتس داالس عقج القخارب وإلعالـ الجانب البخيصاني  
و سيبمغ الدفيخ أن و داالسأبمغ, (R. Makins ) روجخ ماكيشد دفيخ البخيصاني في واششصغمع ال

بقخار االدارة االمخيكية  طيخالالسرخي في االجتساع السقخر بيشيسا في الداعة الخابعة مغ بعج 
السػارد الالزمة لتشفيح  غيمتأ في مرخ غيخ مصسئشو عمى امكانية ياكػن سحب عخض تسػيل الدج

 , األسمحة كسيات كبيخة مغ القصغ السرخي لذخاء مرخ بخصج تعيجات بعج اف بشجاح. خوعسذال
حػؿ تقديع مياه التػصل إلى اتفاقات مع الجوؿ السذاشئة األخخى  وفذل الحكػمة السرخية

ومع حخص الػاليات الستحجة عمى عجـ االضخار بعالقاتيا مع مرخ فانيا تجرؾ اف  ,الشيل
 يثيخسمسا  االقتراد السرخي  مباشخ عمى بذكل  ؼاف تذخ  عمييا ضخامة السذخوع سيفخض

إف الحكػمة  :"ائالً ق ماكيشد روجخ الدفيخ البخيصانيوعمق  .في مرخ غزب واستياء شعبي
 الػاليات الستحجة راء معآلاتبادؿ السذاورات و  فخصة إلجخاء مديج مغالا يتتاح ل تػد أف البخيصانية

مجمذ الػزراء  ا فياتخحت بعج قخار   يعتقج أف الحكػمة البخيصانيةال إنوو  , قخار نيائي اتخاذقبل 
 .(15) "داالس نطخ ػجيةلبو اذمأي العاـ في لشجف الخ  مع افالسدألة بذأف ىحه 

 راسل االمخيكي لسداعج وزيخ الخارجية واششصغفي اكج احسج حديغ الدفيخ السرخي   
(Russell) بات يشطخ الى  عبجالشاصخجساؿ الخئيذ  افتسػز  17صباح يػـ  اثشاء اجتساعيسا

 الػاليات الستحجة بعخضيا تسزي ويأمل اف ,التداـ سياسي تجاه الذعب السرخي  بشاء الدج بأنو
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 وتجرس ربسا مغ االتحاد الدػفيتي مشاسب عخض وجػد , واشار الىالحي يحطى بقبػؿ مغ مرخ
 (16).ػيلعغ التداماتيا بذأف التس الػاليات الستحجة في حاؿ تخمت مرخ

 17في الداعة الدابعة مغ مداء بعج االشالع عمى وجية الشطخ السرخية التقى داالس     
يع كل مغ مرخ والػاليات تدألة الدج العالي في أسػاف م اف داالس بيغاحسج حديغ و  سػز معت

السزي  االدارة أألمخيكية صعػبة تخى  لمسذخوع وبعج دراسة مدتفيزة .حجة بذكل ممسػسالست
 (1,122,222,222) الى ترل تكمفتو ضخع و مذخوعكػن .قت الحاضخفي الػ  التسػيل بذاف

الر تسثل التكاليف دو  تدعسائة مميػف  (722,222,222)دوالر مشيامميار وثالثسائة مميػف 
عمى مرخ  ال يقترخ السذخوع كسا اف عبئا ثكيال عمى االقتراد السرخي. مسا يسثل الجاخمية.

 يةاتفاق عجـ وجػد يسخ عبخىا نيخ الشيل , فزال عغ التي مباشخة لمجوؿذا أىسية  يعجفحدب بل 
السذكمة  التباحث في او بيشيسا السياه تػزيع حرز مدالة تعالج ع الدػداف وإثيػبيا وأوغشجام

 صػيلالاألثخ  أوالً  خاصة التفاتوف يدتحقاف اىشاؾ عشرخ  داالس واضاؼ . حمػؿالوإمكانية إيجاد 
سيفخض تشفيح السذخوع  اذ توحكػمو بيغ الذعب السرخي  العالقةعمى  وعالحي سيتخكو السذخ 

تخريز جدء  مسا يدتجعي, سشة  14ى إل 10 تقذفا عمى الذعب السرخي مجة تتخاوح مغ
تجاه الػاليات الستحجة  السرخييغ لجى استياء مسا يػلج السذخوع إلنجازسػارد السرخية كبيخ مغ ال

 مغ وجية نطخ الذعب السرخي  ستقالؿتسيل إلى التجخل في اال القيػد السفخوضة كػف  االمخيكية
ة وبعج دراسة وتسعغ وحخصا عمى استسخار العالق الػضع في السشصقة مزصخب اف واكج داالس .

 ربسا تشفيح السذخوع الحي عجـ ةمغ الحكس تجج االدارة االمخيكية مع مرخ خالؿ العقػد السقبمة
 يادعساالعالف عغ  صجى أف ف الػاليات الستحجة تجرؾوا ,ليا يجمب كخالية الذعب السرخي 

يتعمق  اما العشرخ الثانيفي اوؿ االمخ لكشو لغ يدتسخ الى الشياية.  ايجابيايكػف س لمسذخوع
تة أو خالؿ األشيخ الد التي شيجتيا مرخ التصػرات مغ التسػيل كػف  لسجتسع االمخيكياسػقف ب

 فئةال مشيا ومجسػعات معيش , ومعارضةخيكياالم لذعبججيخة بثقة االدبعة الساضية لع تكغ 
مغ الشاقسيغ ىشاؾ و  مدارعي القصغ األمخيكييغ. عمىإنتاج القصغ السرخي  ةزياد خباث السيتسة

 عجـججت االدارة االمخيكية لحا و  .عمى الحكػمة السرخية التي تعسل مع االتحاد الدػفيت
اف عجـ  داالسثيقة. وأكج عالقة عسل و  يتصمب نجاحوبيحا الحجع  تشفيح مذخوع في ةذاركالس

معيا  في الرجاقة مع مرخ أو عجـ الخغبة في التعاوف  خمل يعشي وجػد في التشفيح ال السزي
 تداءؿ. وفي ختاـ المقاء ل أىسية مغ سج أسػافسذاريع أقل خصطمرخ أف تيشبغي عمى بل 

وأف  ؟أي مداعجة لسذخوع الدج أف الػاليات الستحجة لغ تقجـقيل  عسا إذا كاف سيفيع مسا الدفيخ
 .(17)الػقت الحالي في نعع داالسرد ؟  ستشتييالسشاقذات حػؿ االقتخاح الدابق 
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الى جسمة مغ السدائل دفعت الػاليات الستحجة لدحب العخض مشيا  في محكخاتو يذيخ ايدنياور   
ضخوؼ الحخب  دتغالعمى السشاورة بيغ الذخؽ والغخب م بقجرتو عبجالشاصخ تشامي الذعػر لجى

,انو يجرس 1734امخيكي في نيداف في ترخيح لرحفي  عبجالشاصخ وىحا ما اكجه الباردة بيشيسا
 . االمخ الحي عجتو واششصغ اشبو باالبتداز تسارسو القاىخة عمييا ػافعخضا سػفيتيا لبشاء سج اس

صمب جيجا ا سيتالكػنكخس وىح يكغ مذخوعا معخوفا مغ قبلاف سج اسػاف لع  ويزيف ايدنياور
لجولة تتعامل مع االتحاد  سج ةإلقام ة الكػنكخسومغ داالس لمحرػؿ عمى مػافق اضافيا مشو
 .(02)1734 ايار في عبج الشاصخ بالريغ الذعبية اعتخاؼ لسيسةتعقيج ا في ما زادو  الدػفيتي .

 خ تأميعجساؿ عبجالشاص الخئيذ قخر ردا عمى مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ تسػيل الدج  
 القشاةكػف  مقخارالجػانب الدياسية ل ففزال عغ ,(00) 1734تسػز04في  ,(01)قشاة الدػيذ شخكة

لعسمة خ مػرد اضافي بايػف التأميعف , اف تكػف ضسغ سيادتيا جدء مغ االرض السرخية ويجب
 .(01)لتشسية مذاريعيا بأمذ الحاجوفي وقت ىي   سرخلاألجشبية 

ار بقػلو: ) اف السرخييغ حفخوا القشاة بالدخخة , مات مشيع في وبيغ عبجالشاصخ دوافع القخ  
شخكة (مالييغ جشيو انيا قشاة مرخية 6( ألف مرخي , ودفعت مرخ في تأسيديا )102حفخىا)

( مميػف جشيو 13)بمغ1733مداىسة مرخية ,اغتربت بخيصانيا حقشا فييا , اف دخل القشاة سشة 
 عبجالشاصخ واكج ( مالييغ دوالر فقط 1نريب مرخ ( مميػف دوالر , كاف 122أي مايعادؿ )

 .(02)اء الدج العاليشسيػجو لب التأميعاف دخل شخكة القشاة بعج 
نطخا لسا تسثمو القشاة مغ اىسية لجى دوؿ  الجولية يعدز مغ مكانتيا قشاةلم مرخ كسا اف تاميع  

خ عبخىا ثمثي استيالؾ اوربا ويس ,اذ تعج بسثابة انبػب البتخوؿ لبخيصانيا وفخندا اوربا الغخبية
, مغ بتخوؿ 1733الغخبية مغ البتخوؿ أي بسعجؿ مميػني بخميل يػميا حدب احرائيات عاـ 

, وثمث الدفغ تخز 1733( سفيشة بتخولية عاـ 12444اذ عبخت القشاة ) .الذخؽ االوسط
قشاة  بخيصانيا وثمث الدفغ يخز الحمف االشمشصي , واف ثمثي استيالؾ بخيصانيا يسخ عبخ

% مغ اسيع الذخكة مسمػكة لبخيصانيا , ولفخندا شخكات مداىسة ايزا وكانػا 22الدػيذ , واف 
مميػف دوالر سشػيا قبل التأميع وكاف السػاششػف الفخنديػف ليع نريب ايزا مغ  042يتقاضػف 

 (03)اسيع الذخكة.

    
 

 :أميػالتالفرندي مؼ قرار  _ المؽقف البريطاني_ رؤية داالس إزاء 2    
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لسية الثانية عمى الرعيج تخكتيا الحخب العا التحػالت الججيجة التي الدػيذ قشاةادارة  ادركت    
  عمى وجو الخرػص الغخبيةاىسية حيػية في مرالح اوربا ونطخا لسا تسثمو القشاة مغ  العالسي

 (Ch.Roux)شارؿ رو الفخندي مع جسع داالس, 1731مصمع ايار  لحا بادرت الى عقج اجتساع
اوضح رو اف شخكة  .في السرالح السذتخكة لمتباحث (1734_1726)رئيذ شخكة قشاة الدػيذ

 (1716_1712)الحخب العالسية االولى اختارت الحساية البخيصانية بعج القشاة بجأت فخندية ثع
نفديا مزصخة الف تخفع العمع األمخيكي. اف السمكية االمخيكية في اسيع  الذخكة واليػـ وججت

بعجىا وما  %14الى   (1723_1717)قبل الحخب العالسية الثانية %  4,5ارتفعت مغ خكةالذ
فدػؼ تتفتح  البخيصانية القاعجة (اكل)تسكغ السرخيػف مغ  اذ . واضاؼ روزالت في ارتفاع

شييتيع ألكل الذخكة والسذكمة اف السرخييغ ال يدتصيعػف ادارة ىحا السخفق الحي يشطخوف اليو 
جورة الجمػية لمبتخوؿ في في قمب البحخ االبيس , والقشاة ىي وريج ال الدػيذاف  في حدج ,

   .(04) العالع
اف االدارة االمخيكية تجرؾ اف مرالح الػاليات الستحجة ال يؤثخ فييا بجرجة كبيخة قخار  يبجو   

الستحجة فجسمة حسػلة الدفغ الخاصة بالػاليات  ,التأميع مادامت القشاة مدتسخة في اداء وضيفتيا
 (05)مغ جسمة الدفغ العابخة لقشاة الدػيذ %3,1االمخيكية ال تسثل سػى 

وفي باريذ  , التأميعاعمغ رئيذ الػزراء البخيصاني انتػني ايجف معارضتو لقخار  في حيغ  
استخجـ وزيخ الخارجية الفخندي لغة عشيفة ججا حيغ اجتسع بالدفيخ السرخي واعمشت الحكػمة 

 .(06)تقبل بالتأميع ابجاالفخندية انيا لغ 
 وحخص عمى متابعة في قارة امخيكا الجشػبية داالس فييا يقػـ مع جػلة التأميعتدامغ قخار    

ايدنياور اجتساعا  عقج . مغ جانبوعاصسة بيخو ( (Limaاالحجاث الجارية اثشاء وجػده في ليسا 
حزخه ىخبخت ىػفخ   ز تسػ   05صباح  في مكتبو حاؿ وصػلو في الداعة الثامشة وعذخة دقائق

االمخيكية والكػلػنيل مجيخ وكالة السخابخات  ((A.Dulles مداعج وزيخ الخارجية والغ داالس
تخوؿ الستجفق مغ ترجيخ البل تأميعىػ  القشاة تأميعاف  اشار ايدنياور ,(G. Pasterجػد باستخ )

 (بذكل قانؽني ناصر تررف)فاف  ومع اف قشاة الدػيذ لمسشفعة العامة الذخؽ الى الغخب
(Nasser had acted apublic legally) ,يجب عمى الػاليات الستحجة اف تغيخ  واضاؼ

ال تخيج اف تتحخؾ  اف بخيصانيا وتكسغ السذكمة ,في مشصقة الذخؽ األوسط مرالحيا تأميعاساليب 
 االمخ الحي يشعكذ عمى بكية دوؿ العالع التي تختبط في االتجاه الرحيح بتاميع مرالحيا

 . (07) مرالحيا في قشاة الدػيذ
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 احسج حديغ الدفيخ السرخي  ىػفخ باستجعاء ايدنياور مداعج وزيخ الخارجية ىخبخت كمف     
 الى الػاليات الستحجة ييا عبج الشاصخاليو بميجة قػية عغ التيع التي وج والتحجث في واششصغ

عقج وتع  ,االدارة الكفػئة لمقشاةعميو اف مرمحة الػاليات الستحجة تكسغ في  واف يؤكج .في خصابو
عجـ يتزح في تػجييات ايدنياور لسداعج وزيخ الخارجية . (12)تسػز 05يػـ  بيشيسا االجتساع

لمقشاة واالمخ الحي ضسشت  لحاجة الى االدارة القػية والكفؤةوجػد اعتخاض عمى قخار التاميع بل ا
 تحكيقو مرخ الحقا. 

مع نيكدػف نائب الخئيذ وعبخ داالس عغ  , والتقىػز تس 07عاد داالس الى واششصغ يػـ    
مذاركة  فايصمباف تكػف انكمتخا وفخندا مدتعجتيغ الستخجاـ القػة السدمحة ضج مرخ و  اسفو

 .(11)ىكحا عسلالتي تشأ بشفديا عغ السذاركة في  الػاليات الستحجة
التي  ا في التعميساتتسػز وتباحث 12في مع الخئيذ ايدنياور اترااًل ىاتفياً  داالس اجخى    
 مداعج وزيخ الخارجية (R.Murphy)  خت ميخفيروب بغي ايراليا الى السبعػث االمخيكييش
شاء مباحثاتو في لشجف , واقترخت التعميسات عمى رغبة االػاليات الستحجة بإدارة مرخية كفػئة اث

     . (10) حخب ليدتيخية تذشيا بخيصانيا وفخندا ضج مرخ لمقشاة , ورفس
مجمذ  عشجما اخصخ واخح ايجف يعج العجة لسياجسة مرخ و في لشجفالترعيج عمى اوج   كاف   

 .سيصخة أي دولة مشفخدة انو لغ يدسح اف تكػف القشاة تحتبتسػز  12في  البخيصاني العسػـ
ف وبعث بخسالة الى ايدنياور يعمسو اف الحكػمة البخيصانية ليذ اماميا اال اعالف الحخب وا

الى  محكخة الدفارة االمخيكية في لشجف واكجت .بعج ستة اسابيع تبجأدكخية يسكغ اف االعساؿ الع
كذفت عغ اصخار  تسػز 12مداء  لقاء مػرفي مع ايجف اف نتائج وزارة الخارجية االمخيكيو

مقتشعػف اف االتحاد  واف القخار اتخح بيجوء ودوف انفعاؿ واف البخيصانييغ ,بخيصاني عمى الحخب
  (11). لرالح مرخ يتجخل في الحخب الدػفيتي لغ

 داالس وحزخه  ىخبخت ىػفخ مداعج وزيخ الخارجية تسػز مع  11عقج ايدنياور اجتساعا يػـ    
 وزيخ الجفاع جػردف جخايومداعج  ,((Burk صػؿ الدادس في البحخ الستػسط بارؾوقائج االس

(G. Gray)   ,مغ  ػبل قخار استخجاـ القػةق ومجيخ وكالة السخابخات الغ داالس وفي االجتساع
مػافقة  سيتصمب الحخب خفس كػنو قخار غيخ حكيع , واف مدايخة بخيصانيا في قخاربخيصانيا بال

 ايدنياور الى ضخورة سفخ داالس واشار .الكػنكخس الحي سيخفس شمب السذاركة في الحخب
يل الدج العالي نقتخح عمى ناصخ تسػ وقاؿ ىسفخي :" لمػقػؼ عمى اخخ السدتججات , الى لشجف

عمى حج  (لمدخقة)عجه مكافئة و  رفس داالس السقتخح بذجة ".قخار التاميع عغ التخاجعمقابل 
الحخب العالسية االولى والثانية دوف الػاليات الستحجة  بخيصانيا دخمت , واشار داالس افوصفو 
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لستحجة االمخيكية وانيا عمى قشاعة بأف تبجء الحخب ضج مرخ وستذارؾ بيا الػاليات ا االمخيكية
 .(12)كسا حرل في الحخبيغ العالسيتيغ

نياور الى ايجف تتزسغ ترػرات حامال رسالة مغ ايد  تسػز 11في  لشجف الى تػجو داالس   
, ودعت الخسالة عقج مؤتسخ دوليعبخ  وسبل حميا دةالخئي االزمة عػاملعغ  االدارة االمخيكية

لكغ الثسغ ج تكػف الشجاحات العدكخية االولية سيمة الحخب فقبذاف قخار  حداباتو اف يخاجع ايجف
 (13) في الشياية الشيائي قج يربح باىزا ججا

  )ماكسيالف ووزيخ الخارجية البخيصاني ي ايجفانتػن مع ب اجتساعأ 1يـػ ضيخ سعقج داال    
Macmillan ) بيشػ كخيدتيافووزيخ خارجية فخندا( C. Pineau)  , رغبة  عبخ ايجف عغوقج

اف تقجـ الجعع  ت السذاركة فعميياتعحر  جة االمخيكية في الحخب واذالػاليات الستح اف تذارؾ لشجف
ركة محتسمة مغ االتحاد يج أي مذاواف تح, لبتخولية السعشػي واالقترادي مغ حيث السشتجات ا

 داالس  بيغفيسا  صغ السذاركة في الحخب .دخمت مػسكػ الحخب فعمى واشش اما اذ.الدػفيتي 
استخجاميا القػة السدمحة في  كل التي ستتعخض ليا بخيصانيا في حاؿحجع السذا ء االجتساعاثشا

الخاي  عبجالشاصخ لكشو اختمف في االلية كػف عمى معاقبة  السبجأمغ حيث  فسع اتفاقو حل االزمة
اف مرخ لغ  لجعع مذخوع عدكخي بخيصاني فخندي كسامدتعج  خالعاـ في الػاليات الستحجة غي

 ,وكحلظ مدودة باالسمحة الدػفيتية  بأسخه حجىا في الحخب بل سيكػف معيا العالع العخبيتكػف و 
اف بخيصانيا ستجج نفديا في حخب  فحدب بل اف السدالة ليدت معخكة واحجة داالس واضاؼ

ي االمع الستحجة فالبج مغ بحؿ جيج , فزال عغ السذاكل التي ستتعخض ليا فشػيمة االمج 
. يبجو اف مةاعستكػف ف ضج مرخ تعبئة الخاي العاـ العالسياف و  , سمسياً  مةحكيقي لتدػية االز 

ايجف اقتشع بػجية نطخ داالس اذ اشار في نياية االجتساع انو عمى استعجاد لبحث شخيق 
 ارغب ال ) انيقائال:  داالس فأجابو لدػفيتي في السؤتسخمذاركة االتحاد ا وعارض السؤتسخ

كيف يسكششا االبتعاد عغ حكيقة اف روسيا كانت شخؼ في معاىجة  ػجػدىع في أي مكاف لكششاب
1666)(14). 

 عمى البخيصانييغ والفخندييغ ترسيع وضح فييااأب  0الس رسالة الى ايدنياور في بعث دا  
عسل مساثل ل اد فاح ة عبجالشاصخ عمى قخاره الحي يججوف فيومعاقب, و  عمى القشاة الديصخة الجولية

في الذخؽ األوسط وشساؿ  البخيصاني والفخندي ػجػدال الحي يشعكذ سمبًا عمىاالمخ  السشصقة في
بعجـ  في اقشاع البخيصانييغ والفخندييغ داالس الى نجاح واشارة الخسالة عمى التػالي. إفخيكيا

لتعبئة الخأي العالسي لرالح حل دولي لسذكمة  جيًجا حكيكًيا واف يبحلػا ,العدكخي  ججوى العسل
 .(15)القشاة
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 أب 0وزراء خارجية الػاليات الستحجة وبخيصانيا وفخندا بعج ضيخ  وبعج مجاوالت مكثفة حجد  
 :(38)بسا يأتيفي مدتقبل قشاة الدػيذ , لمشطخ 1734السؤتسخ السدمع عقجه في اب  ىجؼ

وضع القشاة تحت  بياف مػقف اغمبية اعزاء السؤتسخ مغ سيصخة مرخ عمى القشاة او .1
 .ة غيخ محجدةسيصخة ادارة دولية لفتخ 

فديكػف عمى مرخ قبػؿ السقتخحات  اذ كانت السػاقف تسيل الى االدارة الجولية لمقشاة .0
 .التي ستعخض عمييا

الجولية التي تع  شبيعة االدارة دراسة تفريمية عغ بأجخاء تقـػ الحكػمات السذاركة .1
 أ.االتفاؽ عمييا مغ حيث السبج

يات الستحجة االمخيكية وبخيصانيا وفخندا ة فمكل مغ الػالحالحمػؿ السقتخ  ت مرخاذ رفز  .2
  .تخاه مشاسب الحي جخاءالا تتخحاف 

عبئة الخاي ببحؿ الجيػد لتعغ اقشاع البخيصانييغ والفخندييغ  لشجف اثسخت مباحثات داالس في   
مقخ الدفارة في  مغ ارسميا واشار داالس في محكختو التي لحل دولي الزمة القشاة , العاـ العالسي

مػافقة بخيصانيا وفخندا عمى اعالف بياف  الى الى وزارة الخارجية االمخيكية أب 0مداء  لشجف
 حزػرفي لشجف واف تػجو الحكػمة البخيصانية دعػات  يتزسغ الجعػة الى عقج مؤتسخ دولي

 .(17)السؤتسخ
الستحجة الحي اكجوا فيو عجـ والػاليات  لبخيصانيا وفخندا الخسسي أب صجر البياف 0في    

حخية وامغ القشاة شبقًا التفاقية الى ػا االنطار ػػية لمعسل السرخي ولفتعغ الصبيعة الفػض رضاىع
 جاـ القشاةػباستخ السيتسة لألمعمؤتسخ دولي  جػعق الى ودعا البياف ,1666عاـ  (22)القدصشصيشية

(21). 
 أب  1غ يػـ والشرف م في الداعة الثانية في المقاء الحي جسعو مع داالساعخب ايدنياور    

  .(20) السبحولة داالس لجيػد تقجيخه عغ في البيت األبيس
ليذ استخجاع شخكة مؤتسخ لشجف اف ىجؼ الػاليات الستحجة مغ اب  7داالس في  أوضح   

لمييئة  وسيكػف  ,1666 القدصشصيشية يخ القشاة وفقا لسعاىجةالقشاة بل انذاء ىيئة دولية تج
 . (21)لييئةاالييئة وليذ إدارة في  تكػف مرخ عزػًا  أمػاؿ القشاة و إدارة السقتخحة

 
 .دور داالس في مناقذات ازمة الدؽيس في اإلطار الدولي المبحث الثاني :     

 :والثاني  لندن االول ي مؤتمر  داالس ومقررات _ 6  
 6591أب  61أ_ مؤتمر لندن االول 
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في قرخ  ,(22)1734أب  14يػـ  صباح العاشخةفي الداعة لشجف االوؿ  مؤتسخافتتح      
عمى  مغ السػقعة الجوؿ مغ 14دولة مشيا  00 وتوحزخ  ( (Lancaster House النكدتخ

كػف  عغ السذاركة مرخ واعتحرت القشاةمغ كبار السشتفعيغ بوالتي تعج  معاىجة القدصشصيشية ,
ت وسخعاف ما اتزح .تيجيج الدالح والزغط االقترادي تحت الجعػة السػجية الييا جاءت

دولة وفخيق مؤيج  16 ضع التأميعالى فخيقيغ فخيق معارض لقخار  السؤتسخيغ ـاانقدب السػاقف
 . (23)الدػفيتي( االتحاد و انجونيديا ,  اليشج كل مغ )سيالف , مرخ ضع لمقخار

حخص داالس عمى خخوج السؤتسخ بتػصيات تتػافق مع رؤية بخيصانيا وفخندا وتذكيل لجشة  
رئيذ وزراء  (.Menzies R) مشديذبخئاسة روبخت  اوض مع عبجالشاصختتف

) الػاليات الستحجة  خسدة دوؿضست مسثميغ عغ عخفت بمجشة مشديذ  (1744_1727استخاليا)
 . (24)اثيػبيا(ة , استخاليا , الدػيج , ايخاف و االمخيكي

, 1734أب  16في  (Shepilov) ع وزيخ الخارجية الدػفيتي شبيمػؼم االس اجتساعادعقج   
 أف مػقفواوضح داالس  . الحي اعتسج عميو السؤتسخ بذكل كبيخ اشاد شبيمػؼ بجور نطيخه و 

ال يسكغ تخؾ القشاة تحت الديصخة والتذغيل و  سػضػعيةالشاحية المغ  اً لع يكغ مخن الػاليات الستحجة
وزيخ خارجيتيا تػماس واشاد داالس اثشاء االجتساع بكمسة مسثل نيػزلشجا  الحرخييغ لسرخ.

مغ تأميع  مػقف الػاليات الستحجةعغ  في السؤتسخ والتي عجىا تعبيخاً  (T.Mcdonald)كجونالج ما
 تػاجو الدفغ التي تحسل السػاد الغحائية إلى إسخائيلسا استذيج بو داالس: )اف , وم قشاة الدػيذ

ثل ضج سفغ أي بمج في ويسكغ استخجاـ تسييد مسا ,صعػبات كبيخة في السخور عبخ القشاة
الزخوري إيجاد وسائل لزساف ومغ  , مرخ ليا سيصخة حرخية عمى القشاة كانت دتقبل إذالس

الحياة االقترادية  مغ اىسية في لسا تسثموالسرخية  جاـ القشاة كأداة لمدياسةعجـ استخ
 .(25)(العالسية

 قخار البخيصاني في استخجاـ القػةوفي محاولة مغ الػاليات الستحجة لسعخفة مجى ججية ال    
لػيج  سمػيغ بيغ داالس ونطيخه البخيصانيقج اجتساع مغمق ع   ,العدكخية في حل ازمة الدػيذ

(S.LIoyd)   وزارة الجفاع  وتالحي قجم في لشجف تع التصخؽ الى االستفدار 1734أب  01في
, واشار الى رئاسة االركاف البخيصانية بذأف خصط الحخب البخيصانية في الذخؽ االوسط االمخيكية

الدياسية في بخيصانية, في حيغ قمل داالس مغ تمظ  وتجاعياتج الى حداسية االستفدار و لػي
 .(26)االستعجادات الالزمة وإلخحعدكخية فقط  بعادألاالستفدار  كػف  السخاوؼ

بخقية إلى  ذ بعثيلقخارات لجشة مشد  في لشجف لقبػؿفي خصػة مغ داالس لتييئة نػع مغ ا    
قتخحات التي تخخج بيا الس , اوضح فييا اف1734أب  07ف مداء ية في لشجالدفارة األمخيك
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عبجالشاصخ في  في وقت اكج .(27)الى مرخ السقجـ شيائيالنحار الشكل ا اف ال تاخح يجب المجشة
بعسمية التاميع واف مرخ ىي الحامي الصبيعي لمقشاة  تتأثخأب اف حخية السالحة في القشاة لغ  11

 . (32)يافي حسايتيا ل مدتسخة  وانيا
 7لغاية  1 لسجة اسبػع واستسخت مباحثاتيا مع الجانب السرخي  القاىخة زارت لجشة مشديذ    

القشاة وتدييل متصمبات  اف حخية السخور عبخزسب ىاعجو مع عبجالشاصخ , الحي  التقتو أيمػؿ 
   .(31)السالحة ورفس السقتخح الخاص بالديصخة الجولية عمى القشاة 

في مشدؿ داالس وحزخه الدفيخ البخيصاني  1734أيمػؿ  7ي جخى مداء في االجتساع الح    
نطيخ : "ىػ اف األساسداالس اف اليجؼ  أكج,    (R. Makins) في واششصغ روجخ ماكشد

 ."أخخى مغ ناحية واستخجاـ القػة مغ ناحية لمعالع اف ىشاؾ بجائل الستدالـ جساؿ عبجالشاصخ 
 ة تشطيع الرفػؼ ومسارسة ضغػط اقترادية عمى مرخ بالشدبة لمبجائل اكج داالس عمى ضخور 

الجوؿ الغخبية لمتمسيح  تحػيل مدار ناقالت الشفط مغ قبلك القشاةبجائل عغ  بحث إمكانيةمع 
  .(30)الكمي عمى قشاة الدػيذ ىاعتسادبعجـ ا  لجساؿ عبجالشاصخ

سافخ جي مػليو  اذ دية ماضيتيغ في خيارىسا العدكخي كانت الحكػمتيغ البخيصانية والفخن   
مع انتػني ايجف ووزيخ خارجيتو سمػيغ لػيج  أيمػؿ 12واجتسعا في  وكخيدتياف بيشػ الى لشجف

والتي  عمى مجمذ االمغ بعج عخض القزية ضخبة عدكخية لسرخبتػجيو  قخار سخي  اواتخح
 .(31)سػفيتي مسا يعج مبخر كافي ليسا لذغ ىجـػ عمى مرخ فيتػستػاجو ب

 اباايبافمع  وفي المقاء الحي جسعيعة مػقف عبجالشاصخ اوضح داالس وفي تفديخه لصب   
A.Eban)) )اف عبجالشاصخ يطيخ اىتساما  ,1734ايمػؿ  12يػـ  في واششصغ سفيخ )اسخائيل

سقخرات لجشة مشديذ. ولع يكغ ميتسا ب  الجوؿ الغخبية بآراءبالخأي العاـ العخبي أكثخ مغ اىتسامو 
ال  أحجاثلتي ربسا تؤدي الى استخجاـ القػة ا عمى معارضتو داالس أكجالسقتخحة  وعغ الحمػؿ

 إللحاؽعبج الشاصخ  استغالؿ السذاكل الجاخمية التي يعاني مشيا إمكانية, مػضحا عكباىاتحسج 
اتخاذ خصػات في  إلىوأبجا داالس عجـ تأييجه لالقتخاح البخيصاني الفخندي الجاعي  ,الزخر بو

 إلحاؽ إلىمثل تمظ الخصػات مغ شأنيا اف تؤدي  أفو يعتقج الستحجة ضج مرخ كػن األمع
ال تتعجى تقجيع االقتخاحات  األمغصالحية مجمذ  أفالزخر بالسرالح الغخبية , فزال عغ ذلظ 

 أجبارعمى  األمغمجمذ  أمكانية, واف  التخاذ خصػات عسمية وليذ الكياـ بسثل تمظ الخصػات
 أف واكج امخ مذكػؾ فيو.ية القدصشصيش الئع مع اتفاقيةعمى معاىجة ججيجة تتمرخ عمى التػقيع 

التي  )اسخائيل( اتفاؽ يعػد بالسشفعة الكبيخة عمى إلىمتػصل الػاليات الستحجة سػؼ تبحؿ جيجىا ل
    .(32)الجعع االمخيكي ليا تثق تساما ب أف عمييا



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

 924 

ع بالػسائل ففي الػقت اسػة ببخيصانيا وفخندا لكشو يختمف عشي التأميعاف داالس كاف ضج قخار    
االس الى وسائل سياسية بحتو يبجو اف ذلظ يعػد الى استخجاـ القػة السدمحة اعتسج د االحي اثخت

الستحجة التي تاثخت  لشجف وباريذ بخدائخ مالية وتاثخ اقترادىسا بذكل اكبخ مغ الػاليات تأثخ
لدػفيتي لمتجخل السباشخ في بذكل محجود , وحخص الػاليات الستحجة عمى عجـ استثارة االتحاد ا

 . االزمة كػف السحجد الدػفيتي حاضخا في سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية الخارجية
 6591أيلؽل  65ب_ مؤتمر لندن الثاني   
 دعت الخارجية البخيصانية الى عقج مؤتسخ ثاف في لشجفالذكػؾ عغ قخاراتيا الدخية  وإلبعاد  

, وكثف داالس مغ اتراالتو مع الػفػد  ايمػؿ 17ح السؤتسخ يػـ افتت لدساع تقخيخ لجشة مشديذ
بتػصيات تخضي اشخاؼ االزمة اذ اجتسع مع الػفج البخيصاني السذاركة بذأف خخوج السؤتسخ 

 رئيذ الػفج االيصالي( و Cunha) كػنو محادثات مع رئيذ الػفج البختغاليوتبعو  والفخندي
انصباعات داالس باف  كانت, ( Lange) النج جيورئيذ الػفج الشخوي (Martino) مارتيشػ

سقخبيغ بذكل شبيعي كػف البخيصانييغ والفخندييغ عدلػا انفديع تساما حتى عغ اصجقائيع ال
 ا عالقات وثقى مع فخندا ىي األخخة وايصاليا التي تخبصي تي تعتسج عمييا بخيصانيا قمقو,ال الشخويج

جة اف كافة االشخاؼ تخى في الػاليات الستحو  .مف السػقف الفخنديقمقة مغ الغسػض الحي ي
         .(33)وبكية الجوؿ االمخيكية الجدخ الػحيج بيغ بخيصانيا وفخندا

عمى ابقاء االزمة بعيجا عغ االمع الستحجة كػف وحثو  ايمػؿ 01في مع ايجف  داالس التقى  
االمع  ف اختار السزي الىج, غيخ اف اي (34)مثسخةيحػؿ دوف أي نتائج سالفيتػ الدػفيتي الستػقع 

في االمع  أيمػؿ عخض القزية 00الستحجة دوف اخح مذػرة داالس اذ قخر مع غي مػليو في 
شكػى ضج الحكػمتيغ البخيصانية والفخندية  ايمػؿ  01ت مرخ يـػ قجممغ جانبيا  . (35)الستحجة

 . (36)كػف ترخفاتيسا تذكل تيجيجا لمدمع العالسي 
في واششصغ (  Macmillan)   ماكسيالف ع مدتذار الخدانة البخيصانيةداالس اجتساعا م عقج   

 باألليات, واشاد ماكسيالف بجيػد داالس في استيعاب ازمة الدػيذ وتجاوال 1734ايمػؿ  03يـػ 
 . واوضح داالس اف حل االزمةالتي يسكغ خالليا تقميز نفػذ عبجالشاصخ والخصط الالزمة لحلظ

القػة اـ استخج خ مغاكث نتائج ذات فاعميةليا التي والدياسية و يتع بالػسائل االقترادية 
  (37)العدكخية

 االمػ المتحدة في الدؽيسداالس وازمة  _ 0    
عمى  بخةً جاف الػاليات الستحجة ليدت م  تذخيغ االوؿ  0 اعمغ داالس في مؤتسخ صحفي يـػ  

وعشجما   (42).جاـ القػة السدمحةكل شيء , وانيا ضج استخوفخندا في  اتخاذ مػقف مؤيج لبخيصانيا
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صػتت الػاليات الستحجة عمى تمظ  في االمع الستحجة قجـ مسثمي بخيصانيا وفخندا ومرخ محكخاتيع
  .(41)السحكخات كي ال تتيع باالنحياز

اف نقميع  وسأليع 1734تذخيغ االوؿ  3بتاريخ  اجتسع داالس مع لػيج وبيشػ في نيػيػرؾ    
ا باي حل لع يعػدا يثق اانيس اجابا؟ لمحخب في ىحا الػقت كاف لمدمع اـلمقزية لالمع الستحجة 

نفػذه في سكغ الغخب مغ اعادة سمسي وحثا عمى استخجاـ القػة بحريعة اف استدالـ عبجالشاصخ ي
اذ  ذخؽ االوسط سيثيخاف ضجىساالكيا و افخي افخيكيا والذخؽ االوسط . عارضيسا داالس بذجة كػف 

واكج داالس اف الػاليات الستحجة عاقجة العـد عمى بحؿ الجيػد الرادقة  , حتع المجػء لقػة الدال
    .(40)تقابل بخيصانيا وفخندا الذيء نفدو مل افيألمػصػؿ الى تدػية و 

تذخيغ االوؿ  10يػـ  مغ مداء التي بجأت الداعة الخامدة لسجمذ االمغ 521في الجمدة   
 ةست (1741_1731)يغ العاـ لألمع الستحجة األم (.Hammarskjold D ) داغ ىسخشػلجحجد 

 :  (41)وىي وزراء الخارجية حطيت بقبػؿ  تقػـ عمييا السفاوضات مبادئ
 يكػف السخور عبخ قشاة الدػيذ بذكل حخ ومتاح لمجسيع دوف تسييد   .   .1
 احتخاـ سيادة مرخ .   .0
 .لقشاة عغ سياسات اية دولةفرل ادارة ا .1
 رخ والسدتخجميغ .باتفاؽ بيغ م السخور رسػـتحجد   .2
 ز ندبة مشاسبة مغ اإليخادات لتصػيخ القشاة . خرت    .3
    في حاالت الشداع تتع تدػية األمخ بالتحكيع .  .4
بيغ بخيصانيا وفخندا  مدتسخةالسفاوضات , و  باإلجساع الدت تع اعتسادىا اف السبادئ  

 12ياور مداء ىحا ما اكجه داالس في اترالو مع ايدن ومرخ تحت رعاية االمع الستحجة
ية تقجـ مقتخحات ايجاب مرخ بانيا لع بخيصانيا وفخندا اتيست  مغ جانبيا .(42)تذخيغ االوؿ 

 بذأف تعاوف مرخ مع ىيئة السشتفعيغ الدت, وشجدتا عمى اىسية السبادئلسػاجية متصمبات 
ظ في اشار تماقتخاحات ايجابية  الى تقجيع . مغ جانبو دعا داالس مرخمدألة دفع الخسػـ 

الستحجة االشخاؼ لالجتساع مخة اخخى  لألمعدعا داؾ ىسخشػلج الدكختيخ العاـ و  السبادئ .
                                       .(43)1734تذخيغ االوؿ  07في جشيف في 

 :العدوان الثالثي على مررف جؽن فؽستر داالس مؼ مؽقالمبحث الثالث :   
في االمع الستحجة بذأف السبادئ الدت رصجت  في الػقت الحي بجت فيو مالمح التقارب    

تعبئة ضخسة في الصائخات والقػات تتسثل بػجػد  حالو تثيخ الخيبة شائخات االستكذاؼ األمخيكية
تذخيغ االوؿ  12مكتبو يػـ اليدنياور اثشاء االجتساع في  فرح عشيا داالسا (االسخائيمية)
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قياـ  رجح داالس افو  ,تدتيجؼ الزفة الغخبية (اسخائيل)غ عسمية عدكخية تقػـ بيا والخذية م
بتحذيج قػاتيا قبيل االنتخابات االمخيكية ناتج عغ اعتقاد بغ غػريػف اف ايدنياور لغ  (اسخائيل)

حخصًا مشو عمى عجـ اغاضة الشاخبيغ الييػد في الػاليات  (اسخائيل)يتخح مػقف حاـز ضج 
بو بغ غػريػف عبخ  ربسا وقع وقج حخص ايدنياور عمى ازالة سػء الفيع الحي ,مخيكيةالستحجة اال

ناشجه فييا اف ال تدتيجؼ التعبئة الزخسة تيجيج الدمع في  بعج نياية االجتساع بخقية رفعيا اليو
   .(44)السشصقة 

حل االزمة  قج ربصت معارضة الػاليات الستحجة استخجاـ القػة فييبجو اف فخندا ىي أألخخى    
بقخب االنتخابات االمخيكية مسا جعل السػقف االمخيكي مػقف مؤقت مغ وجية الشطخ الفخندية  

 00في محكخة ارسميا الى الدفارة االمخيكية في باريذ يـػ االمخ الحي حاوؿ تجاركو داالس 
مخيكية اف الحكػمة الفخندية تعتقج اف مػقف االدارة اال السحكخة, واشارة  1734تذخيغ االوؿ 

واف السػقف قابل لمتحػؿ بعج ,السعارض مغ استخجاـ القػة العدكخية ناجع مغ وضع انتخابي 
 .  (45)السحكخة بذكل قاشعانتياء االنتخابات الخئاسية وىحا ما نفتو 

بيغ فخندا و بخيصانيا و)اسخائيل( خالؿ شيخي  االتراالت الدخيةاف  ومغ الججيخ بالحكخ   
تبجأ بسػجبيا )اسخائيل( بسياجة عغ خصة مياجسة مرخ  اسفخت  , 1734 ايمػؿ وتذخيغ االوؿ

سيشاء بحريعو انيا تسثل قاعجة النصالؽ ىجسات الفجائييغ ضجىا , بعجىا تتحخؾ بخيصانيا وفخندا 
 .  ( 46)لػقف الحخب بحجة حساية السالحة في قشاة الدػيذ

تذخيغ االوؿ حزخه الخئيذ  05صباح يػـ  11 الداعةعقج اجتساع في البيت االبيس في    
القػات االسخائيمية   تعبئة اشار داالس الىو داالس ووكيل وزارة الخارجية ىػفخ. ايدنياور و 

الى رئيذ  ةلارسيبعث  بسياجسة االردف واقتخح داالس عمى الخئيذ افقياميا والخذية مغ 
أي عسل مدمح قج و في السشصقة ال يتحسل أي ترعيج, الػزراء بغ غػريػف واعالمو اف السػقف 

 . (47)داالس بذاف الخسالة عمى ما عخضووافق ايدنياور  .يؤدي الى عػاقب وخيسة
عغ عجـ قشاعتو بتفديخ  تذخيغ االوؿ 06يػـ   ابا إيباف  مع في اتراؿ ىاتفي اعخب داالس   

. الجاخمية وذلظ في ضػء انذغاؿ مرخ في اوضاعيا ألغخاض دفاعيةباف تعبئة قػاتيا  تل ابيب
اجخاء عسميات  وتبيغ عجـ في نيػيػرؾ )اسخائيل( رصجةا قاـ داالس بسخاجعةفي خصػة احتخازية  و 

 مغ تعخضيع سيخذػف  (االسخائيمييغ)الف  داالس ارتياحووابجى , االخيخة  اآلونةسحب كبيخة في 
   .(52)ػاليات الستحجة معيع لوف االعجـ تع شػا عجواناما ش لزائقة مالية اذ

ترل اجخى داالس اتراالتو مع الدفيخيغ البخيصاني والفخندي في واششصغ وعمى صعيج م  
الدفيخ الفخندي عجـ  واوضح ,حياؿ االزمة بمجييسا في الستخحةالخصػات غ لالستفياـ مشيع ع



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

 927 

ػمتو دعت )اسخائيل( الى ضبط ح الدفيخ البخيصاني اف حكاوضفيسا  ,ي معمػماتامتالكو أ
 .(51) الشفذ

بخيصانيا وفخندا  مغ وجية نطخ ضج مرخ كاف الخيار االندبلسدمح اف العسل ايبجو    
ستسخار نفػذىا في سبيال ال وفي بخيصانيا وججتاذ  .ولكل مشيسا اىجافو الخاصة ,(اسخائيل)و

 فيسا, (50)خ لمثػرة الجدائخيةدعع عبج الشاص وقج شاشختيا فخندا الخاي والتي زاد مغ نقستيا السشصقة
وايقاؼ التصػر  ع روابط التعاوف العدكخي بيغ مرخ واالتحاد الدػفيتيالى قص (إسخائيل)سعت 

 بعج اف ضسشت مدانجة بخيصانيا وفخندا عبخ تػجيو ضخبة خاشفة الحاصل في الجير السرخي 
 .ليا

 سوتخأ في االجتساع الحي, و 1734تذخيغ االوؿ  07في  مرخ ي عمىسخائيمالا بجء العجواف   
عجد مغ مدؤولي وزارة  وحزخه ,1734تذخيغ االوؿ  07داء يػـ لبيت األبيس مفي ا ايدنياور

خخاب الى ال تعخض القشاة اشار داالس الى احتسالية الخارجية والجفاع ووكالة السخابخات السخكدية
التجخل ل ىحه الطخوؼ تشبئ دالذ ب, وفي ض, وتجميخ خصػط االنابيبجخاء العسميات العدكخية

 (االسخائيمييغ)ليا مع  صاصلمحخب التي ربسا خ ا مدتعجافنيسالبخيصاني والفخندي اذ يبجوا ا
يات الستحجة االمخيكية بذأف ما اف رأي الػالميسا ك عتقج البخيصانيػف والفخنديػف انويواضاؼ: "

ايدنياور عغ ردة فعل  تداءؿوقج  ".في ما يحىبػف اليو اف تسزي معيع فعمى واششصغ اف بوقػمي
ششصغ مداعجة القاىخة تشفيحا لاللتدامات الدابقة ؟ اجاب داالس لشجف وباريذ في حاؿ قخرت وا

الػاليات الستحجة يحتع عمى 1732 في ايار (51)ثيالثال اف االلتدامات الدابقة كبياف التحالف
  (52)اتخاذ اجخاء يدانج مرخ

سفخاء دوؿ حمف بغجاد في  عمى مرخ اثشاء اجتساع العتجاء االسخائيميرفس داالس ا   
في مرخ  الحاصمةغيخ مصسئغ لمتصػرات  واضاؼ انو,  1734االوؿ تذخيغ  07ـ واششصغ يػ 

 . (53)في الػقت الحاضخ لحي يجبخ لو انتػني ايجفا يعخؼ ما ال كسا انو
 التقى ازاء ىحه التصػرات والسخصصات غيخ السعمشة ػقػؼ عمى شبيعة السػقف البخيصانيولم   

غ في االمع الستحجة كػلد البخيصاني وبالسشج,1734تذخيغ االوؿ  07مداء  ايدنياور
Coulson)  ). في اتفاقية ايار  تعيجت الػاليات الستحجة نياور افايد  اشار وحزخ المقاء داالس

ا بتاييج ضحية العجواف في الذخؽ االوسط وعمى لشجف اف تمتـد بتعيجاتيا في االتفاقية , واذ1732
 التخاذ مػقف االمع الستحجة ض االعتجاء فيعخ  وعجنا او إلنجازدعت الحاجة ادعػا الكػنكخس 

 .ولعجـ اعصاء فخصة لالتحاد الدػفيتي في تقجيع مذخوع قخار يجعع مرخ عبخ االمع الستحجة  ,
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عصيل تع بالتشديق مع بخيصانيا وفخندا وقرج مشو ت اف عجواف )اسخائيل( في المقاء رجح داالس
     .(54)السالحة في قشاة الدػيذ

 اليجـػ االسخائيمي باتجاه واحج في ف يديخ السػقف االمخيكي والبخيصاني مغسعى داالس ا    
تذخيغ  07 الػاليات الستحجة لػدج مداء مغ السقخر اف يقجـ مشجوب ذ, إاالمع الستحجة

بخرػص رغبة واششصغ في تثبيت فقخة  األمغتقخيخا مفرال الى رئيذ مجمذ  ,1734االوؿ
 باحتسالية وجػد رغبةفي حجيثو مع لػدج  ( Coulson )غدكػل اشارو  اإلسخائيميبذأف اليجػـ 

 بتأجيل تقجيع إلجخاء األمخيكي االمخ الحي دفع السشجوب االمخيكيتأييج اب لجى الحكػمة البخيصانية
 .(55)تقجيع التقخيخ بذكل مذتخؾراي حكػمتو و  ألخح لمسشجوب البخيصاني الفخصة إلتاحة تقخيخه

 بأممو األوؿتذخيغ  12مغ صباح  11 الداعةفي  ايدنياور و معالسح داالس في اجتساع    
اف ف حاؿ اعتحرت بخيصانياوفي  في االمع الستحجة  بانزساـ بخيصانيا في اعجاد التقخيخ السذتخؾ

 سيسزػف قجما رجح داالس اف البخيصانييغ والفخندييغو  بسفخدىا , تقجـ التقخيخ ةحجالػاليات الست
اف البخيصانييغ والفخندييغ ال يسمكػف سببا وجييا لذغ  ايدنياور وججفيسا  .ة الدػيذويقتحسػا قشا

ح داالس اف ما يديج االزمة , واوض لمحخب اكافيشاة ليذ سببا الحخب واف قياـ مرخ بتاميع الق
 إلىداالس  أشارو  بة لمفخندييغ ,بالشدىشاؾ مذكمة الجدائخ  ليدت قشاة الدػيذ فحدب بل

كسا حرل في الحخب  الحخبية األعساؿ الػاليات الستحجة في الخصخ السحجؽ في حاؿ اشتخاؾ
البخيصانييغ والفخندييغ ىسا الصخؼ  أفوالثانية والفخؽ الػحيج بيغ الحالتيغ  األولىالعالسية 

 . (56)في حخب الدػيذ العاـ العالسي الخأيالسعتجي في نطخ 
 تذخيغ االوؿ 12جـ فيلػدج مجمذ االمغ وق وبتػجيو مغ داالس دعا السشجوب أألمخيكي    

 .(57) وراء خصػط اليجنة اف تدحب قػاتيا الى ما (اسخائيل)صمب مغ ال مذخوع قخار تزسغ
 عمى ضخورة عقج اجتساع خاص في الجسعية العامة أكج مع لػدج أترااًل ىاتفياً  السدا أجخى و 

 ػعجه أجابوعغ م لػدج وعشجما استفدخ اعادة االستقخار السترجار قخار مغ اجل لألمع الستحجة
   .(62)الستحجة الستػفخة ندتشفح كل إمكانيات األمع أفيجب داالس في غزػف اربع وعذخوف ساعة 

االعتجاء ) لةمدأ عغ رغبتيسا في ابقاء , في االمع الستحجة,بخيصانيا وفخندا كل مغ عبخت   
ات في االمع شاقذيغ عغ بعزيسا وعجـ الخبط بيشيسا عشج أي متمشفرم( قشاة الدػيذاالسخائيمي و 

 اذ بيغ داالس امكانية تفادي .تيغلعجـ الخبط بيغ السدأل مؤيجاً  كاف داالس مغ جانبوو  .الستحجة
, اما قشاة الدػيذ فال تداؿ عمى  (اسخائيل)ومغ خالؿ ىجنو تعقج بيغ مرخ  العجواف االسخائيمي

   .(61)بشج اخخججوؿ االعساؿ ويشبغي تشاوليا في اشار 
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,انحارًا لكل مغ 1734تذخيغ االوؿ  12وفخندا اشتخاكيسا في الحخب قجمتا في ولتبخر بخيصانيا   
( أمياؿ عغ القشاة مغ اجل حساية 12مرخ و )اسخائيل( بػقف القتاؿ , وسحب قػاتيسا مدافة )

السالحة في القشاة , واف تػافق مرخ عمى ندوؿ القػات البخيصانية والفخندية في مجف 
وفي حاؿ رفس االنحار سػؼ يتجخالف عدكخيا لحساية القشاة  لدػيذ()االسساعيمية , بػرسعيج ,ا

(60 .)               
داالس في  اتراال ىاتفيا مع ايدنياوراجخى اولت االدارة االمخيكية اىتساما باإلنحار , و     

 مفو  ليصمع مشو عمى مزسػف محكخة ك   ,تذخيغ االوؿ 12دقيقة مغ مداء  23والخابعة  الداعة
: جاء فييا ومرخ (اسخائيل)االنحار السقجـ الى بذاف  الى ايجف ادىا ليخسميا ايدنياورعمى اعج

عمست مغ الرحف عغ انحاركع الى مرخ بالتجخل العدكخي واحتالؿ قػاتكع لبػرسعيج "
اعبخ لكع عغ قمقي العسيق مغ جخاء ىحا العسل في  انشي ,يمية والدػيذ في مشصقة القشاةواالسساع

الػسائل الدمسية لزساف قخار يعيج  جستيجب اف تع, بالسدألةخ فيو مجمذ االمغ الحي يشط الػقت
  . (61) "(اسخائيل)حالة اليجنة بيغ مرخ و

 11صباح يػـ11:12مكتبو في الداعة غ مدئػلي الػزارة في مع عجد م عقج داالس اجتساعا  
خار انياء الحخب . جة إلصجار قعقج جمدة في األمع الستحالى ضخورة  دعا فيو ,تذخيغ األوؿ

ي تمظ الفكخة اذ ما بقى مجمذ السزي قجما فداالس اف الخئيذ ايدنياور يخى احتسالية  وبيغ
الػاسع لعقج  تأثيخىاستدتخجـ  ه السشاسب , واف الػاليات الستحجةاالمغ عاجدا عغ مسارسة دور 

    .(84)االمع الستحجة زماـ السبادرة في ألخح سباقيغ ضاؼ ال نخيج اف يكػف الدػفييتالجمدة , وا
في  شغ الصيخاف البخيصاني والفخندي ىجساتو عمى القاىخة واالسكشجرية وبػرسعيج واالسساعيمية  

وسكظ الحجيج ومخاكد السػاصالت ومحصة  والسػانئضاربا السصارات  ,تذخيغ االوؿ 11مداء 
 التاسعةياور في في االجتساع الحي عقج في مكتب ايدنو  ,(63) اذاعة صػت العخب قخب القاىخة

مدبق تصػرات االحجاث اثبتت وجػد اتفاؽ  اكج داالس اف 1734 تذخيغ الثاني 1مغ صباح 
 .(64) بذاف العجواف عمى مرخ وبخيصانيا وفخندا (اسخائيل)بيغ 

في اترالو مع داالس  إيدنياور اوضحيكي في األمع الستحجة بذاف خصػات التحخؾ األمخ     
ػ وقف اشالؽ األوؿ ى تذخيغ الثاني اف ىجؼ الػاليات الستحجة 1 الحاديو عذخه مغ صباح عشج

اف وقف اشالؽ الشار لمحج مغ تػسع العسميات الحخبية  , وعمى االشخاؼ الستحاربة اف تفيع 
العاـ العزاء  , وتدأؿ ايدنياور عغ االسػقفالشار سػؼ يتصمب مشيع العػدة الى سػاحميع 

فخد داالس بااليجاب لكشيع  ؟الخؤية األمخيكية لحل االزمةاف كانػا متفقيغ مع  االمع الستحجة
ق ارساؿ الذحشات يعمالػاليات الستحجة , عبخ ت مغ يخغبػف اف يكػف السػقف اكثخ حدما
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 الى نيػيػرؾ لحزػر االجتساع مداءً  دفخلا عغ نيتو داالس واعخب,  (اسخائيل)العدكخية الى 
  .   (65)وىػ االمخ الحي رحب بو ايدنياور

أجخى داالس اتراال  (إسخائيل)وبذأف تفعيل إجخاءات الزغػط العدكخية واالقترادية عمى    
 1يػـ  صباح 11:12يكي في تساـ الداعة ( وزيخ التجارة األمخ Weeksىاتفيا مع ويكذ )

تعميق شحغ البزائع ذات الصبيعة فقة الخئيذ ايدنياور عمى مػا, وابمغو  1734تذخيغ الثاني 
في  قامت ؿ العدكخية, وقاؿ ويكذ اف الػاليات الستحجةالجوؿ الستػرشة في األعساالعدكخية إلى 

 وشمب مغ ويكذ اف يعصي القائسة الى مرخ مغ ذات الشػع بتعميق شحغ بزائع وقت سابق
وتدأؿ ويكذ اف كاف التعميق  .مغ التجقيق حاليا كحاؿ القائسة السرخية ذاتو االىتساـ االسخائيمية

 . (66)بالتأكيج فخندا فاجاب داالسيذسل بخيصانيا و 
 مجيخ وكالة االستخبارات السخكدية (A.Hen)مع اي ىيغ اكج داالس خالؿ اتراؿ ىاتفي    

(Central Intelligence Agency)  تذخيغ الثاني  1 مغ يػـ 11:36في تساـ الداعو
امج سػؼ تقـػ بتعميق شحغ االسمحة ضسغ بخن, اف الػاليات الستحجة االمخيكية 1734

 . (67)(اسخائيل)عقػبات  ضج  رادية ولكغ ذلظ ال يعشي فخضالسداعجات العدكخية واالقت
ر مغ داالس شمب ايدنياو  لدػفيت الفخصة ويتقجمػا بقخار في االمع الستحجةال يدتغل ا وكي  

 وتزسغ البياف اعج داالس .مع الستحجةخخ مذخوع قخار لالواال (سخائيلصياغة بياف مػجو لػ )ا
 كافة االشخاؼ الى ذخوعسال دعاو  , (سخائيلخية لػ )اكل السداعجات االقترادية والعدك تعميق

كل شحشات الدالح لسشصقة القتاؿ  جػع الى خمف خصػط اليجنة وحطخوقف القتاؿ حاال والخ 
تذخيغ الثاني في  1عخض السذخوع مغ قبل السشجوب االمخيكي في  .(72) والعسل عمى فتح القشاة

   .(71)االمع الستحجة
, وحزخه 1734تذخيغ الثاني 0 يـػ األبيسفي البيت  وفي مؤتسخ صحفي عقجه ايدنياور    

مغ اجل التعاوف  األمخيكيةالى الػاليات الستحجة  (إسخائيل)وبخيصانيا  تأتي اف تػقع داالس
 الى قبل تقجيع العػف في اشارة مشو بشطخ االعتبار أخحىاىشاؾ عجة قزايا يجب االقترادي و 

   .  (70)تتصػر بذكل سخيع األحجاثورة التحخؾ الدخيع وبأعمى السدتػيات كػف ضخ 
 عغ اسفو لسػقف بخيصانيا وفخندا الستحجة لألمعاماـ الجسعية العامة  في كمستو داالس عبخ  

 صداقة فاق مع ثالث دول تربطهااالت اذ  تخفق الؽاليات المتحدة فيجئتكػ بقلب مثقل "قائال: 
 .(71)"منهما دولتان مؼ اقدم الحلفاء التي تثق بهػ الؽاليات المتحدةوعالقات عميقة 
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 42مذخوع قخار لمػاليات الستحجة بػػتذخيغ الثاني وافقت الجسعية العامة عمى  0في صباح   
ادخل داالس الى مدتذفى ريج  وفي اليـػ التالي (اسخائيل)ندا ووفخ  صػت وعارضتو بخيصانيا

 (72)1734تذخيغ الثاني  1عسمية شارئة في  ألجخاء Walter Reed Hospital)) العدكخي 
الى تشديق  بػلغانيغ رسالو الى ايدنياور دعا بعث رئيذ الػزراء الدػفيتي تذخيغ الثاني 3في   

اسصػؿ  في الخسالة لجى الػاليات الستحجة الجوؿ السعتجية عمى ايقاؼ عجوانيا جاء إلرغاـالجيػد 
د الدػفيتي ايزا لجيو اسصػؿ بحخي قػي وشيخاف قػي اف قػي في البحخ الستػسط , االتحا

مغ جانب الػاليات الستحجة واالتحاد الدػفيتي وفقا لقخار  سػحج والعاجل ليحه الػسائلاالستخجاـ ال
 (73) العجواف عمى مرخ ألنياءمػثػقا االمع الستحجة سيكػف ضسانا 

ؼ الشداع ايقاؼ العسميات الحخبية في دفعت السػاقف في االمع الستحجة واالنحار الدػفيتي اشخا  
زار الخئيذ ايدنياور  تذخيغ الثاني ولالشسئشاف عغ صحة داالس5الداعة الثانية مغ صباح يػـ 

 , وىشئ 1734تذخيغ الثاني 5  في الداعة الحادية عذخة صباحا مغ يػـ والتخ ريجمدتذفى 
وقات في وقف اشالؽ الشار عمى عجـ وجػد خخ  التأكيجوتع  ,بات الخئيذ بفػزه في االنتخا

واضاؼ انو . وقت مسكغ بأسخعخارج مرخ بدحب قػاتيع  يغالداـ البخيصانييغ الفخندي وضخورة
اشخاؾ بعس القػات االسيػية ضسغ قػات االمع الستحجة واخخاج القػات البخيصانية مغ السيع 

خارج  والفخندية بذكل سخيع مغ مرخ واذ لع يحجث خالؿ اسبػع فاف الػضع قج يربح
 .(74)الديصخة

                           
 االستشتاجات                                         

, التصػرات الدياسية التي اسيست 1734تشاوؿ البحث جػف فػستخ داالس وازمة الدػيذ 
ثي بطيػر ازمة الدػيذ والجور الحي أداه داالس اباف تمظ التصػرات وصػال الى العجواف الثال

     عمى مرخ , وتػصل البحث الى االستشتاجات ألتالية :   
 ازمة الدػيذ ضيػر في دورا فاعال وزيخ الخارجية االمخيكي ادى جػف فػستخ داالس _ 

دوايت  االمخيكي عمى قخار الخئيذ أثخىاالدج العالي  بشاء تسػيل صمب مرخل وتخكت معارضتو,
دفع  مسا ,1734تسػز  17في  يات الستحجة االمخيكيةالسقجـ مغ الػال ايدنياور في سحب العخض

 .1734 تسػز 04قشاة الدػيذ في  تأميعاصخ اف يعمغ جساؿ عبجالش السرخي  بالخئيذ
دفع مرخ لقصع عالقتيا مع االتحاد الدػفيتي بشى داالس معارضتو لتسػيل الدج عمى  _   

,  االمخيكية في السشصقة العخبيةالح الخصخ االكبخ الحي ييجد السر حدب نطخة داالس الحي يسثل
 . ة الخصخ الحكيقي عمى امغ السشصقةالستكخر  (اسخائيل)اعتجاءات  عبجالشاصخ اف في وقت يخى 
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عبخ  ي اتباع الػسائل الدمسيةحاوؿ داالس جاىجا اقشاع بخيصانيا وفخندا ف التأميعبعج قخار _   
لسدمحة الف عجـ استخجاـ القػة االقشاة و شخاؾ الجوؿ السشتفعة مغ وا ,عقج مؤتسخ لشجف لحل االزمة
وييجد باستخجاـ  الدػفيتي ليدتخجـ شعاراتووحجث يختكبو االتحاد , ذلظ يقع في مرمحة مرخ

 وىػ امخ يجج تخحيب مغ شعػب السشصقة التي عانت مغ سياسات الجوؿ االستعسارية .     .القػة
عغ السؤتسخ ارساؿ لجشة  وتسخس , 1734تسكغ داالس مغ عقج مؤتسخ لشجف في اب  _  
سيا رئيذ الػزراء االستخالي مشديذ حاممة افكار داالس التي جاءت متػافقة مع نتائج السؤتسخ تخأ

 وفذل كحلظ مؤتسخ لشجف الثاني في الخؤى بيغ شخفي االزمة احبط ميسة المجشة, غيخ اف تبايغ
ستابعة حثيثة مغ داالس داخل بو .قل االزمة الى االمع الستحجة الخخوج بشتائج تقبل بيا مرخ لتش

التي فذمت ىي االخخى في وضع معالجات تخضي بخيصانيا وفخندا  االمع الستحجة اروقة
تذخيغ االوؿ  07في والتي اشتخكت في رسع عسمية عدكخية استيجفت مرخ ونفحت  (اسخائيل)و

1734 . 
 (اسخائيل)تحجة لجفع بخيصانيا الى التعاوف عبخ االمع الس ودعاالحخب  حاوؿ داالس ايقاؼ   

وبعج اف اشتخكت بخيصانيا وفخندا في الحخب دعاىع الى ايقاؼ العجواف عمى مرخ  بدحب قػاتيا
 والقبػؿ بقخارات االمع الستحجة .

 اليػامر
                                                 

(1)
, ٔظزا ٌىثزح اررجبطبد ػبئٍزٗ فمذ أزمً ث١ٓ )٠ٛ١ٔٛرن , ٚثبر٠ض ,ِذر٠ذ  فٟ ١ِش١غبْ 1888شجبط55ٌٚذ فٟ   

,دظً ػٍٝ فزطخ  1191( ثُ ػبد اٌٝ ٚاشٕطٓ ٚأخزط فٟ دراطخ اٌمبْٔٛ فٟ جبِؼخ جٛرج ٚاشٕطٓ ا٠ٍٛي

, ػًّ ِظزشبرا  (Sullivan-Cromwell (ػًّ وّٛظف فٟ ِىزت ِذبِبح فٟ شزوخ ط١ٌٛفبْ ٚوز١ًِٚ 

, ٚطبػذ فٟ ط١بغخ د٠جبجخ ١ِثبق االُِ اٌّزذذح ,  1111 ٌٍظالَ ٌٍٛال٠بد اٌّزذذح فٟ ِإرّز ثبر٠ض لب١ٔٛٔب

ػ١ٓ طف١زا فٛق اٌؼبدح ,ٚوٍف ثّّٙخ  1159 فٟ ػبَ,1141اٌّزذذح ػبَ  ٌألُِِٕٚذٚة ٌذٜ اٌجّؼ١خ اٌؼبِٗ 

, رٌٛٝ داالص ٚسارح اٌخبرج١خ  1155اػذاد ِؼب٘ذح اٌظالَ ِغ ا١ٌبثبْ, ثؼذ فٛس ا٠شٔٙبٚر فٟ أزخبثبد خز٠ف 

ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ٠ٕظز: ٌجٕٝ ٔبجٟ دمحم, جْٛ فٛطزز داالص ٚدٚرٖ اٌظ١بطٟ فٟ  1151أ٠بر 54رٛفٟ فٟ 

( رطبٌخ ِبجظز١ز غ١ز ِٕشٛرح و١ٍخ اٌززث١خ ٌٍجٕبد )جبِؼخ رىز٠ذ , 1153-1888خ )اٌٛال٠بد اٌّزذذح االِز٠ى١

    16-8(ص ص 5918
(5)

   555( ص 1186خ اال٘زاَ , , ِإطظ دمحم دظ١ٕٓ ١٘ىً , ٍِفبد اٌظ٠ٛض ,دزة اٌثالث١ٓ طٕخ اٌمب٘زح 

(3)
ٌٛدذح اٌؼزث١خ , د ا)ث١زٚد , ِزوش دراطب1185_1145ػٍٟ اٌذ٠ٓ ٘الي , اِز٠ىب ٚاٌٛدذح اٌؼزث١خ  

 ؛   115(ص 1181

The Visit Of   Secretary Of State  John Foster Dulles  and Mutual Security 

Administrator  Harold Stassen to the Near and Middle East, Mau 9–29, 1953 in: F. R. 

U. S, 1952–1954, The Near and Middle East, V. 4, Part 1: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54 

)4 (
طذ ِبئٟ جٕٛة ِظز ػٕذ اطٛاْ ٠ؼذ ِٓ اٌّشبر٠غ اٌضخّخ اٌزٟ ػٍّذ اٌذىِٛخ اٌّظز٠خ ػٍٝ رٕف١ذٖ ثؼذ 

, ٚرذظ١ٓ اٌٛالغ اٌشراػٟ , ا٠جبد , ٌٍظ١طزح ػٍٝ اٌف١ضبٔبد , ٚأزبج اٌطبلخ اٌىٙزثبئ١خ 1155ثٛرح رّٛس 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/ch1
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v09p1/ch1
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ثشأْ ا١ّ٘خ اٌظذ االلزظبد٠خ ِٚزادً  ثزؼبْٚ ِغ االرذبد اٌظٛف١زٟ ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً رُ أجبسٖفزص ػًّ ,

   (  1165)ِظز , دار اٌّؼبرف ,: ِٛطٝ ػزفخ , اٌظذ اٌؼبٌٟ ٠ٕظز  . ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ػٓ اٌظذ االٔجبس

(5) 
(No3) Memorandum of Conversation, Prepared in the Embassy in Cairo, 

Cairo, May 11, 1953—4 p.m in : F. R. U. S, 1952–1954,  The Near And Middle East, 

Vol. 9, part 1 

(6) (No4)Memorandum of Conversation, Prepared in the Embassy in 

Cairo,May 11,1953-5p.m, In : F.R.U.S,1952-1954,The Near and Middle 

East,Vol.9,part1 

 (7)
.(No5)Memorandum of Conversation, Prepared in the Embassy in Cairo, 

Cairo, May 12, 1953—12:15 p.m. in: : F. R. U. S, 1952–1954, The Near And Middle 

East, Vol. 9, Part. 1 

(8) 
  ((Statement by Secretary of State John Foster Dulles)), Middle Eastern Affairs,      

       Vol. (6), No. 8-9, Auqust-september, 1955, PP. 271-272. 
(1) 

 )دِشك1161_1151ِٙب دمحم اٌزش١ذ , ِظز ٚاٌٛال٠بد اٌّزذذح االِز٠ى١خ دراطخ فٟ رطٛر اٌؼاللبد   

     54_53( ص ص 5995,االٚائً ,      
(10)

 (473)Memorandum of a Conversation, White House, Washington, July 19, 1956, 

9:40–9:52 a.m, in: F. R.U .S 1955–1957, , Arab-IsraelI Dispute, January 1–July 26, 

1956, Vol.15 
(11)

   Joshua Donovan , Becoming Gods Cold Warrior or Destroying an Ideal ? John 

Foster Dulles and the  Middle East (1919_1959)  (New York , 2013)p.72 
(15)
    54, ص  (1161)دد, ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , رزجّخ ١٘ٛثزد ٠ٛٔغّبْ   

      56 - 55ِٙب اٌزش١ذ , اٌّظذر اٌظبثك , ص  ((13
14))

 اٌّظذر ٔفظٗ 
15) )

)اٌمب٘زح   1156_1153, اٌؼاللبد اٌّظز٠خ اٌفزٔظ١خ ِٓ اٌزؼبْٚ اٌٝ اٌزٛاطإ ػالء اٌذ٠ٓ ػزفبد , 

 558ص ( 5991,

(16).
 (473)Memorandum of a Conversation,…op.cit 

(17)
(474) Memorandum of a Conversation, Department of State, Washington, July 19, 

1956, 11:20 a .m ,in : F. R.U .S 1955–1957, Arab-Israeli Dispute, January 1–July 26, 

1956, Vol.15  
(18) (476) Memorandum From the Secretary of State’s Special Assistant (Russell) to 

the Secretary of State1,Washington, July 19, 1956. .:in : F. R.U .S 1955–1957, Arab-

Israeli Dispute, January 1–July 26, 1956, Vol.15 
(19)

 (478 ) Memorandum of a Conversation, Department of State, Washington, July 19, 

1956, 4:10–5:07 p.m .High Aswan Dam .:in : F. R.U .S 1955–1957, Arab-Israeli 

Dispute, January 1–July 26, 1956, Vol.15 
(59)

    54بثك , ص ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظ   

 
(01)

لٕبح طٕبػ١خ ثذز٠خ  رزثظ ث١ٓ اٌجذز اٌّزٛطظ ٚاٌجذز االدّز  ٚرفظً ث١ٓ لبرح اط١ب ٚافز٠م١ب , رّىٓ   

, 1854رّٛس 14ِٓ ػمذ اِز١بس دفز لٕبح اٌظ٠ٛض ِغ دبوُ ِظز دمحم طؼ١ذ ثبشب فٟ  جض١اٌفزٔظٟ ِظ١ٛ دٞ ٌظ

, ٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً  ٠ٕظز : طبِٟ 1861شز٠ٓ اٌثبٟٔ ر 11ٚاطض شزوخ لٕبح اٌظ٠ٛض  ٚرُ افززبح اٌمٕبح فٟ 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v15/d476#fn:1.5.4.4.12.820.8.5
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, اطزٚدخ  1861_1854طبٌخ دمحم اٌظ١بد , اٌظزاع اٌجز٠طبٟٔ _ اٌفزٔظٟ ػٍٝ ِشزٚع لٕبح اٌظ٠ٛض 

  185_151( ص ص 5996دوزٛراٖ )جبِؼخ ثغذاد , و١ٍخ االداة , 

 
(00)

 ١٘464ىً , اٌّظذر اٌظبثك,ص  

        139(ص 1185, 6, اخز اٌّؼبرن فٟ ػظز اٌؼّبٌمخ )ث١زٚد,ط دمحم دظ١ٕٓ ١٘ىً ,لظخ اٌظ٠ٛض (53) 

      1156رّٛس  51طذ١فخ )أألخجبر( اٌّظز٠خ  (54) 
 (55)

 , ا٠شٔٙبٚر ٠أخذ اِز٠ىب اٌٝ اٌشزق االٚطظ , رزجّخ ,1156ػبطفخ ػٍٝ اٌظ٠ٛض دٚٔبٌذ ١ٔف ,  

   411, ص  (١ِٛ5915خ , ػجذ اٌزؤٚف ادّذ ػّزٚ )اٌمب٘زح , دار اٌىزت ٚاٌٛثبئك اٌم      
(56) 
   558ص  ١٘ىً , ٍِفبد اٌظ٠ٛض ..., 

 دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ط١ذ ادّذ ,اٌؼاللبد االِز٠ى١خ _ اٌّظز٠خ ِٓ اٌزمبرة اٌٝ اٌزجبػذ    ( (51

  59( ص 5991)اٌمب٘زح , دار اٌشزٚق , 1158_1155         
58) )

   18(ص1151رزجّخ اٌزاطذ اٌؼزثٟ )ث١زٚد ,, غبٞ ٚٔذ ٚ ث١زز غبٌفٛوٛرطجٟ , اسِخ اٌشزق االٚطظ   
51))

 415ص  اٌّظذر اٌظبثك , دٚٔبٌذ ١ٔف ,    
(39)

    58ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص     
(31)

 459ص  ذ ١ٔف , اٌّظذر اٌظبثك ,دٚٔبٌ    
(32)

 (27). Memorandum of Telephone Conversations Between the President and the 

Secretary of State, Washington, July 30, 1956,in :F.R.U.S , 1955–1957, Suez Crisis 

,July 26-December 31,1956,vol.16 
(33)

  (33). Telegram From the Embassy in the United Kingdom to the Department of 

State ,London, July 31, 1956—2 a.m in: In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-

December 31,1956,vol.16  
(34)

 (34). Memorandum of a Conference With the President, White House, 

Washington, July 31, 1956, 9:45 a.m , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-

December 31,1956,vol.16  
(35)

 (35). Letter From President Eisenhower to Prime Minister Eden, Washington , July 

31, 1956, In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  

(36)   (42). Memorandum of a Conversation Between Prime Minister Eden and 

Secretary of State Dulles, 10 Downing Street, London, August 1, 1956, 12:45 p.m, In 

:F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  
(37)

(48) Message From the Secretary of State to the President ,London, August 2, 

1956. In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16 
(38)

 (52) Editorial Note , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 

31,1956,vol.16 
(39)  

(49) . Telegram From the Embassy in United Kingdom to the Department of State  

London, August 2, 1956—8 p.m. . In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-

December 31,1956,vol.16 
(49)

, ضزٚرح رٕظ١ُ اطزخذاَ شزوخ لٕبح اٌظ٠ٛض ,  1885ٚجذد فزٔظب ثؼذ االدزالي اٌجز٠طبٟٔ ٌّظز ػبَ  

, ػٍٝ اطٕبد دراطخ اٌزٕظ١ّبد اٌخبطخ ثبٌمٕبح ٌٍجٕخ د١ٌٚخ ِمز٘ب ثبر٠ض رضُ 1885ٚارفمذ ثز٠طب١ٔب ٚفزٔظب 

٠طب١ٌب, اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ , ِظز( ثؼذ اجزّبػبد ِّث١ٍٓ ػٓ ) فزٔظب , ثز٠طب١ٔب , رٚط١ب , اٌّب١ٔب , إٌّظب ,ا

, ػزفذ ثبرفبل١خ 1888رشز٠ٓ االٚي 51ٚضؼذ اٌٍجٕخ ِشزٚع ارفبل١خ ٌزٕظ١ُ ادارح لٕبح اٌظ٠ٛض ٚلغ ػ١ٍٙب فٟ 

اٌمظطٕط١ٕ١خ ٠ٕظز: دمحم ػجذاٌزدّٓ ثزج , لٕبح اٌظ٠ٛض ا١ّ٘زٙب اٌظ١بط١خ ٚاالطززار١ج١خ ٚرأث١ز٘ب ػٍٝ اٌؼاللبد 

         55( ص 1168)اٌمب٘زح , دار اٌىزبة اٌؼزثٟ ,  1156_1114اٌجز٠طب١ٔخ ِٓ  اٌّظز٠خ _

(41)( 53). Tripartite Statement Issued at London, August 2, 1956, London, August 2, 

1956 In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  
(42)

 ( 54)Editorial Note ,  Washington, 3  August 1956  In :F.R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  
43

    35ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص  ((
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(
44

   89_11ص  صذ ٚ ث١زز غبٌفٛوٛرطجٟ , اٌّظذر اٌظبثك , غبٞ ٚٔ (

(
45

  431دٚٔبٌذ ١ٔف , اٌّظذر اٌظبثك   ص   (
(46)

 (91) Message From the Secretary of State to the Presiden  .London, August 17, 

1956 in: :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16 
(47)

(93) Memorandum of a Conversation, Soviet Embassy, London, August 18, 1956, 

11 a.m. in : :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16 

(
48

 ( (124  ( .Memorandum of a Conversation  between Secretary of State Dulles and 

Foreign Secretary LIoyd ,London ,August 23, 1956 In : :F.R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  

(
49

)(146) Telegram from the Department of State to the Embassy in the United 

Kingdom ,   Washington, August 29,1956 In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
59) )

 54ص  ادّذ ,اٌّظذر اٌظبثك ,دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ط١ذ  
 (51)

 اٌمزار ٠ٕظز ٌالطالع ػٍٝ ٔض ؛   49ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص 

 (169)   Summary of Developments in Suwz Situation, Report Prepared in the 

Executive Secretariat of the Department of State ,Washington, September 4, 1956. in : 

:F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  

(52) (179).Memorandum of a Conversation ,Secretary Dulles Residence, Washington 

,September 9 ,1956,  Suez Canal , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
(53)
         559 دٚٔبٌذ ١ٔف , اٌّظذر اٌظبثك, ص 

 (54) (204)  .Memorandum of a Conversation , Department of State , Washington 

,September 10 ,1956 , Suez Canal ;Canadian Jets For Israel ; Israel’s Security ,  In 

:F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 

(55)( 232 ) Message From the Secretary of State to the President , London , 

,September19,1956 in : :F.R.U.S,1955_1957,Suez    Crisis, Vol.16 
(56)

 (257)   Memorandum of a Conversation  between  the President and the Secretary 

of State,White House , Washington, September 22 , 1956 in : 

:F.R.U.S,1955_1957,Suez    Crisis, Vol.16 
(57)

  (298)Telegram from the Department of State to the Embassy in France , 

Washington, October 4,1956 , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
58)) 

     45ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص    
(59)

 (265)Memorandum of a Conversation  between  Secretary of State Dulles and 

Chancellor of the Exchequer Macmillan, Department of State , Washington, 

September 25 , 1956 in : :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
69) )

 85 صبٌفٛوٛرطجٟ , اٌّظذر اٌظبثك , غبٞ ٚٔذ ٚ ث١زز غ   
61) )

    45ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص    
(62)  

 (302 )  Message from the Secretary of State to the President ,New yourk , October 

5,1956 , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, V.16 
(63)

 (337) Editorial Note in : F.R.U.S, 1955_1957,Suez  Crisis, Vol.16                            

               

   44ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص   ؛ 
(64   (

(343)Memorandum of a Telephone Conversation Between the President and the 

Secretary of State , Washington, October 14,1956 , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez    

Crisis, Vol.16 
65) )

 66ص ادّذ ,اٌّظذر اٌظبثك ,دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ط١ذ    
66) )

   48ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص    
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(67)

 (364)Telegram from the Department of State to the Embassy in France , , 

Washington, October22,1956 In : :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis ,July 26-December 

31,1956,vol.16    
(68)

اٌمظخ اٌظز٠خ  ر١زٔض رٚثزرظْٛ ,اسِخٌّش٠ذ ِٓ اٌزفبط١ً ػٓ رٍه االرظبالد ٚخطظ اٌذزة ٠ٕظز :   

؛ دمحم اثزا١ُ٘ فضخ , اٌّظذر  585( ص 1165ٌّإاِزح اٌظ٠ٛض , رؼز٠ت خ١زٞ دّبد )ِظز , دار اٌّؼبرف ,

   551_555؛ دمحم دظ١ٕٓ ١٘ىً , ٍِفبد اٌظ٠ٛض ... , ص ص  46_45اٌظبثك , ص ص 
(69)

 (387)Memorandum of a Conversation With The President ,White  House , 

Washington, October 51,1956 , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez  Crisis, Vol.16 
(70)

(400).  Memorandum of a Telephone Conversation Between the President  and the 

Secretary of State ,  Washington ,October 28,1956, In : :F.R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  
(71)

  (398) Memorandum of a Telephone Conversation Between the President and the 

secretary of state , Washington ,October 28,1956, In : :F.R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis ,July 26-December 31,1956,vol.16  
جدائخية اعالميا وسياسيا وعدكخيا  وتػفيخ احتياجات جبية سيست مرخ بذكل فاعل في دعع الثػرة الأ(15)  

الجدائخية ما تحتاج اليو مغ قػاعج لتجريب مقاتمييا وتدويجىع وتجريبيع عمى االسمحة السختمفة لسديج مغ التحخيخ 
شيج حداـ سامي الشجع ,السػقف السرخي مغ تصػرات الثػرة التفاصيل يشطخ : احسج دمحم عمػ الدامخائي ,

؛ فتحي الجيب ,   007_001,ص  ص  0213,ايمػؿ ,01,ع  , مجمة الفخاىيجي1740_1732ائخية الجد 
   43_23(ص 1762عبجالشاصخ والثػرة الجدائخية )القاىخة , 

 

 (13)
اٌذٞ ارفمذ خالٌٗ )اٌٛال٠بد اٌّزذذح االِز٠ى١خ , ثز٠طب١ٔب ٚفزٔظب( ػٍٝ اٌذذ ِٓ طجبق اٌزظٍخ ث١ٓ اٌذٚي   

( , ٚػذَ اٌٍجٛء اٌٝ اٌمٛح ث١ٓ دٚي إٌّطمخاٌؼزث١خ ٚ)اطزائ١ً
 

ٚثبئك فٍظط١ٓ :ِئزبْ ٚثّبْٔٛ ٚث١مخ . ٠ٕظز : 

 391( ص 1181( ) رٛٔض ,ِٕظّخ اٌزذز٠ز اٌفٍظط١ٕ١خ ,دائزح  اٌثمبفخ , 1181_1831ِخزبرح )
(74)

 (411).Memorandum of a Conversation With The President ,White  House ,  

Washington, October 29,1956 , , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez  Crisis, Vol.16 
(75)

 (412).  Memorandum of a Conversation With The President ,White House , 

Washington, October 29,1956 , , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez    Crisis, Vol.16 
16

 51ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص    
(77)

 (419).  Memorandum of a Conversation With The President ,White   House, 

Washington, October 30,1956 , , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez  Crisis, Vol.16 
(78)

  Ibid 
11))

 61ص ادّذ ,اٌّظذر اٌظبثك , دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ط١ذ  
(80)

 (444). Memorandum of aTelephone Conversation Between the Secretary of State 

in Washington and the Representative at the United Nations (Lodge) in New York , 

October 31,1956 , In :F.R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
(81 ( .

(427) Memorandum of aTelephone Conversation Between the President    and the 

Secretary of State ,  Washington, October 30, 1956 in :  F .R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis, Vol.16 
 
 

(85)
؛ دمحم  513( ص1156دمحم ِظطفٝ ٚاخزْٚ , اٌؼذٚاْ اٌثالثٟ ػٍٝ ِظز )ِظز , دار اٌّؼبرف , 

 536_533ص ٍِفبد اٌظ٠ٛض ... ,ص   دظ١ٕٓ ١٘ىً ,
83) ).

  55ٌّظذر اٌظبثك , ص ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , ا 
(84)

 (445). .Memorandum of a Conversation ,Secretary Dulles Office , Department of 

State , Washington ,  Washington , October 31,1956 ,  In :F.R.U.S,1955_1957,Suez 

Crisis, Vol.16 
(85)  

Ibid 
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86 ) )

  58ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص ِذوزاد  
(87)

  (456).  Memorandum of aTelephone Conversation Between the President    and 

the Secretary of State ,  Washington November 1 , 1956 in : F .R.U.S, 

1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
(88)

 (457) Memorandum of aTelephone Conversation Between the Secretary of State 

and the Secretary of Commerce (Weeks) , ) Washington , November 1 , 1956 in :F 

R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16  
(89)

 (458) Memorandum of aTelephone Conversation Between the Secretary of State 

and the Director of Central Intelligence (Dulles) Washington , November 1 , 1956 in : 

R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
19) )

     58ِذوزاد ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص    
(11) 

 61صدّذ ,اٌّظذر اٌظبثك  ,دمحم ػجذ اٌٛ٘بة ط١ذ ا   
(92)

 ( 470 ) Memorandum of a Conference With the President ,White House , 

Washington ,  November 2 , 1956 in : R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 
(93 (

  Emmet Hughes ,The Ordeal of  Power (New York ,1963)p.128 
14))

    51ا٠شٔٙبٚر , اٌّظذر اٌظبثك , ص ِذوزاد  
(95)

  ( 505 )Letter from Prime Minister Bulganin to President Eisenhower, 

Moscow, November 5, 1956. in : F.R.U.S, 1955–1957, Suez Crisis, July 26–

December 31, 1956, Vol.16 
(96)

 ( 452)Memorandum of a Conversation , Secretary Dulles Room ,Walter Reed 

Hospital , Washington , November 7 , 1956 in : R.U.S,1955_1957,Suez Crisis, Vol.16 

 
                                                                   


