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  الملخص 

وهي عملية عسكرية بقيادة الجنرال أدوارد النسدال استهدفت تقويض 

النظام الكوبي بقيادة فيدل كاسترو في كوبا من خالل اثنين وثالثين مهمة 

تقوم . ١٩٦٢عبر ست مراحل تبتدء في اذار ولغاية تشرين الثاني , تخطيطية

وكالة المخابرات بعمليات ونشاطات أستخباراتية وتجسسية الى  خاللها

فضالً عن إعداد وزارة الدفاع خطة طوارئ , عمليات تخريبية في كوبا

لتوفير الدعم العسكري من القوات المسلحة االميركية في حال طلب الشعب 

على أن يتم إسناد هذه العمليات بدعم سياسي ودبلوماسي , الكوبي المساعدة

  . وزارة الخارجيةمن 
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Abstract 

  It is a military operation led by General Edward 
targeted to undermine the Cuban regime led by Fidel Castro 
in Cuba through thirty-two planning task, across six stages 
begins in March until November 1962 during which the 
intelligence agency operations and activities and 
intelligence espionage to sabotage operations in Cuba, as 
well as prepared by the Ministry of Defence Toary plan to 
provide military support of the US armed forces in the case 
of the Cuban people to ask for help, that is assigning these 
operations a political and diplomatic support of the Ministry 
of Foreign Affairs 
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  المقدمة

احتلت العمليات السرية مكانةً خاصة في آلية تنفيذ السياسة الخارجية 

وذلك ألن رؤساء الواليات المتحدة االميركية وقادتها ,للواليات المتحدة االميركية

برامج التجسس  إال باللجوء الى ،باتوا ال يفكرون بتحقيق برامج السياسة الخارجية 

دام العنف  إن لزم االمر من خالل الدوائر ال بل استخ والتخريب الواسعين،

والوكاالت التي أعدتها االدارة االميركية لهذا الغرض وعلى رأسها وكالة 

إذ تنفذ هذه العمليات تحت ستار الدوائر والمؤسسات  ).CIA(المخابرات المركزية

حتى ال تسيء هذه العمليات الى , االميركية التي توفر الغطاء الدبلوماسي لها 

   .مسار السياسي لموقف الواليات المتحدة االميركية وتصورها للديمقراطية العالميةال

وفي حقيقة االمر إن تنفيذ الواليات المتحدة االميركية لهذه العمليات ما هو 

دقيق لموقفها ومقاومتها لتقدم شعوب العالم وسعيها المستمر لسلب تلك  إال تعبير

أذ يرفض الساسة المافظين في  .مصيرهاالشعوب حقوقها وحرياتها في تقرير 

السيما  ،االدارات االميركية المتعاقبة القبول واالعتراف بحركات التحرر الوطنية 

ذلك ألنها ، تلك الحركات التي يقودها االحزاب العمالية أو طبقات الشعب الكادحة 

لعدواني وقد تجلى هذا الطابع ا. وحسب أعتقادهم ستعزز مواقع االشتراكية العالمية

للواليات المتحدة االميركية منذ النصف الثاني للقرن العشرين وحتى الوقت 

  .الحاضر

وما العمليات التي نفذتها وكالة المخابرات المركزية االميركية ضد كوبا    

اال تطبيقاً لهذا المفهوم  ، ١٩٥٩وحكومتها الثورية بقيادة فيدل كاسترو منذ عام 

ومن هذه العمليات هي العملية السرية التي , نيه العدواني بأوضح صوره ومعا

  .التي هي موضوع البحث والدراسة) عملية النمس(حملت االسم التشفيري 

اذا تناول البحث العملية بالتتبع التأريخي والتحليل المنطقي لموقف االدارات  

دأت  التي ابت, والوكاالت االميركية التي أضطلعت بتنفيذ خططها االثنين والثالثين
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بقيام وكالة المخابرات بعمليات ونشاطات أستخباراتية وتجسسية الى عمليات 

فضالً عن  اعداد وزارة الدفاع خطة طوارئ لتوفير الدعم , تخريبية في كوبا

, العسكري من القوات المسلحة االميركية في حال طلب الشعب الكوبي المساعدة

بلوماسي من وزارة الخارجية عبر على أن يتم اسناد هذه العمليات بدعم سياسي ود

أستغالل سفارات الوزارة في دول اميركا الالتينية لكل فرصة من أجل خلق وكسب 

وزيادة العداء تجاه النظام  ،تعاطف الرأي العام الدولي والمحلي مع الشعب الكوبي

  .الشيوعي في كوبا

ت ألنه في االجتماع الذي عقد في البي, بداية للبحث  ١٩٦١حدد عام 

اعطى الرئيس كيندي االذن رسمياً  ،تشرين الثاني من نفس العام ٣االبيض بتاريخ 

  .للبدء بأعداد برنامج العملية ضد الحكومة الثورية في كوبا ،للجنة الخاصة الموسعة

تشرين االول  ٣٠النه في يوم  ،نهاية للبحت ١٩٦٢في حين أختير عام 

الخاصة الموسعة بوقف وتجميد جميع  أمر فيه اللجنة" اصدر الرئيس كيندي قرارا

  .االنشطة التخريبية والعمليات االستخباراتية لعملية النمس

 ،اعتمد البحث على الكتب االنجليزية والمترجمة للعربية والكتب العربية 

 Foreign(الى جانب وثائق وزارة الخارجية االميركية Relations  of  the 

United  States (رات المركزيةووثائق وكالة المخاب)CIA  Documents(، 

والوثائق كالهما قد سلطت الضوء على دور كل الوكاالت والوزارات ودورها 

واآلليات التي اتبعتها في تنفيذ المهام التي انيطت بها  من اجل تحقيق الهدف 

اال وهو اسقاط الحكومة الكوبية وزعيمها فيدل كاسترو وإحالل  ،النهائي للعملية

  .  والية للواليات المتحدة وسياستها في منطقة نصف الكرة الغربيمحلها حكومة م
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  ١٩٦٢-١٩٦١عملية النمس االميركية ضد كوبا 
 محطةً)١(Fidel Castroفيدل كاستروشكلت الحكومة الثورية في كوبا بقيادة 

 Johnبالغة االهمية  في ادارة الرئيس االميركي جون كيندي   F. Kennedy)٢( 

فقد شهدت االشهر )  ٤(.عموماً )٣( The Cold Warحرب الباردة وفي ال ،خصوصاً

االولى من رئاسة الرئيس جون كيندي ازمة التخطيط والتنفيذ النهائي الفاشل لعملية 

اال ان هذا الفشل ادى . ضد كوبا) ٥(Operation Bay of Pigs -خليج الخنازير

فالرئيس كيندي  .كوبا بالرئيس كيندي وادارته الى اعادة النظر في سياسته تجاه

اذ كان يرزح تحت وطأة آثار  ،)٦(الذي اعترف بمسؤوليته عن الفشل في العملية

وتحت ضغوط االنتقادات التي اخذت توجه لسياسته  ،ذلك الفشل والهزيمة من جهة 

مطالبةً اياه باتخاذ اجراءات صارمة ضد الحكومة الثورية في كوبا  ،تجاه كوبا

  . اخرىبقيادة كاسترومن جهة 

 Robertوفي هذا السياق بعث اخيه النائب العام روبرت كيندي 

Kennedy)حذره فيها من تنامي  ١٩٦١نيسان عامِ  ١٩بمذكرة الى الرئيس في )٧

الخطر الشيوعي السوفيتي في كوبا ما لم يعيد النظر في سياسته تجاه االخيرة جاء 

ما ارادت منع االتحاد السوفيتي ان على الواليات المتحدة االميركية أذا ((... فيها 

أما ...من ثالثة خيارات وهي" من انشاء قواعد عسكرية في كوبا ان يختار واحدا

أوفرض الواليات المتحدة االميركية  ،ارسال قوات عسكرية اميركية الى كوبا 

أو ان تدعو منظمة الدول االميركية الى تحريم شحن االسلحة  ،حصاراً على كوبا 

  .)٨())ة الكوبية من مصدر خارجيالى  الحكوم

وفي نفس السياق أرسل النائب العام مذكرة اخرى الى الرئيس كيندي في 

ان الصدام مع كاسترو بات قريباً فقد يكون غداً او ( آيار من نفس العام جاء فيها

  .)٩()لكنه حتماً سيقع ...بعد خمسة ايام او بعد عشرة ايام او عشرة اشهر

أمر الرئيس كيندي  ،ي النائب العام بشان سياسته تجاه كوبااستناداً الى مذكرت

بتشكيل لجنه برئاسة الجنرال ماكسويل ،  ١٩٦١في الثاني والعشرين من نيسان 
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وعضوية كل من النائب العام روبرت كيندي ومدير )١٠(Maxwell Taylorتايلور

دميرال واأل) ١١( Allen W. Dullesوكالة المخابرات المركزية آلن ولش داالس

ألريخ بورك رئيس العمليات الحربية في الجيش األميركي لدراسة أسباب الهزيمة 

في  ،واالستفادة من الدروس والعبر المستخلصة منها  ،في عملية خليج الخنازير 

اذ اوصى اللجنة في اطار . اعادة تقييم سياسة الواليات المتحدة االميركية تجاه كوبا

ن االمل يحدوني من ان تعطوا أهتماماً خاصاً للدروس التي ا"... اجتماعه بها قائالً 

لالستفادة منها في رسم وتحديد  ،يمكن استخالصها من األحداث االخيرة في كوبا 

  )١٢(".البلد مستقبالً سياستنا تجاه هذا 

وتماشياً مع أستعدادات االدارة االميركية لتغيير سياستها المستقبلية من 

امر الرئيس في نفس اليوم بتشكيل لواء  ،ها فيدل كاسترو الحكومة الكوبية وزعيم

يتألف من متطوعين من  ،عسكري كوبي ضمن القوات المسلحة االميركية 

وأوعز بتلقي افراده تدريباتهم  ،)لواء الحرية(الالجئين الكوبيين عرف بأسمـ 

واء وأذا ما وصل هذا الل، االولية والخاصة تحت اشراف وزارة الدفاع االميركية

سيشكل قوة مرنه ومتقدمة بيد الواليات  ،الى درجة عالية من االمكانية والكفاءة 

المتحدة االميركية يمكن استخدامها الغراض تقويض وأسقاط حكومة كاسترو في 

  .)١٣(كوبا

عرضاً كانت  ،نيسان من نفس العام ٢٨كما رفض الرئيس كيندي في 

حول امكانية الدخول في مفاوضات  يتمحور ،الحكومة الكوبية تقدمت به الدارته

وأعادة العالقات  ،سياسيه بين الحكومتين لتحقيق التعايش السلمي بين البلدين

إن وجود "فصرح في اطار رفضه للمبادرة الكوبية قائالً ،الدبلوماسية بينهما

  .)١٤("للتفاوضالشيوعية في عالم نصف الكرة الغربي غير قابل 

ل كاسترو كثيراً للرد على تصريح الرئيس لم ينتظر الزعيم الكوبي فيد

فقد ، ووقع وقوع الصاعقة على االدارة االميركية ،إذ جاء رده قوياً ومدوياً.كيندي

هذا االعالن  ،)إعالن هافانا الثاني( اصدر في االول من آيار ما يعرف تاريخياً بـ
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وبا أصبحت إن ك(... الذي صدر بمناسبة االحتفالية السنوية بعيد العمال جاء فيه

  .)١٥()وسوف تتبنى حكومتنا دستوراً أشتراكياً... دولة أشتراكية

فإنه قد اسهم بشكالً او باخر في تسريع  ،بإصدار الزعيم الكوبي لهذا االعالن     

اال انه ومن جهة أخرى اوضح ، السوفيتي من جهة  -عجلة التقارب الكوبي

تماء السياسي والتوجه االيديولوجي لالدارة االميركية بما اليدع مجاالً للشك االن

االمر الذي جعل الرئيس كيندي  ،والعقائدي له ولحكومته خالل المرحلة القادمة 

مقتنعاً اكثر من ذي قبل بضرورة تقويض النظام الثوري في كوبا واإلطاحة 

  )١٦(.بزعيمه

ولتعلن  ،لم تدع االدارة االميركية االعالن االخير للزعيم الكوبي دون رد 

ان حكومة ( وعلى لسان الناطق بأسم خارجيتها بالقول ١٩٦١ي الثاني من آيارف

الواليات المتحدة االميركية فسرت خطاب الزعيم الكوبي بانه اعالن  رسمي  بان 

والسيما استخدام كاسترو ... كوبا اصبحت علناً عضواً في الكتلة االشتراكية

كمرحلة اولى من مراحل التطور  فاالشتراكية ينظر اليها ، ]االشتراكية[لمصطلح 

  )١٧().الدوليةنحو الشيوعية 

سلم , في ظل هذا التحول االيديولوجي في المسار السياسي للحكومة الكوبية 

الذي تضمن  ،حزيران تقرير لجنته الى الرئيس كيندي ١٣الجنرال تايلور في 

ات المتحدة حرب اميركية محدودة اخرى يمكن ان تشنها الوالي(لـ" شامال" برنامجا

ان مدة التعايش السلمي مع كاسترو كجار "اذ اوضح في هذا التقرير ).ضد كوبا

فاستمرار تنامي قوته بسبب نشاطه الفعال مع الشيوعية الدولية ... ليست بالطويلة

سيجعل من كوبا تشكل خطراً حقيقياً على امن الواليات  ،وعداءه للواليات المتحدة 

وفي النهاية سيكون قادراً على اسقاط ... ميركا الالتينيةالمتحدة االميركية ودول أ

وبما ان التدخل العسكري االميركي العلني  ،حكومات اميركا الالتينية الضعيفة 

فعلى الواليات المتحدة  ،بات صعباً بسبب فشل االخير في عملية خليج الخنازير

وأيجاد عمل , لخارجاالميركية تاجيج ودعم وأسناد المعارضة الكوبية في الداخل وا
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جديد شبه عسكري يستخدم فيه التكتيكات السياسية واالقتصادية والنفسية على نطاق 

  )١٨(".واسع

قرر هو ، بعد اطالع ودراسة الرئيس كيندي للتقرير النهائي للجنة تايلور

تحت ذريعة منع االمتداد الشيوعي  ،ومستشاريه االطاحة بالزعيم الكوبي وحكومته 

والمؤشرات القادمة  فكل الدالئل )١٩(.الالتينيهالكاستروي في اميركا  وفق النموذج

من كوبا تؤكد ان الحكومة الثورية وزعيمها يسيران بخطى ثابتة وحثيثة نحو 

 ٢٦تموز وبمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حركة   ٢٦ففي  .المعسكر االشتراكي

جماً عن المزج بين اعلن كاسترو عن تأسيس الحزب الشيوعي الكوبي نا, تموز

فضالً  )٢٠(.تموز وبعض الفئات الثورية المؤيدة لحكومته ٢٦الشيوعيين وحركة 

مع ,عن ذلك فقد تزامنت هذه التصريحات والقرارات االخيرة من الحكومة الكوبية 

فقد حصلت وكالة المخابرات  ،تزايد الدعم العسكري لها من الكتلة االشتراكية 

باراتية موثوقة على معلومات أشارت الى زيادة تصدير المركزية من مصادر إستخ

اذ اكدت هذه المعلومات انه أصبح بحوزة ، االسلحة من االتحاد السوفيتي الى كوبا

 القوات الجوية الكوبية طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع من طراز  MIG‐15 

قدرت ،وهي طائرات متقدمة وحديثة  MIG‐19فضالً عن طائرات  MIG‐17و

  )٢١(.طائرة) ٦٠(دها بنحو اعدا

تهديداً خطيراً ألمن ومصالح الواليات  -آنفة الذكر –شكلت التطورات 

االمر الذي سيكون حتماً محط اهتمام  ة االميركية في نصف الكرة الغربي،المتحد

لذا أرسل نائب وزير الخارجية لشؤون اميركا الالتينية ,االدارة االميركية وساستها

أيلول حثه فيها  ٦مذكرة الى الرئيس كيندي في  )٢٢(Goodwinريتشارد غودوين 

سرية ضد " على ضرورة شن االدارة االميركية من خالل اداراتها ووكاالتها حربا

تشتمل على استهداف وتدمير اهداف محددة ومؤثرة في االقتصاد , الحكومة الكوبية

حقول التبغ الكوبي الناشئ مثل مصافي النفط ومخازن التبغ والسكر ومزارع و

  )٢٣(.والسكر
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٣١٠ 

تشرين  ٣٠بناًء على ما تقدم اصدر مجلس االمن القومي االميركي في 

االول أمراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة تعمل تحت امرة الرئيس كيندي تكون 

وقد عرفت هذه . مهمتها وضع وادارة برنامج السقاط وتقويض الحكومة الكوبية

 (The Special Group Augmented–اللجنة الخاصة الموسعة ( اللجنة بأسمـ

وهي نسخة مصغرة من اللجنة الخاصة ) S.G.A(ويشار اليها بالحروف المختصرة

اذ ضمت في عضويتها كل من مستشار الرئيس لشؤون االمن ، )٢٤( 5412 لجنة

 والسيد اليكسس جونسون  )٢٥(McGeorge Bundy القومي ماك جورج بوندي 

Alexis  Johnson))والجنرال روزويل كلباتريك  ،ة الخارجية من وزار) )٢٦

Roswell Gilpatric )والجنرال ليمان ليمنتزر  ،من وزارة الدفاع  )٢٧Lyman L. 

  lemnitzer)فضالً عن الجنرال  ،رئيس هيئة االركان المشتركة االميركية  )٢٨

 تايلور والنائب العام روبرت كيندي الذي سبق ان عينه الرئيس مراقباً غير رسمي

ورغم ان كل من وزير الدفاع روبرت ) ٢٩(لخطط وعمليات وكالة المخابرات

 ،)٣١(Dean Ruskووزير الخارجية دين راسك ) ٣٠(Robert McNmaraمكنمارا 

  )٣٢(.اال انهما حضرا كل االجتماعات تقريباً, لم يكونا من اعضاء أي من اللجنتين

على  ،لة القادمةكان على اللجنة الخاصة الموسعة أن تعمل خالل المرح

 ،توحيد جهود االجهزة والوكاالت الحكومية االميركية من اجل االعداد لعملية سرية

من خالل شن حملة واسعة لتشوية سمعتها في  ،تهدف الى اسقاط الحكومة الكوبية 

وذلك   ،وتهيئة االجواء داخلياً من اجل احداث ثورة شعبية, اميركا الالتينية خارجياً

مبدأ الغاية تبرر  وفقع الموارد واإلمكانيات والقدرات المتاحة باستخدام جمي

  )٣٣(.الوسيلة

 ،١٩٦١تشرين الثاني ٣وفي االجتماع الذي عقد في البيت االبيض بتاريخ 

للبدء بأعداد برنامج  ،ذن رسمياً للجنة الخاصة الموسعةاعطى الرئيس كيندي اال

مزي عرفت هذه العملية باالسم الروقد . لعملية جديدة ضد الحكومة الكوبية في كوبا
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 The)٣٤(-عملية مانغوس ...النمسعملية ( وهو التشفيري Operation 

Mongoose) . أذ عين الجنرال ادوارد النسدالEdward  Lansdale)رئيساً )٣٥

واللجنة الخاصة  )٣٦(،ولكن تحت أشراف النائب العام روبرت كيندي ،للعملية

  )٣٧(.سير برنامج العملية دورياًوهذه االخيرة ستراقب . الموسعة

بعد أن عين النسدال رئيساً لعملية النمس ومنسقاً لبرنامج العملية وأنشطتها 

كانت  )٣٨(،بين وكالة المخابرات المركزية وكل من وزارتي الدفاع و الخارجية

رئيساً لفرقة العمل  ،)٣٩( William Harveyاولى قراراته هو تعيين وليم هارفي 

أذ تولى هارفي الذي كان رئيساً سابقاً لفرقة  ،للعملية في وكالة المخابراتواالعداد 

ZR/RIFLF  ،  وهي فرقة انشئت قبل تولي الرئيس كيندي رئاسة الواليات المتحدة

االميركية بأيام مهمتها تصفية واغتيال قادة الدول والزعماء السياسيين المعادين 

اعداد وتنظيم مجموعة من االنشطة التي  )٤٠(.لتوجهات االدارة االميركية في العالم

  )٤١(.حكومة كاسترومن شانها االسهام والمساعدة في اسقاط 

دوراً  قد لعبت ،وال بد لنا من االشارة الى ان وكالة المخابرات المركزية  

من خالل توفير المقرات والمحطات والكوادر التشغيلية بارزا في االعداد لبرنامج، 

ومحطتها االخرى في مدينة  )٤٢(،ت محطة الوكالة في واشنطنإذ كان. للعملية

فيها  ، Ted Shacleyالتي كان يرأسها العميل تيد شاكلي  )٤٣(.ميامي والية فلوريدا

على تنفيذ مقرات الرئيسة لألعداد واإلشراف وهي ال ،عميل ) ٧٠٠(اكثر من 

واإلعداد  ،سية هذا البرنامج الذي اشتمل على الدعاية السيا .برنامج العملية

واإلعداد  ،وأساليب التدمير االقتصادي  ،والتدريب على العمليات شبه العسكرية 

أذ نظمت كوادر الوكالة في هذه المحطات هجمات . لألنشطة النفسية والتخريبية

وأرسلت مجموعات استهدفت االقتصاد  ،عسكرية سرية بحرية وجوية ضد كوبا

  )٤٤(.ار في المصانع ومزارع قصب السكرفخربت وفجرت واشعلت الن ،الكوبي 



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عملية النمس االمريكية ضد كوبا

٣١٢ 

كما استدعى الجنرال النسدال مجموعة من عمالء الوكالة المحترفين في اسقاط     

والسيما اولئك الذين لعبوا دوراً بارزاً ومميزاً  ،الحكومات الشراكهم في العملية 

تريسي من امثال . ١٩٥٤في غواتيماال عام ) ٤٥(في االطاحة بحكومة جاكوبو اربنيز

وديفيد أتلي فيليبس  )٤٧(Howard Huntوهاورد هانت ) ٤٦(Tracy Barnesبارنيز 

David  Atlee  Phillips  وغيرهم من عمالء الوكالة المختصين في العمليات

  )٤٨(.السرية

واستناداً الى ما تقدم اعدت وقدمت وكالة المخابرات المركزية بالتعاون مع 

دراسات مفصلة لبرنامج العملية  ،١٩٦١اني وزارة الدفاع خالل شهر تشرين الث

تضمنت  )٥٠(.واخرى في اليوم التالي )٤٩(،ومنها دراسة الثامن من تشرين الثاني

تنوعت ما بين الحرب السياسية  ،اجراءات سرية يمكن تنفيذها ضد نظام كاسترو 

 The Cuban Revolutionary Council)٥١(كتقديم الدعم للمجلس الثوري الكوبي

والدعائية كاعداد البرامج  Jose Miro Cardona )٥٢(دة خوسية ميرو كاردونابقيا

االذاعية والتلفزيونية وتوزيعها على قنوات االذاعة والتلفزة المعادية لكاسترو 

فضالً عن برنامج تدريب وتسليح لمجموعات  ،وحكومته كراديو سوان

هداف معينة في يمكن استخدامها الستهداف وتدمير ا ،)مجموعات تسلل(صغيرة

وصوالً الى اعداد دراسة لتنفيذ عملية اغتيال ضد الزعيم ) ٥٣(.االقتصاد الكوبي

مع وضع الحلول لردود االفعال المحلية  ،الكوبي والقيادات البارزة في حكومته

وما هي السبل واألساليب التي ستنتهجها  ،والدولية الناجمة عن موت كاسترو

واستبدال حكومة كاسترو بحكومة  ،واء هذه الردوداالدارة االميركية لضمان احت

  )٥٤(موالية وصديقة للواليات المتحدة األميركية

بعد اطالع الجنرال النسدال على ما قدمته وكالة المخابرات من مخططات 

تشرين  ٢٢-٢٠عقد عدة اجتماعات مع الرئيس كيندي خالل المدة من ,ودراسته لها

يه بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية حول الثاني إلطالعه بشان ما توصل ال

 )٥٥(.النسدالوبعد اقتناع الرئيس كيندي بما عرضه عليه الجنرال . برنامج العملية
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الى كل من وزير الخارجية راسك ووزير  ،من نفس الشهر ٣٠ارسل مذكرة  في 

اته الدفاع مكنمارا والجنرال تايلور وبوندي مستشار االمن القومي تضمنت توجيه

  -:وتوصياته االخيرة حول برنامج العملية وعلى النحو اآلتي

استخدام الواليات المتحدة االميركية كل قدراتها وامكانياتها والموارد المتاحة  -أ

من اجل المضي قدماً في مساعدة الشعب الكوبي من خالل اسقاط نظام  ،لديها 

  .كاسترو الشيوعي

وتوجيه واشراف ، قيادة الجنرال النسدالسيتم تنفيذ برنامج عملية النمس ب - ب

فعلى المؤسسات والوكاالت . النائب العام روبرت كيندي واللجنة الخاصة الموسعة

  .الحكوميه التعاون في تسهيل تنفيذ العملية

وتكون  ،بالمراقبة والمتابعة عن كثب لبرنامج العملية ٥٤١٢استمرار لجنة  -ج

  .ياتمستعدة البداء المشورة وتقديم التوص

اعطاء الصالحيات لكل من وزيري الدفاع والخارجية ومدير وكالة المخابرات  -د

المركزية بتعيين كبار الضباط والمسؤولين والعمالء في نطاق اداراتهم للعمل 

  )٥٦(.كممثلين شخصيين لهم إلبداء المساعدة وتقديم المشورة لرئيس العملية

االمر الذي يتطلب التعاون ، مليةفي اطار االستعداد لتخطيط برنامج الع     

والتنسيق بين االدارات والوكاالت الحكومية في ضوء التوجيهات االخيرة للرئيس 

عين الرئيس كيندي في التاسع والعشرين من تشرين الثاني مديراً جديداً  ،كيندي

اذ وقع اختياره على شخصية بارزة من  ،لوكالة المخابرات بدالً من آلن دالالس

الذي كان  ،)٥٧(John A. McConeلجمهوري وهو جون الكسندر ماكوني الحزب ا

ثم عين مديراً لهيئة الطاقة الذرية , نائباً لقائد القوة الجوية في عهد الرئيس ترومان

ثم اصدر الرئيس قراراً أخر نص . في عهد الرئيس ايزنهاور وهو معاد للشيوعية

 Richardعلى تعيين ريتشارد هيلمز Hilmas  لمدير الوكالة للخطط " انائب

  )٥٨(.المخابرات المركزيةوالعمليات السرية في وكالة 
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مع نهاية شهر تشرين الثاني كان الهيكل االداري والتنفيذي لبرنامج العملية      

لذلك خصص لرئيس العملية الجنرال النسدال مكتباً في مبنى البنتاغون , اكتمل

  )٥٩(.ليدير العملية منه

ما هي االنتيجة  ،يمكننا االستنتاج ان عملية النمس, تم ذكره وبناًء على ما

فهي لم تختلف عنها ال في  ،حتمية لفشل االدارة االميركية في عملية خليج الخنازير

لكنها اختلفت اختالفاً جذرياً عنها في آلية التوجيه واإلعداد  ،الهدف وال الغرض

التي أضطلعت بها منذ بداية  والتنفيذ من الوكاالت واالدارات واللجان الخاصة

وهو أمر افتقرت اليه عملية خليج الخنازير في كل مراحلها ، االستعداد والتخطيط 

  .من التخطيط وصوالً الى التنفيذ وهو ما ادى الى فشلها في نهاية المطاف

تاكيداً لدور االدارة االميركية وسعيها الدؤوب لإلطاحة بالزعيم الكوبي 

اخذت االدارة  ،لذي بات هدفاً وغرضاً رئيساً لعملية النمسا، وحكومته الثورية

االميركية تضيق الخناق على كوبا وحكومتها التي كانت تعاني اصالً من صعوبات 

أن "١٩٦١فأعلن الرئيس كيندي في االول من كانون االول  ،ومشاكل اقتصادية

سيكون صفراً  ده من كوبا،حصة الواليات المتحدة االميركية من السكر الذي تستور

  )٦٠(".١٩٦٢خالل الست اشهر االولى من عام 

ردت الحكومة الكوبية وعلى لسان زعيمها فيد ل كاسترو في خطاب القاه 

على القرار االميركي   على الشعب الكوبي والعالم في نفس اليوم الذي اصدر فيه

انا " ة قائالًعندما تكلم باكثر عباراته دقةً وتحديداً في حياته السياسي أنف الذكر،

  )٦١(".لينينياً حتى اخر يوم من حياتي -وسابقى ماركسياً ،ماركسي لينيني

اذ لم تتوان ,حاز اعالن الزعيم الكوبي على اهتمام االدارة االميركية 

فقد حفز هذا االعالن رئيس  )٦٢(.االخيرة عن استغالله لصالح مخططاتها ضد كوبا

ع باصدار ملخص اولي للعملية  في مذكرة العملية الجنرال النسدال على االسرا

جاء )) كوبا((كانون االول حملت عنوان ٧وجهها الى اللجنة الخاصة الموسعة في 
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تشرين الثاني  ٣٠تم بتوجيه من الرئيس في ... ان عملية النمس قرار سياسي " فيها

ات ان الواليات المتحدة االميركية سوف تستخدم كل الوسائل واالمكاني [عندما قال

ولتحقيق هذا الهدف ستسعى  ]...المتاحة من أجل إسقاط النظام الشيوعي في كوبا

الواليات المتحدة االميركية من خالل هذه العملية على إنشاء نواة للمعارضة 

الكوبية داخل كوبا من اجل القيام بحركة مقاومة شعبية لالطاحة بنظام 

  )٦٣(...".الحكم

عمد الى استعراض , ف العملية وغرضها بعد أن حدد الجنرال النسدال هد 

المهام االساسية التي ستضطلع بها االدارات والوكاالت المعنية بالعملية استناداً الى 

  :)٦٤(وعلى النحو اآلتي, وذلك لتحقيق هدف العملية  ،التطورات االخيرة في كوبا 

  :مهام وكالة المخابرات المركزية: اوالً  

  .همة انشاء النواة االولى للمعارضة في كوبايتولى عمالء الوكالة م -أ

تضع الوكالة برنامج عمل منظم للمعارضة يتضمن تعريف الشعب الكوبي  - ب

في سيين الكوبيين المعارضين لكاسترو والعمل على استقطاب السيا, بمنهاجها

  .الداخل والخارج والسيما بعد أعلن عن لتوجه االيديولوجي

فسي والدعائي للعملية من خالل إرسالها األجهزة توفير الوكالة الدعم الن -ج

  .وتاسيس المحطات االذاعية سراً في كوبا ،االذاعية 

وفي هذا . لمضايقة النظام الشيوعي,استغالل امكانيات عالم الجريمة في كوبا-د

السياق سيكون تعاون وكالة المخابرات مع مكتب التحقيقات الفدرالي االميركي امراً 

  )٦٥(.حتمياً

  -:مهام وزارة الخارجية: ثانياً 

  :يكلف ممثل وزارة الخارجية المرتبط بالعملية باآلتي



                                                                      

  )٢٠١٦ حزيران ( العدد العشرون 

 عملية النمس االمريكية ضد كوبا

٣١٦ 

استغالل كل أمكانيات الوزارة وقدراتها من اجل عزل كوبا واحتواء نظامها  -أ

  .تمهيداً السقاطه, الشيوعي 

على تقديم تستخدم الوزارة نفوذها من اجل تشجيع دول المنظمة االميركية  - ب

  .الدعم للشعب الكوبي في مقاومته للنظام الشيوعي

يضع مستشار الوزارة لشؤون أميركا الالتينية بالتشاور مع كبار المسؤولين في  -ج

الدولة خطة عملية لبدء حرب أقتصادية تستهدف تدمير االقتصاد الشيوعي في 

  )٦٦(.بالتعاون مع وزارتي التجارة والزراعة, كوبا

  -:ام وزارة الدفاعمه: ثالثاً

يكلف ممثل وزارة الدفاع المرتبط بالعملية بالعمل على تهيئة المتطلبات 

وذلك لتطوير القدرات  ،والمعدات العسكرية الالزمة للبدء بتنفيذ برنامج العملية

ة وهذا االمر يتضمن تهيئ ،والقابليات العسكرية لحركة المعارضة الشعبية في كوبا

وتوفير االجهزة  ،وتعيين ضباط ومدربين للتدريب، وإعداد معسكرات وقواعد

والمعدات العسكرية لمجاميع العمليات شبه العسكرية السرية التي هي قيد 

  )٦٧(.الدراسة

 ، الصفة الرسمية -أنف الذكر –لكي يكتسب الملخص االولي للعمليه 

ملية ولضمان بدء الوكالة والوزارات بمهامها التي ستضطلع بها في إطار برنامج ع

كان على الجنرال النسدال عرضه على اللجنة الخاصة الموسعة ولجنة , النمس

والسيما ان مذكرة الرئيس كيندي التي . الستحصال الموافقة النهائية ٥٤١٢

كانت واضحة وصريحة  ،تضمنت اعطاء االذن النهائي للشروع ببرنامج العملية 

  .همن الدور الرقابي للجنتين على سير برنامج العملي

اجتمع النسدال بأعضاء اللجنة الخاصة الموسعة ولجنة ، استناداً الى ذلك

وليقدم  تقريراً مفصالً حول البرنامج االولي  ،١٩٦١كانون االول  ٨في  ٥٤١٢
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أن العملية "ارتكز على بيان الهدف النهائي للعملية والذي حدده باالتي للعملية،

ح هذا الهدف على إيجاد نواة إذ يرتكز نجا... تهدف الى االطاحة بكاسترو

تتولى في نهاية المطاف االطاحة بنظام  ،لنظام كاسترو ]حركة شعبية  [للمعارضة

اذ سيتم اتخاذ سلسلة من االجراءات والمهام من ... كاسترو من داخل البالد

بعد استماع للجنتين لهذا ..." الوكاالت واألجهزة الحكومية لتحقيق هذا الهدف

   )٦٨(.ى المضي قدماً في تنفيذ العمليةالملخص وافقت عل

عقد النائب العام كيندي اجتماعاً منفصالً مع مدير وكالة  ،وفي السياق نفسه 

من نفس الشهر للتباحث والتناقش حول دور  ٢٧المخابرات السيد ماكوني في 

اذ جرى مناقشة التوجيهات والمهام التي أوكلها رئيس ، الوكالة في عملية النمس

فأوضح ماكوني  للنائب العام  .للوكالة وسبل وآليات تنفيذها من الوكالة العملية

الصعوبات الكبيرة التي ستواجه عمالء الوكالة في خلق وإيجاد نواة المعارضة 

الداخلية في كوبا في ظل التطور والتنظيم االستخباراتي الفعال للنظام الشيوعي 

ن الشرطة واالستخبارات وقوى الذي بات مجهزاً بقوة اليستهان بها م, الكوبي

ان من  ، وفي سياق بيان هذه الصعوبات ذكر ماكوني للنائب العام، االمن الداخلية

من اجل جمع المعلومات االستخباراتية  ،عميالً كانوا قد تسللوا الى كوبا  ٢٨اصل 

عميل فقط على اتصال بنا ويرسلون رسائل لكنها  ١٢هنالك , عن الوضع الداخلي 

منهم  تم القاء القبض  ٧فلدينا معلومات تؤكد ان "... وأضاف قائالً. داًقليله ج

وقد ظهر اثنان منهم على شاشات التلفزيون الكوبي لعرض ... عليهم

  )٦٩(...".اعترافاتهم

لم يكتِف النائب العام بمعلومات مدير الوكالة والصعوبات التي تواجه تنفيذ 

 ١١لخاصة الموسعة ورئيس العملية في وعقد اجتماع اخر مع اللجنة ا ،العملية 

وفي  ،لمناقشة التقدم المحرز في البرنامج االولي للعملية ،١٩٦٢كانون الثاني 

االجتماع لم يتردد الجنرال النسدال عن اظهار مخاوفه للنائب حول بطئ عمليات 

 ،وخلق نقاط االتصال داخل كوبا ،التسلل التي نفذها عمالء الوكالة لجمع المعلومات
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 )٧٠("اذا ما اردنا المضي في العملية ال بد لنا من الخروج من عنق الزجاجة"فقال

ولعل مصطلح عنق الزجاجة الذي اورده النسدال في تصريحه قصد به اهتمام 

وكالة المخابرات المركزية بعمليات التسلل على حساب المهام االخرى التي انيطت 

  .الشروع بتنفيذ برنامج العمليةبها وهي التقل اهمية عن عمليات التسلل في  

إثر تصريح النسدال على النائب العام وأعضاء اللجنة الخاصة الموسعة 

الذين لم يتوانُوا عن ابداء مخاوفهم وقلقهم من صعوبة ، المشرفة على العملية

أن (والسيما ان ماكوني اضاف الى تصريح النسدال قائالً . العملية التي تنتظرهم

وذلك الن . كوبا هي روح الالمباالة بدالً من روح المقاومة الروح السائدة في

المتعصبين والمؤيدين لكاسترو ونظامه متواجدون جنباً الى جنب مع كفاءة آلية 

  )٧١().قوات االمن والشرطة

اال ان النسدال سرعان ما تدارك االمر وأكد للنائب واللجنة الخاصة في نهاية     

وان االسبوع القادم سيشهد تقديمه  ،جد الحلولانه سيدرس االمر وي،االجتماع

برنامجاً مفصالً وخطة عمل شاملة تبين المهام والمسؤوليات النهائية المراد من 

جنباً الى جنب مع البدء وقت تنفيذ  ،الوكاالت والوزارات المعنية بالعملية تنفيذها

سيقدمها للسلطات  وهذا البرنامج هو الخطة النهائية لبرنامج العملية التي. العملية

  )٧٢(.العليا

"... بعد أستماع النائب العام لتصريحات ماكوني والنسدال اضاف قائالً   

ان فكرتي وتوجهي عن العملية يتضمن االلتزام في تحريك الوضع الداخلي في 

وذلك باألعتماد  ،من خالل عمليات التجسس ثم التخريب والفوضى العامة ،كوبا

... تخدام الكوبيين انفسهم وال سيما اتباع باتيستا تارةً أخرى على عمالئنا تارة وباس

لكن ليس لدينا شيئاً نخسره االن  ،انا ال أعرف ما اذا كنا سننجح في اسقاط كاسترو

  )٧٣(".في تقديري
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إن المتمعن في كلمات تصريح النائب روبرت كيندي سيجد في ثناياه دالالت 

تندة الى الدالئل والمؤشرات عن الوضع حماسية أكثر مما هي ذات صفة واقعية مس

اال انه بالمقابل شجع , كانون الثاني ٢٧في كوبا التي اشار اليه تصريح ماكوني في 

وكاالت المخابرات المركزية على أيجاد البدائل الواقعية الفعالة لجمع المعلومات 

محطتها في كانون الثاني أنشأت الوكالة مركزاً في  ١١ففي , الالزمة لتنفيذ مهامها

في مدينة ميامي الستجواب وجمع المعلومات من  Aopluka -قاعدة اوبالوكا

والسيما من اولئك الذين فروا  ،الالجئيين الكوبيين عن الوضع الداخلي من كوبا

فضالً عن تجنيد عدداً منهم للعمل ضمن عملياتها التخريبية المزمع ، حديثاً من كوبا

 ١٦-١٢وهي من , كنت الوكالة وخالل مدة قياسية فقد تم )٧٤(.تنفيذها داخل كوبا

عميل شارك ) ٣٤(الجئ كوبي من قبل ) ٧٠٠٠٠٠(كانون الثاني من استجواب 

  )٧٥(.في عملية االستجواب واستخالص المعلومات عن كوبا

كانون الثاني ارسل الموظف المسؤول عن  ١٦أما وزارة الخارجية ففي 

طمأن فيها االخير على  ،ذكرة  الى النسدال الشؤون الكوبية فيها السيد هورويج م

ان الوزارة ماضية قدماً وبقوة "جاء فيها . اضطالع الوزارة بالمهام التي أنيطت بها

 ، وسنركز أهتمامنا على مهاجمة النظام الشيوعي في كوبا... في برنامج العملية

الدول  وذلك في أجتماع وزراء خارجية ،لبيان خطره على دول اميركا الالتينية

-٢٢االميركية المزمع عقده في مدينة بونتا ديل استي في االوروغواي للمدة من 

وان الوزارة ستنخرط في عقد االجتماعات والمفاوضات مع ... كانون الثاني ٣٠

ممثلي الدول االعضاء على هامش االجتماع بهدف التوصل الى اتفاق واسع النطاق 

اع من شانه ادانة كوبا ثم عزلها عن من أجل ادراج قرار ضمن توصيات االجتم

  )٧٦(".بقية دول نصف الكرة الغربي

في تلك االثناء وانطالقا من الدور المميز والمحوري للجنرال النسدال في  

للرئيس كيندي والمسؤولين  ١٩٦٢كانون الثاني  ١٨قدم في  ،أدارة وتوجيه العملية 

 The Cuban-المشروع الكوبي(عن العملية برنامج العملية الذي أطلق علية أسم 
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Project(، ١٩٦١أن فشل الواليات المتحدة االميركية في عملية نيسان "جاء فيه، 

هز أيمان الكوبيين الوطنيين بقدرة الواليات المتحدة االميركية في دعم واسناد 

أن هدف الواليات "لذلك فأن الهدف الرئيس للعملية هو )٧٧(..."ثورتهم ضد كاسترو

 ،ميركية هو مساعدة الكوبيين على اسقاط النظام الشيوعي من داخل كوباالمتحدة اال

  )٧٨(".واقامة حكومة جديدة يمكن للواليات المتحدة االميركية العيش معها بسالم

ابتدأت  بقيام  ،أحتوى برنامج العملية على أثنتين وثالثين مهمة تخطيطية 

سسية الى عمليات تخريبية في وكالة المخابرات بعمليات ونشاطات أستخباراتية وتج

فضالً عن اعداد وزارة الدفاع خطة طوارى لتوفير الدعم العسكري من  ،كوبا

على ان يتم  ،القوات المسلحة االميركية في حال طلب الشعب الكوبي المساعدة

اسناد هذه العمليات بدعم سياسي ودبلوماسي من وزارة الخارجية عبر استغالل 

اميركا الالتينية لكل فرصة من أجل خلق وكسب تعاطف  سفارات الوزارة في دول

وزيادة العداء تجاه النظام الشيوعي , الرأي العام الدولي والمحلي مع الشعب الكوبي

  )٧٩(.في كوبا

وتجدر االشارة الى ان رغبة الجنرال النسدال في دخول برنامج العملية 

في تنفيذ الوكاالت  وفي إطار من الدقة والشمولية ،حيز التنفيذ باسرع وقت 

فقد طالبها بتقديم دراسة وتقييم واقعي لهذه المهام في  ،والوزارات لهذه المهام 

موعداً لبدء ١٩٦٢محدداً يوم الخامس عشر من شباط   ،ضوء قدراتها على تنفيذها

  )٨٠(.تخطيط المسار الواقعي لبرنامج العملية

برنامج العملية أكثر بعد ان حدد النسدال المهام التخطيطية باتت مراحل 

وضوحاً والسيما المهمة االولى والتي ارتكزت على جمع المعلومات االستخباراتية 

لذلك . الالزمة لشن العمليات شبه العسكرية تخريبية ضد البنى التحتية في كوبا

مستفسراً عن التقدم الذي , كانون الثاني ١٩اجتمع النائب العام بفريق العملية في 

فأبلغته .لة بعد افتتاحها لمركز االستجواب في قاعدة اوبالوكا في ميامياحرزته الوكا

ان عملية  االستجواب جمع المعلومات ,وكالة المخابرات وعلى لسان رئيس العملية 
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وان هوالء المجندين سيكونون ضمن برنامج العملية قبل   ،تسير وفق ما خطط لها 

  )٨١(.الخامس عشر من شباط

حتى عاودت اللجنة  ،لى لقاء النائب العام بفريق العمليةلم تمضِ سوى ايام ع

وبعد مناقشة مطولة ومستفيضة بين  ،كانون الثاني ٢٥الخاصة الموسعة لقائها في 

وافقت اللجنة على تنفيذ  ،اللجنة والجنرال النسدال حول المهام التخطيطية للعملية

المتعلقة باعداد خطة باستثناء المهمة  ،االدارات والوكاالت مهامها التخطيطية

طوارئ تتضمن استخدام القوات المسلحة االميركية العلني في العملية أذا مادعت 

  )٨٢(.الن مثل هكذا قرار يستلزم موافقة الرئيس عليه. الضرورة

كان رئيس العملية النسدال يدرك تماماً من هي الشخصيات الفاعلة والمؤثرة 

والسيما قرار استخدام القوات المسلحة ، يةعلى اتخاذ الرئيس كيندي لقرارات الحيو

لذلك لم يضع . ومن هذه الشخصيات النائب العام روبرت كيندي. في العملية

كانون الثاني الى روبرت  ٢٦وعمد الى ارسال مذكرة في . النسدال الوقت جزافاً

البد ان يكون هنالك اذن مبكر من االدارة االميركية بشان "... كيندي جاء فيها

علماً ... الية استخدام القوة العسكرية االميركية في مرحلة من مراحل العمليةاحتم

 )٨٣(..."ان هذا المقترح قد حظي بموافقة ممثلي وزارتي الدفاع والخارجية والوكالة

  .اال ان الجنرال لم يستلم أي رد من النائب العام حول مضمون مذكرته

ارسل  ،تها للعملية في مرحلة معينة وفي اطار استخدام القوة العسكرية واهمي     

مذكرة الى  ،ممثل وزارة الدفاع في اللجنة الخاصة الموسعة الجنرال كلباتريك 

تدريب المتطوعين في القوات (( كانون الثاني حملت عنوان ٣١الرئيس كيندي في 

وامر  ، ١٩٦١نيسان  ٢٢الى امركم بتاريخ " استنادا"جاء فيها )) المسلحة االميركية

بدأت وزارة  ،حزيران من نفس العام ٢٦لس االمن القومي بموجب مذكرته في مج

الدفاع برنامج اعداد وتاهيل وتدريب المنفيين الكوبيين ضمن القوات المسلحة 

 ١٥ولغاية  ١٩٦١وبعد انقضاء مدة التدريب الممتدة من االول من آب  ،االميركية 

  )٨٤(".مؤهلون للقتالهم االن كوبي و٩٢٠تم تدريب وتاهيل   ١٩٦٢كانون الثاني 
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اال  ، متطوع كوبي ٨١٧قد سجل  ،بالمقابل كان مركز اوبالوكا في ميامي  

 ،بسبب حالتهم العقلية  ،منهم كانوا غير مؤهلين من الناحية الطبية  ٤٤١ان 

فهم اليتوافقون ومعايير الخدمة الدنيا في القوات  .ر الطبيةاستناداً الى التقاري

 ٣٧٦فهنالك  ،أما ما تبقى منهم فهم يجيدون اللغة االنكليزية . ركيةالمسلحة االمي

تركوا برنامج " متطوعا ٧٧اال ان  ،كانون الثاني ١٥التحقوا بالتدريب اعتباراً من 

متطوع كانوا غير قادرين  ١٧في حين ان . بعد أيام من التحاقهم ،التدريب طوعاً 

حسب الجدول و... رنامج تعلم اللغةن اكملنا بعلى تعلم اللغة االنكليزية بعد ا

الزمني للتدريب فأن المتبقي منهم سيكونون  مؤهلين لالنخراط بعمليات البرنامج 

      )٨٥(هذا من الجانب العسكري، ١٩٦٢حزيران  ٣٠بحلول 

فقد استمرت االدارة االميركية عبر  ،أما على الصعيد السياسي والدبلوماسي 

 ا الرامية لعزل واحتواء الحكومة الكوبية تمهيداًوزارة خارجيتها في تنفيذ خططه

تبنى وزراء خارجية دول اميركا الالتينية في ، كانون الثاني ٣٠ففي , إلسقاطها

" قرارا ،اجتماعهم في مؤتمرهم المعقود في مدينة بونتا ديل استي في االوروغواي 

بطردها وذلك  ،ينص على ادانة كوبا وعزلها عن بقية دول نصف الكرة الغربي

اذ تمت الموافقة على القرار بعد ان صوت  )٨٦(.من منظمة الدول االميركية

كما  )٨٧(.وزراء عن التصويت) ٦(ضد وامتناع )١(مقابل" وزيرا )١٤(لصالحه

تهدف ) لجنة خاصة(نص على تشكيل , اتخذ في االجتماع قراراً آخراً ضد كوبا

ي للحكومة الكوبية في نصف لضمان االمن والدفاع الجماعي ضد التهديد الشيوع

في حين جاء القرار الثالث ضد كوبا في أطار التوصية الخامسة . الكرة الغربي

 ،والذي نص على حظر وتعليق تجارة االسلحة والعتاد مع كوبا ،لمقررات االجتماع

العداد دراسة وتقديم التوصيات ليشمل هذا  ،مع توجيه منظمة الدول االميركية 

السيما المواد ذات االهمية االستراتيجية ،واد االخرى مع كوباالحظر تجارة الم

  )٨٨(.واالقتصادية لها
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أستناداً الى ما تقدم وجدت االدارة االميركية ان الفرصة سانحة امامها 

لتضيق الخناق اقتصادياً على كوبا السيما بعد ان جعلت حصتها من السكر الكوبي 

أتخذ الرئيس  ،الصادرة من مؤتمر وحسب التوصيات ،صفراً للست اشهر االولى

كيندي قراراً في الثالث من شباط نص على الحظر الكلي للتجارة  بين الواليات 

التي استثنيت  ،الغذائية والمستلزمات الطبية بأستثناء بعض المواد , حدة وكوباالمت

   )٨٩(.من القرار ألسباب انسانية

والتوصيات والقرارات التي لم تكتِف الواليات المتحدة االميركية بقرارها 

شباط سافر نائب وزير الخارجية  ٢٠ففي  ،اتخذها وزراء الخارجية ضد كوبا

ساعياً القناع حلفاء  ،الى أوربا   Walter Rostowاالميركي السيد والتر روستو 

بتبني القرارات التي أتخذها المجلس )  الناتو(حكومته في حلف شمال االطلسي 

وليحثهم على حظر تجارة  ،كية ضد كوبا بعين االعتبار ومنظمة الدول االمير

المواد االستراتيجية على وجه الخصوص والتجارة العامة على وجه العموم مع 

  )٩٠(.كوبا

شباط اجابات  ١٥بالمقابل كان رئيس العملية الجنرال النسدال قد استلم في 

المشروع (للعملية  الوكالة والوزارات حول المهام التخطيطية االثنتين والثالثين 

السيما وأن النسدال ومن خلفة االدارة االميركية متمثلة باللجنة الخاصة ، )الكوبي

عدت هذه االجابات هي القاعدة االساسية الواقعية المكانيات الوكاالت ،الموسعة 

فقد كشفت االجابات أن مسار العملية يجب ان يحتوي على .للشروع بتنفيذ العملية

ية العام والشراكة والتعاون المستمر بين االدارات والوكاالت التنسيق والتوج

ضمن اطار حازم ودور رقابي من القيادة العليا في  ،والوزارات المعنية بها 

  )٩١(.االدارة االميركية

ووفق التقدير الواقعي للعملية المستند للقدرات واإلمكانيات التشغيلية 

الستخباراتية المتوفرة عن الوضع لإلدارات والوكاالت وفي ضوء المعلومات ا

حول امكانية احداث ثورة شعبية داخلية في كوبا بحدود شهر ( الداخلي في كوبا
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وضع الجنرال النسدال . وهي الهدف الرئيس لعملية النمس ،)١٩٦٢تشرين االول 

سلسلة من االجراءات والعمليات التي سيجرى تنفيذها وفق جدول زمني لبرنامج 

وهو  ١٩٦٢ست مراحل تبدأ في اذار وتنتهي في تشرين االول تضمن ، العملية

   - :وعلى النحو اآلتي) ٩٢(الشهر الذي ستندلع فيه الثورة

  .١٩٦٢يبدأ التحرك في شهر اذار عام , العمل: المرحلة االولى   

ويتم خالل المدة من نيسان  ،الزخم وتصعيد العمليات السرية  :المرحلة الثانية   

اذ تنفذ وتنشط خاللها العمليات التخريبية والدعائية الالزمة  ،١٩٦٢الى تموز 

يرافقها دعم سياسي ودبلوماسي واقتصادي وعسكري  ،العداد للثورة داخل كوبا

  .للكوبيين في الخارج

وتبدأ من االول من اب بانتظار القرار ، الجاهزية واالستعداد : المرحلة الثالثة  

  .السياسي النهائي للعملية

فيتم خالل هذه  ،المقاومة وتنطلق خالل شهري آب وايلول : حلة الرابعةالمر  

عمليات (المرحلة تحويل مسار العمليات من التخريبية الى عمليات حرب العصابات

  ).شبه عسكرية

تندلع خالل االسبوعين االول والثاني من تشرين  ،الثورة : المرحلة الخامسة  

  .ستهدف االطاحة بالنظام الشيوعي في كوباوتكون ثورة عامة ومفتوحة  ت ،االول 

تتم خالل تشرين االول بإنشاء حكومة جديدة لها  ،نهاية الثورة : المرحلة السادسة 

  )٩٣(.برنامج وخطة عمل سياسية

واضاف النسدال ان استخدام القوة العسكرية األميركية فهو قرار حيوي ال 

ومرتبطاً بالحاجة والضرورة  لكن وفق صالحيات الرئيس ،يزال قائماً ومطروحاً 

  )٩٤(.الفوز بحريتهمالقصوى لمساعدة الشعب الكوبي من اجل 
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شباط عقدت اللجنة الخاصة الموسعة اجتماعين  ٢٦-٢١خالل المدة من     

وذلك لغرض اخضاع  ،منفصلين بفريق العملية وعلى رأسهم الجنرال النسدال

مفصل تمهيداً الصدار قرار البدء مراحل برنامج عملية النمس للتقييم والتحليل ال

وفعالً وافقت اللجنة الموسعة على ان تقتصر المرحلة االولى على جمع  ،بالتنفيذ 

لغرض وضع االستعدادات ، المعلومات االستخباراتية الالزمة من داخل كوبا

  )٩٥(.العسكرية للمرحلة الثانية من العملية

سلحة االميركية ظل محصوراً والجدير بالذكر ان قرار استخدام  القوات الم

اال ان هذا االمر لم يمنع . ومن صالحية الرئيس كيندي حصراً ،بظروف الطوارئ 

من ان تكون على اهبة االستعداد لتنفيذ  ،وزارة الدفاع بكل تشكيالتها ومفاصلها 

الذي اليزال قائماً ومطروحاً في ضوء تطور مجريات الثورة على , هذا الخيار

خير ما يؤكد هذا االمر هي البرقية المرسلة من مقر وزارة الدفاع و .أرض الواقع

توصي  ،الى القائد العام لألسطول االطلسي المؤرخة في الرابع والعشرين من شباط

االخير باجراء تخطيط موجه لتطوير قدرات وقابليات القوات المسلحة في االسطول 

بحرية على اتم االستعداد أذ تكون القوة الجوية وال، على عمليات الرد السريع

في غضون ست ساعات او اثنتا ) جوية وبحرية(لتوجيه ضربة عسكرية مشتركة

تستهدف المطارات الكوبية  ،عشر ساعة او اربع  وعشرين ساعة كحد اقصى 

ثم  ،العسكرية والسيما تدمير الطائرات العسكرية لشل حركة سالح الجو الكوبي

لطائرات ومراكز االتصاالت ونقاط تجمع تدمير قاذفات الصواريخ ومضادات ا

القوات المسلحة الكوبية ومقراتها كمقرات المشاة والدروع وخطوط نقلها 

  .) ٩٦(وإمدادها

في االول من اذار وافق مجلس االمن القومي على تنفيذ المرحلة االولى من 

اذ جاءت الموافقة على النحو  ، ٥٤١٢بعد ان عرضت عليه من لجنة , العملية 

ان الهدف المباشر للواليات المتحدة االميركية من العملية هو االطاحة " تياأل

ولتحقيق هذا الهدف سيتم جمع المعلومات االستخبارتية خالل ... بالحكومة الكوبية
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وهذا االمر سيكون منسقاً مع سياسة الواليات المتحدة  ...االشهر آذار ونيسان وآيار

تحييد نفوذه في النصف الغربي من الكرة العلنية الهادفة الى عزل كاسترو و

  )٩٧(...".الغربي

إذا امعنا النظر في السياقات التي اتخذ بموجبها قرارات برنامج العملية  

والسيما القرار أنف الذكر سندرك انه قد تكونت لجنتين في عهد الرئيس كيندي 

فهنالك  ،ها تعمل بنفس الهيكل لكنها تختلف بالمهام والمسؤوليات التي اسندت الي

في حين  ،اللجنة الخاصة الموسعة المختصة بالشؤون الكوبية وتحديداً عملية النمس 

المختصة بشؤون االمن  ٥٤١٢ان هنالك لجنة اعلى منها وهي اللجنة 

ويبدو ان هذا النظام المتشعب من االدارة والتنسيق هيأ لإلدارة االميركية .القومي

عملية سرية في الخارج والسيما العملية ب الأمكانية اكبر لمراقبة برامج الحر

  .النمس ضد كوبا وغيرها من العمليات السرية

ان المتتبع لسلسلة االجراءات والموافقات  التي صدرت حول برنامج العملية 

أن المؤسسات والوكاالت والدوائر الحكومية  في ، سيالحظ تلك الحقيقة التي مفادها

بكاسترو فاً واحداً لها حول كوبا أال وهو االطاحة االدارة االميركية قد اتخذت هد

عدم تكرار تجربتها المريرة في خليج ، ولضمان ونظامه الشيوعي كما تدعي

الخنازير نالحظ ان االجراءات المتخذة في عملية النمس تخضع لرقابة دقيقة 

  .ومفصلة من هذه الدوائر والمؤسسات

جراءات العملية تأخذ بدأت أحداث وإ ،بعد صدور قرار مجلس االمن 

ففي مطلع نيسان أصدرت االدارة االميركية أمراً لوزارة ، منعطفاً حاسماً ومهماً

في  ،الدفاع  لتقوم القوات المسلحة االميركية بممارسة مناوراتها وتدريباتها الدورية

لتصبح القوات . الشريط الساحلي لبورتوريكو الذي يقع قبالة السواحل الكوبية

على دراية تامة بالمنطقة عندما تصدر اليها االوامر بالمشاركة في االميركية 

  )٩٨(.العمليات العسكرية ضد كوبا
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في العاشر من نيسان  حمل  ٥٤١٢الحق هذا االمر بقرار اخر اصدرته لجنة     

بموجبه وافقت اللجنة على  ،) ٩٩()االجراءات االضافية لبرنامج عملية النمس(عنوان

رات كانت االخيرة قد تقدمت به اليها في الثاني عشر من اذار  طلب لوكالة المخاب

يتضمن منحها االذن والتخويل الستخدام القواعد العسكرية التابعة لوزارة الدفاع 

لغرض ,كقاعدة أفون بارك وهي قاعدة سالح الجو االميركي في والية فلوريدا

فرق العمليات التي  استخدامها في تدريب المتطوعين الكوبيين الذين سيشتركون في

للتجسس وجمع المعلومات او الفرق التي ستنفذ عمليات  ) ١٠٠(ستتسلل الى كوبا

تخريبية أو تلك التي ستتولى نقل وتوريد االسلحة الى الجماعات المعارضة المنشقة 

  )١٠١(.عن النظام داخل كوبا هذا عسكرياً

ردونا بالرئيس فقد التقى رئيس المجلس الثوري الكوبي كا ،اما سياسياً 

إذ تم في هذا اللقاء اطالع  الرئيس  ،كيندي في البيت االبيض في منتصف نيسان

وانطالقة المرحلة االولى منه في  ،كيندي لكاردونا على برنامج العملية رسمياً 

  )١٠٢().أن ايام كاسترو باتت معدودة( وبعد االجتماع اعلن كاردونا. االول من اذار

ات االدارة االميركية بدأت القوات المسلحة االميركية استناداً الى توجيه 

مناوراتها العسكرية على طول الشريط الساحلي الشرقي من نورفولك فيرجينيا 

Norfolk‐ Virginia   الى تشارلستون في كارولينا الشماليةCharleston‐South 

Caroliana  ، وأطلق على هذه المناورات اسم الركلة السريعة- Quick Kick ، 

الف جندي  ٤٠طائرة مقاتلة واكثر من  ٣٠٠سفينة حربية و ٨٣واشترك فيها 

  )١٠٣(.أميركي

بالتزامن مع بدء المناورات نجحت وكالة المخابرات المركزية بإرسال  

اذ تمكنت هذه الفرق من . مجموعة من  فرق العمليات من والية فلوريدا الى كوبا

وتامين االتصاالت مع مركز الوكالة في  ،ها التسلل الى داخل كوبا وإنشاء قواعد ل

ثم شرعت بجمع المعلومات وتجنيد العناصر الكوبية تمهيداَ لضمها الى  ،فلوريدا 

  )١٠٤(.صفوف المعارضة واالشتراك في الثورة
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في الوقت الذي كانت فيه االدارة االميركية قد شعرت بأنها بدأت بتحقيق تقدم     

اذ ، حدث ما لم يكن في الحسبان ،برنامج العملية ملموس على ارض الواقع ضمن 

عندما  ،هددت جريدة نيويورك تايمز بفضح العملية وهي في مرحلتها االولى 

نشرت في التاسع عشر من نيسان مقاالً على صفحتها االولى تحت عنوان 

مجموعة من الكوبيين تتدرب في الواليات المتحدة على عمليات حرب (

ان هذه المجاميع من الكوبيين "... ق المقال ذكرت الصحيفةوفي سيا ،)العصابات

يجري تدربيهم في قواعد ومنشأت عسكرية ... هم ضباط سابقين في الجيش الكوبي

  )١٠٥(".من اجل العمل على أسقاط النظام الكوبي... تابعة لوزارة الدفاع في  فلوريدا

حتجاجية  مذكرة انفس الشهربعثت الحكومة الكوبية  وفي وقت سابق من

لالمين العام لألمم المتحدة أشارت فيها الى التصرفات االستفزازية من القوات 

والطلعات الجوية للطائرات االميركية  ،االميركية في قاعدة غوانتانامو البحرية 

  )١٠٦(.وهبوطها العرضي على طول السواحل الكوبية

على سير برنامج لم تؤثرا  ،اال ان كل من مقال التايمز والمذكرة الكوبية 

وذلك لخلوهما من االدلة والبراهين الملموسة التي يمكن ان تثبت صحة ما , العملية 

اما المذكرة فعدت مجرد أتهام  ،فالمقال لم يتعدى كونه كالم صحف  ،ورد فيهما 

  .ال اساس له من الصحة

وخير ما يؤكد االمر أن فرع التخطيط في وكالة المخابرات الذي يرأسه 

د هيلمز بالتعاون مع وليم هارفي رئيس فرقة العمل واالعداد للعملية في ريتشار

ففي  ،بدأ اإلعداد وبنشاط لتفعيل خططٌ الغتيال الزعيم الكوبي فيدل كاسترو ،الوكالة

وهو احد زعماء المافيا   John Roselliالتقى هارفي بجون روزيلي نيسان، ٢١

وكان يسكن انذاك في  ،رو السلطةالكوبية الذين هربوا من كوبا بعد تولي كاست

وفي هذا اللقاء سلم هارفي روزيلي . مدينة ميامي ويتنقل سراً بينها وبين كوبا

واتفقا على ان تستخدم الغتيال كاسترو وابرز قيادات  ،)أربع  حبوب مسممة(

 ،وسرعان ما أدخلت هذه الحبوب الى كوبا بواسطة احد اتباع روزيلي )١٠٧(.نظامه
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الشخص الذي سيدس الحبوب المسمومة في شراب كاسترو وهو البرت وتم اختيار 

 The Havana-واألخير كان يعمل نادالً في فندق هافاناليبر Albert Cruzكروز 

Liber Hotel، وفعالً بدأ  .وهو من الفنادق الفخمة التي كان يتردد عليها كاسترو

االخضر بالتنفيذ من وبانتظار زيارته والضوء  ،كرو تحضيراته الغتيال كاسترو 

  )١٠٨(.الوكالة

وهو ان هذا االتفاق جرى  ،تجدر االشارة هنا الى امر غاية في االهمية 

 ، االعداد له من دون علم االخوة كيندي واللجان التي تراقب سير العملية وبرنامجها

فالرئيس كيندي وأخيه روبرت كانوا قد رفضوا رفضاً قاطعاً ان يكونوا جزءاً من 

وخير ما يؤكد ان هذه المناورة .لف ال اخالقي بين الوكالة وزعماء المافياأي تحا

غير االخالقيةان صح التعبير قد تمت دون موافقة النائب العام الذي عينه الرئيس 

هو ان مكتب التحقيقات الفدرالي أخبروه في , مراقباً غير رسمي على عمل الوكالة

بهدف  تنفيذ عملية  ،زعماء المافيا آيار عن ارتباط وكالة المخابرات بأحد  ٧

اال ان مسؤولي الوكالة أخبروا النائب العام ان  ،الغتيال رئيس الوزراء الكوبي 

وهذا االمر  )١٠٩(.مثل هذه الخطط واالرتباطات  قد أوقف العمل بها في الوكالة

ان وكالة وهو دليل واضح على  ،خالفاً التفاقها السابق مع روزيلي واتباعه

البعض من مخططاتها خارج اطار الموافقات الرسمية برات التزال تنفذ المخا

رغم رقابة االخيرة الشديدة عليها في اعقاب فشلها في عملية  ،لإلدارة االميركية

  .خليج الخنازير

يبدو ان خطط الوكالة ومؤامراتها الغتيال  -وبناًء على ما تقدم   

التي اوقف العمل بها زمن  -السالشخصيات السياسية في عهد مديرها السابق دا

فاألخير  ،) ١١٠(لم يكن ماكوني قد اولها اهمية تذكر ،الرئيس كيندي بدوافع أخالقية 

التي تزامن  ،ومنذُ توليه منصبه كان قد ركز كل جهده وإمكانياته على عملية النمس

نفى به  ففي اليوم الذي .الشروع بتنفيذها مع توليه لمهامه الرسمية في إدارة الوكالة

قسم التخطيط للوكالة للنائب العام ارتباطاتهم بزعماء المافيا لتدبير عملية اغتيال 
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أعد ماكوني مذكرة للرئيس كيندي ارسلت منها نسخة الى  رئيس العملية  ،لكاسترو

تتضمن اخر المهام التي انجزتها الوكالة وقد خلت من أي ذكر العدادها لعملية 

  )١١١(...ء فيهااالغتيال سابقة الذكر جا

ان ثالث فرق للعمليات متركزة االن في كوبا وهي مزودة بأحدث اجهزة  -أ

  .االتصاالت

  .  فرق اضافية الى كوبا ٦ال ٥المتوقع ان يتم خالل شهر آيار تسلل من  - ب

تقرير اسبوعياً عن  ٢٠٠يقدم نحو , ان قسم االستجواب في قاعدة اوبالوكا -ج

وكيل كوبي تابع لنا يعمل في ميامي  ٣٠٠جود فضالً عن و ،الوضع في كوبا

وحدها وهم يعملون على جمع اكبر قدر من المعلومات االستخباراتية من الجالية 

  .الكوبية في والية فلوريدا

بطلعات جوية دورية وثابته  في االجواء ) ١١٢(U‐2تقوم طائرة لوكهيد/د

ملتقطة نحو  ،ةمن االراضي الكوبي%  ٩٥الى  ٩٠وقد صورت نحو  ، الكوبية

 ةصورة وهي تدرس بعناية بمركز التفسير والتحليل للصور الفوتوغرافي )١٤٠٠(

بهدف جمع المعلومات وكتابة التقارير عم مواقع التسليح والمطارات  ،في الوكالة

  .وغيرها من المواقع الحيوية في كوبا ،ومواقع الصواريخ ومضادات الطائرات 

 ، العملية بعد المذكرة االخيرة لوكالة المخابراتنتيجةً الى التقدم المحزر في 

من آيار قائمة باألولويات المفترض على االدارات  ١٧اصدر الجنرال النسدال في 

آيار ولغاية  ٢١والوزارات تنفيذها في اطار الجدول الزمني للعملية خالل المدة من 

  ...حزيران وعلى النحو األتي ٣٠

خارجية التخاذ بعض االجراءات واصدار القرارات تسعى وزارة ال: سياسياً -أوالً

من خالل منظمة الدول  ،السياسية والدبلوماسية ضد النظام الشيوعي في كوبا

بهدف دفع وتشجيع قادة بعض الدول االميركية الموالية لحكومتنا على  ،االميركية 
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كرة الكوبي لنصف ال -االدالء بتصريحات واصدار البيانات حول التهديد الشيوعي

لضمان تحقيق الدعاية والحرب النفسية الالزمين لتقويض هيبة وسلطة  ،الغربي

  .النظام في كوبا داخلياً وخارجياً

فرقة الى ) ١٤(خالل هذه المدة تكون وكالة المخابرات قد ارسلت  :عسكرياً -ثانياً

ية وهي جاهزة للقيام بالعمليات التخريب ،كل فرقة تحت قيادة عميل للوكالة  ،كوبا

في  ،وقد طورت قابلياتها على استالم المعدات والمؤن جوياً ونقلها داخل كوبا,

  .اطار استعدادها لتنفيذ عمليات شبه عسكرية

عملية اختراق للسوق السوداء في  ٢٢تنفذ الوكالة ما يقرب من ":اقتصاديا-ثالثاً

وضى في بغية تحقيق الف ،لتدمير االقتصاد الكوبي وزعزعة الوضع في كوبا ,كوبا

  )١١٣(.مفصل حيوي يعاني في االصل من الضعف بسبب اجراءات النظام

وذلك بناًء ,كانت اعمال فرق العمليات في كوبا بدأت تؤتي ثمارها، في حزيران    

وتم نقلها الى رئيس العملية والذي  ،على التقارير الواردة منها الى مقر الوكالة 

من  ١٤ة بموجب مذكرته للجنة في بدوره  عرضها على اللجنة الخاصة الموسع

فهنالك ثورات , فقد اشار الى ان الفرق نجحت في تنفيذ مهامها  ،نفس الشهر

وهذا االمر يدل على ان الشعب الكوبي بدأ التحرك  ،عرضية بدأت تندلع في كوبا

والذي لم يتوان عن استخدام القوة لقمع هذه  ،بتحدي النظام الشيوعي مباشرةً 

والسيما ان الكراهية للنظام , مر الذي من شانه ان يخدم هدف العملية اال, الثورات 

  )١١٤(.بدأت تتنامى في االوساط الشعبية

أوصى ,ومن أجل تأجيج هذه الثورات بغية تحويلها الى ثورة شعبية كبرى      

الجنرال النسدال في السابع والعشرين من حزيران بأتخاذ عدة أجراءات لدعم 

ومنها تنظيم تظاهرة في المكسيك مؤيدة للواليات  ،و خارجياً المعارضة لكاستر

المتحدة وسياستها ضد كوبا بالتزامن مع زيارة الرئيس كيندي المزمعة الى 

االمر الذي من شانه تقويض واحدة  ،حزيران  ٣٠-٢٩المكسيك خالل المدة من 
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لمكسيك والسيما ان ا )١١٥(.من اهم مصادر الدعم لكوبا في نصف الكرة الغربي

د كوبا من كانت واحدة من الدول الست التي امتنعت عن التصويت على قرار طر

واالرجنتين وتشيلي وبوليفيا الى جانب البرازيل  منظمة الدول االميركية،

لرئيس البرازيل " ثم توجه الواليات المتحدة االميركية اتهاما )١١٦(.واالكوادور

االمر الذي يفسح  )١١٧(،ئم ضد شعبه جولياو جوالرت بأنه مذنب بارتكاب الجرا

المجال ويجعل في االمكان انتخاب حكومة موالية للواليات المتحدة ومرشحين 

أما تشيلي فيجب على . مناهضين لكاسترو في انتخابات الكونغرس البرازيلي

من اجل دعم وإسناد الجبهة  ،تقديم المساعدة السياسية لها   االدارة االميركية

  )١١٨(.شقة عن الحزب الشيوعي التشيليالشعبية المن

كانت العملية  -انفة الذكر- بعد تنفيذ االدارة االميركية لمقترحات النسدال 

وهذه المرحلة تتضمن  ،وصلت الى المرحلة الثالثة حسب الجدول الزمني لبرنامجها

فما كان من  ،تقييم الجاهزية واالستعداد في ظل أنتظار القرار السياسي النهائي 

يس العملية اال ان قدم في اواخر شهر تموز مذكرة الى اللجنة الخاصة الموسعة رئ

وقد حوت المذكرة على اربعة خطط . تضمنت مقترحاته للمرحلة الثالثة من العملية 

   ...)١١٩(وهيليتم تنفيذها خالل المرحلة القادمة  ،يمكن اختيار احداها 

ومعالجة ) المتواجدة في كوبا عمل فرق الوكالة( إلغاء الخطط التشغيلية  -أ

 .تحت ذريعة حماية نصف الكرة الغربي , كوبا كدولة اشتراكية 

لعزل واضعاف ثم  ،االستمرار بالعمل السياسي واالقتصادي والنفسي - ب

من دون عمل عسكري علني تشترك فيه القوات المسلحة ، اسقاط نظام كاسترو

 .االميركية

كية المساعدة الالزمة للكوبيين من اجل تقدم الواليات المتحدة االمير -ج

وقد تتضمن هذه المساعدات ، تخلصهم التدريجي من نظام كاسترو الشيوعي

 .استخدام القوات المسلحة االميركية ان لزم االمر
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استخدام اسلوب االستفزاز السقاط النظام الشيوعي في كوبا باستخدم  - د

  .القوات المسلحة االميركية

عقدت اللجنة الخاصة الموسعة سلسلة من ،ه أنفاً بناًء على ما تم عرض 

وتناقش حول المقترحات والخيارات التي لتباحث  ٥٤١٢االجتماعات مع لجنة 

وفي النهاية حصلت موافقة الرئيس على ، طرحها النسدال للمرحلة القادمة

  )١٢٠().الخطة ب(اختيار

ياسية وبما ان العملية كانت تحرز تقدماً ملحوظاً على االصعده الس

لذا كان ، بموجب سلسلة االجراءات التي سبق ذكرها ،واالقتصادية والعسكرية 

 –الخطة (على النسدال ان يركز جهوده على الجانب النفسي والدعائي الستكمال 

 ، التي تهدف الى اضعاف نظام كاسترو وعزله عن بلدان نصف الكره الغربي) ب

حملة دعائية واسعة وممنهجه لتشويه  لذا شن فريق العملية ومنذُ اواخر شهر تموز

التلفزه والمحطات ، اشتملت على قيام قنوات سمعة كاسترو في نصف الكره الغربي

إجراء مقابالت تلفزيونية ولقاءات ، االذاعية الموالية للوكالة والمعادية لكاسترو

وا فتحدث ،صحفية واعالميه مع اجانب من مدنيين ودبلوماسيين كانوا قد زاروا كوبا 

فما كان من هذه المحطات واالذاعات اال ان  ،عن الوضع الداخلي المتردي 

ثم شكلت وزارة الخارجية لجنة في مقرها كانت مهمتها متابعة اخفاقات  ،نشرتها

وتسليط الضوء على الوعود التي قطعتها الحكومة الكوبية  ،النظام الكوبي ونشرها

االنسان والظلم االجتماعي الذي تمارسه  فضالً عن أنتهاكاتها لحقوق ،ولم تلتزم بها

  )١٢١(.ضد الشعب الكوبي

بل عمدت من خالل وكاالتها  ،لم تكتِف االدارة االميركية بما ورد سابقاً 

على طبع الكتب التي تبرز الجوانب السلبية لكاسترو  ،وأجهزتها المرتبطة بالعملية 

وكالة المثال طبعت  ، ومنها عل سبيلونظامه باللغة االسبانية وعلى نفقتها

  المخابرات المركزية
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 Lequerica(الف نسخة من كتاب.١ velez 600 dioscon  Fide ( وهو

  .كتاب مذكرات للسفير الكولومبي على مدار سنين عمله سفيراً لبالده في هافانا

 )Flores‐Las Codinas Vienede lejos(عشرين الف نسخة من كتاب.٢

ثم ,ع كاسترو في أوائل أيام الثورة الكوبيةوهو كتاب لصحفي من تشيلي عمل م

هرب الى المكسيك بسبب تردي االضاع في كوبا بفعل إجراءات نظام كاسترو 

  القمعية

 ‐James(ستة آالف نسخة من كتاب.٣ Cuba ( وهو كتاب يتحدث عن

اذ ترجم هذا  ،كوبي في أميركا الالتينية-اطالق اول قمر صناعي سوفيتي

النه واسع االنتشار في نصف الكرة . ثم االنجليزية الكتاب الى البرتغالية

  .الغربي

 Gilbert(ستة آالف نسخة من كتاب. ٤ –El  In  Fidel  Castro ( وهو

مجموعة من المالحظات والمشاهدات وتقارير صحفية لصحفي فرنسي كان قد 

  )١٢٢(.١٩٦٠سجلها أثناء زيارته لكوبا عام 

تتحدث عن , لرسوم متحركة" كما طبعت وكالة المخابرات المركزية كتبا

مليون نسخة منها وعلى ) ٥(فقد طبعت قرابة ،كاسترو ونشاطات نظامه في كوبا

  :النحو اآلتي

وهو كتاب يتحدث بطريق هزلية عن سيطرة كاسترو ) LaEstafa(كتاب.١

  .على الجامعات الكوبية

 La(كتاب.٢ Punalada ( وهو كتاب يصور هجوم كاسترو على الكنيسة

  .ي كوباورجالها ف

 Los Secuestrado(كتاب.٣ res ( وهو كتاب يصور االلية والكيفية التي

  .يتبعها كاسترو ونظامه بغسل ادمغة االطفال
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 El(كتاب .٤ despertra ( ويتحدث عن خيانته في برنامج االصالح

  )١٢٣(.الزراعي

فلماً عن كوبا للكاتبة  ،فضالً عن ذلك فقد انتجت وكالة المخابرات المركزية 

 Laلكوبية االصل ا Tierr  Prometida دقائق أسهمت في فشل عشر ( بعنوان

وقد عرض هذا الفلم في اغلب دور العرض والسينما في بلدان  ،)االقتصاد الكوبي

كما اشارت تقارير الوكالة انذاك الى ارتفاع في اعداد المستمعين . اميركا الالتينية

ن برامج في اطار خطة كانتا تبثا اللتان ،)صوت أميركا(و) صوت كوبا(إلذاعتي 

مليون شخص في ) ١٥(اذ بلغ عدد المستمعين لبرامجهما نحو  ،عملية النمس

  )١٢٤(.امريكا الالتينية

ان افضل . وهنا أدرك كل من الجنرال النسدال ومن خلفه اللجنة الخاصة  

 وسيلة لتحقيق هدف المرحلة هو اإلعالم وذلك الن قنوات التلفزيون واإلذاعات

يمكنها الوصول بسهولة من خالل برامجها المغرضة الى عقول وأذهان الشعب 

ولغاية شهر آب من نفس العام كانت هنالك أكثر  ١٩٦٢فمنذُ منتصف عام ,الكوبي

وتحث   ،محطات اذاعية تعمل على بث برامج معادية لكوبا وحكومتها  ١٠من 

من خالل نشرها  ،ال تخريبية المواطنين الكوبيين المعادين للنظام على القيام بأعم

على مدار ثالث ساعات متواصلة من  ،اعات كاذبة الزعيم الكوبي ونظامه اش

مستخدمة الموجات القصيرة , اصل تسع ساعات كانت تبثها يومياً وباللغة االسبانية 

  )١٢٥(.والمتوسطة ذات الكفاءة العالية

سعت جاهدة الغتيال قد  ،ونستنتج مما تقدم ان وكالة المخابرات المركزية 

  .قبل قتله جسدياً ،عبر تشويه سمعته  ،الزعيم الكوبي معنوياً

خالل شهر آب كانت المعلومات التجسسية التي حصلت عليها الوكالة من 

 ٥٤١٢قد اجبرت كل من اللجنة الخاصة الموسعة ولجنة  ،فرقها المنتشرة في كوبا

دي بحضور  رئيس العملية على عقد اجتماع موسع مع النائب العام روبرت كين
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وفي االجتماع طرح ,ومدير الوكالة ماكوني في الحادي والعشرين من نفس الشهر

مدير الوكالة معلومات عن تسارع امداد االتحاد السوفيتي لكوبا باألسلحة والمعدات 

مشيراً الى ان هذا االمداد قد  ،العسكرية والخبراء والمستشارين والموظفين الفنيين

والدليل على ذلك هو وصول عدد كبير من  ،)١٢٦(آب بشكل كبير ١٠د تزايد بع

، وهي محملة بشحنات كبيرة من المعدات العسكرية، السفن الى الموانئ الكوبية

اذ اشار  ،راكب ١٥٠٠فضالً عن وصول اربع سفن كبيرة على متن الواحدة منها 

  )٢٧(.ءماكوني الى أن مهمة هوالء الركاب حتماً تتعلق بنشاط او بنا

اال انها  ،على الرغم من ان طبيعة البناء لم تكن معروفة لدى الوكالة 

رجحت ان يكون منشأة عسكرية متطورة كأن يكون مركز اتصاالت أومنظومة 

  )١٢٨(.جو-صواريخ مضادة للطائرات أو منصات لصواريخ أرض

ت وال بد لنا من االشارة الى أن هذا التسارع باالمداد العسكري الذي حصل 

كان نتيجةً لالتفاق الذي عقده وزير الدفاع  ،الوكالة على معلومات اولية بشانه 

 ١٧-٢اثناء زيارته لموسكو خالل المدة من  )١٢٩( Raul Castroراؤول كاسترو 

التقى خاللها برئيس الوزراء  ،على رأس بعثة عسكرية عالية المستوى ,  تموز

على خطة لنشر صواريخ نووية  وتم االتفاق )١٣٠(السوفيتي نيكيتا خروشوف

 Operation-عملية أنادير(اطلق السوفيت عليه اسم )١٣١(.سوفيتية في كوبا

Anadyr .()١٣٢(  

في ذلك الوقت واستناداً الى المعلومات التجسسية الجديدة التي اوردتها وكالة 

آب حضره كل  ٢٣عقد الرئيس كيندي اجتماعاً في البيت االبيض يوم  ،المخابرات

للتباحث بشأن هذه  ،مكنمارا وراسك وتايلور وبرندي وماكوني والنسدالمن 

أذ اوصى الرئيس ماكوني والنسدال ان يستخدما كل القدرات ، المعلومات

واإلمكانيات التي وظفوها في عملية النمس من اجل التحليل  أالستخباراتي المكثف 

 ، كوبا مؤخراً للكشف عن عدد واختصاص الموظفين السوفيت الذين وصلوا الى

والحرص على معرفة نوع  ، مع تحليل كمية ونوع المعدات وماهية استخدامها
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- وهل ينطوي هذا االمر على أنشاء قواعد صواريخ سام ،البناء الذي تستخدم فيه 

SAM.)١٣٣(  

لم يمضِ وقتٌ طويل حتى تمكنت احدى طائرات التجسس نوع     

آب للقيام بطلعتها الدورية  ٢٩كساس في كانت قد اقلعت  من والية ت،  U‐2لوكهيد

أال انها ، على االراضي الكوبية لتصويرها وجمع المعلومات الالزمة لعملية النمس

سوفيتية مضادة للطائرات قيد   SAM‐2اكتشفت وجود ثمان قواعد لصواريخ 

 )١٣٤(.االنشاء في  النصف الغربي من كوبا

الذي احتوى , الوكالة  من آب على تقرير ٣١أطَلع الرئيس كيندي في 

أال أن الرئيس طلب من مدير  ، U‐2تفاصيل اولية عن ما عثرت عليه طائرة 

حتى انه لم يرغب ان تخضع الصور  ،الوكالة أن تبقى المعلومات في طي الكتمان 

  )١٣٥(.لمحللي الوكالة خشية من تسريبها

 لم يجدوا في أكتشاف ،على الرغم من أن الرئيس ومعظم مستشاريه 

إذ قال مستشار الرئيس ، تهديداً خطيراً للواليات المتحدة االميركية وامنها، القواعد

لشؤون االمن القومي بوندي في مذكرة كان ارسلها الرئيس في نفس اليوم جاء فيها 

التبرر  ،  SAM‐2السيما اكتشاف قواعد صواريخ ،أن التطورات االخيرة في كوبا"

النها ال تشكل تهديداً ألمن ... كري واسع ضد كوباللواليات المتحدة اتخاذ عمل عس

  )١٣٦(".الواليات المتحدة

لعلل السبب الذي  وقف وراء تقليل الرئيس ومستشاريه من خطورة التدخل 

هو ما أضافه بوندي في مذكرته اعاله للرئيس من ,السوفيتي االخير في كوبا

أن التفسير االكثر "... لاذ قا ،تفاصيل حول االمكانيات المحدودة لهذه الصواريخ 

وأن  ، SAM‐2هو ادخال صواريخ  ،احتماالً للنشاط السوفيتي الحالي في كوبا

هو المؤشر االولي والوحيد  ،التصوير الفوتوغرافي لمواقع وقواعد هذه الصواريخ 

هي صواريخ مضادة للطائرات ذات مدى  SAM‐2كما ان صواريخ  ،لغاية االن 
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قدم ومحدودة  ٦٠٠٠٠ال  ٢٥٠٠٠عالية بأرتفاع من  كيلو متر وذات فعاليه ٣٠

اال انه ... قدم وهي قادرة على حمل رأس نووي  ٨٠٠٠٠للغاية  على أرتفاع 

نووية الى " حتى االن ال يوجد دليل على أن  الحكومة السوفيتية قد قدمت رؤوسا

ومن جانب اخر كان محللي الصور  ،هذا من جانب )١٣٧("اية دولة أخرى

 ،أب ٣٠افية في وكالة المخابرات الذين صدرت اليهم االوامر بتحليلها في الفوتوغر

لم يتمكنوا من التعرف على نوعية الصواريخ الموجودة في تلك المواقع اال 

  )١٣٨(.الحقاً

والذي يهمنا من االمر ان اكتشاف قواعد الصواريخ في كوبا قد هيمن تماماً 

فكل الدالئل  ،يركية في تلك المدة على اجتماعات وتفكير  ساسة االدارة االم

والمؤشرات التي عن تلك المدة تشير الى ان االدارة االميركية بدأت بتقليص 

برنامج عملية النمس في ظل تزايد خطورة االحداث  والتطورات االخيرة في 

رغم ان تنفيذ برنامج العملية والسيما سعي الوكالة لجمع المعلومات .كوبا

كان هو السبب الرئيس  ،لوضع في كوبا تمهيداً لتنفيذ العملية االستخباراتية عن ا

وراء اكتشاف ما كانت تعده  كل  من الحكومة الكوبية  بالتعاون مع االتحاد 

  .السوفيتي ضد الواليات المتحدة بصمت وسرية فائقتين

أي كبار (فقد أدركت كل من وكالة المخابرات المركزية ووزارة الدفاع 

الذين كانوا قد تحكموا بالمعلومات  ،)العسكريين في الوكالة والدفاع الضباط و القادة

البيت (  ووصفهم الكاتب بتروسينكو في كتابه ،التجسسية والصور الفوتوغرافية 

الذين طالما أرادوا القيام  )١٣٩().الطغمة العسكرية( ب) االبيض واسرار المخابرات

في اثبات ان القواعد التي  هي  انهم اذا ما نجحوا ،بعمل عسكري علني ضد كوبا

هي قواعد لصواريخ نووية يمكن ان تهدد امن الواليات  ،قيد االنشاء في كوبا

فيكونوا  قد امتلكوا الوسيلة والذريعة التي يمكنهم بواسطتها من ، المتحدة االميركية

  ).إن الغاية تبرر الوسيلة(تحقيق هدفهم وفق ذلك المبدأ  المكيافيلي القائل 
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ال ماكوني الذي اراد اثبات التهديد الشيوعي ألمن الواليات المتحدة أذ ق

اعتقد انها ربما تكون مقدمة (... في أعقاب اكتشاف قواعد الصواريخ ،االميركية 

ولكي يثبت  )١٤٠().أرض لها قابلية هجومية- إلدخال صواريخ باليستية ارض

وهذا الدليل يمكن  ،ماكوني وجهة نظره كان عليه الحصول على دليل مادي ملموس

من خالل  تسييرها برحالت استكشافي على ارتفاعات  ، U‐2أن توفره طائرة الـ 

والسيما تلك المناطق التي شيدت فيها  ،منخفضة فوق االراضي الكوبية 

  )١٤١(.القواعد

لذلك عقد في العاشر من ايلول اجتماع موسع لكبار المسؤولين االميركيين  

 ،كنمارا وراسك وبوندي ونائب مدير الوكالة كارترومنهم روبرت كيندي وم

 ،فتم االتفاق على تسيير اربع رحالت ، U‐2لمناقشة امكانية تسيير رحالت طائرة 

فوق االراضي  واثنتان ،اثنتان ستحلق فوق المياه الدولية وعلى السواحل الكوبية 

ة اسقاط وذلك لتقليل عنصر المخاطرة ولتجنب حادث ،الكوبية عبر طرق مختصرة

  )١٤٢(.كما حدث في جزيرة سخالين وجمهورية الصين الشعبية ،ثالثة لطائرة 

عقد الرئيس كيندي مؤتمراً صحفياً في مقر , في الثالث عشر من ايلول  

للرد على ماجاء في بيان كانت حكومة موسكو قد اصدرته  ،)١٤٣(وزارة الخارجية

حذرت في حكومته من أي عمل  ،في الحادي عشر منه عبر وكالة تاس السوفيتية 

إن أي هجوم من الواليات المتحدة االميركية على كوبا أو ( جاء فيه ،ضد كوبا

من شأنه ان يؤدي الى حرب بين الواليات المتحدة  ،السفن السوفيتية المتجهة اليها

دي باإلعداد لعمل عدواني ضد كما اتهم البيان الرئيس كين ،) واالتحاد السوفيتي

 ،أيلول ٧داً الى طلب كان الرئيس كيندي قد قدمه للكونغرس بتاريخ مستن كوبا،

الف جندي من قوات االحتياط  ١٥٠ينص على اعطائه صالحية الستدعاء 

" وفي المؤتمر صرح الرئيس كيندي قائالً  )١٤٤(.العسكرية االميركية للخدمة الفعلية

حول  ،ه حكومة موسكوان هنالك قدراً كبيراً من التكهنات في البيان الذي ادلت ب

أذ عد الرئيس كيندي ، "امكانية غزو وشيك من الواليات المتحدة االميركية لكوبا
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تكهنات االتحاد السوفيتي بأنها جهود محمومة لتعزيز سلطة نظام كاسترو 

لكن سيتم الثأر بعمل عسكري من الواليات المتحدة "... وأضاف قائالً  ،المضطرب

ا اقدمت كوبا على تهديد أي دولة في نصف الكرة اذا م, االميركية ضد كوبا

  )١٤٥(...".الغربي

ومخالفاً تماماً لما كان يجري االعداد تصريح الرئيس كيندي جاء مناقضاً إن 

له في اطار عملية النمس التي تهدف الى االطاحة بالنظام الكوبي وزعيمه فيدل 

ولين من تشرين الثاني من خالل ثورة شعبية تندلع خالل االسبوعين اال ،كاسترو 

فضالً على ان الخيار , اليزال العمل بها مستمراً حتى وأن كان على نطاق ضيق

العسكري المرافق للعملية اليزال قائماً ومطروحاً في ضوء التطورات وعند 

  .الحاجة

ايلول على  ٢٦تاكيداً لما ورد اعاله صادق الكونغرس االميركي في 

اذا ما  ،دي صالحية التدخل عسكرياً ضد كوبااعطي بموجبه الرئيس كين،قرار

  )١٤٦(.هددت االخيرة أمن الواليات المتحدة االميركية

باتت وكالة المخابرات على قناعةً تامه , بعد صدور قرار الكونغرس أعاله

لذلك بادرت الى تقليص جهودها في , أن الخيار العسكري ضد كوبا اصبح وشيكاً

  ،ارفي نشاطاته الخاصة بتنظيم اغتيال كاستروفقد اوقف وليم ه ،عملية النمس

وطلب منه اعادة  ،أيلول الى روزيلي بهذا الصدد ٣٠عندما ارسل رسالة في 

  )١٤٧(.الحبوب المسمومة التي اعدت لهذا الغرض

بحلول شهر تشرين االول والذي كان من المفترض ان تنطلق فيه الثورة 

كانت الواليات المتحدة بدالً  ،النمس الشعبية في كوبا حسب الجدول الزمني لعملية 

طلبت منها فيه ، من ذلك قد تقدمت بطلب سري في الثامن منه الى بريطانيا

لدعم الهجوم  ،بوضعها االمدادات والعتاد والمعدات عسكرية في جزر البهاما

  .)١٤٨(االميركي المرتقب على كوبا



                                                                       

  )٢٠١٦ حزيران (العشرون العدد  
٣٤١ 

   عبادي أحمد عبادي. د.م   أيمن كاظم حاجم  .د.م

 U‐2ى قيام طائرة أعقب ذلك موافقة الرئيس في العاشر من نفس الشهر عل    

أخرت موعد اقالع الطائرة لكن سوء االحوال الجوية  ،)١٤٩(برحالت استطالعية

وأخذت بتصوير  ،عندما اقلعت طائرة باتجاه غرب كوبا، الى يوم  الرابع عشر

وفي . )١٥٠(المناطق الممتدة من مدينة كريستوبال الى مدينة باالسيوس الكوبيتين

عندها أظهرت تلك الصور دليالً , صور في الوكالة اليوم التاي انهى محللوا ال

قاطعاًعلى وجود قواعد لصواريخ باليستية هجومية سوفيتية متوسطة المدى نوع 

MRBM)واخبرت  ،وعلى الفور ارسلت الوكالة الصور الى البيت االبيض ، )١٥١

ة ان االتحاد السوفيتي بنى قواعد لصواريخ باليستي ،مستشار االمن القومي بوندي

  .)١٥٢(نووية متوسطة المدى في كوبا

وذلك , تم تأجيل تنفيذ المرحلة الخامسة من عملية النمس,بعد هذا االكتشاف

(( الن االدارة االميركية استعدت لمهاجمة كوبا في أطار ما يعرف تاريخياً بـ

 The-أزمة الصواريخ الكوبية Cuban Missile  Crisis)))فقد عقد الرئيس  )١٥٣

تشرين االول سلسلة من االجتماعات مع كبار  ٢٢-١٦المدة كيندي خالل 

لدراسة المقترحات  ،)١٥٤(المسؤولين السياسيين والقادة العسكريين في البيت االبيض

والخيارات وتحديد الخطط التي يمكن بواسطتها إنهاء أزمة الصواريخ السوفيتية في 

فقد اقترح .  )١٥٥(دة االميركيةقبل ان تشكل تهديداً فعلياً المن الواليات المتح ،كوبا

ال تستهدف الصواريخ وقواعدها  ،وزير الدفاع مكنمارا توجيه ضربة جوية شاملة

بل توجه ايضاً الى المطارات العسكرية والطائرات المقاتلة ومخازن  ،فحسب

وقد ايدت وكالة المخابرات المركزية هذا ، االسلحة والمعدات العسكرية

ان عنصر المفاجاة "لجنرال تايلور عرض المقترح قائالً اال ان ا. )١٥٦(المقترح

لكن الواليات  ،سيكون ضرورياً في حال اتخاذ قرار بشن ضربة عسكرية شاملة 

اذا ما تطلعت لغزو كوبا عليها ان تفرض اوالً حصاراً بحرياً   ،المتحدة االميركية

النه سيؤدي الى  ،و فالجنرال تايلور لم يتحمس لفكرة الغز" ثم تتطلع لغزوها الحقاً

وهي تفتقر الى أي بديل يحل محل  ،توريط الواليات المتحدة بحرب طويلة المدى 

  .)١٥٧(كاسترو
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ان الرئيس سيختار توجية  ،ورغم ذلك كانت وكالة المخابرات مقتنعة 

تشرين االول كان قد  ١٦السيما أنه في اجتماع  ،الضربة العسكرية الشاملة لكوبا

وهذه الضربة ما هي  ،)١٥٨(على قواعد الصواريخ السوفيتية فضل شن ضربة جوية

  .اال جزء من الضربة العسكرية الشاملة التي اقترحها وزير الدفاع مكنمارا

عندما رفض  مقترح  ،لكن الرئيس خيب امال وكالة المخابرات المركزية

ن من وزير الدفاع الذي أيدته وأعلن في خطاب تلفزيوني له في يوم الثاني والعشري

ليعلم المواطن االميركي ( تشرين الثاني توجه به للشعب االميركي والعالم قائالً

بسبب وجود قواعد للصواريخ النووية في  ... انه على شفا حرب نووية،والعالم 

وقد امرنا بفرض حصار بحري على الجزيرة لمنع وصول شحنات  ... كوبا

  .)١٥٩()االسلحة الهجومية

ظة كل من وزارة الدفاع والدوائر العسكرية ودهشة أثار هذا القرار حفي

والسيما بعد إعالنه عن تسوية االزمة دون اللجوء الى  ،وكالة المخابرات المركزية

  .)١٦٠(غزو عسكري لكوبا

منذُ تلك اللحظة أخذوا ،)جون وروبرت(يؤكد المؤرخون أن االخوة كيندي

هو مخالفة وكالة المخابرات فقد كان أكثر ماخشياه  ،بأنهاء برنامج عملية النمس

وارسال االوامر الى  فرق العمليات الرابظة في كوبا  ،المركزية الوامر الرئيس 

وذلك اثناء المحادثات المتوترة لتسوية ازمة  ،لشن حرب عصابات في كوبا 

  .)١٦١(الصواريخ

تشرين االول عام  ٣٠اصدر الرئيس كيندي قراره في ، بناًء على ذلك 

يه اللجنة الخاصة الموسعة بوقف وتجميد جميع االنشطة التخريبية امر ف ، ١٩٦٢

توجيه وكالة المخابرات المركزية . )١٦٢(والعمليات االستخباراتية لعملية النمس

ومكتب التحقيقات الفدرالي بجمع وتنظيم معلومات التي جمعت عن ومن المنفيين 

وغيرها  ،وكا في مياميالكوبيين الذين جرى استجوابهم وتجنيدهم في مركز اوبال
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ثم . ليتسنى لالدارة االميركية وضعهم تحت المراقبة ،من المراكز في ملفات سرية

تم بموجبه إغالق القواعد  ،تشرين الثاني  ١٥اصدر  الرئيس قراراً اخر في 

كما أوقفت الواليات المتحدة على ، والمعسكرات التي استخدمتها الوكالة لتدريبهم

واعتقال كل من يحاول تهريب  ،السلحة الى كوباايقاف رحالت شحن ا

  .)١٦٣(االسلحة

السيما المجلس الثوري الكوبي وزعيمه ميرو ،تلقت القوى المعادية لكاسترو 

وعده  ،هذه القرارات واالجراءات من االدارة االميركية بمرارة كبيرة ،كاردونا

واسنادها لنضالهم  بشان دعمها ،خيانة للوعود التي قطعتها الواليات المتحدة لهم

  .)١٦٤(وثورتهم المرتقبة للتخلص من كاسترو ونظامه

وأخيراً ورغم التخطيط االبداعي لرئيس العملية الجنرال النسدال والجهود 

المميزة واالستثنائية لوكالة المخابرات المركزية وكل من وزارتي الدفاع 

ومن خلفهم  ٥٤١٢واالشراف الدقيق للجنة الخاصة الموسعة ولجنة  ،والخارجية 

التي اغلق العمل ببرنامجها في خضم  ،النائب العام روبرت كيندي لعملية النمس

إال أن العملية شكلت جزءاً من ميراث  ،محادثات التسوية الزمة الصواريخ الكوبية

وتاريخ الواليات المتحدة االميركية ووكاالتها والسيما وكالة المخابرات المركزية 

  .ويض واسقاط الحكومة الكوبية وزعيمها فيدل كاسترووسعيها الدؤوب لتق

ولعلل ابرز مايؤكد هذه النتيجة هو ماذكره الكاتب وليم بلوم في كتابه 

إننا نفخر بأننا نطيح بفيدل (( وهو رفع وكالة المخابرات لشعار  ،)الدولة المارقة(

  .)١٦٥())١٩٥٩كاسترو منذ عام 
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٣٤٤ 

  الخاتمة

نمس ما هي اال نتيجة حتمية لفشل االدارة كشفت الدراسة  أن عملية ال

فهي لم تختلف عنها ال في الهدف وال  ،االميركية في عملية خليج الخنازير

لكنها اختلفت اختالفاً جذرياً عنها في آلية التوجيه واإلعداد والتنفيذ من  ،الغرض

الوكاالت واإلدارات واللجان الخاصة التي اضطلعت بها منذ بداية االستعداد 

وهو امر افتقرت اليه عملية خليج الخنازير في كل مراحلها من  ،التخطيط و

  .التخطيط وصوالً الى التنفيذ وهو ما ادى الى فشلها في نهاية المطاف

بينت الدراسة ان  القرارات  المتعلقة ببرنامج العملية قد اتخذت بعد دراسة 

كانت تعمل بنفس موسعة وتفصيلية من عدة لجان وجدت في عهد الرئيس كيندي  

الهيكل لكنها تختلف بالمهام والمسؤوليات التي اسندت اليها  وهذا النظام المتشعب 

من االدارة والتنسيق هيأ لإلدارة االميركية أمكانية اكبر لمراقبة برامج الحرب 

  . السرية في الخارج والسيما لعملية النمس ضد كوبا وغيرها من العمليات السرية

ن تسيير وكالة المخابرات المركزية لرحالت منتظمة توصلت الدراسة ا

لجمع المعلومات التجسسية عن الوضع الداخلي في  U‐2لطائرة التجسس لوكهيد 

 - هي من مكنت االدارة االميركية من الكشف المبكر للمخطط الكوبي  ،كوبا 

السوفيتي الذي كان يجري االعداد له بصمت وسرية تامين من الطرفين أال هو 

االمر الذي اعطى االدارة  ،صواريخ نووية باليستية سوفيتية في كوبا  نشر

االميركية والرئيس جون كيندي الوقت الالزم لدراسة الوضع واتخاذ القرار 

حرب نووية ( المناسب الذي انقذ نصف الكرة الغربي والعالم من حرب عالمية ثالثة

  ).طاحنة
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الرقابي والنظام المتشعب من  كشفت الدراسة انه على الرغم من الدور      

لبرنامج العملية من ) جون و روبرت(االدارة والمراقبة المستمرين لإلخوة كيندي

خالل اللجان التي تابعته دورياً خوفاً من تكرار التجربة المريرة في عملية خليج 

إال  ،الخنازير بسبب تفرد وكالة المخابرات المركزية بالمعلومات واتخاذ القرارات 

ذلك لم يثنِ االخيرة عن لعب نفس الدور عندما اخفت عن االخوة كيندي  ان

مخططها الرامي لتنفيذ عملية اغتيال لكاسترو بالتعاون مع زعماء المافيا وعالم 

 .الجريمة
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  الهوامش

وهو االبن الغير ,  ١٩٢٦سياسي كوبي ولد عام  -: فيدل اليخاندرو روز كاسترو) ١(

درس ,الده كاسترو اليخاندرو روز من الخادمة لينا روز غونزاليس شرعي الثالث لو

. ١٩٥٣قاد هجوماً فاشالً على ثكنة المونكادا عام  ، ١٩٥٠القانون في جامعة هافانا عام 

أصبح رئيساً لوزراء كوبا في شباط من نفس  ، ١٩٥٩أطاح بحكم الجنرال باتيستا عام 

عندها اصبح رئيساً لمجلس الدولة ورئيس  ،١٩٧٦ظل في منصبه هذا حتى عام   ,العام 

للتوسع حول . ١٩٩١اعتمد على االتحاد السوفيتي حتى سقوط االخير عام  ،الجمهورية 

 :حياته ينظر
- Sharon  M. Hanes and Richard C. Hanes, Cold War Biographies 

,Volume 1: A.J , New York , 1968, Pp, 82-91;Mark Falcoff, Cuba, 
The morning After (Confronting Castro Legacy), the AFL press , 
Washington D.C ,2003, Pp,6-168; Richard Haney Celia Sanches : The 
Legend of Cuba's Revolutionary Heart , Algora publishing, New 
York,2005,Pp19-115.                                                                                   

وهو الرئيس الخامس , ١٩١٧سياسي أميركي ولد عام :جون فيتزجيرالد كيندي )٢(

شارك في الحرب العالمية الثانية وعرف بشجاعته , والثالثون للواليات المتحدة االميركية

للمدة من  أصبح عضواً في مجلس النواب االميركي ممثالً عن والية ماساشوستس, الفائقة 

وقعت خالل عهده  ،١٩٦٠تشرين الثاني  ٢٧انتخب رئيساً لبالده في  ،١٩٦٠الى  ١٩٤٧

احداثاً وازمات خطيرة خالل الحرب الباردة منها التنفيذ الفاشل لعملية خليج 

وغزو الفضاء  ،وبناء جدار برلين  ،١٩٦٢وازمة الصواريخ الكوبية , ١٩٦١الخنازير

للتوسع . في والية داالس  ١٩٦٣اغتيل عام ,ب الفيتناميةالخارجي وتصاعد وتيرة الحر

  :حول حياتة ينظر
Jerry  kroth ,Conspiracy in Camilot: The Camilote of the 

Assassination of Jhon Fitzgerald Kennedy ,Algora Publishing ,New 
York ,2003,P.320;Cathrin Corley Anderson ,John F. Kennedy 
,U.S.A.,2004,Pp.7-108;John A. Barnes John F. Kennedy on 
Leadership: The Lessons and Legacy of A President , new York. 
2005, Pp.9-208. 

هي مجموعة المواقف والسياسات التي تبنتها الدولتان العظميان في  :الحرب الباردة)٣(

  ،تحدة االميركية واالتحاد السوفيتيالعالم بعد الحرب العالمية الثانية وهما الواليات الم

  ،بهدف الحد من قوة ونفوذ وتأثير كل طرف على االخر ،المعادية لبعضهما البعض 
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ويكون ذلك من خالل خلق تفوق عسكري وسباق تسلح واستخدام االقتصاد واإلعالم 

وغير  فضالً عن التدخل المباشر ،والحرب النفسية وتكوين التحالفات الدولية واإلقليمية 

وكان اول من أطلق ). الحرب بالوكالة او النيابة(المباشر في المنازعات وهو ما يعرف ب

  :للتوسع ينظر. مصطلح الحرب الباردة هو المفكر االميركي برنارد باروخ 
-Michael Dock Rill and Michael F. Hopkins, The Cold War 

1945-1991,London ,2006;Robert McMahon ,Cold War (Avery short 
Introduction),Oxford University Press,2003. 
4- Jennifer  Lynn Walton, B.A.,M.A., Moral masculinity the Cuhure 
of  Foreign Relation during the Kennedy     administration, Presented  
in Partial fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of 
philosophy in     the graduate school of the Ohio state 
University,2004,P,108;Arthur Schlesinger Jr., Thirteen Days –A 
memories, Company ,Inc , New York,1999,P,259.                        
      

الذي دربته ) ٢٥٠٦لواء (هي العملية الفاشلة التي نفذها اللواء الكوبي :خليج الخنازير)٥(

بهدف اسقاط الحكومة الثورية فيها  ،وأعدته وجهزته الواليات المتحدة االميركية ضد كوبا

عندما وافق الرئيس  ،١٩٦١أذار  ١٧بدء التخطيط للعملية في  ،بقيادة فيدل كاسترو

ميركي دوايت ايزنهاور على مقترح لوكالة المخابرات المركزية ينص على دعم اال

عندما أصدر الرئيس  ١٩٦١نيسان عام  ١٧نفذت العملية في  ،المعارضة ضد نام كاسترو

اال ان العملية انتهت بعد ثالثة ايام من بدايتها بهزيمة  ،جون كيندي قراره ببدء الهجوم 

وات الكوبية المسلحة وتكبيده خسائر جسيمة قتل على اثرها اللواء الكوبي على ايدي الق

  :من أفراد اللواء للتوسع حول العملية ينظر ١١٨٩مهاجماً واسر  ١١٤
-Howard Jones ,Bay of Pigs ,Oxford University Press,2008; peter 

Kornbluh ,Bay of Pigs declassified , The secret CIA Report on the 
invasion of Cuba ,new York.1998. 

  
6- Peter Wyden ,Bay of Pigs (The Untold  Story), New 
York,1979,P.305:Clark Clifford and Richard Holbrook, Counsel to the 
President , New York ,1992 ,P.349 .                                                                         

وهو االخ االصغر  ،١٩٢٥سياسي اميركي ولد عام  :روبرت فرنسيس كيندي) ٧(

وهو اهم  ،شغل منصب النائب العام في وزارة الداخلية االميركية ،للرئيس جون كيندي

وعملية  ١٩٦١والسيما أثناء عملية خليج الخنازير ،مستشاري أخيه في الشؤون الخارجية 
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انتخب عضواً في مجلس الشيوخ . ١٩٦٢وأزمة الصواريخ الكوبية  ١٩٦٢النمس 

بعد القائه خطبة بمناسبة  ١٩٦٨اغتيل عام  ،١٩٦٣االميركي عن والية نيو يورك 

  :أنتصاره في االنتخابات االولية للرئاسة في والية كاليفورنيا للتوسع ينظر

ترجمة ماجد عالء الدين وشحادة  ،االخوة كيندي  ،كوكوشين .غروميكو و أ.أ -

  ; ٢٩٠- ٢٤٧ص , ١٩٨٦, االسكندرية ,  ١ط, عبد المجيد
-Robert Kennedy- Wikipedia ,the free Encyclopedia ,In: en 

.Wikipedia ,org ,Pp.1-2.  
8- Laurence chang and Peter Kornbluh (eds.), The Cuban Missile 
Crisis ,1962 , A national security Archive documents reader , new 
York ,1992 ,Pp.360-361.                                                                                             
(9)David Talbot , Brother , The Hidden History of the Kennedy years 
,free Press , New York ,2008 ,P.350.  

تخرج من االكاديمية  ، ١٩٠١ام عسكري أميركي ولد ع :ماكسويل تايلور )١٠(

أصبح قائداً  ،اشتهر خالل الحرب العالمية الثانية  ،١٩٢٢العسكرية االميركية عام 

شارك في الحرب الكورية عام  ، ١٩٥١-١٩٤٩للجيوش المتحالفة في برلين للمدة 

تقاعد ,  ١٩٥٩-١٩٥٥أصبح خامس رئيس لهيئة االركان المشتركة للمدة من  ، ١٩٥٣

لكن الرئيس كيندي اعادة الى منصبة في رئاسة االركان  ، ١٩٥٩ة الفعلية عام من الخدم

و ثم عين سفيراً لبالده في  ١٩٦٤-١٩٦٢المشتركة وبقي في هذا المنصب طيلة المدة 

  :ينظر. ١٩٨٧توفي عام  ،١٩٦٤فيتنام الجنوبية عام 
  - Max Well Taylor- Wikipedia ,the free Encyclopedia 

,In:en.Wikipedia ,org ,P.1-2. 
  

تخرج من جامعة  ، ١٨٩٣محامي وسياسي أميركي ولد عام  :آلن ولش داالس )١١(

عمل خالل الحرب العالمية الثانية في دائرة الخدمات االستراتيجية  ، ١٩١٤برنستون عام 

 ، أذ كان يتجسس لصالح بالده على خطط ونشاطات المانيا النازية ،في بيرن بسويسرا 

وفي عهده  ، ١٩٦١-١٩٥٣نصب مدير وكالة المخابرات المركزية للمدة من تولى م

وحكومة  ، ١٩٥٣نجحت وكالة المخابرات من ازاحة حكومة مصدق في ايران عام 

  :ينظر. ١٩٩١توفي عام  ،١٩٥٤أربنيز في غواتيماال عام 
Allen W. Dulles- Wikipedia ,the free Encyclopedia ,In: en 

.Wikipedia ,org ,P.1-2; 
المؤسسة العربية للدراسات ,  ١ط,  ٢ج, الموسوعة السياسية , عبد الوهاب الكيالي -
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.٦٤٤ص, ١٩٨١, بيروت , والنشر   

(12)Memorandum for the Record , 22 April 1961, In: F.R.U.S., 1961-
1962 ,Vol , X ,No.169 ,P.292.  
(13)Record of actions at the 478th meeting of the National Security 
Council ,  22 April 1961, In: F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , X ,No. 167 
,Pp.289-290. 
(14)Jane Franklin , Cuba and the United States " A chronological 
history " , Ocean Press , New York ,1997 ,P.43. 
(15)F. Castro , May Day Celebration 1961: Cuba is a Socialist Nation 
,1 May 1961:Fidel Castro .History, Archive Pp.10-11; Maureen 
M.,Lynch, Cuba ,Castro and the Missile Crisis ,CSC., 1993 , P.75; 
Rafael Fermoselle , The evolution of the Cuban Military 1492-1980 
,FL: educations University Miami ,1975 ,Pp.284-286; Alejandro de 
Quesada, The Bay of pigs 1961, Translated by Stephen Walsh ,Osprey 
publishing ,New York ,2009 ,P.49. 

  
(16)Laurence chang and Peter Kornbluh (eds.), Op , Cit ., P.360 
(17)Editorial Note , 4 May 1961, In: F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , X 
,No. 189 ,P.374. 

  
(18)Memorandum No.4 from the Cuba study group to President 
Kennedy ,13 June 1961 , In: F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , X ,No. 234 
,Pp.536-537; Peter Kornbluh (eds.) ,Op ,Cit., ,Pp.324-325; Fabian 
Escalante ,The Cuban Project CIA Covert Operation 1959-1962 
,Translated by Maxine Shaw ,Ocean Press ,Melbourne and New York 
,2004 ,P.52.  

ترجمة نور الدين  ، ١ط، ٢ج، ١٩٧٨- ١٩٥٧التاريخ الدبلوماسي  ،ب دروزيل , ج )١٩(

   .٢٩ص ، ١٩٨٧ ،دمشق  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،حاطوم 

 .المصدر نفسه )٢٠(
(21)Laurence chang and Peter Kornbluh (eds.), Op , Cit ., P.362. 

، حصل على ١٩٣١سياسي أمريكي ولد عام  :ريتشارد نارادوف غودوين )٢٢(

، ثم درس القانون في جامعة هارفارد وتخرج بامتياز ١٩٥٣بكالوريوس في الهندسة عام 

ية لمجلس النواب مستشاراً للجنة الفرع ١٩٥٩، عين عام ١٩٥٨مع مرتبة الشرف عام 

شغل منصب مساعد مستشار الرئيس  ١٩٦١األميركي، بعد تولي كنيدي الرئاسة عام 

نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون البلدان األميركية حتى  ١٩٦٢الخاص، ثم عين عام 
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، وهو نفس العام الذي ١٩٦٥، أصبح المستشار الخاص للرئيس جونسون عام ١٩٦٣عام 

  :ينظر. مية السباب غير معروفةترك فيه الخدمة الحكو
-Richard N. Goodwin, Wikipedia, the free encyclopedia, In: 

an.wikipedia.org. P. 1. 
  

(23)Theodore Sorensen ,Kennedy , Harper and Row Press ,New York 
,1965 , P.; Arthur Schlesinger Jr., Op , Cit ., P.511. 

 وهما١٩٥٥س األمن القومي أمرين اداريين في عام أصدر مجل :٥٤١٢لجنة  )٢٤(

يقضيان بتشكيل لجنة خاصة تابعة للمجلس، تحمل اسماً رسمياً سرياً  ٥٤١٢/٢، ٥٤١٢/١

. في أروقة البيت األبيض المجموعة الخاصة حفاظاً على سريتها توسمي) ٥٤١٢اللجنة (

فاع وكذلك مدير إدارة ودخل في هذه اللجنة ممثلو الرئيس، ووزير الخارجية ووزير الد

إعطاء  ٥٤١٢كان من مهام اللجنة : "كتب باورس .المخابرات المركزية أو ممثل عنه

السماح النهائي بتنفيذ كافة العمليات التخريبية السرية، والتي اعتبرتها إدارة المخابرات 

لتي وكانت القرارات ا المركزية كبيرة وهامة لكي تحصل على موافقة البيت األبيض عليها

كان في الورقة التي تحوي القرار مربعان . تتخذها اللجنة ترسلها للمصادقة من الرئيس

وكان مصير الخطة يتعلق بالمربع الذي يطبع فيه " ال أصادق"و"أصادق"تعلوهما عبارة 

  :ينظر.إيزنهاور توقيعه

جد ما.ترجمة د, ١ط ،البيت االبيض وأسرار المخابرات االميركية  ،ف بتروسينكو .ف -

  .٦٣ص ،١٩٨٦ ،م.د ،دار االدهم للطباعة والنشر  ،عالء الدين وماجد بطيح 

 
، وهو خبير في مجال السياسة ١٩١٩سياسي أميركي ولد عام  :ماك جورج بوندي )٢٥(

 ١٩٤٩الخارجية والدفاع، بعد الحرب العالمية الثانية عمل ضابط استخبارات، وفي عام 

الخارجية، فعمل مع فريق عمل خطة مارشال،  تم اختياره للعمل في مجلس العالقات

أصغر عميد لكلية اآلداب والعلوم، أصبح مستشار األمن القومي  ١٩٥٣أصبح عام 

، ثم رئيساً ١٩٦٦-١٩٦١للواليات المتحدة عهدي الرئيس كنيدي والرئيس جونسون 

عمل أستاذ تاريخ في جامعة  ١٩٨٩- ١٩٧٩، ومن عام ١٩٧٩-١٩٦٦لمؤسسة فورد 

  :ينظر. ١٩٩٦توفي عام  نيويورك،
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- Mc George Bundy.  Wikipedia, the free encyclopedia, In: 
en.wikipedia.org.pp.1-2. 

 
سياسي ودبلوماسي اميركي من عائلة ذور اصول سويدية ولد : اليكسس جونسون)٢٦(

دخل العمل في السلك الدبلوماسي   ،١٩٣١تخرج من كلية اوكسيندال عام ,  ١٩٠٨عام 

عين بنصب القنصل االميركي العام في مدينة يوكوهاما ,١٩٣٥رة الخارجية عام في وزا

ثم سفيراً  ، ١٩٥٨-١٩٥٣ثم سفيراً لبالده في تشيكوسلوفاكيا, ١٩٤٩- ١٩٤٥اليابانية من 

وارتفع في مناصبه ليعين نائب مساعد وزير الخارجية  .١٩٦١-١٩٥٨ لبالده في تايالند

  :ظرين. ١٩٩٧توفي عام .١٩٦٤-١٩٦١من 

- Alexis U. Johnson. Wikipedia, the free encyclopedia, In: 
en.wikipedia.org.pp.1-2. 

حصل على شهادة   ،١٩٠٦سياسي وعسكري اميركي ولد عام : روزويل كلباتريك) ٢٧(

عندما عين وكيالً  ١٩٥٣دخل الخدمة الحكومية عام ، ١٩٢٨الحقوق من جامعة ييل عام 

وفي عهد الرئيس كيندي اصبح نائب وزير , زارة الدفاع االميركيةلقائد القوة الجوية في و

. شارك في عملية النمس وأزمة الصواريخ الكوبية  ،١٩٦١الدفاع روبت مكنمارا عام  

  :ينظر. ١٩٩٦توفي عام 
Roswell Gilpatric. Wikipedia, the free encyclopedia, In: 

en.wikipedia.org.pp.1-2. 
تخرج من كلية ويست بوينت ، ١٨٩٩عسكري أميركي ولد عام  :ليمان ليمنتزر)٢٨(

تم ترقيته الى رتبة عميد عام ,خدم في شمال افريفيا ،١٩٤٢نال رتبة رائد عام,العسكرية

شغل .أذ كان احد كبار الضباط االميركيين الذين أرسلو للتفاوض مع الفاشية، ١٩٤٤

ثم ,يتة الى رتبة جنرالبعد ماتم ترق،  ١٩٦٠- ١٩٥٧رئيس اركان الجيش من  منصب

  :ينظر.١٩٨٨توفي عام ، ١٩٦٢-١٩٦٠عين رئيساً  لهيئه االركان المشتركة
-Lyman Lemntzer , Wikipedia, The free encyuclopedia In: en 
Wikipedia . Org , PP . 1-2. 

 
(29)Max Hollanda ,Cuba , Kennedy and the Cold War ,The National 
Magazine , Vol, 272 ,23 August 2001 , In: http:// www. Questia.com. 

، أصبح وزيراً للخارجية في عهد ١٩٠٩سياسي أمريكي ولد عام  :دين راسك )٣٠(

، كان من أشد المدافعين عن اشتراك ١٩٦٩-١٩٦١الرئيس كيندي وجونسون للحقبة 

  : الواليات المتحدة في حرب فيتنام
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-Dean Rusk, The new encyclopedia Britannica, Vol. 111, P. 723.  
، دخل جامعة كاليفورنيا ١٩١٦قائد عسكري أمريكي ولد عام  :روبرت مكنمارا) ٣١(

وحصل على شهادة بكالوريوس في االقتصاد، ثم دخل الجيش األميركي وحصل على 

رتبة نقيب، ثم تدرج في المناصب العسكرية، عين وزيراً للدفاع في عهد الرئيسين كيندي 

، إذ لعب دوراً بارزاً في أزمة الصواريخ الكوبية وحرب ١٩٦٩- ١٩٦١ونسون للحقبة وج

  :١٩٩٢فيتنام، توفي عام 
-Robert McNamara , Wikipedia, The free encyclopedia, In: 

http://en.wikipedia.org,p.1. 
(32)Fabian Escalante , Op , Cit ., Pp.99-100. 
(33)Ibid ,P.99. 
(34)Editorial Note , 3 November 1961, In: F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , 
X ,No. 270 ; Memorandum for the Record ,4 November 1961 In: 
F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , X ,No. 272 ,Pp.589-603 ;Warren Hinckley 
and William Turner , The Fish is Red : The Story of the Secret War 
against Castro , first edition , Harper and Row ,New York 
,2008,Pp.62-63. 

، عين ضابطاً في مكتب الخدمات ١٩٠٨عسكري أمريكي ولد عام  :ادوارد النسدال )٣٥(

انتقل للعمل في الجيش  ١٩٤٣االستراتيجية خالل الحرب العالمية الثانية، وفي عام 

المحيط الهادي لقوات سالح الجو األميركي، الى مقر غرب  ١٩٤٥األميركي، نقل عام 

، ثم انتقل ١٩٥١، تم ترقيته الى رتبة عقيد عام ١٩٤٨- ١٩٤٦خدم في الفلبين خالل المدة 

- ١٩٦١إذ تولى إدارة عملية النمس  ١٩٦٣-١٩٥٧للعمل في وزارة الدفاع خالل المدة 

  :ينظر. ١٩٨١، توفي ١٩٦٢
  -Edwared G. Lansdale, Wikipedia, the free encyclopedia, In: 

en.wikipedia.org.P.1 
  

(36)Max Hollanda , Op , Cit ., P.651; Jane Franklin , Op , Cit ., P.44. 
(37)Memorandum for the Record ,4 November 1961 In: F.R.U.S., 
1961-1962 ,Vol , X ,No. 272 ,Pp.602-603.  
(38)Ronald Kessler , The CIA at War " inside The War Secret 
Campaign against Terror" , First edition ,New York ,2011 ,P.232. 

ى شهادة الحقوق من حصل عل, ١٩١٥عسكري اميركي ولد عام :وليم هارفي )٣٩(

ثم التحق بوكالة المخابرات ، ١٩٤٠انضم الى مكتب التحقيقات الفدرالي عام, جامعة انديانا

مدير فرع  ١٩٥١براته في مكتب التحقيقات الفدرالي عين عام وبسبب خ ،المركزية
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ثم اصبح رئيساً لقسم اغيتال القادة ، المراقبة االلكترونية في قسم الخدمات السرية

جيمس بوند الواليات "السياسيين المعادين للواليات المتحدة االميركية وقد لقب هارفي بـ

  : ينظر. ١٩٩٦توفي عام . شارك في عملية النمس " المتحدة
-William Harvey, Wikipedia, the free encyclopedia, In: 

en.wikipedia.org.P.1-3. 
 

(4١)Ronald Kessler, Op , Cit ., P.234  
(42)Ibid. 

   ٩١ص  ،المصدر السابق  ،ف بتروسينكو .ف  )٤٣(

  .المصدر نفسه )٤٤(

تخرج من  ، ١٩١٣م سياسي وعسكري غواتيمالي ولد عا:جاكوبو أربنيز غوميز)٤٥(

التحق بالجيس في نفس  ،١٩٣٥االكاديمية العسكرية في غواتيماال بمرتبة الشرف عام 

انتخب رئيساً للبالد ، ١٩٥١-١٩٤٤العام وتدرج بالرتب ليصبح وزير الدفاع للمدة من 

اال ان سياساته الشعبية لم تنال رضا شركة الفواكه المتحدة االميركية التابعة  ،١٩٥١عام 

خوه داالس فوستر وآلن لهذا عمدت وكالة المخابرات المركزية الى تنظيم انقالب لال

توفي اربنيز  ،ونصبت بدالً عنه كارلوس كاستيلو اراماس ١٩٥٤عسكري اطاح به  عام 

للتوسع حول حياته واالنقالب الذي اطاح بحكومته . ١٩٧١في منفاه في المكسيك عام 

  :ينظر

ياسة الواليات المتحدة االميركية تجاة غوايتماال س ،قاسم نمر جلوب السعيدي -

جامعة  ،كلية التربية للعلوم االنسانية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،١٩٥٤-١٩٥١

  .٢٠١٤، البصرة
 

، حاصل على شهادة  ١٩١١وهو من كبار ضباط الوكالة ولد عام  :تريسي بارنيز )٤٦(

لخدمات االستراتتيجية الى جانب ، عمل في مكتب ا ١٩٣٧الحقوق من جامعة هارفرد  

، وفي عام  ١٩٥١بيسيل خالل الحرب العالمية الثانية ، التحق بوكالة المخابرات عام 

وهو احد الضباط . عين مساعداً خاصاً للعمليات  شبه العسكرية داخل الوكالة  ١٩٥٣

ؤول عين مساعداً للمس ١٩٦٠، وفي عام  ١٩٥٤الذين خططوا ونفذوا انقالب غواتيماال 

السياسي في المشروع الكوبي تحت إمرة بيسيل ، وبعد فشل العملية اصبح رئيساً للوكالة 

  :ينظر  ١٩٧٢توفي 
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ان ، تخرج من جامعة برو ١٩١٨ضابط مخابرات امريكي ولد عام  :هاورد هانت)٤٧(

، عمل في مكتب الخدمات االستتراتيجية خالل الحرب العالمية  ١٩٤٠األميركية عام  

دتيريش روبرت " ، حمل اسماء حركية عدة منها  ١٩٤٩الثانية ، انضم الى الوكالة عام 

، اصبح  ١٩٥٤شارك في عملية غواتيماال "  وديفيد سانت جون  -وديفيس غوردون –

، شغل منصب اول رئيس للعمل السري ١٩٦٠وبي عام المسؤول السياسي للمشروع الك

  :ينظر ٢٠٠٧لوكالة المخابرات توفي 
-Howard Hunt- Wikipedia , The free encyuclopedia In: en 

Wikipdia . Org , PP . 1-2. 
(48)L . Fletcher Prouty , The Secret Team : The CIA and its Allies in 
Control of the States and the World , second edition , Sky horse 
Publishing ,2011 , Pp.301-312. 
(49)Paper prepared in the Central Intelligence Agency , 8 November 
1961 In: F.R.U.S., 1961-1962 ,Vol , X ,No. 273. 
(50)Inter-Agency staff study , 9 November 1961 In: F.R.U.S., 1961-
1962 ,Vol , X ,No. 274;Jon Elliston , Psy War on Cuba :The 
Declassified History U.S. anti- Castro Propaganda ,Ocean press , 
Melbourne and New York ,1999 ,Pp.41-45. 

 
وهو مجلس سياسي أسسته وكالة المخابرات المركزية في : المجلس الثوري الكوبي)٥١(

بمثابة الحكومة المؤقتة التي كان من المفروض أن تتولى  ، وهو١٩٦١آذار من عام 

عضواً، بمرتبة وزير، وله  ٢٤الحكم في كوبا بعد اإلطاحة بكاسترو، يتكون من رئيس و

انتخب رئيس  ١٩٦١آذار  ٢٠منهاج وبرنامج سياسي واقتصادي واجتماعي، ففي 

  :ينظر. الوزراء السابق خوسيه ميرو كاردونا رئيساً له

- Memorandum from the Assistant deputy director (Plans) for 
Covert Operation (Barnes) to Director of Central Intelligence 
Agency Dulles, 21 March 1961, In: F.R.U.S.  1961-1962, Vol. X, 
No. 69; Jane Franklin, Op. Cit., PP. 37-38. 

 
وهو محاًم واستاذا في جامعة  ،١٩٠٢لد عام سياسي كوبي و: خوسية ميرو كاردونا)٥٢(

عين رئيس للوزراء بعد , هافانا  شارك في المعارضة ضد الدكتاتور الجنرال باتيستا 
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ترك كوبا   ،اال انه رفض سياسات كاسترو واتهمه بالشيوعية , ١٩٥٩انتصار الثورة عام 

اليات المتحدة ليصبح ومنها رحل الى الو ،بعد ان طلب اللجوء الى االرجنتين  ١٩٥٩عام 

رئيس الجلس الثوري الكوبي وليشترك في عملية خليج الخنازير ثم عملية النمس اللتان 

  :ينظر. ١٩٧٤توفي عام , استهدفتا اسقاط كاسترو ونظامه 
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 ,. Jane Franklin , Op , Cit -; ٩٠ص ،المصدر السابق ،ف بتروسينكو .ف )٥٦(
P.45       

، حصل على ١٩٠٢رجل أعمال وسياسي كوبي ولد عام : جون الكسندر ماكوني)٥٧(

، خدم ألكثر من عشرين عاماً موظفاً ١٩٢٢شهادة بكالوريوس في الميكانيك عام 

وفي عهد الرئيس  ١٩٦١-١٩٥٨ومستشاراً حكومياً، عين رئيس للجنة الطاقة الذرية 
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، وهو األخ األصغر  ١٩٣١عسكري وسياسي كوبي ولد عام  :راؤول كاسترو )١٢٩(

، شارك في هجوم  ١٩٥٩لكاسترو ، واحد الزعماء التاريخيين لثورة الكوبية عام 

، ونائباً لرئيس  ١٩٥٩وبية في شباط ، عين قائداً للقوات المسلحة الك ١٩٥٣المونكادا 

،  ١٩٧٦ – ١٩٧٢، ثم النائب األول لرئيس الوزراء من  ١٩٧٠ – ١٩٦٠الوزراء من 
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،   ١٩٩٠ –،  بيروت  ٢، ط ٥اب ألكيالي ، الموسوعة السياسية ، ج عبد الوه -
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تسمى أزمة الصواريخ الكوبية في الواليات المتحدة : أزمة الصواريخ الكوبية )١٥٣(

 ٨، بدأت األزمة في )أزمة أكتوبر(وأزمة الكاريبي في االتحاد السوفيتي، وتعرف أيضاً 

تشرين األول، عندما اكتشفت صور  ١٤، ووصلت ذروتها في ١٩٦٢تشرين األول عام 

، قواعد لصواريخ سوفيتية U-2قطتها طائرة التجسس األميركية لوكهيد استطالعية الت

أرض قيد االنشاء في كوبا، وعلى اثر ذلك عقدت الحكومة األميركية سلسلة -نووية أرض

تشرين األول استعدت  ١٦اجتماعات لمناقشة اتخاذ قرار ضد كوبا، ففي البداية وتحديداً 

من  ٢٢بة عسكرية شاملة لكوبا، ولكنها قررت في الواليات المتحدة األميركية لتوجيه ضر
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المتحدة بعدم غزو كوبا وان تقوم بإزالة بشكل سري الصواريخ البالستية المسماة جوبير 
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