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وتأثيره على ا0وضاع ا�قتصادية وا�جتماعية في  ١٩٤٩انق�ب سامي الحناوي 
  سوريا والموقف البريطاني منه

  

  الدكتور باسل نصيف جبر الكبيسي

  

  المستخلص

لقد شھد الوطن العربي عام�ة وس�وريا خاص�ة مح�او�ت عدي�دة م�ن قب�ل فرنس�ا وبريطاني�ا بھ�دف 
ولھ��ذا نج��د ان . اً 5ھميتھ��ا ا4س��تراتيجية وا�قتص��ادية الس��يطرة عل��ى ھ��ذه المنطق��ة الحيوي��ة نظ��ر

  . ١٩٢٠فرنسا فرضت سيطرتھا على ھذه المنطقة وإسقاط الحكومة العربية عام 

ض��د  ١٩٢٥وكان��ت بريطاني��ا المتفرج��ة عل��ى ذل��ك ول��م تت��دخل عن��دما ث��ار الش��عب الس��وري ع��ام 
وم�ا انق�Pب س�امي الحن�اوي إ� . س�االسياسة التعسفية الفرنسية ، وأبدت تمسكھا با�تفاقي�ة م�ع فرن

واحداً من ا�نقPب�ات العدي�دة الت�ي ش�ھدتھا س�وريا والت�ي اتھم�ت ب�ه بريطاني�ا والع�راق أب�ان حك�م 
نوري السعيد ومع ذلك حاولت بريطانيا إبعاد الش�بھات عنھ�ا ف�ي ت�دوير ا�نق�Pب �ن ذل�ك يض�ر 

ازن��ات الدولي�ة لك�ون الص��راع بمص�الحھا ف�ي المنطق�ة وخصوص��اً ف�ي ذل�ك الوق��ت وف�ي ظ�ل المو
كم��ا قام��ت بريطاني��ا بتش��جيع ا5تح��اد الس��وري العراق��ي لكون��ه ذات أھمي��ة . موج��ه ض��د الش��يوعية

وان قي�ام  ١٩٥٦ستنتھي عام  ١٩٣٠للمصالح البريطانية � سيما أن المعاھدة العراقية البريطانية 
  .ا4تحاد ستكون له قيمة إستراتيجية مھمة لبريطانيا 

Abstract                                                                                          

The Arab Land especially Syria witness many attempts by France and 
British in order to control and occupy this stratigy and economical 
region.so France control this area and toppled the Arabian government 
1920. But British still as a watcher when Syrian people protest in 1925 
against arbitrariness political of France . And the Revolution of Sami Al- 
Hinawi was  one of many revolution that Syrian witnessed and they 
acused Britain and Iraq during the ruler Noori Al Saeed.              For that 
Britain tried to be away from because that harmful for Britain in the 
region, especially when therewas conflect between many Nation in the 
word so Britain encouraged the union between Iraq and Syria because it 
is necessary for Britain especially the Iraqi and British convection 1930 

will be ended in 1956 and this unity had a value stratigy for British.  
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  المقدمة : أو�ً 
تشكل دراسة ا�نقPبات العسكرية جانباً مھماً من جوانب تاريخ الوطن العربي الحديث       

ولقد شھدت الساحة السورية تطورات كبيرة وعلى جميع ا5صعدة السياسية . والمعاصر 
ثانية ، حيث وا�قتصادية والسياسية وا�جتماعية وخاصة خPل الفترة التي تلت الحرب العالمية ال

بريطانيا وفرنسا والو�يات المتحدة ا5مريكية على تحقيق أطماعھم ( تكالبت الدول ا�ستعمارية 
لقد حاول ا5مريكان إزاحة . في المنطقة العربية وخاصة سوريا لموقعھا ا�ستراتيجي المتميز

م في ھذه المنطقة النفوذ الفرنسي من سوريا أ� أنھا وجدت صعوبة لكون الفرنسيين ركزوا نفوذھ
  . لذلك اتجھت إلى قوى أخرى للضغط على الفرنسيين فوجدت بريطانيا

ولھذا اخترت )  ١٩٤٩ـ  ١٩٤٦الفترة المحصورة بين ( شھدت سوريا عدة انقPبات في ھذه الفترة 
موضوع البحث عن انقPب سامي الحناوي وما رافقته من أحداث اقتصادية واجتماعية والموقف 

  .  منهالبريطاني 
تكلمت في المبحث ا5ول عن نبذة . قسمت البحث الى ثPثة مباحث إضافة إلى مقدمة وخاتمة 

أما المبحث الثاني . مختصرة عن حياة الحناوي وا�نقPب العسكري الذي أطاح بحسني الزعيم
 أما المبحث الثالث فكان عن الموقف. فكان عن ا5وضاع ا�قتصادية وا�جتماعية لھذه الفترة

  . البريطاني اتجاه ھذا ا�نقPب
أسال هللا العزيز أن أكون قد وفقت بإيصال معلومة بسيطة عن ھذا الموضوع وهللا من وراء القصد 

 .    
  ا0ولى   ١٩٤٩آب  ١٤انق�ب سامي الحناوي : المبحث ا0ول 

وتخرج من  وتلقى تعليمه فيھا ١٨٩٨في حلب عام ) محمد حلمي سامي الحناوي ( ولد سامي : أو�ً 
ودخل المدرسة ) خدمة إلزامية( وخدم في الجيش العثماني  ١٩١٦دار المعلمين بدمشق عام 

استانبول وبعد سنة تخرج برتبة مرشح ضابط ، أشترك في المعارك التي شھدتھا العسكرية في 
حسين في القعقاس ، وألتحق بالجيش العربي الذي قاده ا5مير فيصل  أيامھاالحرب العالمية أواخر 

وبقي يتدرج  ١٩١٩وبعد أكمال الدراسة العسكرية في دمشق تخرج برتبة مPزم عام  ١٩١٨عام 
وعندما نجح حسني  ١٩٤٨في رتبه العسكرية حتى رتبة مقدم بعد اشتراكه في حرب فلسطين عام 

وھو . الزعيم في انقPبه رفّع الى رتبة عقيد وبعدھا إلى زعيم وأنيطت إليه مھمة قائد اللواء ا5ول
 )١( ...مستقل لم ينتمي الى أي تيار سياسي 

  
   ١٩٤٩آب  ١٤انق�ب سامي الحناوي : ثانياً 

كما أن . لقد واجھت سياسة حسني الزعيم الداخلية انتقادات شديدة من قبل المعارضة السورية 
 انحيازه إلى المعسكر المصري ـ السعودي قابله معادات الھاشميين له مما ساعد نوري السعيد

العقيد سامي الحناوي با4طاحة بحكم ) حلب( وبالتعاون مع أحد أقرب المساعدين له وأبن مدينته 
قام سامي الحناوي بانقPب عسكري أزاح حسني  ١٩٤٩في الرابع عشر من آب  )٢( الزعيم 

الزعيم من منصبه في سوريا بعد حكم دام أربعة عشر شھراً وتم إعدامه مع رئيس وزراءه محسن 
وخطط له في اجتماع  ا�نقPبلقد شارك عدد من الضباط مع سامي الحناوي في ) )٣( ( زي البرا

غربي العاصمة السورية ومن بين الضباط علم الدين الغواص ) قطنا( مشترك عقد في مدينة 
وأمين عساف وعصام مريود وآخرين وحددت ساعة الصفر الثالثة من ليلة الرابع عشر من آب 

منزل حسني الزعيم ورئيس وزارته محسن البرازي والسيطرة على المراكز وتم مداھمة  ١٩٤٩
. كما أغلقت ا5جواء الجوية لمنع أي مساندة خارجية. المھمة في العاصمة وإعPن ا5حكام العرفية 

وقد استطاعت وحدة صغيرة من الجيش بالنزول الى الشارع والسيطرة على كافة الدوائر المھمة 
وبقية وزراءه وقائد الشرطة ونقلھم الى مبنى ا5ركان العامة في الصالحية وھم  بعد اعتقال الزعيم

  .  )٤(  المطاريم ومحسن برازي رمياً بالرصاص في في مPبس النوم ومن ثم إعدام حسني الزع
لقد أعلن ا�نقPبيون في بيانھم ا5ول والصادر بعد ا�نقPب بأنھم أرادو لسوريا الخPص من الحالة 

إض��افة إل��ى التزوي��ر . ليھ��ا بس��بب ح��ل ا5ح��زاب وحظ��ر نش��اطھا إيئة والمتردي��ة الت��ي وص��لت الس��
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الحاص�ل ف�ي ا�نتخاب�ات لص�الحه وس�يطرته عل�ى جمي�ع الس�لطات وتب�ذيره 5م�وال الدول�ة والعب��ث 
 إل��ىالرش��وة فض��Pً ع��ن السياس��ة الخارجي��ة الت��ي حرم��ت س��وريا وجرھ��ا  وانتش��ارب��القوانين العام��ة 
لقد أسھمت عدة عوامل خارجية وداخلية ف�ي  )٥( .ر وتفاقم الخPف بين الدول العربية سياسة المحاو

قيام ھذا ا�نقPب فعلى الصعيد الداخلي حيث أساليب القمع وأ5رھاب مما أدى بالجماھير أن تترحم 
إضافة إلى أقدامه على ح�ل الوق�ف لzراض�ي الزراعي�ة مم�ا جع�ل . على العھد السابق رغم مساوئه

 ا5ردني�ةالشقاق بين سوريا والمملك�ة  وأثارتكذلك تقربه لفرنسا .  )٦(سلمين أن يتھموه با4لحاد الم
وبينھا وبين العراق من جھ�ة أخ�رى وتوقيع�ه اتفاقي�ة الت�ايPين واتفاقي�ة النق�د م�ع الو�ي�ات من جھة 

المھم ا}خر الذي  المتحدة ا5مريكية إضافة الى كل ذلك توقيعه الھدنة مع الكيان الصھيوني والسبب
ب��ه ھ��و تس��ليم أنط��وان س��عادة زع��يم الح��زب الق��ومي الس��وري ال��ذي ك��ان �جئ��اً ل��دى  با4طاح��ةأدى 

أثار ال�دروز علي�ه وص�مموا  مما ا4عداماللبنانية ونفذت به حكم  السلطات إلىحسني الزعيم وسلمه 
  .    ا�نتقام منه

 وإع�ادةا5م�ة من�ه  4نق�اذبھ�ا حس�ني ال�زعيم  تصحيح مسار ا5حداث التي وق�ع إلىا�نقPب  أدىلقد 
  .  )٧(مجراھا الصحيح  إلىا5مور 
أخ��ذ عل��ى عاتق��ه إدارة ش��ؤون ال��بPد ومؤسس��اتھا  أعل��ىمباش��رة ش��كل مجل��س حرب��ي  ا�نق��Pببع��د 

جمي��ع الس��لطات بي��د ھ��ذا المجل��س المؤل��ف م��ن عش��رة الدس��تورية لح��ين تش��كيل حكوم��ة وأص��بحت 
ومن بين ا5عضاء العقيد بھيج كPس وعلم ال�دين الغ�واص والمق�دم  أعضاء برئاسة سامي الحناوي

علم��اً أن أعض��اء المجل��س العش��رة ك��انوا مختلف��ين ف��ي . أم��ين أب��و عس��اف وحس��ن الحك��يم وآخ��رون
   .  )٨(انتماءاتھم السياسية والدينية 

اء كان أول القرارات الصادرة من المجل�س ھ�و الس�ماح لع�دد م�ن الص�حف الس�ورية بالص�دور وإلغ�
إضافة الى ذلك ف�أن البي�ان الث�امن ال�ذي تض�من ب�أن م�ن ا5م�ور المھم�ة الت�ي س�وف . منع التجوال 

وبالفع�ل ت�م اس�تدعاء ع�دد م�ن السياس�يين . يتخذھا ھو تسليم الحك�م ال�ى حكوم�ة مدني�ة تمث�ل الش�عب
 وذكر لھم أنھم سوف يمثلون الشعب وأن الج�يش يك�ون مقتص�راً عل�ى حف�ظ ا5م�ن وا�س�تقرار ف�ي

ن م��ن ھاش��م وبالفع��ل ت��م تش��كيل لجن��ة م��ن السياس��يي.  )٩(ال��بPد وص��ون الوح��دة الوطني��ة وكرامتھ��ا 
الحوراني وحدد مھمتھا إعادة الحياة الدستورية لل�بPد  وأكرما وناظم القدسي خا�تاسي ورشدي الكي

ھاش�م س�لمت مقالي�د ا5م�ور ال�ى وعودة الجيش لممارسة واجباته العسكرية وحل المجلس الحربي و
اسي الذي أصبح رئيساً للوزراء وضمت وزارته أثنى عشر وزيراً وأن الزعيم س�امي الحن�اوي ا�ت

  . )١٠(أعلن تفريغه للجيش والشؤون العسكرية 
وإلغاء الجباية للضرائب وإعادة قوات  ا�نتخاباتلقد قامت الوزارة السورية الجديدة با5عداد لقانون 

تعيد البنية ا5ساس�ية الجدي�دة لل�بPد ووض�ع  تأسيسيةجمعية  انتخابالدرك أي وزارة الداخلية لحين 
أما سياستھا الخارجية فق�د أعلن�ت س�عيھا لتقوي�ة العPق�ات . دستور جديد في جو من الحريات العامة

  . )١١(مع الدول العربية 
  وا�عت�راف با�نق�Pكان العراق والمملكة ا5ردنية الھاشمية ال�دولتين الس�باقتين ف�ي التھنئ�ة بنج�اح 

بالنظام الجديد وأعلنت�ا الح�داد لم�دة  ا�عترافبالحكومة الجديدة ، أما مصر والسعودية قد أخرتا في 
إ� أن رئيس وزراءه توفيق أب�و الھ�دى  با�عترافثPثة أيام على الرغم من أن ا5ردن كان السباق 

 ١٩٤٩م��ن ك��انون ا5ول  ب��يفن وزي��ر الخارجي��ة البريطاني��ة ف��ي العاش��ر أرنس��ت إل��ىأرس��ل رس��الة 
العراق�ي الس�وري المقت�رح وأن�ه يمث�ل خط�ر عل�ى  ا�تح�ادمن تضمنت معارضة ا5ردن الصريحة 

  .  )١٢(ا5ردن 
سقوط حسني  اعتبرتأما فرنسا فقد . الحكومة البريطانية قبل غيرھا من الدول الكبرى  اعترفتلقد 

ل�زعيم كارث�ة لھ�م وأن الص�حافة الفرنس�ية أن مقتل ا واعتبرتالزعيم خسارة كبيرة لھم في المنطقة 
أم�ا ص�حيفة اليمون�د . بأنه مؤامرة من قبل المخ�ابرات البريطاني�ة ون�وري الس�عيد  ا�نقPبوصفت 

  .       )١٣(.  ا�نقPبوجود قوى أجنبية وقفت وراء ھذا  إلىفقد ذكرت 
ن�ت تراق�ب ا5ح�داث ع�ن فكا س�امي الحن�اوي انق�Pبأما عن موقف الو�يات المتحدة ا5مريكية م�ن 

الت�ايPين م�ن  اتفاقي�ةبعد وذلك لكونھا مشغولة بمسألتين مھمتين 5ج�ل معالجتھ�ا ف�ي المنطق�ة وھم�ا 
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في المنطقة لكونھا على صراع دائم مع  انتشارهد الشيوعي وعدم ناحية ومن ناحية ثانية مكافحة الم
  . )١٤(ا�تحاد السوفيتي 

الزعيم أعده تطور خطير في منطقة الش�رق ا5وس�ط وأن�ه  Pبانقفي حين أن الموقف السوفيتي من 
بأنه تب�ذير بريط�اني عراق�ي وأن أح�د أعض�اء  ا�نقPبسيحدث خلPً في الساحة العالمية وقد عدت 
لل�ريس الس�ابق ش�كري الق�وتلي وم�ن المتم�ردين  لPنكلي�زالمجلس العس�كري م�ن الض�باط الم�والين 

   .)١٥(للسياسة البريطانية في المنطقة ھو نصر كبير  ا�نقPبھذا  واعتبرت
أما بالنسبة للدول الغربية ا5خرى فقد تفاوتت بين الواحدة وا5خرى فكان�ت إس�بانيا وتشيكوس�لوفاكيا 

  .  )١٦(.  با�عترافأول دولتين أجنبيتين أعترفتا بالنظام الجديد أما باقي الدول ا5خرى فقد تأخرت 
  
  
  

  المبحث الثاني   :ثانيا
   في عھد سامي الحناوي وا�جتماعية ا�قتصاديةاع ا0وض

واجھة مرئية ولكن السلطة الفعلية بقيت بيد الج�يش  إلىمن المعلوم في ذلك الوقت أن السلطة سلمت 
وجاء الحناوي بوج�وه مؤي�دة ل�ه رغ�م تخلي�ه ع�ن الس�لطة اس�مياً أ� أن�ه م�ارس س�يطرته م�ن خ�Pل 

كثي�ر م�ن الم�وظفين الم�والين للنظ�ام الس�ابق وب�ذلك  مجموعة المراسيم الت�ي أص�درھا بھ�دف ع�زل
   . )١٧(مثل ھذه المراسيم التي يفترض أنھا ھي صاحبة الحق الوحيد في إصدار أحرج الحكومة 

 ا�عت��رافلق��د أول��ت وزارة ھاش��م ا5تاس��ي المراس��يم الت��ي أص��درھا ال��زعيم ف��ي عھ��ده ونظ��راً لع��دم 
 با�تفاق��اتأح��د ھ��ذه المراس��يم ھ��و م��ا يتعل��ق  وأن. يمبش�رعية ذل��ك الحك��م فب��دأت بإلغ��اء تل��ك المراس��

مجال النقاش وحوار طوي�ل ف�ي مجل�س الش�عب وك�ان معظ�م  ا�تفاقياتبالدول ا5جنبية وكانت ھذه 
الخسائر المالية الت�ي تترت�ب  إلى با4ضافةالسياسيين ضدھا لكونھا تمس باستغPل سوريا ووحدتھا 

 ا�تفاقي��اتھ�ذه  اس�تخدمت ا�تفاقي�اتالت��ي لھ�ا مس�اس ف�ي ھ��ذه  ا5جنبي�ةكم�ا أن ال�دول .  )١٨(عليھ�ا 
وك�ان .  ا�تفاقي�اتم�الم يمتث�ل لتحقي�ق ھ�ذه  ب�ه ا�عت�رافوسيلة للضغط على حك�م الحن�اوي وع�دم 

   .  )١٩(سوريا التام  استقPل 4ثباتإلغائھا محاولة 
تطبي�ق مث�ل الق�انون الم�دني لقد كان ھناك نوع ثاني من المراسيم التي أصدرھا الزعيم وكانت قي�د ال

و� يُخفى عل�ى أح�د . بلبلة داخلية لذلك أستمر العمل بھا إلىوالقانون التجاري وأن تغييرھا سيؤدي 
لكون�ه يت�يح تص�دير  ا�س�تفادةأن القانون التجاري الذي أقره مجلس الوزراء كان له الثر الكبير من 

    )٢٠( .السورية ا4يراداتفي  طن كان سعره مرتفع جداً مما يزيدالقطن وأن الق
إي�رادات العمل�ة الص�عبة  ازدادتتركي�ا ودول أخ�رى وب�دورھا  إل�ىكما تم تصدير كميات من القم�ح 

  .)٢١(في البPد ونمت نسبياً ظروفھا المالية 
فقد سعى حزب الشعب برئاس�ة  لPنقPبإن إعادة الحياة الدستورية كانت من الھداف المھمة المعلنة 

تع�ديPت ف�ي الدس�تور وإع�ادة ا�نتخاب�ات بھ�دف ع�دم الس�ماح  ب�إجراءال�ى المطالب�ة ا خ�رشدي الكي
وتم انتخاب جمعي�ة . ة من الحزب الوطني المنافس للمجلس النيابي القديم العودة إليه وكانت ا5كثري

 .تأسيسية لوضع الدستور وبدى واضحاً سيطرة حزب الشعب على ا5مور وتراجع الحزب الوطني
)٢٢(  

. وجاءت النتيجة لصالح حزب الشعب التأسيسيةللجمعية  ا�نتخاباتجرت  ١٥/١١/١٩٤٩يخ وبتار
أن غياب كثير م�ن السياس�يين الق�دامى وس�يطرة ح�زب الش�عب توص�ي بطبيع�ة التوج�ه ا5قتص�ادي 
وا5جتماعي الذي ستقدم علية البPد في تل�ك الفت�رة فح�زب الش�عب بميل�ه المع�روف للع�راق س�يعود 

   )٢٣( ٠ ح باب المفاوضات مع العراقثانية الى فت
عقد أجتماع للجمعية التاسيسية ووصفت فيه أحكام دستورية مؤقتة أجازت  ١٢/١٢/١٩٤٩وبتاريخ 

الى أن ي�تم وض�ع دس�تور  ١٩٣٠أنتخاب رئيس للدولة يتمتع بالحقوق المنصوص عليھا في دستور 
الدس�تور ھ�و نفس�ه ال�ذي وص�فه أول وتم انتخ�اب ھاش�م ا5تاس�ي رئيس�اً للدول�ة م�ع ا5ش�ارة أن ھ�ذا 

ولكن أوقف العمل به من قبل الفرنسيين 5نه لم يسمح ب�أي س�لطة فرنس�ية  ١٩٢٨مجلس نيابي عام 
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التي ش�لت ) ١١٦(أصدرت فرنسا الدستور نفسه واضافت عليه مادة  ١٩٣٠وفي عام . على سوريا
  .  )٢٤(الدستور وربطته بإرادتھا 

فقد كان حزب الش�عب م�ع المؤي�دين ل�ه  ١٩٤٩شروع الذي خرج عام أما الوحدة مع العراق ذلك الم
وذلك لكون مؤيدوه من التجار الحلبييين نحو الموص�ل وبغ�داد أكث�ر م�ن تطلعھ�م نح�و دمش�ق ال أن 
رغباتھم لم تكن من السھولة تحقيقھا بسبب خوفھم عل�ى النظ�ام الجمھ�وري م�ن جھ�ة وتحس�بھم م�ن 

عب��ر تل��ك الوح��دة م��ن جھ��ة أخ��رى ز وھك��ذا ل��م يتحق��ق ذل��ك وص��ول النف��وذ البريط��اني ال��ى س��وريا 
  .  )٢٥(العراق وتدخل الجيش لحسم الموقف المشروع الوحدوي مع 

  
  :  الموقف البريطاني من ا�نقPب : المبحث الثالث 

لقد رحبت بريطانيا بانقPب سامي الحناوي 5نه أزاح عن طريقھا عدداً من الموالين لفرنسا المنافسة 
أزاح خيمة القم�ع  ا�نقPبوقد وصفت البعثة الدبلوماسية البريطانية في دمشق بأن . المنطقةلھا في 

  . )٢٦(. أسوأ ا5وضاع في ذلك الوقت  إلىالبPد  وأوصلتالسوداء التي كانت تخيم على البPد 
س�وريا م�ن  أنق�ذوابا5بط�ال 5نھ�م  ا�نق�Pبف�ي  اش�تركوالقد أعدت الصحف البريطانية القادة ال�ذين 

عھد جديد مسند من قبل الشعب ومن � ش�ك  إلىالسابقة وأنه سينقل سوريا  ا�ستبداديةحكم الطغمة 
فيه أن لھذا التأييد والمناصرة من قبل الحكومة البريطاني�ة أدى ب�بعض ا}راء وم�ن تش�ككھم م�ن أن 

  .  )٢٧(.  ا�نقPبلبريطانيا اليد في ھذا 
لفرنس�يين الموق�ف البريط�اني ف��ي إزاح�ة ال�زعيم وأك�دوا أن ال��دور لق�د أوض�ح بع�ض الدبلوماس��يين ا

البريطاني قد تعزز في المنطقة واوضح أن لبريطانيا ق�وة تس�تخدمھا لص�الحھا ف�ي الوق�ت المناس�ب 
وھناك من ذكر أن صداقة حسني الزعيم للفرنس�يين ع�امPً مھم�اً للتعجي�ل بس�قوطه وھ�ذا م�ا ذكرت�ه 

ما أكدت التقارير الواردة من السفارة ا5مريكية في بغ�داد ب�أن بريطاني�ا ك. أحدى الوثائق ا5مريكية 
نجحت في إزاحة ال�زعيم لتحقي�ق الھ�دف الرئيس�ي 4قام�ة مش�روع الھ�Pل الخص�يب ال�ذي يع�د م�ن 

  ) .  )٢٨( .(ا5مور المھمة لدعم العائلة الھاشمية 
ب الحناوي وإنجاح ا�نقPب وھذا ما اتھموا بالوقوف بجان لقد سبق وان ذكرنا بأن العراق وبريطانيا

 أكده رئيس ال�وزراء العراق�ي ن�وري الس�عيد بان�ه عل�ى عل�م ومعرف�ة مس�بقة بموع�د ا�نق�Pب أ� أن
وزارة الخارجية البريطانية غضبت على ھذه ا�دعاءات وطلبت من ن�وري الس�عيد ع�دم التص�ريح 

تدخل في الشؤون السورية حتى في حالة وأكدت الخارجية البريطانية نحو عدم ال. بمثل ھذه ا5مور 
نشوب حرب أھلية فيھا وأوضح نثر يغليان الدبلوماسي البريطاني لوزير الخارجية العراقي فاض�ل 
. الجمالي أن أي تدخل عراقي في الشأن السوري سيلقي معارضة ش�ديدة م�ن حكوم�ة جPل�ة المل�ك 

)٢٩( .  
ي لس�فير بريطاني�ا ف�ي دمش�ق أن حكومت�ه تن�وي أما الجانب السوري فقد أكد وزير الخارجية الس�ور

السورية مع الدول ا5خرى وأنھا � تكون ضد ا�تحاد مع العراق في حالة تخلي  ا�لتزامات احترام
أك�د ) وزي�ر خارجي�ة س�وريا( وأن القدس�ي  ١٩٣٠العراق عن التزاماته المترتبة مع بريطاني�ا ع�ام 

بين الع�راق وس�وريا لكون�ه الح�ل ا5مث�ل لمش�اكل  ا�تحادللسفير البريطاني بأن الوقت قد حان لقيام 
وأض��اف . س��وريا ع��ن مص��ر كم��ا أراد أنص��ار ال��زعيم  إبع��ادس��وريا الداخلي��ة والخارجي��ة لغ��رض 

س�يكون ق�وة � يس�تھان  ا�تح�اد�ن ھ�ذا  ا�تحادالسفير البريطاني أن من مصلحة بريطانيا قيام ھذا 
   )٣٠( .إليه ا�تحاد السوفيتي د الشيوعي الذي كان يتطلع مبھا ضد ال

لقد تلھف القدسي عندما اعترفت مصر بحكومة س�وريا رغ�م أن معظ�م زمPئ�ه يعارض�ون التق�ارب 
أما موقفه من الجانب السعودي فذكر أنه غير جيد وأك�د القدس�ي للس�فير البريط�اني ب�أن . مع مصر 

الس�وري ( فرنسا على ھذا ا4تح�اد الحكومة السورية � ترغب إطPع الو�يات المتحدة ا5مريكية و
أب�ن س�عود س�وف يق�وم ب�دوره بأخب�ار المل�ك ف�اروق وس�يؤدي ھ�ذا إل�ى إحب�اط  نوذل�ك �) العراقي

   )٣١( .ا4تحاد وفشله
وصل أسعد أطلس السكرتير العام لوزارة الخارجية السورية إل�ى بغ�داد  ١٩٤٩وفي منتصف أيلول 

وع ا4تحاد وعلى الرغم من الجھود الكبيرة التي بذلتھا للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول موض
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بريطاني��ا 4نج��اح ھ��ذه الوح��دة أ� أنھ��ا كان��ت تبع��د نفس��ھا ع��ن الظھ��ور أم��ام ال��رأي الع��ام كم��ا أن 
الحكومتان العراقية والسورية � تخطو أي خطوة إ� باستشارة الحكومة البريطانية قبل ا4قدام عليه 

 .)٣٢(   
 ١٩٣٠د�ً لPتفاقي��ة ھ��ي أن س��وريا تتخ��وف م��ن المعاھ��دة العراقي��ة البريطاني��ة ك��ان أكث��ر النق��اط ج��

أما العراق فأن نوري السعيد أبدى استعداده لعقد معاھدة جديدة مع . وتدخلھا في سوريا مثل العراق 
  . بريطانيا ذات خصوصية معينة
فير البريط�اني بحض�ور التقى العقيد سامي الحناوي م�ع الس� ١٩٤٩وفي الرابع والعشرين من أيلول 

عدلية أسعد ا5مين العام لوزارة الخارجية السورية وأكد الحناوي أن الوقت يسير بسرعة ويجب أن 
   )٣٣(. � تفوت الفرصة 4يجاد إتحاد مع العراق 

مفاوضات مع الجانب العراقي ح�ول  4جراءزار وفد سوري بغداد  ١٩٤٩ ا5ولوفي أوائل تشرين 
المسؤولين العراقيين بأن المعاھدة العراقية البريطانية � تشمل س�وريا ف�ي  أكدو ا4تحادشكل ونوع 
وجدت في ھذه  5نھابالمقابل كانت رغبة بريطانيا تتعارض مع رغبات السوريين  ا4تحادحالة قيام 

تح�اد وان المعاھ�دة الظروف مشكلة تكمن في إيج�اد وس�يلة ت�ؤمن ترتيباتھ�ا الدفاعي�ة خ�Pل فت�رة ا�
مم��ا اقترح��ت بريطاني��ا عل��ى أن تج��ري مفاوض��ات  ١٩٥٦قي��ة البريطاني��ة س��وف تنتھ��ي ع��ام العرا

وان  ١٩٤٨معاھدة مش�ابھة لمعاھ�دة بورتس�موث  لعقد بريطانية سورية ،عراقية قبل أن يتم ا�تحاد
أن أي اتح��اد ب��ين س��وريا والع��راق يس��توجب بع��ض .  )٣٤(يش��ار إل��ى بريطاني��ا ف��ي مس��ودة ا�تح��اد 

لتغيرات مثل إجراء انتخابات نيابية في سوريا وتعيين رئيس وزراء جديد في العراق ا4جراءات وا
بد�ً من نوري السعيد الذي أرتبط أسمه مع بريطانيا وذلك خشية من المعارضين ا4تحاد حيث أنھم 

  . يصفون التحاد خطوة من صنع بريطانيا
ز حركت��ي ح��زب الش��عب ف��ي ف��و إل��ىإض��افة ج��اءت وزارة عل��ي ج��ودت الت��ي أي��دت فك��رة ا4تح��اد 

ا�نتخابات السورية والمؤيدين لفك�رة ا4تح�اد وم�ع ھ�ذا ف�ان مش�روع ا4تح�اد اص�طدم بع�دة عقب�ات 
منھا ا5حزاب السياسية المعارضة ل�تحاد 5نھا � تريد التضحية بالنظام الجمھوري لحس�اب الت�اج 

أي��ة ض��مانات للس��وريين بع��د  إعط��اءبريطاني��ا رفض��ت  أنوالس��بب ا}خ��ر .  )٣٥( .الملك��ي العراق��ي 
 ك�انواشمولھم ببنود معاھدتھم مع العراق ولھذا السبب تجد تحرك بعض الضباط الس�وريين وال�ذين 
 �تح�اديتلقون الدعم من اب�ن س�عود ومص�ر وش�كلوا تح�الف ق�وي اغل�بھم م�ن الض�باط المعارض�ين 

وال�ذي ك�ان متواج�داً ف�ي  ولا5الحوراني يمثل حلقة الوصل بينھم وبالفعل تحرك اللواء  أكرموكان 
ف�ي ليل�ة  ا4تح�اد 4قام�ةالساعين  والسياسيينالشيشكلي ضد سامي الحناوي  أديبدرعا بقيادة العقيد 

البيان ا5ول وتم إلقاء القبض على سامي الحناوي وعديله أس�عد  وإذاعة ١٩٤٩/ كانون ا5ول  /١٩
  )٣٦( .أطلس 

موقف البريطاني المؤيد له كان له الدافع الكبير في إتمام أن ا5حداث التي رافقت انقPب الحناوي وال
موضوع التحاد السوري العراقي ليكون بديPً عن مشروع سوريا الكبرى والھPل الخص�يب خدم�ة 

طم��اع فرنس��ا ف��ي المنطق��ة العربي��ة مم��ا أدى إل��ى ح��دوث لھ��داف السياس��ة البريطاني��ة الموجھ��ة 5
   .ا�نقPب الذي قاده أديب الشيشكلي 
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كتاب المفوضية الملكية العراقية في دمشق الى وزارة  ٣١١/ ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسليل / و .ك.د -٨  
 ) .  ١٤(الوثيقة رقم  ١٤/٩/١٩٤٩لعراقية في الخارجية ا

   . ١٩٩٧تموز/ ١٦في  ٦٢العدد / عمان / صحيفة / العرب اليوم  -٩
،  ٢ترجمة محمد فPحة ، بيروت ، ط ١٩٥٨ـ  ١٩٤٥السياسة السورية والعسكريون / نوري . جوردن ھد-١٠

  .  ١٥٦ـ  ١٥٥ص  ١٩٦٩
    .11-From:Harrison, Damascus,Te,the sec ofs.14'August,1949'p .61 ،Tel.No.466،  

Film    
، كتاب المفوضية الملكية العراقية في باريس الى وزارة  ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسلسل : و.ك.د -١٢

 .  ١٦الوثيقة  ٢٧/٨/١٩٤٩الخارجية العراقية في 
كية العراقية في باريس إلى وزارة ، كتاب المفوضية المل ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسلسل : و.ك.د -١٣

  . ٣٠الوثيقة  ٢٧/٨/١٩٤٩الخارجية العراقية في 
 . ١٦الوثيقة  ٢٧/٨/١٩٤٩نفس المصدر كتاب المفوضية العراقية في موسكو الى وزارة الخارجية العراقية في  -١٤
 .   ١٩٤٩/آب/١٩في  ٢٢٩٦٥/ العدد/ القاھرة/ صحيفة / ا5ھرام  -١٥
 . ٣٨٣ص / ت .د/ صحافة وسياسة سورية من القرن العشرين/ نصوح بابيل  -١٦
 .  ٢١١ـ٢١٠ص ٢ـ ج١٩٧٢نشر، بيروت مذكرات خالد العظم ـ ثPث مجلدات ـ الدار المتحدة لل/ خالد العظم -١٧
ـ دار المعرفةـ مترجمـ الطبعة ا5ولى ـ ١٩٤٥الصراع في سوريا لتدعيم الستقPق الوطني / ــ يوداغوقا ـ بير١٨

 .  ٥٠ص  ١٩٨٧ /دمشق
 ١٩٨٥/ شركة بابل للنشر الطبعة ا5ولى ـ دمشق / التحدي والمواجھة ١٩٥٨ـ١٩١٨وليد المعلم ، سوريا من  -١٩

 .  ٣ص 
 .٥١ـ٥٠يودانوفاـ مصدر سابق ص -٢٠ 
  .٢١٥ص.خالد العظمـ مصدر سابق  -٢١ 

  .٢١٥ص  ٢م. مصدر سابق. خالد العظم -٢٢
 ١٩٧٢اسية في العالم العربي ـ الدار المتحدة للنشر الطبعة ا5ولى ـ بيروت ا5تجاھات السي/ مجيد حذوري  -٢٣ 

 .  ١٤٥ص 
دار النوار ـ / ـ مترجم١٩٥٨ـ ١٩٤٥الصراع على سوريا ـ دراسة للسياسة العربية بعد الحرب / سيل باتريك  -٢٤

 .١١٢ـ  ص١٩٦٨الطبعة ا5ولى / بيروت 
 . ١١٤ـ ١١٣نفس المصدر ت ص  -٢٥ 

 .  ٧٢ص  ١٩٩٧/ الحرب الخفية في الشرق ا5وسط ـ مصدر سابق ـ دمشق/ اشيلآندرور -٢٦
 .١٩٤٩/ آب / ١٨في  ٢٢٩٦٤/ العدد/ ا5ھرام  -٢٧

  28-Film 31 Te.No.492.From :Dors 2.to the sec ofs .17 August 1949. P.150 .  
 .  ٩٦ـ  ٩٥ص  ١٩٨٢بيروت  ٦ط  ٨ج / تاريخ الوزارات العراقية / عبد الرزاق الحسني -٢٩

  30-F.o,371- 75554,E, 12799, Iraq,and Syria .13 October,1949, p.p 112-113 
31- F.o,371- 75554,E,10696.From.Damascus September.1949.p.p 129 -130 .    

يوان كتاب وزارة الخارجية العراقية إلى رئاسة الد ٢٦٥٢/٣١١/التسلسل . ملفات البPط الملكي .و.ك.د -٣٢ 
 .  ١١٤الوثيقة رقم /  ١٩٤٩أيلول/٢٥الملكي في 

  33-F.o,371- 75552,E,11678,From;F.o, to Awsinghtion,2.8 september,1949.p.77.  
34- F.o,371- 75554,Syrian –Iraq.Federarion and the Anglo,Iraq Treaty,8 
October.1949.p.84 .  

وقيام الوحدة عام  ١٩٤٦ة في سوريا بين تحقيق ا5ستقPل الوطني التحو�ت السياسي/ ت مصطفى براوني -٣٥
  . ٩٠ص  ١٩٩٤/ دمشق /  ١٩٥٨

 .  ١٩٥٠/ كانون ا5ول /١٩/ ٢١٠٢العدد /بغداد/صحيفة/ الحوادث  -٣٦ 
 
  
  

  : قائمة المصادر والمراجع
  الوثائق الغير منشورة : أو�ً 

تاب المفوضية الملكية العراقية في ك ٣١١/ ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسليل / و .ك.د .١
 ) .  ١٤(الوثيقة رقم  ١٤/٩/١٩٤٩دمشق الى وزارة الخارجية العراقية في 

كتاب المفوضية الملكية العراقية في  ٣١١/ ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسليل / و .ك.د .٢
  ) .   ١٦(الوثيقة رقم  ١٤/٩/١٩٤٩دمشق الى وزارة الخارجية العراقية في 



  ا�نسانية للعلوم ا�نبار جامعة مجلة
 ٢٠١٢ – حزيران – العددالثاني

 وا�جتماعية ا�قتصادية ا0وضاع على وتأثيره ١٩٤٩ الحناوي سامي انق�ب
 ٢٨٧الكبيسي                                                     جبر نصيف باسل الدكتور

كتاب المفوضية الملكية العراقية في  ٣١١/ ٢٦٥١ملفات البPط الملكي ، التسليل / و .ك.د .٣
  ) .  ٣٠(الوثيقة رقم  ١٤/٩/١٩٤٩دمشق الى وزارة الخارجية العراقية في 

كتاب المفوضية الملكية العراقية في  ٣١١/ ٢٦٥٢ملفات البPط الملكي ، التسليل / و .ك.د .٤
  ) .  ١١٤(الوثيقة رقم  ١٤/٩/١٩٤٩ة في دمشق الى وزارة الخارجية العراقي

     F .Oوثائق الخارجية البريطانية : ثانياً 
 1- F.o,371- 75554,E, 12799, Iraq,and Syria .13 October,1949.   

2- F.o,371- 75554,E,10696.From.Damascus September.1949.  
 3- F.o,371- 75552,E,11678,From;F.o, to Awsinghtion,2.8 september,1949.  

4- F.o,371- 75554,Syrian –Iraq.Federarion and the Anglo,Iraq Treaty,8 October.1949.  
 ُ   الوثائق ا5مريكية المصورة على أشرطة مايكروفيلم : ثالثا

1- Film 3'Tel.No:479,From:Dors3.Baghdad To the Sec ofs,14 August 1949 .  
    ،  2- Film Tel.No.466From:Harrison, Damascus,Te,the sec ofs.14'August,1949.     

3- Film 31 Te.No.492.From :Dors 2.to the sec ofs .17 August 1949.  
  

  : الكتب العربية والمترجمة: رابعاً 
 .١٩٨٦القاھرة /  ٣القاموس السياسي ، ط/ أحمد عطية هللا  -١ 
  .١٩٩٧/ ترجمة عبد الكريم محفوظ ، دمشق /  الحرب الخفية في الشرق ا5وسط/ آندروز آشيل -٢
،  ٢ترجمة محمد فPحة ، بيروت ، ط ١٩٥٨ـ  ١٩٤٥السياسة السورية والعسكريون / نوري . جوردن ھد -٣

١٩٦٩ .  
ـ دار المعرفةـ مترجمـ الطبعة ا5ولى ـ ١٩٤٥الصراع في سوريا لتدعيم الستقPق الوطني / يوداغوقا ـ بير -٤

  . ١٩٨٧/ دمشق
  .٢ـ ج١٩٧٢مذكرات خالد العظم ـ ثPث مجلدات ـ الدار المتحدة للنشر، بيروت / الد العظمخ -٥
  . ١٩٧٢ا5تجاھات السياسية في العالم العربي ـ الدار المتحدة للنشر الطبعة ا5ولى ـ بيروت / مجيد حذوري  -٦
  . ١٩٨٢بيروت  ٦ط  ٨ج / تاريخ الوزارات العراقية / عبد الرزاق الحسني  -٧
 ). ١٩٩٤(ط . تونس . محمد بو زينة، مشاريع القرن العشرين  -٨
  .  ١٩٩٦، دمشق،  ٢ط. يوماً ھزت سوريا ١٣٧أيام حسني الزعيم، / نذير فنصه  -٩
  .  ١٩٥٤/ ، لبنان  ١٩٥٤ـ  ١٩١٨تاريخ سوريا من ا�نقPب إلى ا�نقPب / غالب العياشي  -١٠
  . ١٩٩٤/ البداية والنھاية ، دمشق / قPب الثالث في سوريا ديب الشنيكلي ، صاحب الن/ ھاني الخير  -١١
  . ت.د/ صحافة وسياسة سورية من القرن العشرين/ نصوح بابيل  -١٢
  . ١٩٨٥/ شركة بابل للنشر الطبعة ا5ولى ـ دمشق / التحدي والمواجھة ١٩٥٨ـ١٩١٨وليد المعلم ، سوريا من  -١٣
ـ  دار النوار/ ـ مترجم١٩٥٨ـ ١٩٤٥سة للسياسة العربية بعد الحرب الصراع على سوريا ـ درا/ سيل باتريك  -١٤

  . ١٩٦٨الطبعة ا5ولى / بيروت 
  

  الصحف والمجPت : خامساً 
  . ١٩٤٩ / حزيران ١٣،  ٢٢٩٠٨صحيفة مصرية ، العدد / ا5ھرام  .١
  .١٩٤٩ / آب ١٣،  ٢٢٩٧٦صحيفة مصرية ، العدد / ا5ھرام  .٢
  .   ١٩٤٩/تموز ٢٢٩٦٥/ العدد/ القاھرة/ صحيفة / ا5ھرام  .٣
  .١٩٤٩ / آب ٢٢٩٦٤صحيفة مصرية ، العدد / ا5ھرام  .٤
  . ١٩٥٠/ كانون ا5ول /١٩/ ٢١٠٢العدد /بغداد/صحيفة/ الحوادث  .٥
  . ١٩٩٧/ تموز/ ١٦في  ٦٢العدد / عمان / صحيفة / العرب اليوم  .٦

 


