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 (9292اب عام  92) (TWA ) الخطوط الجوية العالسية االمريكية
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 كلية التربية للعلوم االندانية –جامعة البررة 
 السلخص

ؾيام اعزاء في الجبية الذعبية ييجف البحث إلى دراسة مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ       
 8>@( الخحمة رقع ) TWA, باختصاف الصائخة االمخيكية ) 9A>Aاب عام  A:لتحخيخ فمدصيغ في 

( واجبارىا عمى اليبػط في مصار دمذق الجولي, ومغ ثع تدميع انفديع لمدمصات الدػرية التي كانت 
تقف الى جانب الفجائييغ الفمدصيشييغ, مسا ادػ الى أحجاث ازمة سياسية كبيخة بيغ الدمصات الدػرية 

غ ( مغ جية, واالدارة االمخيكية والحكػمة التي احتجدت الصائخة وركابيا مغ ) االسخائيمييغ واالمخيكيي
المتان تخيجان تخميز مػاششييا والصائخة مغ جية اخخػ. وسمط البحث الزػء عمى  (9) االسخائيمية

االسباب التي دفعت االدارة االمخيكية الى تبشي ىحا السػقف واثخه في مجخيات االحجاث واسيامو في 
 –ئخة الى الذخكة السالكة, فزاًل عغ اثخه في الرخاع العخبي انياء ازمة احتجاز الخىائغ وارجاع الصا
 االسخائيمي في مشصقة الذخق االوسط.  
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Abstract   

     The research aims to study the position of the United States of America 

regarding the members of the Popular Front for the Liberation of Palestine, 

on August 29, 1969, hijacking the American plane (TWA) Flight 840, 

forcing it to land at Damascus International Airport, and then surrendering 

themselves to the Syrian authorities, who was standing by the Palestinian 

Fedayeen, which led to events A major political crisis between the Syrian 

authorities, who seized the plane and its passengers (the Israelis and the 

Americans) on the one hand, and the US administration and the Israeli 

government, which want to rescue its citizens and the plane, on the other 

hand. The research sheds light on the reasons that prompted the US 

administration to adopt this position and its impact on the course of events 

and its contribution to ending the hostage-taking crisis and returning the 

plane to the owner company, as well as its impact on the Arab-Israeli 

conflict in the Middle East.    
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 السقدمة 

ان تجاىل السجتسع الجولي لسعاناة الذعب الفمدصيشي, وتغاضيو عغ االعتجاءات االسخائيمية      
الفجائية السيسا ) اختصاف عمى اراضيو, دفع الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ ان تشفح عسمياتيا 

الصائخات واحتجاز الخىائغ ( ضج االسخائيمييغ والجول الكبخػ السدانجة ليا في مختمف بقاع االرض 
 لتحقيق اىجافيا السشذػدة في تحخيخ ارضيا وايرال صػتيا الى الخأؼ العام العالسي. 

وبسا ان الػاليات الستحجة االمخيكية تعج مشصقة الذخق االوسط مشصقة حيػية ومختبصة بأمشيا      
القػمي ارتباشًا مباشخًا, فأنيا اتخحت مػقفًا جادًا وحازمًا مغ جسيع العسميات التي تحجث بيغ الحيغ 

وابقائيا تحت  االسخائيمي, مدتيجفة في ذلظ تأميغ السشصقة -واالخخ في اشار الرخاع العخبي 
سيصختيا بذتى الصخق, فكانت تتجخل بكل قشػاتيا لحل اؼ نداع يحجث فييا, السيسا بيغ العخب 
واالسخائيمييغ, بػية الػصػل الى تدػية سمسية بيشيع, لتحيق اىجافيا االستخاتيجية والدياسية 

, وتدميط  TWAواالقترادية. ويأتي البحث لجراسة مػقف االدارة االمخيكية مغ اختصاف شائخة 
 الزػء عمى دورىا في انياء ازمة الخىائغ وارجاع الصائخة الى الذخكة السالكة. 

مػقف الػاليات الستحجة االمخيكية مغ ؾيام الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ  باختصاف شائخة الخصػط 
 9A>A( عام TWA العالسية االمخيكية )  

وسميع العيداوؼ  (:)قام اثشان مغ اعزاء الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ وىسا ليمى خالج      
 Trans Worldتابعة لذخكة الخصػط الجػية العالسية االمخيكية )  ?8?باختصاف شائخة نػع بػيشغ 

Airlines  ( )TWA  ( الخحمة رقع )@<في  8 ,):A  9اب عامA>A السججولة عمى خط لػس ,
تل ابيب, وكان عمى  – Athenaاثيشا   -   Romeروما  - Los Angeles Airport ػس انجم

متشيا مائة وعذخون راكبًا مغ جشديات مختمفة بيشيع اربعة عذخ اسخائيميا واثشا عذخ فخدًا مغ شاقع 
بعج نرف ساعة مغ  االيصالية  Brindisi, وقج تست الديصخة عمييا فػق مشصقة بخيشجيدؼ (;)الصائخة 

, اذ قام سميع العيداوؼ بسياجسة قسخة الؿيادة مدتغل دخػل السزيفة الييا (>)اقالعيا مغ مصار روما 
مع وجبات الصعام, فزخبيا عمى رأسيا, ثع دخمت ليمى خالج الى القسخة وبيجىا قشبمة يجوية وخاشبت 

لؿيادة واال بقػليا : " نحغ نتػلى ا  Harry D. Oakleyمداعج الصيار الكابتغ ىارؼ دؼ اوكمي
سشفجخ الصائخة مالع تستثل لألوامخ" ثع تحجثت ليمى خالج عبخ الخاديػ بثالث لغات ) العخبية 
واالنجميدية والعبخية (, محجدة عجد مغ السدؤوليغ االسخائيمييغ لمحجيث معيا في تل ابيب, ثع شمبت 

الذعبية لتحخيخ مغ الخكاب ربط احدمتيع وابمغتيع بان الصائخة اصبحت تحت سيصخة الجبية 
فمدصيغ, وكان اول امخ ليا التػجو الى مصار المج في تل ابيب, ولكشيا امخت شيارىا الكابتغ ديغ 
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بعج رؤية السقاتالت االسخائيمية تحمق  (<)التػجو الى مصار دمذق ( =)  Dean A.  Carterكارتخ
 .(?)فػق مصار المج 

مداعج وزيخ الخارجية االسخائيمي الدفارة  Moshe Betanوعمى اثخ ذلظ, كمف مػشيو بيتان      
االسخائيمية في واششصغ بإبالغ وزارة الخارجية االمخيكية بالحادثة. وبعج ان تػقعت الحكػمة 

. شمبت مغ الػاليات الستحجة االمخيكية ان تتعامل (@) االسخائيمية ان الصائخة ستيبط في مصار بيخوت
تفاؾيات حساية الصيخان السجني الدابقة, التي تتعمق بحدغ بذكل عاجل مع الدمصات المبشانية وفقا ال
 .(A) السعاممة مع الخكاب واالفخاج عشيع جسيعا

, 9A>Aاب عام  A:وبشاًء عمى ذلظ, ابمغت وزارة الخارجية االمخيكية سفارتيا في لبشان في      
تخز الصائخة السختصفة عمى ضخورة التػاصل مع الحكػمة المبشانية ؼيسا اذا كان لجييا اؼ معمػمات 

ومكان ىبػشيا, وفي حالة صحة السعمػمات السقجمة مغ الحكػمة االسخائيمية, شمبت االدارة 
االمخيكية مغ الدفارة الى الدعي لجػ الدمصات المبشانية لتدييل عسمية االفخاج السبكخ عغ شاقع 

لمسدافخيغ الييػد, وغيخىع مغ الصائخة وجسيع ركابيا, والعسل عمى مشعيع مغ الؿيام بسعاممة مشفرمة 
الجول االخخػ.  وفي الػقت نفدو ابمغت االدارة االمخيكية سفاراتيا في القاىخة وعسان باإلجخاءات 

 .(98)نفديا التي وردت اعاله

وعمى عكذ التػقعات االسخائيمية فقج ـبصت الصائخة السختصفة في مصار دمذق الدػرؼ في      
, وبعج ندول جسيع 9A>A (99)اب عام  A:ن دؾيقة مغ عرخ يػم الداعة الخامدة وثالث واربعػ 

الخكاب وافخاد الصاقع مشيا, وضع سميع العيداوؼ قشبمة في الجدء االمامي مغ الصائخة وفجخىا مسا 
تدبب في احجاث اضخارًا جديسة لقسخة الؿيادة ومشاشق السقرػرة االمامية, واثشاء تدارع الخكاب في 

 .(:9) يع اصابات شؽيفةالسغادرة, اصيب عجد مش

وفي غزػن ذلظ, سارعت قػات االمغ الدػرية باحتجاز الصائخة وركابيا, بعجما سمع الخاشفيغ      
انفديع ليا. ويخوؼ قائج الصائخة الكابتغ ىارؼ دؼ اوكمي ان الدمصات الدػرية قج عاممت شاقع 

تعاونػن وان قػات االمغ الدػرية الصائخة والخكاب بذكل جيج لمغاية, اذ صخح قائاًل : " مرالحػن وم
يبجو ان الخاشفيغ قج اختاروا مجيشة دمذق  (;9)عمى ما يبجو لع يكغ لجييا عمع مدبق باالختصاف " 

لدببيغ اوليسا العجاء الكبيخ بيغ سػريا والػاليات الستحجة االمخيكية واسخائيل مغ جانب, وثانييسا 
 . (>9)نب اخخ مػقفيا الجاعع الى السقاومة الفمدصيشية مغ جا
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عمى اثخ ذلظ, ارسمت الػاليات الستحجة االمخيكية عغ شخيق مسثميا في  مشطسة الصيخان السجني      
( في مػنتخيال تذارلد   International Civil Aviation Organization ( )ICAOالجولي) 

المجشة  رئيذ  Diallo, الى ديالػ9A>Aاب عام  9;رسالة عاجمة في  Butler Charlesبتمخ 
السعشية بأعسال التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني الجولي, دعت فييا الى عقج اجتساع فػرؼ 
لمجشة لغخض دراسة واتخاذ جسيع االجخاءات السشاسبة بذأن اختصاف الصائخة التابعة لذخكة خصػط 

دة الخكاب وشاقع شيخان عبخ العالع االمخيكية مشػىًة الى ان الذخكة االمخيكية عسمت عمى استعا
الصائخة الى اوشانيع باستثشاء الخكاب الحيغ يحسمػن الجشدية االسخائيمية وعجدىع اربعة عذخ بيشيع 
نداء واشفال, والحيغ احتجدتيع الحكػمة الدػرية, كسا شمبت االدارة االمخيكية مغ مشطسة الصيخان 

سال التجخل السدمح ىحه وما تالىا السجني الجولي الترخف العاجل ازاء ذلظ ذاكخة االتي : " ان اع
مغ احتجاز الخكاب افعاال تعخض الصيخان السجني الجولي لمخصخ, وتؤثخ بذكل مباشخ عمى تذغيل 

 . (=9)الخجمات الجػية الجولية وتقػض ثقة شعػب العالع في سالمة الصيخان السجني الجولي " 

وقج رأت االدارة االمخيكية وجػب التدام الحكػمة الدػرية بقخارات مشطسة الصيخان السجني الجولي      
(، الحؼ تع تسخيخه  A16 – 37كػنيا عزػًا فييا, ويجب عمييا ايزًا االلتدام بقخار الجسعية رقع ) 

ذخة مغ اتفاؾية لتفعيل مبادغ السادة الحادية ع (<9)في الجسعية الدادسة عذخة في بػيشذ آيخس
شػكيػ التي تشز عمى : " أؼ دولة عزػ تيبط فييا شائخة مخصػفة إلى اتخاذ جسيع التجابيخ 

 والدساح بسخور الصائخة وركابيا وشاقسيا " السشاسبة إلعادة الصائخة إلى الديصخة القانػنية لقائجىا،

سادة نفديا التي تحث الجول , ويجب عمييا ايزًا االلتدام بالجدء الثاني مغ الشقصة االولى لم(?9)
 (@9)االعزاء عمى اتخاذ جسيع التجابيخ السسكشة لسشع أعسال االستيالء غيخ السذخوع عمى الصائخات

في حال إخفاقيا في الدساح بالسغادرة الدخيعة لجسيع الخكاب عمى متغ الصائخة السعشية, ألنيا تخػ 
الػاضحة ليحه القخارات فحدب، بل تسيل إلى فإنيا ال تتعارض فقط مع الستصمبات الرخيحة أو الشية 

وىي مدألة ذات أىسية  ,تذجيع أعسال التجخل غيخ السذخوع في حخكة الصيخان السجني الجولي ايزاً 
قرػػ لجسيع الجول, ومرجر قمق رئيذ لسشطسة الصيخان السجني الجولي، باعتبارىا االساس في 

شمبت الػاليات الستحجة االمخيكية مغ المجشة  لظ,الحفاظ عمى امغ وسالمة الصيخان السجني, وازاء ذ
مغ الخصػات التي تعتدم الحكػمة الدػرية اتخاذىا في االمتثال الستابعة لمسػضػع في التحقق 

تحجيج اإلجخاءات الالزمة والتعامل معيا حدب  سشطسة مغال لمقخارات السحكػرة سابقا، حتى تتسكغ
 .(9A)القػانيغ
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وفي الػقت نفدو, تػاصمت الػاليات الستحجة االمخيكية مع الحكػمة الدػرية عغ شخيق روجخ بي     
 Williamالقائع بإعساليا في بيخوت, الحؼ ابمغ وليام ب. روجخز  Rodger P. Davies  ديفيد

P. Rogers (:8) وزيخ الخارجية االمخيكية عغ تمسيحات الحكػمة الدػرية بذأن اشالق سخاح ,
خكاب االسخائيمييغ مقابل اإلفخاج عغ ضابصيغ ) شياريغ ( سػرييغ محتجديغ عشج الحكػمة ال

المحان كانا قج ـبصا عغ شخيق الخصأ في اسخائيل, اثشاء التجريب,  (9:)االسخائيمية في وقت سابق
 .(::)وانيع لع يكػنػا في ميسة عدكخية كسا تدعع الدمصات االسخائيمية 

ة االسخائيمية بحلظ, لتخد عميو الحكػمة االسخائيمية عغ شخيق وزيخ خارجيتيا فابمغ روجخز الدفار      
بانيا غيخ مدتعجة إلجخاء مثل ىكحا مقايزة, وعمى الحكػمة الدػرية  (;:) Abba Ebanابا ايبان 

ان ال تتأمل كثيخًا في حال استسخت في احتجاز الخكاب االسخائيمييغ بانو سيؤثخ عمى مػقفيع. وىجد 
مذق عبخ رسالة شفػية قائاًل : " ان الػضع سيربح اكثخ خصػرة " شالبًا مغ وزارة الخارجية ايبان د

. وكان جػاب وليام روجخز لو : " (>:) االمخيكية بتسخيخىا بأقخب وقت مسكغ الى الحكػمة الدػرية
سشػاصل بحل جيػد حثيثة مغ خالل جسيع القشػات الستاحة نيابة عغ الخكاب الباقيغ عمى ىحه 

  .  (=:)لصائخة التي تخفع العمع االمخيكي " ا

وفي ضػء ذلظ, عقج مداعج وزيخ الخارجية االمخيكية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا روجخ     
مجيخ مكتب شخكة الخصػط الجػية  Clyde Williams  كاليج ويميامد ديفيد اجتساعًا معبي 

القائع بإعسال الدفارة  ,Argov Shlomoارغػف شمػمػ  وابمغو عغ محادثتو مع العالسية االمخيكية
لجييا مرمحة في جسيع شخكات الشقل التي اكجت عمى ان االدارة االمخيكية  االسخائيمية في واششصغ

التابعة ليا, وأنو في حالة حجوث أؼ ضخر مادؼ او تجارؼ لمذخكة، سيتع الشطخ في التجابيخ التي 
 Goldaأن تشجيج رئيدة الػزراء االسخائيمية جػلجا مائيخ  ػىًا الىمش ,يسكغ أن تتخحىا لتدػية الػضع

Meir (:>)  بعسل الذخكة في االعالم يسيل إلى إثارة العجيج مغ ردود االفعال الدمبية التي مغ السسكغ
  . (?:)ان تديج االمػر سػءا, شالبًا مشو بزخورة بحل حكػمتو كل ما في وسعيا لتيجئة الػضع

حازم بذأن عسمية اختصاف ارة االمخيكية بتتبعيا لمسػضػع وبيشت ان مػقفيا استسخت االد      
وججية التعاون مع شخكتيا, لتحقيق ىجفيا بإنياء مذكمة الخىائغ السحتجديغ وعػدتيع  , TWAشائخة 

وفي الػقت نفدو ححرت االدارة االمخيكية الحكػمة االسخائيمية مغ االستسخار الى ديارىع سالسيغ, 
لتيجيجات العمشية لمذخكة, التي مغ شأنيا ان تؤدؼ إلى تفاقع السػقف وتقػض السداعي بإصجار ا

الذخكة تعسل بذكل جاد وتأمل الشجاح , مػضحًا ان الحالية إلشالق سخاح السحتجديغ بذكل خصيخ
في جشي ثسار عسميا بزخورة ابتعاد الحكػمة االسخائيمية عغ مزايقتيا, الن الذخكة اكجت ان 
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مع الدػرييغ تديخ بذكل جيج, وانيا تخػ بان الدػرييغ يخغبػن في تخميز انفديع مغ مفاوضتيا 
الػضع الحؼ اصبحػا عميو بانتياكيع السعاييخ الجػية الجولية واالندانية, باحتجاز رىائغ مجنييغ مغ 

 . (@:)ضسشيع أربع نداء ورجميغ مغ كبار الدغ

وكانت القشرمية االسخائيمية في نيػيػرك قج مارست ضغػشًا كبيخة عمى مجيخ مكتب الذخكة      
ويميامد, اكثخ مغ مخة, بيجف فخض ما يجب ان تفعمو بخرػص عسمية االختصاف وعخقمة  كاليج

عمى متغ  (A:)الحؼ تػجو مع مدؤوليغ اخخيغ .Wiser F.Cوايدر ف. سي. عسل مسثل الذخكة 
وبالتالي إذا حجث ىحا السشع  ومشعو مغ عقج تدػية بذأن السذكمة,( 8;)ية الى دمذقشائخة ايصال

سمبي مغ  رد فعل وأن اإلسخائيمييغ سيتحسمػن السدؤولية عغ أؼ, فدتكػن ىشاك مذكالت خصيخة
جػرج  األمع الستحجة وايدر عمى اترال بالسشجوب الدػرؼ الجائع لجػوكان  الحكػمة الدػرية,

حكػمتو باإلفخاج عغ اإلسخائيمييغ، ىػ اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ , الحؼ نقل شخط (9;)شعسة
 .(:;)سابقي الحكخ

والحكػمة TWA ومسا تججر االشارة اليو, ان الخالف الحؼ نذأ بيغ الذخكة السالكة لمصائخة    
كػمة الدػرية االسخائيمية قج حجث بدبب شمب االخيخة مغ الذخكة بتخك جسيع الخكاب في ؾبزة الح

اال ان الذخكة رفزت شمبيا, ووافقت عمى استالم الخكاب ما لع يفخج عشيع جسيعا وبجون استثشاء, 
 وقج عممت ذلظ بعجم قجرتيا عمى اجبارىع بالبقاء,غيخ االسخائيمييغ ووفخت ليع وسائل نقل عادية, 

وخذية مغ األمخيكييغ،  تعخضت لزغػط كبيخة مغ حكػماتيع كاليػنانييغ واإليصالييغ، وذلظ ألنيا
وبالتالي فان محاولة الذخكة تحقيق ذلظ الصمب كانت ستثيخ عاصفة مغ االحتجاجات, وتتيع بعجم 

ووضحت الذخكة لإلسخائيمييغ, أنيا لع تكغ قادرة عمى  احتخام التداماتيا تجاه جدء أكبخ مغ الخكاب,
ة بخالف تمظ التي تع نقميا عبخ إقامة اترال مباشخ مع الدػرييغ وأن الشػايا الدػرية الفعمي
والذخكة . كسا ان الحكػمة االمخيكية اإليصالييغ لع تكغ معخوفة إال عشج ىبػط الصائخات السدتأجخة

, بل سيديجه سػءا, اذ انو وججتا أن تخك شاقع الصائخة بيج الدػرييغ لع يداعج عمى حل السػقف
ذلظ، كانت السعمػمات االستخباراتية  فزال عغ ,فخصة لتجاىل أعزاء الصاقع أو شخدىعيعصييع 

 . (;;)مغ شاقع قسخة الؿيادة ضخورية ولع يكغ مغ السسكغ تقجيسيا لػ ُتخك ىؤالء في ؾبزة الدػرييغ

االمخيكية  ونتيجة لتعجد الزغػشات وتشػعيا عمى الذخكة السالكة لمصائخة, كثفت االدارة      
في مشطسة الصيخان السجني الجولي، وشمبت  جيػدىا مع الجول االعزاء االخخػ 

مغ اجل دعػة الحكػمة  ,9A>Aايمػل عام  9عقج اجتساع في صباح  لياالتابعة  الخاصة المجشة مغ
الدػرية إلعجاد تقخيًخا بذأن إجخاءاتيا تجاه الخكاب السحتجديغ في ضػء مدؤولياتيا بػصفيا عزػ 
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ىشاك إجساع بيغ الجول  االدارة االمخيكية تخػ ان, وكانت مشطسة الصيخان السجني الجولي في
االعزاء عمى أن إسخائيل في مػقف إيجابي عالسيًا, وأن االرتباط الدػرؼ بالخاشفيغ لو تجاعيات 

إسخائيل بعجم اتخاذ أؼ إجخاءات قج تؤثخ  حثت الػاليات الستحجة االمخيكيةولحا  .عمى الجسيع خصيخة
ا وتعيق السداعي الحالية لإلفخاج عغ االسخائيمييغ السحتجديغ عمى االتجاىات اإليجابية لرالحي

  .(>;) لجػ الحكػمة الدػرية

وعمى الخغع مغ حخص الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اىسية استسخار عالقات التعاون مع      
ة اسخائيل في ايجاد حل سمسي لحادثة اختصاف الصائخة, اال ان ترخفات االخيخة مع الذخكة السالك

لمصائخة كانت دائسا ما تدبب ترجعًا في تمظ العالقات, اذ ذكخ مداعج وزيخ الخارجية لذؤون الذخق 
االدنى وجشػب اسيا روجخ بي ديفيد في اترالو بالذخكة, ان االخيخة تتعخض لمتيجيج عغ شخيق 

مييغ اتراالت مجيػلة تتػعجىا بػضع قشابل عمى شائخاتيا في حال لع يتع اشالق سخاح االسخائي
, السيسا ان ىحه التيجيجات قج تدامشت مع 9A>Aاب  9;السحتجديغ في دمذق بحمػل نياية 

ترخيحات رئيدة الػزراء االسخائيمية جػلجا مائيخ السشجدة بعسل الذخكة, مسا زاد مغ شظ الػاليات 
الستحجة بان االتراالت اسخائيمية ترجر مغ جساعات ييػدية مشاصخة لمحخكة الرييػنية في 

مدصيغ, االمخ الحؼ دفع روجخ بإبالغ اسخائيل عمى ضخورة الكف عغ زيادة السذاكل لمذخكة, ف
مؤكجًا ان الػاليات الستحجة والذخكة تبحالن قرارػ جيجىسا لإلفخاج عغ الخىائغ, مػضحًا بان ادارتو 

 .(=;)الػضع ال تتيع اسخائيل بيحه التيجيجات, ولكشيا تصمب مشيا االمتشاع عغ اتخاذ اؼ اجخاء يفاقع

ىػ ما جاء في بيانيا االول بعج  TWAولعل مغ اىع اسباب امتعاض اسخائيل مغ عسل شخكة    
اختصاف الصائخة الحؼ ذكخت ؼيو ان قائج الصائخة السخصػفة سيبقى في دمذق لإلشخاف عمى 

ضج  اصالحيا, متجاىاًل مريخ الخكاب السحتجديغ, وقج تخك ىحا البيان ردة فعل اسخائيمية سمبية
الذخكة عمى السدتػييغ الحكػمي والذعبي الحؼ اضيختو الرحافة وابخزىا ترخيح رئيدة الػزراء 

 .(<;)جػلجا مائيخ الدالف الحكخ

يالحع مسا تقجم, ان التبخيخات التي قجمتيا الػاليات الستحجة االمخيكية لمحكػمة االسخائيمية      
التي تعمقيا عمى إسخائيل باعتبارىا اداة ميسة لتشفيح والتػدد السدتسخ ليا تثبت مجػ االىسية الكبيخة 

اىجافيا االستخاتيجية في السشصقة مغ جية, وتأثيخ المػبي الرييػني عمى صشاع القخار االمخيكي في 
الػاليات الستحجة االمخيكية مغ جية اخخػ, وما تغاضي الػاليات الستحجة عغ التيجيجات االسخائيمية 

 . (?;)واضحًا عمى ذلظ  لمذخكة ان ىػ اال دليالً 
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وفي ىحه االثشاء حاول مداعج وزيخ الخارجية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا روجخ      
استجراك السػقف قبل تفاقسو, واخبخ القائع بأعسال الدفارة االسخائيمية في واششصغ ارغػف شمػمػ بانو 

سخائيمييغ ال يعمع بسا جاء في البيان االول لمذخكة, مشػىًا الى انو قج تع ترحيحو مغ اجل ذكخ اال
السحتجديغ ؼيو, وشمب روجخ مغ السدؤوليغ االسخائيمييغ االعتساد عمى السعمػمات الخسسية التي 
تشقميا الذخكة وليذ عغ شخيق الرحافة, مؤكجًا عمى ضخورة الكف عغ مزايقة الذخكة, االمخ 

تيجيج شخكة الحؼ اثار ارغػف شمػمػ وقام بالخد عميو بعربية وسألو ىل الػاليات الستحجة تشػؼ 
لمزخر؟  فإجابو روجخ ان حكػمتو ممتدمة بأحكام   TWAالعال االسخائيمية اذا ما تعخضت شخكة

االتفاق الجػؼ الثشائي بقػلو : " نحغ قمقػن لمغاية مغ الزخر السحتسل الحؼ يمحق بذخكتشا, بدبب 
ػزراء جػلجا مائيخ التي التيجيجات, والحؼ امامشا االن يثيخ فيشا الذظ ومغ ابخزىا ترخيحات رئيدة ال

ادلت بيا, ونحغ نقجر كل االجخاءات التي تقػم بيا حكػمة اسخائيل ومسثمييا ىشا وفي اسخائيل لتيجئة 
الػضع, اال انشا نخيج التعاون لتحقيق مرالحشا الستبادلة في حساية الحقػق التجارية لكال الذخكتيغ ". 

ال يسكشيا ان تبمغ اسخائيل بكل خصػة تقػم بيا لتحخيخ واضاف روجخ قائاًل : " بان االدارة االمخيكية 
االسخائيمييغ السحتجديغ, وانيا اعجت بيانًا صارمًا مػجيًا لمدػرييغ, اال انيا حاولت تخك الباب مفتػحا 

  .(@;)ليع لتجشب الترعيج " وىشا شمب ارغػف شمػمػ مشو ان ييجأ ردود الفعل االمخيكية تجاه اسخائيل

ظ, بحلت الحكػمة االمخيكية جيػدًا إلنياء مدألة الخىائغ االسخائيمييغ, اذ اقتخحت ونتيجة لحل     
وزارة الخارجية االمخيكية مسارسة الزغط عمى سػريا عغ شخيق مشع شائخات شخكة بان امخيكانا 

Pan Am  اليبػط في االراضي الدػرية لحيغ االفخاج عغ السحتجديغ, اال ان الدفارة االمخيكية في
تخددت في قبػل ذلظ, معممة بان االضخار التي تشتج عغ ذلظ ستؤثخ عمى الذخكة اكثخ مسا  بيخوت

عمى الحكػمة الدػرية, الن االمتشاع عغ اليبػط في سػريا سيزخ بيا فعال, ولكشو سيزخ بالػاليات 
بخ في الستحجة االمخيكية اكثخ, وعميو اوصت الدفارة بعجم تشفيح ىحه الخصػة, ألنيا ستثيخ مذاكل اك

حال امتشعت سػريا عغ اشالق سخاح االسخائيمييغ السحتجديغ, ورفزت تحميق شائخاتيا االمخيكية 
الدكختيخ التشفيحؼ Elliot L. Richardson (<8 ) . كسا رأػ اليػت ل. ريتذاردسػن (A;)فػق اجػاءىا 

خكة بان امخيكا لػزارة الخارجية االمخيكية ان ىحا السقتخح عجيع الججوػ, بحجة انو عشجما ابمغت ش
الحكػمة الدػرية عغ نيتيا بالتفاوض بذأن حقػق اليبػط والتحميق الجػؼ في سػريا بسجخد اشالق 
سخاح السحتجديغ االسخائيمييغ, تجاىمتيا الحكػمة الدػرية ولع تبج اؼ اىتسام ليا, مسا حجا بالذخكة 

 . (9>)الى التخاجع عغ تمظ الخصػة 
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ة االمخيكية في بيخوت ادخال شخكة بان امخيكا بسثابة وسيمة وعمى الخغع مغ رفس الدفار      
لمزغط عمى سػريا لإلفخاج عغ الخىيشتيغ, اال انيا اكجت عمى ضخورة تخك باب السفاوضات مفتػحا 
امام الحكػمة الدػرية التي اصبحت اكثخ تعاونا مع الػاليات الستحجة آنحاك حتى قبل عسمية 

ان الحكػمة الدػرية وقتحاك قج اتخحت خصػات إلزالة بعس , مذيخًة الى TWAاختصاف شائخة 
االجخاءات التسييدية ضج حكػمة الػاليات الستحجة ومػاششييا, ومشيا رفع الحطخ عغ الذحغ البحخؼ 
والخحالت الجػية التي تحسل العمع االمخيكي, واعادة فتح االراضي الدػرية امام الدائحيغ 

ة تحػل في الدياسة الخارجية الدػرية بعيجًا عغ التػافق التام مع االمخيكييغ, وعجت ىحا االمخ بسثاب
االتحاد الدػفيتي والجول الذيػعية االخخػ, وتبشي مػقفًا خارجيًا اكثخ تػازنًا, وقج اوضح دوايت جي 

الدفيخ االمخيكي في بيخوت بانو عمى الخغع مغ استياء الحكػمة  Dwight J. Porterبػرتخ 
, لكغ تعامل الحكػمة TWAلجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ باختصاف الصائخة األمخيكية مغ ؾيام ا

الدػرية مع حادثة االختصاف بإشالق سخاح جسيع ركاب الصائخة باستثشاء احتجاز الخكاب 
االسخائيمييغ كان في تقجيخىا " صحيح ", مذيخًا الى ان اثخ اختصاف الصائخة كان " مفاجئًا " لمحكػمة 

خيخة اعتقمت الخاشفيغ وباشخت بالتحقيق معيع, وفي ضػء ما حرل عميو الدفيخ الدػرية, وان اال
مغ معمػمات واقعية عغ ما يجور في سػريا, اوصى حكػمتو باتباع تكتيظ خاص ومتحفع مع 
صشاع القخار في دمذق, وبيغ ان افزل الصخق ىػ الزغط عمى سػريا لاللتدام بالسعاييخ الجولية, 

العدكخؼ, معماًل ذلظ بان اؼ تيجيج باستخجام االسمحة سػف يعقج االمػر اكثخ,  واالبتعاد عغ التيجيج
كسا عج الدفيخ مبادرة الحكػمة الدػرية بإشالق سخاح اربع نداء اسخائيميات خصػة جيجة يشبغي 
التخحيب بيا عمشًا, ويسكغ االستفادة مشيا في عسمية السباحثات مع الحكػمة الدػرية باعتبارىا مبادرة 

تعبيخ عغ الثقة بان الحكػمة الدػرية ستعسل عمى تصبيق السبادغ الجولية في اشالق سخاح لم
السحتجديغ في الػقت السشاسب, واقتخح عمى ادارتو االستعانة بالجيػد الحسيجة لمجول الرجيقة ليا 
 ولدػريا لمتػسط وحل السذكمة, وتزسغ اقتخاحو تخشيح الدفيخيغ االيصالي والباكدتاني في دمذق

 .(:>)لتػلي ميسة الػساشة لسا يستمكػنو مغ مكانة متسيدة فييا

ان تتبع الجيػد االمخيكية الستتالية, يجل عمى مجػ اىتساىا وترسيسيا عمى انياء مذكمة      
الخىائغ السحتجديغ وذلظ ألسباب عجيجة مشيا ان الذخكة السالكة لمصائخة ىي امخيكية وىحا يػجب 

ا, السيسا وان حادثة االختصاف كانت خارجية, فزال عغ تعخضيا عمييا التجخل لحل مذكالتي
لمزغػشات االسخائيمية عمى السدتػييغ الجاخمي والخارجي, عالوة عمى الجور الكبيخ الحؼ مشحتو 
لشفديا بسثابة دولة كبخػ, يحسميا مدؤولية التجخل لمسداعجة في حل الكثيخ مغ السذكالت الجولية, 
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ه السدألة كانت في البحث إليجاد شخيقة لإلفخاج عغ السحتجديغ وان تمظ التجخالت في ىح
االسخائيمييغ, لحلظ تشػعت اقتخاحاتيا بيغ السقاشعة مخة وبيغ القػة العدكخية مخة اخخػ, اال ان الدفيخ 
االمخيكي في بيخوت وبشاء عمى ما لسدو مغ مخونة الػضع في سػريا وابتعادىا عغ االتحاد 

ة االمخيكية عمى اىسية استسخار العسل الجبمػماسي, ويبجو انو فكخ بجحب الدػفيتي اوصى االدار 
سػريا وعجم قصع الصخيق عمييا, وبالتالي اقتخح ضخورة االستعانة بالجيػد الحسيجة لمجول الرجيقة 

 .(;>)ومشيا ايصاليا

يمييغ وفي ضػء ذلظ, تجخمت ايصاليا الستخجام مداعييا الحسيجة لحل ازمة الخىائغ اإلسخائ     
, 9A>Aايمػل عام  9السحتجديغ, اذ ابمغت وزارة الخارجية االيصالية الدفارة االمخيكية في روما في 

 .(>>)ان الدػرييغ مرخيغ عمى مدألة تبادل االسخػ 

, محكخة 9A>Aايمػل عام  :وفي الدياق نفدو, قجم وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز في      
عخض فييا الجيػد الدياسية  (=>) Richard M Nixonارد م. نيكدػن الى الخئيذ االمخيكي ريتذ

 : (<>)في االتي TWAالتي بحلتيا وزارة الخارجية االمخيكية مغ اجل حل مذكمة اختصاف شائخة 

تذجيع العجيج مغ الحكػمات ذات الشفػذ في دمذق عمى اشالع الدمصات الدػرية عمى  -9
 عسمية االختصاف واالحتجاز.آرائيا, وكانت جسيع التقاريخ قج انتقجت 

 دورىا في عقج جمدة شارئة لمجشة الخاصة لسشطسة الصيخان السجني الجولي. -:

كانت الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اترال دائع بالسجيخ العام لالتحاد الجولي لمشقل   -;
  لتعبئة مػارد تمظ السشطسة. Knut Hammarskjöldالجػؼ  كشػت ىسخشػلج 

اتػ مغ اجل تذجيع حمفاء الػاليات الستحجة االوربييغ لمسحافطة عمى الدخع عقج اجتساع لمش  ->
 في ذلظ الذأن.

وكانت ىحه الجيػد قج ُبحلت بجءًا مغ وكيل وزارة الخارجية لمذؤون الدياسية جػندػن يػ.      
الحؼ استصاع ان يتعاون مع الذخكة السالكة لمصائخة لإلفخاج عغ  Johnson. U. Alexisاليكديذ 

الخكاب غيخ اإلسخائيمييغ واخخاجيع مغ سػريا, وتعاونيا مع الحكػمة االسخائيمية ومدؤولي الذخكة 
شػال الػقت, السيسا وان الذخكة مدتسخة في جيػدىا وىي تتمقى العػن مغ االدارة االمخيكية مغ 

الخىيشتيغ اإلسخائيمييغ, مذيخًا الى ان العسمية ستأخح وقتًا شػياًل في  اجل ضسان اشالق سخاح
التفاوض مع الحكػمة الدػرية. واثشى وزيخ الخارجية وليام بي روجخز عمى الجور االيصالي وسعيو 
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 TWAالحثيث مغ اجل حل االزمة, لكشو اكج عمى اىسية مداعي ف سي وايدر مسثل شخكة 
الدػرييغ في مدألة السحتجديغ واصالح الصائخة واعادتيا الى مقخ  السكمف بإجخاء مشاقذات مع

الذخكة في الػاليات الستحجة االمخيكية, وذكخ روجخز انو اجخػ محادثة مع تذارلد تيمشغياست 
Tillinghast Charles  مجيخ الذخكة في نيػيػرك الحؼ كان يشتطخ بعس التقاريخ مغ ف سي

قام بو االخيخ والصيار ديغ كارتخ في سػريا كجدء مغ جيػد  والجور الحؼ TWA وايدر مسثل شخكة
 .(?>)الػاليات الستحجة لحذج الجعع الجولي الحؼ ساعج عمى االفخاج عغ الخكاب غيخ االسخائيمييغ

 Frankوفي الدياق ذاتو, عقج نائب مداعج وزيخ الشقل واالتراالت االمخيكي فخانظ اؼ لػؼ      
E. Loy 9ايمػل عام  ;ادارة الذخكة تذارلد تميشغياست في  اجتساع مع رئيذ مجمذA>A ,

لسشاقذة ترخيحات نائب وزيخ الجفاع والسجيخ العام لمصيخان السجني ورئيذ الخصػط الجػية العخبية 
الدػرية الجشخال عقيل وىػ شخرية مؤثخة في قخارات الحكػمة الدػرية ولو مكانة خاصة تأتي بعج 

غ االجتساع اصخار الجشخال عقيل بان حكػمتو قج ترخفت بسدؤولية رئيذ الػزراء الدػرؼ, ونتج ع
واندانية عشجما سسحت لمشداء االسخائيميات بالسغادرة, وابقائيا عمى رجميغ فقط قج جاء ردا عمى ؾيام 
اإلسخائيمييغ باعتقال الزابصيغ الدػرييغ سابقي الحكخ, وان الحكػمة الدػرية متسدكة بسقايزتيع 

غ, وذكخ ايزًا ان حكػمتو عازمة عمى محاسبة الخاشفيغ ومغ ورائيع الجبية الذعبية مع االسخائيميي
 . (@>)لتحخيخ فمدصيغ 

وبعج مزي خسدة ايام عمى احتجاز الخىيشتيغ االسخائيمييغ اخحت الحكػمة االسخائيمية تذعخ      
ع, ولحا بعث وزيخ بالقمق حياليع, لدبب ما كان يذاع عغ الدجػن الدػرية  بانيا االسػأ في العال

ايمػل عام  ;الخارجية االسخائيمي ابا ايبان رسالة الى وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز في 
9A>A جاء فييا : " لقج قبمت حكػمتي بكل سخور بيانظ بعج اختصاف شائخة ,TWA  وىبػشيا في

دمذق, واىتسامظ بزخورة ضسان االفخاج االمغ عغ االسخائيمييغ السحتجديغ, ونحغ نقجر بذجة 
الخصػات السختمفة التي اتخحتيا حكػمتكع بالفعل لتحقيق ىحه الغاية, وانشي متأكج مغ انظ تجرك 

مغ الشاحيتيغ  خصػرة والحاح االمخ, ومع ذلظ فان كل يػم يسخ دون اشالق سخاحيع يفاقع السذكمة
االندانية والدياسية ", واضاف " اشمب بذجة ان ال تجخخوا وسعًا لتحخيخ االسخائيمييغ السختصفيغ, 
وان تجعمشا مصمعيغ تساما عمى الخصػات التي تتخحىا حكػمتكع, انشي في غاية االمتشان لكع عمى 

الى حل ليحه السذكمة كل ما تبحلػنو مغ جيػد حتى االن واعبخ عغ اممي الذجيج في ان نتػصل 
. يدتذف مغ ىحه الخسالة انيا تحسل في شياتيا غايتيغ االولى استيجفت كدب (A>)االكثخ الحاحا "
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ود وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز, والثانية كانت وسيمة لمزغط عميو وعمى حكػمتو مغ اجل 
 تكثيف اقرى الجيػد إلخالء سبيل الخكاب االسخائيمييغ.

ء عمى ذلظ, اولت وزارة الخارجية االمخيكية اىتسام كبيخ في تتبع تصػرات حادثة االختصاف وبشا     
مداعج وزيخ  Joe Ciscoومحاوالت االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ, اذ اعج جػ سيدكػ 

, 9A>Aايمػل عام  =9الخارجية لذؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا محكخة الى وزارة الخارجية في 
يا اىع االجخاءات التي شخعت االدارة االمخيكية في تشفيحىا مع الجيات السعشية لتحقيق ىحا وضح في

 : (8=) اليجف والتي تزسشت االتي

ان مشطسة الصيخان السجني الجولي ولجشة التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني قجمتا   -9
ة لعقج اتفاق لإلفخاج عغ شمبا بتاريخ الخابع مغ ايمػل مغ العام نفدو الى الحكػمة الدػري

 الخكاب االسخائيمييغ.

 North ؾيام وزارة الخارجية االمخيكية بسقابمة المجشة االستذارية لحمف شسال االشمدي -:
Atlantic Treaty Organization ( NATO ) (=9)  لسشاقذة ما يسكغ ألعزاء الحمف

 الؿيام بو.

 Internationalولية لمرميب االحسخ ؾيام البعثة االمخيكية في جشيف االترال بالمجشة الج -;
Committee of the Red (ICRC)  لتحجيج ما يسكغ ان تفعمو ىحه السشطسة التي لجييا

 مسثالن في دمذق.

 The World Health سعي الػاليات الستحجة االمخيكية إلدخال مشطسة الرحة العالسية ->
Organization (=:)  في السػضػع, باعتبار ان احج السحتجديغ االسخائيمييغ كان عائجًا مغ

 اجتساعًا ليا في الػاليات الستحجة االمخيكية, وليا نذاشا ممحػضا في سػريا.

ليذ ىحا فقط بل قامت االدارة االمخيكية بجعػة االتحاد الدػفيتي بحكع عالقاتيا الجيجة مع      
عييا الحسيجة إلنياء مدألة احتجاز الخىائغ, وقج وافقت الحكػمة الحكػمة الدػرية ان تدتخجم مدا

الدػفيتية عمى ىحا الصمب وباشخت بسشاقذة السػضػع مع الحكػمة الدػرية. ولمغخض نفدو, اترمت 
 Ricardiالػاليات الستحجة االمخيكية باإليصالييغ الحيغ رتبػا مػعجا لمقاء الدفيخ االيصالي ريكاردؼ 

 : (;=) ة الدػرؼ مرصفى الديج, فزاًل عغ اإلجخاءات االضاؼية التاليةمع وزيخ الخارجي
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 Charles W. Yostكمفت الػاليات الستحجة سفيخىا في االمع الستحجة تذارلد دبميػ يػست  -9
ببحل الجيج الكافي إلشالق سخاح  (>=) U. Thanان يصمب مغ االميغ العام يػثانت 

 الخىيشتيغ.

يكية مع الحكػمات التي لجييا ارتباشات جػية مع سػريا, او تػاصل الػاليات الستحجة االمخ  -:
التي لجييا حق اليبػط لذخكات الصيخان الدػرية وابالغيا بان الػاليات الستحجة تفكخ باقتخاح 

 السقاشعة.

اقتخاح الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اسخائيل اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ بيجوء في  -;
قتخح مغ وجية نطخىا يحقق ثالثة امػر : اوليسا يػفخ امل كبيخ ايصاليا وكان ىحا الس

لزسان اشالق سخاح االسخائيمييغ بدالم, وثانييسا االلتفاف حػل االعتخاض االسخائيمي عمى 
اجخاء مقايزة عمشية بيغ الصياريغ الدػرييغ والسحتجديغ االسخائيمييغ. وثالثيسا مشح 

 اذا كانػا يخغبػن في العػدة الى سػريا ام ال. الصياريغ الدػرييغ حخية االختيار ؼيسا

متابعة الػاليات الستحجة االمخيكية لمسداعي الحسيجة لمجول التي ابجت استعجادىا لمتػسط  ->
 لجػ الحكػمة الدػرية .

وبذأن ىحه الشقصة, وضعت الػاليات الستحجة االمخيكية في حداباتيا الؿيام ببعس االجخاءات      
كغ اتباعيا مع ىحه الجول وىي حث الحكػمات التي تست دعػتيا لحزػر افتتاح السحتسمة, التي يس

, باالمتشاع عغ الحزػر, وعخقمة تخشيح سػريا 9A>Aايمػل  =9مصار دمذق الجولي الججيج في 
لسقعج في مجمذ االمغ الجولي عمى اعتبار ان سػريا لع يثبت انيا عزػًا مدؤواًل في السجتسع 

 يشبغي ان يكػن ليا مقعج ؼيو.الجولي, وبالتالي ال 

ومسا تججر االشارة اليو وان الػاليات الستحجة االمخيكية كانت تذعخ بالقمق مغ استسخار مجة      
احتجاز الخىيشتيغ االسخائيمييغ لسجة شػيمة خذية ان تكذف التحؿيقات الدػرية ىػيتيسا, كػن احجىسا 

, واالخخ ىػ salih muealamصالح معمع  كان قج خجم في وكالة السخابخات االمخيكية ويجعى
محاضخ في كمية الصب في الجامعة العبخية  Shlomo Samuelovالبخوفدػر شمػمػ صسػيمػف 

  .(==)في القجس, وىسا مغ الذخريات السيسة في اسخائيل 
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وبشاء عمى الجعػة االمخيكية سابقة الحكخ, واصمت ايصاليا سعييا لجػ الحكػمة الدػرية, اذ      
, 9A>Aايمػل عام  <تقى الدفيخ االيصالي ريكاردؼ بػزيخ الخارجية الدػرؼ مرصفى الديج في ال

وعبخ لو االخيخ عغ اممو في ان يتع االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ قخيبًا اذا ما امكغ تييئة 
ػمة الدػرية : السشاخ السشاسب. كسا ابمغت الػساشة الدػفيتية االدارة االمخيكية بعج تػاصميا مع الحك

" ان مدألة االفخاج عغ الخكاب ليدت مغمقة ". وؼيسا يتعمق بجور لجشة الرميب االحسخ الجولية فأن 
ايمػل عام  Aابمغ االدارة االمخيكية انو قج رأػ السحتجديغ االسخائيمييغ في  Renardمسثميا ريشارد 

9A>A وىع بخيخ وىع معتقمػن في مشذأة شبية عدكخية, واضاف قائاًل " انو شبو متأكج بان ,
الحكػمة الدػرية لع تخل سبيميع مغ دون مقايزة اسخائيل ". وفي الػقت نفدو عقج االميغ العام 

يػثانت اجتساع مع مسثمي الصياريغ الجولييغ وانتيى بإعالن مشاشجة الى الحكػمة لألمع الستحجة 
 .(<=)الدػرية باإلفخاج عغ السحتجديغ بأسخع وقت مسكغ

وبخرػص الخد الدػرؼ, عمى دعػة مشطسة الصيخان السجني الجولي بػجػب االلتدام بالسعاييخ      
الجولية في معاممة الصائخة وركابيا, اجابت بانيا قج التدمت بسا جاء في السادة الحادية عذخ مغ 

ودعت الى اتفاؾية شػكيػ قج تع تشفيحىا ؼيسا يتعمق باختصاف الصائخة, مسا اغاض رئاسة السشطسة 
ايمػل مغ العام نفدو, لكغ غالبية  @9عقج اجتساع شارغ اخخ لمجشة الجولية لمصيخان السجني في يػم 

اعزاء المجشة رفزػا السػافقة عمى متابعة الخسالة الدػرية النيع شعخوا ان ذلظ اصبح سياسيًا, غيخ 
إلرسال رسالة متابعة مغ  ان الػاليات الستحجة االمخيكية ضغصت عمى رئيذ مشطسة الصيخان السجني

تمقاء نفدو. ودعت الى مقاشعة الخصػط الجػية الدػرية, ولكشيا لسدت ردود فعل فاتخة مغ الجول 
السعشية. ووفقا القتخاح ايصالي يخػ ان تقػم شخكة بان امخيكا بإبالغ الدػرييغ بخغبتيا بالتحخك نحػ 

ة الى ان االفخاج السدبق عغ السحتجديغ مفاوضات نيائية بذأن حقػق التحميق واليبػط, مع االشار 
 .(?=) االسخائيمييغ سيكػن ضخوريا

لقج ابخزت ىحه التصػرات, الزعف الحؼ كانت ؼيو القػانيغ الجولية, لحلظ سعت الػاليات      
الستحجة االمخيكية إليجاد اتفاؾيات دولية اكثخ صخامة لتجشب تكخار ىكحا حػادث, فعسمت عمى 

دبب, ولكشيا اجمت اعالنيا لحيغ االفخاج عغ الخىيشتيغ االسخائيمييغ, وانياء تمظ تحذيج دولي لحلظ ال
ايمػل عام  ?9القزية الذائكة. اذ كتب وزيخ الخارجية وليام روجخز محكخة لمخئيذ نيكدػن في 

9A>A اوضح فييا الخصػات السػضػعة واىجافيا الخئيدية كالقبػل الجولي لمسفاـيع التي تػجب ,
ئخة والخكاب والصاقع الى اصحابيا, وان الخاشف يجب ان يعاقب عمى جخيستو. واوصى اعادة الصا

 : (@=) وليام روجخز بزخورة اتباع االدارة االمخيكية االجخاءات االتية
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اواًل : بحلت الػاليات الستحجة االمخيكية جيػدا مزشية لمحرػل عمى التدام واسع الشصاق باتفاؾية 
صائخة والصاقع والخكاب الى الجولة السالكة لمصائخة, التي ستجخل حيد شػكيػ التي تتصمب عػدة ال

, والتي صادقت عمييا ثالث عذخة دولة, وكانت الػاليات 9A>Aكانػن االول عام  >التشفيح في 
الستحجة تدعى الى مػافقة الجول التي صادقت عمى االتفاؾية عمى تبشي نيج مذتخك مغ اجل حث 

 ح اشخافا في االتفاؾية عمى وجو الدخعة.الجول االخخػ عمى ان ترب

ثانيا : اعتساد اتفاؾية تكسيمية تقزي بإعادة الخاشف الى الجولة السالكة لمصائخة او محاكستو في 
الجولة التي ـبصت الصائخة فييا, والسصالبة بعقج لجشة تابعة لسشطسة الصيخان السجني الجولي اجتساعا 

, 9A?8دولي بذأن االتفاؾية التكسيمية في خخيف عام . وعقج مؤتسخ 9A>Aايمػل عام  ;:في 
ليكػن ضسغ ججول اعسالو ادراج احكاما تجعل اختصاف الصائخات جخيسة تدتػجب التدميع في 

 معاىجات ثشائية التي تتفاوض بذأنيا او تعجليا.

عمى  Federal Aviation Administrationثالثا : ان تعسل ادارة الصيخان الفيجرالية االمخيكية 
نطام الكذف عغ الخاشفيغ السحتسميغ والؿبس عمييع, ويتزسغ ذلظ تحجيج االفخاد السذبػىيغ مغ 
خالل خرائز معيشة واخزاعيع ألجيدة الكذف, والعسل مغ اجل ايجاد حمػل لمسذاكل القانػنية 

 والتقشية التي تػاجو ىحا الشطام. 

االمع الستحجة بانيا عمى استعجاد دائع لجعع  رابعا : عمى الػاليات الستحجة االمخيكية ان تبمغ ىيئة
بذكل غيخ رسسي, الحؼ حث جسيع  مذخوع قخار مجمذ االمغ عمى غخار الحؼ اقتخحو الفشمشجيػن 

الجول عمى اتخاذ تجابيخ دولية ومحمية لسشع التجخل غيخ السذخوع في الصيخان السجني. وكانت 
لفشمشجييغ بذأن التػقيت السحتسل لشطخ مجمذ الػاليات الستحجة االمخيكية عمى اترال وثيق مع ا

 االمغ في ىحا السذخوع .

وتخػ الػاليات الستحجة االمخيكية ان االجخاء االيجابي لسجمذ االمغ الجولي يسكغ ان يداعج      
في حذج الخأؼ العام العالسي لجعع جيػدىا لمتػصل الى اتفاؾية متعجدة االشخاف تتصمب اعادة 

السالكة لمصائخة او محاكستو في البمج الحؼ تيبط الصائخة ؼيو. وكانت الػاليات  الخاشف الى الجولة
الستحجة االمخيكية لجييا خصػات اضاؼية قيج الجراسة ومشيا تػسيع اختراصات لجشة االختصاف 
التابعة لسشطسة الصيخان السجني الجولي والدساح ليا بإرسال فخق لتقري الحقائق الى الجول التي لع 

باالتفاؾيات الجولية الجػية, وما تذكمو مغ خصخ عمى الدالمة الجػية, فزال عغ تدببيا  تمتدم
بحجوث مذكالت سياسية دولية, االمخ الحؼ يػجب معاؾبة كل دولة تخالف تمظ القػانيغ بتعميق 

 .(A=) جسيع خجماتيا الجػية الخارجة والجاخمة
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يغ, استجعت وزارة الخارجية االمخيكية مػشيو وبعج ان شالت مجة احتجاز الخىيشتيغ اإلسخائيمي     
, لسشاقذة تجاعيات 9A>Aايمػل عام  @9الدفيخ االسخائيمي في واششصغ في  Moshe Ravivراؼيف 

واحتجاز ركابيا, السيسا ؼيسا يتعمق بإجخاءات االدارة االمخيكية   TWAحادثة اختصاف شائخة 
حثيثة التي بحلتيا الػاليات الستحجة االمخيكية, لكشيا الدابقة الحكخ, وعمى الخغع مغ كل ىحه الجيػد ال

عجدت عغ تغييخ مػقف الدمصات الدػرية, فصمبت مغ اسخائيل ان تشطخ جيجا بالسػضػع وتقبل 
بالسقايزة حفاضا عمى سالمة الخىيشتيغ االسخائيمييغ, ولكغ الدفيخ االسخائيمي في واششصغ مػشيو 

ه التشازالت ستذجع عسميات االختصاف, مؤكجًا عمى راؼيف رفس ذلظ, وكان يخػ بان مثل ىح
ضخورة ايقافيا بإندال اقرى العقػبات بالخاشفيغ والجول السدانجة ليع, مشػىًا الى ان الحكػمة 
االسخائيمية تفكخ في اتخاذ اجخاءات ججيجة بذأن محتجدييا. فأجابو احج ضباط الخارجية االمخيكية, 

لعدكخية ضج سػريا فانو عميو ان يتػقع ان ىحه الخصػات سػف انو اذا كان يقرج بحلظ االعسال ا
تعخض حياتيع لمخصخ, وسائمو عسا اذا كانت اسخائيل ستكػن مدتعجة لمتخمي عغ حياة شخريغ 

 . (8<)بيحه الصخيقة ؟ فمع يجبو الدفيخ مػشيو راؼيف

مجػ التداميا وتسدكيا ان الستتبع لإلجخاءات االسخائيمية تجاه اشالق سخاح الخىيشتيغ يطيخ لو      
بحسايتيع وعجم التزحية بيع ميسا كمفيا االمخ, اما ؼيسا يخز تمسيحات راؼيف بان حكػمتو ستمجأ 
الى اسمػب القػة فيػ لع يتعج التيجيج فقط ىحا مغ جية, والزغط عمى الػاليات الستحجة االمخيكية 

عمى ذلظ صست راؼيف وعجم  لتكثف مغ جيػدىا لإلفخاج عغ السحتجديغ مغ جية اخخػ, والجليل
 اجابتو عمى امكانية حكػمتو بالسجازفة بأرواح الدجيشيغ السحتجديغ.

بعث الدكختيخ  TWAوضسغ متابعة الػاليات الستحجة االمخيكية لحادثة اختصاف شائخة      
 9Aرسالة الى ىشخؼ كيدشجخ في  .Eliot Theodore Lالتشفيحؼ لػزارة الخارجية ثيػدور ل. اليػت 

, تزسشت معمػمات عغ الخاشفيغ لمصائخة, مذيخًا الى محاكستيع قخيبًا, وانيع مشعػا 9A>Aيمػل عام ا
مغ التػاصل مع ؾياداتيع مغ تشطيع الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ, وانو تمقى معمػمات مغ مشطسة 

", كسا ابمغ الرميب االحسخ اكجت لو بان الخىيشتيغ االسخائيمييغ بخيخ ويعاممػن " معاممة حدشة 
اليػت ىشخؼ كيدشجخ بان الحكػمة الدػرية اكجت لخئيذ اتحاد الشقل الجػؼ الجولي بانيا لع تخخق 
القػانيغ الجولية, وانيا تحتخم السسارسات الجولية مغ خالل التداميا بتصبيق السادة الحادية عذخ مغ 

احتجاز االسخائيمييغ, اذ انيا اتفاؾية شػكيػ, وكانت سػريا قج وججت لشفديا مدػغ قانػني في قزية 
تخػ احتجازىسا قج جاء وفقا لمقانػن مدتشجيغ في ذلظ التفاؾية جشيف الخابعة والتي تدسح ليع 
باالحتفاظ بسػاششيغ الجولة التي ىع في حالة حخب معيا معمقًا عمى مػقفيا بقػلو : " ان ىحا غيخ 
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االتفاؾية نفديا التي تعِط اؼ بمج الحق  مشصقي " معماًل ذلظ بذخح السادة الثانية واالربعيغ مغ
 . (9<)باالحتفاظ باألشخاص الحيغ يقػمػن بأنذصة تزخ بأمشو متيسًا سػريا بسخالفتيا لحلظ 

 Jacob D. Beamوفي اعقاب ذلظ, شمب الدفيخ االمخيكي في مػسكػ جاكػب ديشيمي بيع      
مغ الدػفييت التػسط مخة اخخػ, والحيغ جاءوا بسعمػمات تفيج بػجػد مذكالت سياسية داخل الؿيادة 
الدػرية حػل كيؽية التعامل مع الخاشفيغ وتقخيخ مريخ الخىيشتيغ. وفي الػقت نفدو, قجم الدفيخ 

اتو. فزاًل عغ االيصالي في دمذق ريكاردؼ دعػة لػزيخ الخارجية الدػرؼ لسقابمتو والتذاور بالذأن ذ
ؾيام مجيخ مشطسة الصيخان السجني الجولي بديارة دمذق ومقابمة السدؤوليغ الدػرييغ وشمب مشيع 
اخالء سبيل الخكاب السحتجديغ, فزال عغ ىحه السحادثات ضغصت الػاليات الستحجة عمى حكػمة 

مػل عام اي =9دمذق عشجما امتشعت عغ السذاركة في افتتاح مصار دمذق الجولي الججيج في 
9A>A .وبتأثيخ مشيا ايزًا امتشع كثيخ مغ مسثمي معطع شخكات الصيخان االوربية الكبخػ ايزًا .

ولكغ كل ما سبق لع يفمح في تحقيق ما كانت تربػ اليو االدارة االمخيكية بدبب اصخار الحكػمة 
جػن االسخائيمية, الدػرية عمى مقايزة الخكاب االسخائيمييغ بالصياريغ الدػرييغ السحتجديغ في الد

وقج وصف الدفيخ االيصالي السػقف الدػرؼ ىحا بأنيع " صعبي السخاس " وانيع قج وصمػا معيع الى 
 .(:<)شخيق مدجود وما زالػا يؤكجون بان الحل الػحيج ىػ مدألة تبادل االسخػ 

سمسية, لكغ ازاء ذلظ, اصبح االسخائيميػن اكثخ استياًء وبجأوا يفكخون بانتياج شخق اخخػ غيخ      
الػاليات الستحجة االمخيكية ححرتيع مغ مخاشخ اؼ تحخك مفاجئ واخبختيع بعجم اليأس مغ اتباع 

. واثارت (;<) 9A>Aايمػل عام  @9الصخق الجبمػماسية, وعادت مخة اخخػ لػساشة الدػفييت في 
مع السشجوب  القزية في الجسعية العامة لألمع الستحجة, واجخػ مسثميا لجػ االمع الستحجة حػاراً 

الدػرؼ جػرج شعسة حػل حادثة اختصاف الصائخة, فحكخ السشجوب الدػرؼ بان حكػمتو قج اتخحت 
مػقفًا ايجابيًا تجاه الحادثة, ودعا الى مػاصمة الجبمػماسية اليادئة بيغ االشخاف السعشية لتدييل 

يزة ليدت بالبعيجة او عسمية اشالق سخاح السحتجديغ مقابل الصياريغ الدػرييغ, وان عسمية السقا
الغخيبة, مؤكجًا عمى ان الحكػمة الدػرية عمى استعجاد إلشالق سخاح االسخائيمييغ بعج اسبػعيغ مغ 

 . (><)فظ اسخ الصياريغ الدػرييغ

وبعج ان شعخت االدارة االمخيكية برعػبة السػقف وعجم تشازل اؼ مغ شخفي الشداع عغ      
, اعخبت فييا عغ مذاركة 9A>Aايمػل عام  8:في اسخائيل في مصالبو, بعثت بخسالة الى سفارتيا 

االسخائيمييغ قمقيع بذأن تأخخ اشالق سخاح الخىيشتيغ. واكجت عمى استسخارىا في العسل الجؤوب مغ 
اجل انياء ىحا االمخ, وانيا تفكخ بإيجاد وسيمة اخخػ لمزغط عمى الحكػمة الدػرية, وىي استخجام 
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جخػل في عزػية االمع الستحجة في االنتخابات, ولكشيا بعج التسعغ في نفػذىا لسشع سػريا مغ ال
نطام االمع الستحجة الخاص بانتخاب الجول السشزسة لعزػيتيا, تبيغ ليا صعػبة االمخ, وذلظ 
لدخية االنتخابات اوال, وان االمع الستحجة ستقبل عزػيتيا اقميسيا بشاء عمى مػافقة السجسػعة 

 .( =<)ظ عغ عجم وجػد مشافدا ليا ثالثااالسيػية ثانيا, ناـي

ان الستسعغ في اجخاءات ومحاوالت الػاليات الستحجة االمخيكية مع الحكػمة الدػرية في ايجاد      
مخخج مغ ىحه االزمة, سيجج بانيا تخكت مخونة وابػابا مفتػحة تجشبا ألؼ صجامات معيا, اذ ان 

ياىا مكشيا مغ الػصػل الى بػاشغ االمػر, اذ كانت خبختيا الدياسية وتحميميا لطاىخ االحجاث وخفا
تعمع بان الحكػمة الدػرية محخجة وغيخ قابمة عمى ما تقػم بو الجبية الذعبية لتحخيخ فمدصيغ 
ورافزة لعسمياتيا العدكخية باختصاف الصائخات واحتجاز الخىائغ, لكشيا كانت تخيج السحافطة عمى 

عيات محمية, فيي تتسشى الخخوج مغ السذكمة وىي محافطة مكانتيا في السشصقة وتخذى مغ اؼ تجا 
 عمى ماء وجييا. 

ومغ البجييي ان تتحمى دولة كبخػ مثل الػاليات الستحجة االمخيكية تستمظ اعجاد كبيخة مغ الخبخاء     
الدياسييغ والعدكخييغ بالربخ في التعامل مع مثل تمظ االزمات, السيسا وانيا تخيج ان تحافع عمى 

حيا في السشصقة مغ جية, وكدب اؼ دولة ججيجة الى معدكخىا الخأسسالي مغ جية اخخػ, مسا مرال
ححا بيا ان تبقي ابػاب السفاوضات مفتػحة امام الداسة الدػرييغ, وحخصا مشيا عمى اشخاك دولي 
في خصػاتيا, لجأت الى ادخال وساشات دولية في حل تمظ االزمة كسشطسة الرميب االحسخ 

غ والدػفييت وااللسان والفخندييغ وغيخىع, وفي الػقت الحؼ كانت ؼيو الػاليات الستحجة وااليصاليي
تبحث عغ شخق لمػصػل الى تدػية مع الدػرييغ, كانت تتمقى ضغػشًا ميػلة مغ الحكػمة 

, تمقى مدتذار االمغ القػمي االمخيكي ىشخؼ كيدشجخ بخؾية 9A>Aايمػل عام  @9االسخائيمية, ففي 
االمخيكية في تل ابيب, نقمت لو مجػ " القمق االسخائيمي الستدايج " بعج شػل مجة احتجاز  مغ الدفارة

مغ الذيخ نفدو ابمغو  9:الخىيشتيغ االسخائيمييغ, وبجوره بعث كيدشجخ رسالة لمخئيذ نيكدػن في 
لة, فييا بانو يتػقع ردة فعل اسخائيمية خصيخة اذا غادر كابتغ الصائخة مغ دمذق دون حدع السدأ

وعشجىا يكػن مغ الرعػبة بسكان اقشاع االسخائيمييغ باالعتساد عمى مداعي الػاليات الستحجة 
االمخيكية في حل السذكمة, وان السعمػمات تذيخ الى احتسالية وقػع ىجػم اسخائيمي عمى ىجفًا بارزًا 

 .(<<)ضج مصار دمذق او مػقع حيػؼ اخخ 

جة االمخيكية ان تمجأ الى اتباع بعس الخصػات وعمى اثخ ذلظ, حاولت الػاليات الستح     
 :  (?<) الترعيجية لمزغط عمى الدػرييغ اىسيا
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 اوال : التأثيخ عمى الجول السعشية بانتخاب سػريا لعزػية مجمذ االمغ الجولي.

ثانيا : تػجيو تححيخ لمحكػمة الدػرية عغ شخيق الػساشات كاالتحاد الدػفيتي والسشطسات الجولية 
الػاليات الستحجة بجأت تفقج صبخىا وىي تفكخ بججية بفخض عقػبات دبمػماسية مؤثخة عمى بان 

 سػريا.

وفي غزػن ذلظ عقج اجتساع بيغ السدؤوليغ في الػاليات الستحجة االمخيكية ومدؤوليغ      
, ضع وزيخ الخارجية االمخيكي وليام روجخز وعجد مغ 9A>Aايمػل عام  ;:اسخائيمييغ في 

السيسة مشيا السسثل الجائع لمػاليات الستحجة لجػ االمع الستحجة تذارلد دبميػ يػست  الذخريات
 Joseph  ومداعج وزيخ الخارجية في مكتب شؤون الذخق االدنى وجشػب اسيا جػزيف ج. سيدكػ

J. Sisco (>@)  ونائبو الفخيج ل اثختػنAlfred L. Atherton, Jr.  ومغ الجانب االسخائيمي حزخ
جية ابا ايبان والدفيخ اسحاق رابيغ والقائع بإعسال الدفارة االسخائيمية في واششصغ شمػمػ وزيخ الخار 

, وفي بجاية Shabtai Rosenارغػف ونائب السشجوب االسخائيمي في االمع الستحجة شبتاؼ روزيغ 
االجتساع استفدخ وليام روجخز عغ مدتججات مدألة الخىيشتيغ ؟ فشقل اليو جػزيف ج سيدكػ 

 ػمات التي جاءت بيا الػساشة الدػفيتية عغ شخيق سفيخىا في واششصغ اناتػلي اف دوبخيشيغ السعم
Dobrinin Anatoly F  الحؼ افاد بان باب التفاوض مع الدػرييغ ما زال مفتػحا, كسا قال الدفيخ

تذارلد دبميػ يػست انو رأػ السشجوب الدػرؼ الجائع لجػ االمع الستحجة جػرج شعسة وقال لو بان 
الباب لع يغمق اال انو شجد عمى عسمية السقايزة, ورد عميو تذارلد دبميػ يػست قائاًل : " ان ىحا 

اعج ويذجع عمى عسميات الخصف " فخد عميو جػرج شعسة قائال : " باإلمكان تأخيخ االمخ يد
اشالق سخاح االسخائيمييغ بعج اسبػعيغ ", فعخض تذارلد دبميػ يػست ىحا السقتخح عمى االسخائيمييغ, 
ا فأجابو ابا ايبان بالخفس الشيائي, مقتخحا ثالثة خصػات عمى الػاليات الستحجة االمخيكية االخح بي

, وثانييسا استسخار الجيػد (A<)اوليسا تكميف االيصالييغ بسقابمة الخئيذ الدػرؼ نػر الجيغ االتاسي
لتعبئة مجتسع الصيخان الجولي لسقاشعة سػريا, وثالثيسا حذج تعبئة دولية لسقاومة تخشيح سػريا لسقعج 

لشقصة االولى والثانية, في مجمذ االمغ, فخد عميو تذارلد دبميػ يػست بإمكانية العسل عمى تصبيق ا
 .(8?)مع استحالة الثالثة بدبب نطام االنتخابات سابق الحكخ

بالخغع مغ ذلظ, بقيت اسخائيل مرخة عمى رفزيا السقايزة, وشمب وزيخ خارجيتيا ابا ايبان      
سا بزخورة استثسار كل الجيػد الجولية لحدع امخ الخىيشتيغ, واقتخح التخكيد عمى الػساشة الدػفيتية ل

ليا مغ تأثيخ كبيخ عمى صشاع القخار الدػرؼ, شالبا مغ يػست التحجث الى وزيخ الخارجية 
وفي الػقت نفدو, اشاد بجور  Andrei Gromyko (?9)أنجريو أنجرييفيتر جخوميكػ الدػفيتي 
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الػساشة االيصالية, وانيى حجيثو مشتقجا لعسل االميغ العام لألمع الستحجة يػثانت ومقمال مغ دوره 
 . (:?)تجاه عسمية فظ قيج الخىيشتيغ

وفي ضػء ذلظ شمبت الدفارة االمخيكية في روما مغ الدفيخ االيصالي في دمذق ريكاردؼ ان      
يشقل رسالة مغ وليام بي روجخز الى الخئيذ الدػرؼ نػر الجيغ االتاسي جاء فييا : " ال تدال 

ء استسخار ؾيام حكػمتظ باحتجاز راكبيغ حكػمة الػاليات الستحجة االمخيكية تذعخ بقمق عسيق ازا
 A:(, التي تع اختصافيا الى دمذق في  8>@عمى متغ شائخة الخصػط الجػية عبخ العالع الخحمة ) 

االسخائيمي, ال يشبع قمقشا  –, عمى الخغع مغ ادراكيا لمقزية االساسية لمرخاع العخبي 9A>Aاب عام 
ام الحؼ تذعخ بو حكػمة الػاليات الستحجة االمخيكية مغ جشدية الخكاب السعشييغ, ولكغ مغ االلتد 

لمسدافخيغ الحيغ يختارون الدفخ عمى متغ الصائخة التي تحسل عمسيا, وىحا االعتبار اساسي ويجب 
ان يكػن مرجر قمق كبيخ لمحكػمة الدػرية التي تجيخ نفديا شخكة شيخان دولية, اعتقج ان استسخار 

عسميات االختصاف وغيخىا مغ التجخالت غيخ القانػنية في احتجاز الخكاب سيسيل الى تذجيع 
الصيخان السجني الجولي, وان حكػمتظ تجرك بالتأكيج التداماتيا الجولية في ىحا الرجد, وانا متأكج مغ 
انيا تجرك ايزا ان فذميا في الػفاء بيحه االلتدامات سيكػن لو تأثيخ سمبي عمى الخأؼ العالسي, 

ياب العالقات بيغ بمجيشا ولكغ في ضػء مرمحتشا السذتخكة في سالمة ختاما عمى الخغع مغ غ
الصيخان السجني الجولي فإنشي احث عمى ذلظ حكػمتظ ان تفخج عمى وجو الدخعة عغ الخكاب 

 .(;?)الستبقيغ مغ الصائخة السخصػفة مع خالز التقجيخ" 

حل سمسي مع الحكػمة الدػرية يبجو مغ ىحه الخسالة ان االدارة االمخيكية ارادت ان ترل الى      
حتى تبقي االبػاب مفتػحة اماميا, وفي الػقت نفدو ارادت ان تبيغ لمحكػمة الدػرية بان ما تفعمو 
ليذ لجانب اسخائيل, بل كػن الخىيشتيغ ىع ركاب شائخة امخيكية لجييا التدامات دولية تجاه ركابيا, 

الدػرية بخدارة الثقة الجولية بيا في حال فزاًل عغ ذلظ تزسشت ىحه الخسالة تححيخًا لمحكػمة 
 استسخت باحتجاز الخىيشتيغ.

وبالخغع مغ كل ىحه السحاوالت الجولية واالمخيكية, اال ان الحكػمة الدػرية اصخت عمى مدألة      
في دوايت ج بػرتخ السقايزة, وكان الدفيخ االيصالي في دمذق ريكاردؼ قج دعا الدفيخ االمخيكي 

, لمتباحث في ىحا الذأن, وذكخ ريكاردؼ انو رغع تحخج الدػرييغ 9A>Aايمػل عام  =:بيخوت في 
مغ عسمية االختصاف, اال انيع ال يخذػن مغ التيجيجات االسخائيمية, مؤكجا عمى ضخورة اتباع 

 .(>?)التفاوض الدمسي معيع
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سخاح الخىائغ, بيشسا كانت السحاوالت جارية في قشػات مختمفة مع الحكػمة الدػرية إلشالق      
 >9فاجأت الحكػمة الدػرية الجسيع بإشالق سخاح الخاشفيغ ) ليمى خالج وسميع عيداوؼ ( في 

, مسا ادػ الى استياء االدارة (=?), وسافخا الى السسمكة االردنية الياشسية 9A>Aتذخيغ االول عام 
االمخيكية كثيخًا, وازداد قمقيا عمى حياة الخىائغ, وابمغ الدكختيخ التشفيحؼ لػزارة الخارجية ثيػدور 

, ان مجيخ الخصػط 9A>Aتذخيغ االول عام  =9اليػت جػنيػر الدفارة االمخيكية في بيخوت في 
الذخكة في دمذق بزخورة االسخاع بتفعيل الػساشة الجػية العخبية الدػرية المػاء عقيل قج ابمغ مسثل 

 Internationalالخارجية لعسمية السقايزة, واقتخح ثالث وساشات ىي اتحاد الشقل الجػؼ الجولي 
Air Transport Association  ( IATA )  واالمع الستحجة واالدارة االمخيكية, كحلظ خذيت

فت جيػدىا الجبمػماسية, اذ اخبخ مشجوبيا الجائع لجػ اسخائيل كثيخًا بعج اشالق سخاح الخاشفيغ, فكث
البعثة االمخيكية في االمع الستحجة في  (<?) Youssef  Tekoahاالمع الستحجة يػسف تكػاه 

 . (??)الخامذ عذخ مغ الذيخ نفدو بانو ناقر الػضع مع يػثانت, وان االخيخ كان متفائاًل نػعا ما 

اسخائيل ان تجج ليا مخخجًا مغ تمظ االزمة بجون ان تتخاجع  وعمى اثخ تمظ السدتججات, حاولت     
 <بكمستيا وتقبل بالعخض الدػرؼ باإلفخاج عغ الصياريغ مقابل اشالق سخاح الخىيشتيغ, ففي يػم 

 Raphaelتذخيغ الثاني مغ العام نفدو, استجعى وكيل وزارة الخارجية االسخائيمية ىخليف رافائيل
Harlev المخيكية في تل ابيب, لتقجيع معمػمات الى الحكػمة االمخيكية بيغ فييا نائب رئيذ البعثة ا

ان اسخائيل قخرت السزي في خصة ثالثية الجػانب تذسل اسخائيل مغ جية وسػريا ومرخ مغ جية 
اخخػ, إلشالق سخاح السحتجديغ االسخائيمييغ, اذ قال رافائيل ان حكػمتو تجرس امكانية تبادل اسخػ 

ة مع الحكػمة السرخية مغ خالل المجشة الجولية لمرميب االحسخ, وكانت مرخ قج حخب االيام الدت
وافقت بالعخض االسخائيمي وكمفت مشطسة الرميب االحسخ بإيرال ما تخيجه بالشيابة عشيا, فقامت 
االخيخة بإبالغ الحكػمة االسخائيمية ان الحكػمة السرخية ستصمق سخاح شيار اسخائيمي محتجد لجييا 

اشالق اسخائيل سخاح شيار مرخؼ, فزال عغ سبعة عذخ اسيخ وقعػا في ايجؼ االسخائيمييغ  بسقابل
في تمظ الحخب, وبجأت تحزيخات الجانبيغ لمسباشخة بحلظ االتفاق, غيخ ان تعخض الخئيذ السرخؼ 
جسال عبج الشاصخ لمسخض والتغيخات التي حجثت في مرخ, اىسيا الخالفات في الؿيادة العميا التي 

خت صفػ االتفاق, وفي غزػن ذلظ اسخت مرخ شيار اسخائيمي ثاني, ثع عادت السفاوضات عك
مخة اخخػ عشجما ناقذت المجشة الجولية لمرميب االحسخ مقتخحا مرخيا في جشيف يشز عمى افخاج 
الجسيػرية العخبية الستحجة عغ الصياريغ االسخائيمييغ, مقابل االفخاج عغ الصيار السرخؼ وسبعة 

يخا اخخيغ مغ حخب االيام الدتة, فزال عغ شاقع سفيشتي صيج تع اسخىسا في السياه عذخ اس
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االقميسية االسخائيمية, واعادة احج عذخ مرخيا مجنيا اسختيع بعج ششيا غارة عمى الجسيػرية الستحجة 
وكذخط ال غشى عشو اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ, وبحلظ يبمغ السجسػع تدعة وخسدػن شخرا 

, واضاف مسثل المجشة الجولية لمرميب االحسخ ان ادراج الصياريغ الدػرييغ في االتفاق سيعشي عخبيا
اشالق سخاح الخىيشتيغ اإلسخائيمييغ, اخحيغ باالعتبار ان اشالق سخاحيع يكػن بسعدل عغ عسمية 
 تبادل االسخػ, وفي خزع تمظ االحجاث ذكخت المجشة الجولية لمرميب االحسخ ان احج الصياريغ
االسخائيمييغ في حالة صحية خصيخة, وبالشطخ الى االىسية التي تػلييا الحكػمة االسخائيمية لمجػانب 
االندانية وحخصيا سالمة عمى مػاششييا, قخرت اتخاذ مػقف ايجابي تجاه االقتخاح السرخؼ. وابمغ 

العخبية الستحجة  رافائيل الدفارة االمخيكية ان حكػمتو قج وافقت عمى تبادل االسخػ مع الجسيػرية
مرسسة عمى  TWAباعتبارىع اسخػ حخب, لكشيا تخفس السقايزة مع الخكاب السجنييغ مغ ركاب 

. واشار رافائيل ان حكػمتو عمى استعجاد لمتحخك في اؼ لحطة لتشفيح (@?)التدميع االحادؼ الجانب 
االسخائيمييغ واوصمتيع  عسمية التبادل, اذا نفحت المجشة الجولية لمرميب االحسخ عسمية االفخاج عغ

لميػنان او قبخص, وىي بجورىا ستفخج عغ السرخييغ في غزػن اربع وعذخيغ ساعة, لكغ رافائيل 
شجد عمى سخية العسمية لتجشب اؼ نقاش داخمي في اسخائيل مسكغ ان يعكخ صفػ الرفقة, وفي 

وقبػليا برفقة تبادل  ضػء تمظ التصػرات رحب نائب البعثة االمخيكية بسػقف الحكػمة االسخائيمية
 .(A?)االسخػ ووصفيا بالخصػة االيجابية

يبجو ان سبب قبػل اسخائيل بيحه الرفقة التي شسمت الزباط الدػرييغ كان يعػد بذكل       
اساس الى انيا قج قايزتيع مع مرخ كأسخػ حخب, ولع تقايزيع مع ركاب مجنييغ, وبالتالي فأنيا 

 ذعػر بأن مبجأىا االساسي قج تع انتياكو. قج وافقت عمى صفقة شاممة دون ال

ولكغ ىحا االنفخاج سخعان ما تعخض لالنييار وتعثخت الرفقة قبل عقجىا, اذ استجعى رافائيل      
نائب رئيذ بعثة الرميب االحسخ واخبخه ان االتفاؾية الثالثية السقتخحة قج انيارت بدبب معارضة 

, اذ ارادت االخيخة ان تتع تمظ الرفقة وفق خصتيا التي الحكػمة الدػرية إلجخاءات عسمية التبادل
تشز عمى ؾيام اسخائيل بجمب الصياريغ الدػرييغ فزال عغ سػرييغ اضافييغ محتجديغ لجييا الى 
خط الشار مقابل تدميع الخىيشتيغ, فخفزت اسخائيل ذلظ الصمب وصسست عمى ان تتع الرفقة بيشيا 

شيابة عغ مرخ وسػريا, وازاء ذلظ, اندعجت االدارة االمخيكية والمجشة الجولية لمرميب االحسخ بال
كثيخا مغ الترخف الدػرؼ, وكخرت وعػدىا لإلسخائيمييغ بانيا ستكثف مغ جيػدىا بالتعاون مع 
الذخكة إلخالء سبيل الخىيشتيغ ميسا كمفيا االمخ, وكانت اسخائيل قج خاشبت المجشة الجولية لمرميب 

يخ االقتخاح السرخؼ انف الحكخ, وان تعامميا مع لجشة الرميب االحسخ فقط, االحسخ بانيا ال تقبل بغ
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ولغ تجخل في مداومة مع الدمصات الدػرية مصمقًا, ونتيجة لسا حجث اقجمت اسخائيل عمى الترعيج, 
فأرسمت شمبا لألميغ العام لالم الستحجة يػثانت تجعػه ان يسارس واجبو ويجبخ الدػرييغ عمى اشالق 

كاب ويعسل عمى اعادة الحكػمة الدػرية الى رشجىا, وفي الػقت نفدو شمبت مغ الػاليات سخاح الخ 
 : (8@)الستحجة االمخيكية االتي

 تأمل حكػمة اسخائيل عجم مغادرة الصائخة السختصفة مغ دمذق بجون االفخاج عغ الخكاب. .9

 ضخورة تحخك حكػمي امخيكي رؼيع السدتػػ لسحاورة حكػمة دمذق. .:

فقط, بل وجو رافائيل تححيخا لمحكػمة الدػرية يشبييا بان حكػمتو بجأت تفقج صبخىا  ليذ ىحا     
ودعاىا لمتعاون مع المجشة الجولية لمرميب االحسخ ومقتخحات حل االزمة, وفي محاولة مشيا إلخافة 
 الحكػمة الدػرية والزغط عمييا, امخت الحكػمة االسخائيمية السدتذار القانػني لػزارة الخارجية

السكمف بإدارة السحادثات مع المجشة الجولية لمرميب االحسخ في .Meron  Tاالسخائيمية تي ميخون 
جشيف بالعػدة الى البالد, ىحه االنتكاسات احجثت خيبة امل كبيخة لجػ القائسيغ والسترجيغ لحل تمظ 

الحكػمة  االزمة, فاعخب نائب رئيذ البعثة االمخيكية عغ اسفو لتعثخ السفاوضات, وشعخت كل
بخيبة امل كبيخة بعج ىحا االخفاق, غيخ ان الحكػمة االسخائيمية لع تػقف  TWAاالمخيكية وشخكة 

مغ محاوالتيا لإلفخاج عغ مػاششييا, فعادت مخة اخخػ تصمب مغ الػاليات الستحجة ارسال شخرية 
يكية ان تبمغ كبيخة الى دمذق لسشاقذة وضعيع, وفي الػقت نفدو شمبت مغ وزارة الخارجية االمخ 

البعثة االمخيكية في جشيف بالزغط عمى المجشة الجولية لمرميب االحسخ إلعادة شخح السقتخح 
السرخؼ الثالثي االركان الى شاولة السفاوضات, شالبة االستعانة باإليصالييغ إلقشاع الدػرييغ بسدايا 

رييا في الػقت نفدو, وختع رافائيل ىحا االقتخاح, وبالتالي الػفاء بااللتدامات الجولية مع استعادة شيا
 . (9@)مصاليب حكػمتو بزخورة تأجيل مغادرة الصائخة لػقت الحق تجشبا إلثارة اسخائيل

, مغ البعثة 9A>Aتذخيغ الثاني عام  99وفي ضػء ذلظ, شمبت وزارة الخارجية االمخيكية في      
سخع وقت مسكغ وابالغيا بالعخض االمخيكية في جشيف االترال بالمجشة الجولية لمرميب االحسخ بأ

االسخائيمي االخيخ اؼ العػدة لتصبيق االتفاق الثالثي, وفي الػقت نفدو امخت البعثة بان تصمب مغ 
سػريا الكف عغ عخضيا بزخورة التدميع عمى خط الشار الحؼ كان سببا في فذل الرفقة. وبسا ان 

مغت الخارجية االمخيكية المجشة الجولية مقتخح تبادل االسخػ كان سػريًا في بادغ االمخ, فقج اب
لمرميب االحسخ بزخورة اقشاعيا بالقبػل بو, وفي حال رفزتو تشبيييا بان ذلظ الخفس سيفقجىا 
مرجاقيتيا دوليا, مؤكجة بان الرفقة الثالثية ىي الحل االمثل لمخخوج مغ ىحه االزمة, وامخ وليام 
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اعي االمخيكية وتػاصميا مع المجشة الجولية لمرميب روجخز البعثة االمخيكية تبميغ رافائيل بالسد
االحسخ, وتػسصيا إلقشاع الحكػمة الدػرية إلتسام الرفقة, وعبخ روجخز ايزا الى رافائيل عغ قمقو 
بذأن اندعاج حكػمتو شػل مجة التفاوض, اال انو بخر ذلظ بشقس الصخف الدػرؼ لالتفاق, وفي 

قاء باب التفاوض مفتػحًا, وذلظ الن فذل السفاوضات الػقت نفدو شمب مغ اسخائيل الربخ واب
 . (:@)سيصيل مغ بقاء االسخائيمييغ في الدجغ الدػرؼ 

وفي غزػن ذلظ, حققت السداعي االيصالية تقجما ايجابيا في مفاوضاتيا مع الحكػمة الدػرية,      
تذخيغ الثاني عام  <:اذ ارسمت وزارة الخارجية االيصالية بخقيتيغ لمدفارة االمخيكية في روما في 

9A>Aغ مغ جية , اشارت فييسا الى ان التبادل الثالثي لسجسػعة مغ االسخػ السرخييغ والدػريي
واالسخائيمييغ مغ جية اخخػ ومغ ضسشيع الخكاب السحتجديغ قج عاد عمى شاولة السفاوضات, 
وابمغتيا بان مسثل المجشة الجولية لمرميب االحسخ ريشارد  كان عمى اترال وثيق بدفيخىا ريكاردؼ 

قة, وفي في دمذق, وشمب مشو االستسخار بالزغط عمى الدمصات الدػرية مغ اجل اتسام تمظ الرف
 .(;@) الػقت نفدو شمب ريشارد مغ الذخكة تحجيج وقت محجد لسغادرة الصائخة

يبجو ان مسثل الرميب االحسخ كان يخيج ان يبيغ لمحكػمة الدػرية بان شػل مجة احتجاز      
الخىيشتيغ ال يرب في مرمحة الجسيع, السيسا مرمحتيا, اذ انيا ستفقج ثقة الجسيع بيا, وسيشبحىا 
 السجتسع الجولي, وكان يخيج ان يػضح ايزا بان الػقت محجود وعمى الحكػمة الدػرية التعامل

 بججية مع السػضػع واالبتعاد عغ السساشمة والتدػيف.

كسا ابمغ ريكاردؼ ريشارد بان الحكػمة اإلسخائيمية وافقت عمى اشالق سخاح الصياريغ الدػرييغ,      
فزال عغ احج عذخ اسيخًا كانػا محتجديغ لجييا مغ حخب االيام الدتة, بذخط اشالق سخاح 

ارة االسخائيمية في دولة ثالثة واقتخحت اليػنان, وستفخج اسخائيل عغ االسخائيمييغ مقجمًا وتدميسيع لمدف
الدػرييغ بيشسا يرل السحتجديغ الييا, وعمى الخغع مغ ىحه التصػرات االيجابية, اال ان ريكاردؼ كان 
قمقا بذأن مػقف الحكػمة الدػرية مححرا مغ زيادة مصالبيا, ودعا الى تجخل دولي مقتخحا مرخ 

 . (>@) فيتي لمزغط عمييا لتجشب اؼ تعقيجاتواالتحاد الدػ 

 =واخيخا وافقت الحكػمة الدػرية عمى اشالق سخاح الخكاب االسخائيمييغ السحتجديغ في صباح      
اسخائيمية (, وقج تابعت مشطسة  –سػرية  -, ضسغ اتفاؾية ثالثية ) مرخية 9A>Aكانػن االول عام 

ع نفديا الى مصار اثيشا في الداعة الثالثة واثشتان الرميب االحسخ ميسة نقميع عمى متغ شائختي
وثالثػن دؾيقة مداًء بالتػقيت اليػناني, ثع غادروا بعج نرف ساعة الى تل ابيب عمى رحمة تابعة 

ايزا. وىكحا تع اشالق سخاح الخكاب والصائخة بسػجب اتفاؾية ثالثية الجػانب, التي تع  TWAلذخكة 
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الجولية لمرميب االحسخ عغ شخيق تدميع ثالثة عذخ سػريًا مغ بيشيع التػصل الييا مغ خالل المجشة 
الصياران الى الدمصات الدػرية في مختفعات الجػالن, وبعج حػالي اربع وعذخيغ ساعة تع تدميع 
خسديغ اسيخًا الى الحكػمة السرخية مقابل االفخاج عغ الصياريغ االسخائيمييغ الحيغ سقصػا اثشاء 

 .(=@)القتال في مرخ

 الخاتسة 

كذفت الجراسة الجور الكبيخ والحيػؼ لمػاليات الستحجة االمخيكية في حل ازمة اختصاف شائخة          
 (TWA  واحتجاز ركابيا كخىائغ, اذ تكفمت بيا مشح حجوثيا وتابعتيا اول بأول, فكانت تتجخل )

السذكمة وفق القػانيغ  مباشخة مخة, وتدعى لتحذيج دولي مخة اخخػ, وبخبختيا الدياسية تعاممت مع
الجولية, وما ادخاليا لجشة الرميب االحسخ الجولية كسفاوض, فزال عغ شخحيا القزية في اروقة 
مشطسة االمع الستحجة والسشطسات التابعة ليا كسشطسة الصيخان السجني الجولي وغيخىا, اال دليال 

لية كإيصاليا والسانيا واالتحاد واضحًا عمى ذلظ, كحلظ تجويميا لتمظ القزية بإدخاليا وساشات دو 
الدػفيتي وغيخىا, اذ اىتست الػاليات الستحجة بسدألة االفخاج عغ الخىائغ وعسمت مغ اجل ذلظ عمى 
مدتػيات متشػعة اغمبيا سياسية, فزاًل عغ تعامميا مع شخفي الشداع بربخ, اذ تحسمت الزغػط 

ػل السػقف الى صخاع عدكخؼ واسع االسخائيمية عمييا, ومشعتيا مغ الترخف بفخدية خذية تح
وبالتالي يديع في تعقيج االمػر اكثخ, وفي الػقت نفدو تعاممت بأسمػب خاص مع الحكػمة الدػرية 
فكانت تزغط عمييا مخة, وتفتح االبػاب اماميا مخة اخخػ لمتفاوض حتى تخخج بشتيجة ايجابية وتحل 

 يفتيا اسخائيل.السذكمة بجون اؼ اضخار عمى مرالحيا او عمى مرالح حم

كسا بيشت الجراسة ان التجخل االمخيكي في ىحه االزمة كان حاسسًا وضخوريًا, وبجا واضحا      
حخص الػاليات الستحجة االمخيكية عمى شخح مذخوع قانػن دولي يحج مغ ضاىخة اختصاف الصائخات 

 السجنية واحتجاز الخىائغ ألؼ سبب كان.

دارة االمخيكية عبخ استخجام السداعي الحسيجة لمجول الكبخػ واوضحت الجراسة نجاح جيػد اال     
لمسداعجة في ايجاد تدػية مخضية بيغ االشخاف الستشازعة الحؼ انتيى بالتػصل الى اتفاق ثالثي بيغ 
اسخائيل وسػريا ومرخ بإشالق سخاح الخىائغ االسخائيمييغ السحتجديغ مقابل اشالق اسخائيل سخاح 

 الدػرييغ في الدجػن االسخائيمية.لمسحتجديغ السرخييغ و 
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  يػامرال
                                                           

(1)
عمى الخغع مغ ان الباحث ال يعتخف بػجػد دولة اسخائيل ومتفق مع مرصمح الكيان الرييػني, اال انو استخجم    

 التدسية بجون اقػاس حفاضًا عمى مشيجية البحث واالبتعاد عغ التكخار.
(2)

لى , انتقمت مع اسختيا ا>>9A عام نيدان Aولجت في مجيشة حيفا بفمدصيغ في سياسية فمدصيشية, ليمى خالج :    
بالجامعة , ، والتحقت 9A=A في عام ، انتدبت إلى حخكة القػمييغ العخب@>9Aمجيشة صػر المبشانية عام 

التحقت بالسقاومة , @<9Aمدصيغ عام انزست الى الجبية الذعبية لتحخيخ فو , ;<9A عام األميخكية في بيخوت
انتخبت ، <@9A عامفي , و الفمدصيشية في لبشان، ونذصت في األمانة العامة لالتحاد العام لمسخأة الفمدصيشية

، عزػًا في المجشة السخكدية لمجبية الذعبية ;9AA عام فيانتخبت  ثع ،سشطسة السخأة الفمدصيشيةسكختيخة ل
. لمسديج يشطخ : عبج في السكتب الدياسي لمجبية الذعبية ، انتخبت عزػاً =88: عاموفي  ,لتحخيخ فمدصيغ

؛ ثػار مشاضمػن,  88<, ص 9AA8الػىاب الكيالي, مػسػعة الدياسة, الجدء الخامذ, الصبعة الثانية, بيخوت, 
 ليمى خالج, الخحالت الفمدصيشية.                  

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/                                       
(3)
 .9A>Aاب عام  8;, @?:98نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, العجد    

 -m/2020/10/11/https://syrmh.co   
(4)

 TWA Sky liner , NO. 18,Vol 32, 8 September, 1969, P.1.    
(5)

ولج في اشتابػال في والية اوىايػ, خجم كقائج لدالح الجػ االمخيكي شيار امخيكي, الكابتغ ديغ أ. كارتخ :     
كعزػ في فخقة الشسػر الصائخة اثشاء الحخب العالسية الثانية, وشارك في العسميات الحخبية في مدخح الريغ 

دة جة خسلس ( TWA) بعج انتياء الحخب العالسية الثانية عسل في شخكة عبخ العالع الجػية و وبػرما واليشج, 
 . يشطخ :899:ايمػل عام  ;وثالثػن عامًا, تػفى في 

   TWA Sky liner , Op, Cit, P. 3.  
 -fl/dean-pierce-https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fortDignity Memorial 

-carter   
(6)

يقتزي ىبػط أؼ شائخة اضصخاريا ان يترل قائجىا ببخج السخاؾبة في السصار السحجد لميبػط ليدسح لصائختو     
باليبػط, وبسجخد ىحا االترال يقػم بخج السخاؾبة بشقل اشارة قائج الصائخة الى الجية السدؤولة عغ شؤون الصيخان 

صات الدياسية السدؤولة لمحرػل عمى مػافقتيا عمى السجني في الجولة, وتقػم تمظ الجية بجورىا باالترال بالدم
اليبػط, وعشج حرػل ىحه السػافقة يجخؼ ابالغ قائج الصائخة بيا, وتتخح في الػقت نفدو االجخاءات الػقائية 
الالزمة في السصار كإعجاد سيارات االشفاء وقػة مغ الحخس ويخرز عادة مكان ليبػط الصائخة بعيجا عغ 

دة, ويسشع االقتخاب مغ ذلظ السكان, وفي الػقت نفدو اخبار وزارة الجاخمية باألمخ حيث تتػلى بشاية السصار الخئي
 يشطخ :الؿيام باالترال بدفارة الجولة التي تعػد الصائخة الييا بجشديتيا لتخسل الييا مغ يسثميا الى السصار. 

شذػرة مقجمة الى مجمذ كمية ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, جخيسة اختصاف الصائخات, رسالة ماجدتيخ غيخ م
 .9A – @9, ص ص =?9Aالقانػن والدياسة, جامعة بغجاد, 

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF
https://syrmh.com/2020/10/11/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85-1969-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fort-pierce-fl/dean-carter-4802370
https://www.dignitymemorial.com/obituaries/fort-pierce-fl/dean-carter-4802370
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(7)

مع الزابط االول ىارؼ دؼ اوكمي في نيػيػرك وىػ في مشدلو في  TWA Sky linerمقابمة اجختيا صحيفة    
 .TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1                           قخية بخايخؼ بػالية كشداس. لمسديج يشطخ :

(8)
كانت ىحه التػقعات قج جاءت نتيجة ترخيح مرجر اسخائيمي باسع شخكة العال ان شيارا اسخائيميا التقط رسالة   

نقال استغاثة مغ شائخة ركاب امخيكية مخصػفة جاء فييا ان الصائخة اجبخت عمى تغييخ اتجاىيا الى بيخوت. 
   , السرجر الدابق, د. ص. الفمدصيشية عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع

(9)
   F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram from the Department 

of State to the Embassy in Lebanon , No. 7, dated 1n 29 August 1969, Editors, Susan 

K. Holly & William B. McAllister , Vol. E -1, Washington 2005, P.1. Vol. E -1, P.1. 
(10)

 Ibid, P.1. 

(11)
   نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, السرجر الدابق, د. ص.   

(12)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1 ; 

TWA Sky liner , Op, Cit, P. 3.   
(13)

 TWA Sky liner , Op, Cit, p. 3. 
 (14)

 Europa Publiations Limited, The Middle East and North Africa 1979 – 1978, 25  

Edition, London, 1978, P P. 683 – 684 ;  

 – ;<9Aروال احسج الحاج قاسع وعبج السجيج زيج الذشاق, الدياسة الدػرية تجاه حخكات التحخر الفمدصيشية عام  
9A?8 99, ص =89:, 9, ممحق رقع :>, مجمة دراسات االردنية, السجمجA?.     

(15)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(16)
   .;;>. يشطخ : ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, السرجر الدابق, ص @<9A ايمػل الثالث والعذخيغ مغفي صجر   

(17)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(18)

العديد العجيدؼ, خصف الصائخات بيغ السشصق الثػرؼ واالمغ الجولي, مجمة الدياسة الجولية, الدشة عبج  
ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, السرجر الدابق,  ؛>>9, ص9A?8, بيخوت, تذخيغ االول, ::الدادسة, العجد

 . >A>ص
(19)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From 

the Department of State to the Representative to the International Civilian Aviation 

Organization (Butler), Montreal, No. 9, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(20)

الحقػق مغ جامعة , حرل عمى شيادة ;9A9: سياسي امخيكي, ولج في والية نيػيػرك عام وليام روجخز    
 – <>9A;@ – 9A<:  ( ,)9A, اصبح مداعج العام لػالية نيػيػرك خالل االعػام ) ?;9Aكػرنيل عام 
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9A<?  ( تدمع مشرب وزيخ العجل لمسجة ,)9A=; – 9A>9  ( تدمع مشرب وزيخ الخارجية لمسجة ,)9A>A 
– 9A?;  9(, استقال مغ مشربو عامA?; شارق كاضع العسيجؼ وشارق . يشطخ : فؤاد 889:, تػفى عام

ميجؼ عباس الجبػرؼ, سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية تجاه كػريا الجشػبية في عيج ادارة الخئيذ ريتذارد 
, 9, العجد A) دراسة في الجانب الدياسي (, مجمة بابل لمجراسات االندانية, السجمج  >?9A>A – 9Aنيكدػن 
:89A ص ,;<=. 

(21)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Italy , No. 8, dated 1n 30 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(22)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, No. 16, dated 1n 3 September 1969, Vol. E -1, P.1. 
(23)

, درس في انكمتخا وتخخج مغ جامعة كسبخيج في =9A9ابا ايبان : سياسي اسخائيمي, ولج في جشػب افخيؿيا عام    
, انزع الى الجير البخيصاني خالل @;9Aالجراسات الكالسيكية والمغات الذخؾية, تعمع المغة العخبية عام 

ع الى الجشاح اليدارؼ في الػكالة الييػدية, الحخب العالسية الثانية, ىاجخ الى فمدصيغ بعشج انتياء الحخب, انز
, 9A=8 – 9A=Aفي الػاليات الستحجة االمخيكية لمسجة  إلسخائيللو دور بإعالن الجولة الييػدية, ثع عيغ سفيخًا 

 – <<9A, ثع اصبح وزيخًا لمخارجية لمسجة <<9Aثع عيغ رئيدًا لسعيج وايدمان لمجراسات واالبحاث العمسية عام 
9A?<  9رئيذ لمجشة الذؤون الخارجية والجفاع في الكشيدت لمسجة , ثع اصبحA@< – 9A@ تػفى عام ,
مشرػر, معجع االعالم والسرصمحات الرييػنية واالسخائيمية, مخكد مجار الفمدصيشي  . يشطخ : جػني889:

 .;?, ص 88A:سات االسخائيمية, رام هللا, لمجرا
(24)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Italy , No. 8, dated 1n 30 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(25)

 TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1. 
(26)

, ىاجخت الى الػاليات الستحجة @A@9جػلجا مائيخ : سياسية اسخائيمية, ولجت في كييف في اوكخانيا عام    
االمخيكية وليا مغ العسخ ثسان سشػات, درست في كمية اعجاد السعمسات في ميمػكي, انزست الى الحدب 

في اليدتجروت العامة , انخخشت في العسل الدياسي 9A:9الرييػني االشتخاكي, ىاجخت الى فمدصيغ عام 
, عيشت وزيخة لمعسل <>9Aثع في الػكالة الييػدية, تػلت مشرب مجيخة الجائخة الدياسية في الػكالة عام 

, اصبحت رئيدة لحكػمة <<9A=> – 9A, والخارجية لمسجة <=9A<A – 9Aوالذؤون االجتساعية لمسجة 
 –عساد مكمف البجران, العالقات االسخائيمية . لمسديج يشطخ : @?9A, تػفت عام >?9A>A- 9Aاسخائيل لمسجة 

عمي رزاق ضاىخ, غػلجا مائيخ ودورىا في ؛  >@, ص <89:الخومانية, مؤسدة البرخة لمصباعة والشذخ, 
الدياسة االسخائيمية تجاه فخندا وبخيصانيا والػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي, اشخوحة دكتػراه غيخ 

 . 99, ص 89A:مجمذ كمية التخبية لمعمػم االندانية, جامعة البرخة, مشذػرة مقجمة الى 
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(27)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(28)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel and the Consulate in Jerusalem , 

No. 11, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(29)

الى دمذق ىع ) جػردون جيسمػر نائب رئيذ العالقات , @<9A عام ايمػل 9في مغ الكبار الحيغ رافقػا وايدر    
العامة, تػماس ف. ىشتشغتػن نائب السبيعات والخجمات, ريتذارد دبميػ ويمدػن نائب رئيذ السشصقة الجولية, 

 الصيخان. يشطخ :تػماس أ. بيل السجيخ االقميسي لمعالقات العامة, وكمػد جيخارد السجيخ االقميسي لعسميات 
 TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1. 

(30)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. TWA Sky liner , 

Op, Cit, p. 1. 
(31 )

 ,=>9Aعام في عجة مجاالت مشح  ا، مثل سػري::9Aولج في دمذق سياسي سػرؼ جػرج شعسة :  
 عامكسا عيغ وزيخًا لالقتراد في الحكػمة الدػرية  كان السدتذار العام لمجسيػرية العخبية الستحجة في نيػيػرك،

9A><مدتذارًا في مؤسدة  عسلوؼيسا بعج  ,، ومشجوب الجسيػرية العخبية الدػرية الجائع في األمع الستحجة
 .: قائسة اعالم دمذقيشطخ .>88:تػفى في عسان  ة,الجراسات الفمدصيشي

https://wp-ar.wikideck.com/  
(32)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of 

Conversation, Rodger P. Davies, Acting Assistant Secretary, NEA and Clyde 

Williams TWA, No. 10, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(33)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel and the Consulate in Jerusalem , 

No. 11, dated 1n 31 August 1969, Vol. E -1, P.1. 
(34)

 Ibid, P.1. 

(35)
  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 12, dated 1n 31 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(36)

 Ibid, P.1. 

(37 )
في ضػء الػثائق ,  @?9A?? - 9Aالخومانية  - األمخيكيةالعالقات ايسغ كاضع حاجع وعبادؼ احسج عبادؼ,  

 . ?@9, ص 8:8:, البرخة, =>, السجمج ;, مجمة ابحاث البرخة لمعمػم االندانية, العجد األمخيكية
(38)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972,  Telegram From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 12, dated 1n 31 August 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
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(39)

  F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy 

in Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(40)

تسػز عام  8:االمخيكية في سياسي امخيكي ولج في بػسصغ في الػاليات الستحجة اليػت ل ريتذاردسػن :   
9A:8وكان شخرية بارزة في فزيحة  ,ساء ريتذارد نيكدػن وجيخالج فػردفي مجمذ الخؤ  عزػاً  , عسل

ووتخغيت بػصفو الشائب العام لمػاليات الستحجة، واستقال بجال مغ إشاعة أمخ الخئيذ نيكدػن بفرل السجعي 
(, تػفى في كانػن االول عام  ??9A?> – 9A, ثع عسل كػزيخ لمتجارة لمسجة ) السختز أرشيبالج كػكذ

9AAA: يشطخ . 
Department of commerce United States of America, Biography Elliot L. Richardson, P.1. 
(41)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 22, dated 1n 19 September 1969, Vol. E -1, P.1. 
(42)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy in 

Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. -   TWA Sky liner , Op, Cit, p. 1. 
(43)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram From the Embassy in 

Lebanon to the Department of State Beirut , No. 13, dated 1n 1 September 1969, 

Vol. E -1, P.1. 
(44)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the Embassy 

in Italy to the Department of State , No. 14, dated 1n 1 September 1969, Vol. E -1, 

P.1 ; TWA Sky liner , Op, Cit, P. 1  
(45)

ريتذارد ميل ىاوس نيكدػن : الخئيذ الدابع والثالثػن لمػاليات الستحجة االمخيكية, ولج في مجيشة يػربا ليشجا    
، خجم ?;9Aجامعة دوك عام , تخخج مغ كمية الحقػق في ;9A9كانػن الثاني عام  Aبػالية كاليفػرنيا في 

انتخب عزػا عغ والية كاليفػرنيا في مجمذ الشػاب , ثع الحخب العالسية الثانية في القػات البحخية األمخيكية في
, وتقمج مشرب نائب الخئيذ دوايت آيدنياور لمسجة ) 9A=8, وانتخب سيشاتػر عام <>9Aاالمخيكي عام 

9A=; – 9A>9  9الثاني عام كانػن  8:(، ثع رئيدًا فيA>A استقال مغ مشربو في ,A  9اب عامA?< 
. يشطخ : فخاس البيصار, السػسػعة الدياسية >9AAنيدان عام  ::بدبب فزيحة ووتخغيت, تػفى في 

 .>>98,  ص ;88:والعدكخية, الجدء الثالث, عسان, 

(46)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From Secretary of 

State Rogers to President Nixon , No. 15, dated 1n 2 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(47)

 Ibid, P.1.  

(48)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation, 

No. 16, dated 1n 3 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
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(49)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Letter from Israeli Minister for 

Foreign Affairs Eban to Secretary of State Rogers , No. 17, dated 1n 3 September 

1969, Vol. E -1, P.1.  
(50)

 F.R.U.S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum from 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco) to 

Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(51)

ميستو الجفاع عغ , 9A<Aحمف شسال االشمدي ) الشاتػ ( : ىػ حمف دفاعي عدكخؼ تأسذ في نيدان    
دولة  =9اوروبا الغخبية ضج االتحاد الدػفييتي وحمفائو, ويجخل مغ ضسغ صخاعات الحخب الباردة, يتألف مغ 

اىسيا الػاليات الستحجة االمخيكية التي تعج مغ ابخز مؤسديو وتسمظ القػة العدكخية االكبخ داخمو, الى جانب 
يدمشجا, ايصاليا, لػكدسبػرغ, وىػلشجا, والشخويج والبختغال, ويعج ىحا بخيصانيا, فخندا, بمجيكا, كشجا, الجنسارك, ا

الحمف سببا في انتذار االحالف العدكخية. لمتػسع يشطخ : غخاىام ايفاند وجيفخؼ نػيشيام, قامػس بشغػيغ 
  .A?>, ص >88:لمعالقات الجولية, تخجسة, مخكد الخميج لألبحاث, دبي, 

(52)
بجأ العسل عمى  لألمع الستحجة، عبارة عغ وكالة متخررة تابعة:  ( (WHO مشطسة الرحة العالسية    

 ? فيودخل دستػر السشطسة حيد التشفيح  , =>9Aانذائيا في اجتساعات تأسيذ مشطسة االمع الستحجة عام 
تحديغ الطخوف الرحية، وورثت مغ مشطسة الرحة العالسية لتعديد التعاون الجولي، بيجف  ,@>9A نيدان

، والسكتب الجولي لمرحة العامة في باريذ، الحؼ أنذئ في ;:9Aالتابعة لعربة األمع التي أنذئت في عام 
، السيام الستعمقة بسكافحة األوبئة، وتجابيخ الحجخ الرحي، وتػحيج السعاييخ لألدوية، وأعصيت ?9A8عام 

ى مدتػػ مسكغ مغ الرحة لجسيع ، وىػ تػفيخ أعم تفػيزًا عمى مدتػػ واسع بسػجب دستػرىا لتصػيخ ىجفيا
 يشظر : .باعتباره يػم الرحة العالسيتأسيديا في كل عام الشاس، وتحتفل مشطسة الرحة العالسية بتاريخ 

 Theodore M. Brown, Marcos Cueto, and Elizabeth Fee, Public Health Then and Now, 

American Journal of Public Health, No. 1, January 2006, Vol. 96 ,p p. 62 – 63. 
(53)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum 

from the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs 

(Sisco) to Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, 

P.1.  
(54)

, عسل مجرسا ثع انزع الى الدمظ 9A8Aولج في الثاني والعذخيغ مغ كانػن الثاني يػثانت : سياسي بػرمي,     
قائسا بإعسال الدكختيخ العام لسشطسة االمع الستحجة  9A>9الجبمػماسي, تػلى مشاصب ادارية عجيجة عيغ عام 

بػل ج القاستسخ في مشربو بع لكشو, <<9Aوانتخب اميشا عاما خمفا لجاغ ىسخشػلج, انتيت مجة خجمتو عام 
. يشطخ : عبج الػىاب الكيالي, السػسػعة الدياسية, الجدء >?9A, تػفى عام :?9Aبتججيج تعييشو حتى عام 

 . @@>(, ص  >9AAالدابع, ) بيخوت, 
(55)

 F.R.U.S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Information Memorandum from 

the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Sisco) to 

Secretary of State Rogers, No. 18, dated 1n 5 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
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Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 
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 Ibid, P.1.  
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 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From Secretary 
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P.1  
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  .@9:, ص <89:, ?:العجد ) اتفاؾية مرغخة (, مجمة كمية السأمػن الجامعة,  9A<Aجشيف االربعة لعام 
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 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the Executive 

Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 22, dated 1n 19 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
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 Ibid, P.1.  

(64)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From the U.S. 

Mission to the United Nations to the Department of State, No. 23, dated 1n 20 
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 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Telegram  From 

the Department of State to the Embassy in Israel, No. 24, dated 1n 20 September 

1969, New York, Vol. E -1, P.1.  
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 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum From the 

President’s Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon, 

No. 25, dated 1n 21 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(67)

 Ibid, P.1.  

(68)
, انزع الى وزارة 9A9Aتذخيغ االول عام  9;جػزيف ج سيدكػ : سياسي امخيكي, ولج في والية شيكاغػ في    

وزيخ الخارجية في السجة  مداعج مدؤواًل عغ األمع الستحجة. شغل مشرب نائب كان ، :=9A عام الخارجية في
9A>= – 9A?>9السشطسة الجولية لمسجة  قزية ، وكان مدؤواًل عغA>= – 9A>A والذخق األوسط ،
, فزاًل عغ ذلظ, ;?9A>A – 9A, والدياسية لمسجة ;?9A>A – 9Aلمسجة  آسيا وجشػب
تذخيغ الثاني  ;:تػفى في  الذخق األوسط. نداع في الػساشة في الذخق األوسط دبمػماسية رئيذ أصبح
  ؛ >8>ص  , 9A@9مػسػعة الدياسة, الجدء الثالث, بيخوت,  ,عبج الػىاب الكيالي. يشطخ :  >88:

https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9 

https://mimirbook.com/ar/ce4cb9c76a9
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, تخخج مغ كمية 9A:Aعام  كانػن الثاني 99 مجيشة حسز في ولج فيسياسي سػرؼ, نػر الجيغ االتاسي :    
وصػل  وزيخًا لمجاخمية بعج يغعُ , قاد العجيج مغ الحخكات الصالبية والسطاىخات, ==9Aالصب جامعة دمذق عام 

, ثع عزػا في مجمذ ><9Aعام  ، ثع أصبح نائبًا لخئيذ الػزراء;<9Aاذار  إلى الدمصة في حدب البعث
 A: ) , بعجىا رئيدا لمػزراء لمسجة<<9A عام شباط =:في  , اصبح رئيدا لمجسيػرية=<9Aرئاسة الجولة عام 

 ,9A?8عام  ةالترحيحيأزيح مغ مشربو بعج الحخكة (,  9A?8تذخيغ الثاني  @9A>@ – 9تذخيغ االول 
يشطخ : قائسة رؤساء سػريا, مجمة  لمسديج .كانػن االول مغ الدشة نفديا ;ى في تػف ,:9AAأشمق سخاحو عام 

  topic-https://almsbah.0wn0.com/t4091ممتقى نػر الرباح الثقافي االلكتخونية. 
(70)

 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(71)

, في قخية ستادبي غخوميكي, تخخج مغ كمية 9A8Aتسػز  @9انجريو غخوميكػ : سياسي سػفيتي, ولج في    
,  وعسل خبيخا اقتراديا في معيج االقتراديات في مػسكػ, دخل وزارة الخارجية الدػفيتية <;9Aالدراعة عام 

, ;>9Aفي واششصغ حتى عام , برفتو مدؤوال عغ الذؤون االمخيكية فييا, ثع عيغ سفيخا لبالده 9A;Aعام 
, اصبح اول مشجوب لالتحاد الدػفيتي في ىيئة االمع الستحجة ثع سفيخا في بخيصانيا لمسجة <>9Aوفي عام 

9A=: – 9A=; 9, تػلى مشرب وزيخ الخارجية لالتحاد الدػفيتي بيغ عاميA=? – 9A@= كسا تقمج ,
عيج غػرباتذػف عمى التشحي عغ مشربو, , ثع اجبخ في =@9Aمشرب رئيذ مجمذ الدػفييت االعمى عام 

. يشطخ : انجريو غخوميكػ, مغ الحاكخة, الجدء االول, تخجسة  دمحم احسج شػمان 9A@Aتسػز  :تػفى في 
 .<9, ص 9A@Aواخخون, بيخوت, 

(72)
 F. R. U. S, Documents on Global Issues, 1969–1972, Memorandum of Conversation 

Between Secretary of State Rogers and Israeli Foreign Minister Eban, No. 26, dated 

1n 23 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(73)
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Deputy Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affairs (Davies) 
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(74)
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Secretary of the Department of State (Eliot) to the President’s Assistant for National 

Security Affairs (Kissinger), No. 28, dated 1n 28 September 1969, Vol. E -1, P.1.  
(75)
 .9A>Aتذخيغ االول  >9, 8::;البيخوتية,  العجد نقال عغ : التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة االنػار    

 -https://syrmh.com/2020/10/13/%   
(76)

, عسل نائب االمخيكية ردا, درس في جامعة ىارف=:9Aولج في بػلشجا عام سياسي اسخائيمي : يػسف تيكػاه    
, ثع مجيخ شؤون اليجنة بػزارة الخارجية ?=9A<A – 9A لمسجة االسخائيمية السدتذار القانػني في وزارة الخارجية

9A=< – 9A=@ مثل حكػمة اسخائيل في مجمذ االمغ وعسل كسشجوب اسخائيل الجائع الى االمع الستحجة ,
9A=@ – 9A>8 9وA>@ – 9A?= 9, وسفيخ في البخازيلA>8 – 9A>: , سفيخ الى االتحاد الدػفييتي و

https://almsbah.0wn0.com/t4091-topic
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9A>< – 9A>>9عام  , مثل اسخائيل في مجمذ االمغA?; , 9رئيذ جامعة بغ غػريػن ثعA?=- 9A@9 ,
, ص 9A?Aدياسة, الجدء االول, بيخوت, مػسػعة ال. يشطخ : عبج الػىاب الكيالي, 9AA9تػفى عام 

@;?.   
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 سرادرال
 وثائق وزارة الخارجية االمخيكية السشذػرة :

1 - F.R.U.S, 1969–1976, Documents on Global Issues, 1969–1972, Vol. 
E -1, Editors, Susan K. Holly& William B. McAllister , Washington 2005. 

 السحكخات :
انجريو غخوميكػ, مغ الحاكخة, الجدء االول, تخجسة  دمحم احسج شػمان واخخون, بيخوت,   -9

9A@A. 
 الخسائل واالشاريح : 
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مائيخ ودورىا في الدياسة االسخائيمية تجاه فخندا وبخيصانيا عمي رزاق ضاىخ, غػلجا  -9
والػاليات الستحجة االمخيكية واالتحاد الدػفيتي, اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة مقجمة الى 

 . 89A:مجمذ كمية التخبية لمعمػم االندانية, جامعة البرخة, 
غيخ مشذػرة مقجمة  ىيثع احسج حدغ الشاصخؼ, جخيسة اختصاف الصائخات, رسالة ماجدتيخ -:

 .=?9Aالى مجمذ كمية القانػن والدياسة, جامعة بغجاد, 
 الكتب بالمغة االنكميدية :     

1- Europa Publiations Limited, The Middle East and North Africa 1979 
– 1978, 25  Edition, London, 1978. 

2- Theodore M. Brown, Marcos Cueto, and Elizabeth Fee, Public 
Health Then and Now, American Journal of Public Health, No. 1, 
January 2006, Vol. 96. 

 الكتب العخبية والسعخبة : 
الخومانية, مؤسدة البرخة لمصباعة والشذخ,  –عساد مكمف البجران, العالقات االسخائيمية  -9

:89>. 
الجولية, تخجسة, مخكد الخميج غخاىام ايفاند وجيفخؼ نػيشيام, قامػس بشغػيغ لمعالقات  -:

 .>88:لألبحاث, دبي, 
 الجوريات االنكميدية

1. TWA Sky liner , NO. 18,Vol 32, 8 September, 1969, P1. 
 الجوريات العخبية :

 @?9A?? - 9Aالخومانية  -العالقات األمخيكية ايسغ كاضع حاجع وعبادؼ احسج عبادؼ,  -9
, =>, السجمج ;ابحاث البرخة لمعمػم االندانية, العجد , مجمة , في ضػء الػثائق األمخيكية

 .8:8:البرخة, 
)  9A<Aخشداء دمحم جاسع الذسخؼ, السادة الثالثة السذتخكة مغ اتفاؾيات جشيف االربعة لعام  -:

 .<89:, ?:اتفاؾية مرغخة (, مجمة كمية السأمػن الجامعة, العجد 
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خكات التحخر لدياسة الدػرية تجاه حروال احسج الحاج قاسع وعبج السجيج زيج الذشاق, ا -;
 .=89:, 9, ممحق رقع :>, مجمة دراسات االردنية, السجمج9A>;–9A?8الفمدصيشية عام 

عبج العديد العجيدؼ, خصف الصائخات بيغ السشصق الثػرؼ واالمغ الجولي, مجمة الدياسة  ->
 .9A?8, بيخوت, تذخيغ االول, ::الجولية, الدشة الدادسة, العجد 

شارق كاضع العسيجؼ وشارق ميجؼ عباس الجبػرؼ, سياسة الػاليات الستحجة االمخيكية فؤاد  -=
) دراسة في  >?9A>A – 9Aتجاه كػريا الجشػبية في عيج ادارة الخئيذ ريتذارد نيكدػن 

 .89A:, 9, العجد Aالجانب الدياسي (, مجمة بابل لمجراسات االندانية, السجمج 
 السػسػعات :

االعالم والسرصمحات الرييػنية واالسخائيمية, مخكد مجار الفمدصيشي جػني مشرػر, معجع  -9
 .88A:لمجراسات االسخائيمية, رام هللا, 

 . 9A?Aعبج الػىاب الكيالي, مػسػعة الدياسة, الجدء االول, بيخوت,  -:
 .9A@9_________, مػسػعة الدياسة, الجدء الثالث, بيخوت,  -;
 .9AA8ذ, الصبعة الثانية, بيخوت, _________, مػسػعة الدياسة, الجدء الخام ->
 (. >9AA_________, السػسػعة الدياسية, الجدء الدابع, ) بيخوت,  -=
 .;88:فخاس البيصار, السػسػعة الدياسية والعدكخية, الجدء الثالث, عسان,  -<

 السػاقع االلكتخونية :
 .9A>Aاب عام  8;, @?:98التاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة الجفاع الفمدصيشية, العجد  -9

http:// ssyrmh.com/2020/10/11  
 .9A>Aتذخيغ االول >9, 8::;العجدالتاريخ الدػرؼ السعاصخ, صحيفة االنػار البيخوتية,  -:

https://syrmh.com/2020/10/13/% - 
 ثػار مشاضمػن, ليمى خالج, الخحالت الفمدصيشية.  -;

https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/ 

https://syrmh.com/2020/10/13/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-1969-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A
https://www.paljourneys.org/ar/biography/9858/%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF

