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 1973 - 1967قات المصرية العربية العال 

 

م وهـو العـام الـذى شـهد انـدالع الحـرب بـين 1967وتتناول هذه الدراسة عالقات مصر العربيـة فـى الفتـرة مـن عـام    
العرب وٕاسرائيل وكانت مصر إحدى دول المواجهة فـى تلـك الحـرب والتـى اعتبـرت نقطـة فاصـلة فـى تـاريخ العالقـات 

 ى الشرق األوسط عمومًا. المصرية العربية خاصة وف

م كانـــت العالقـــات المصـــرية العربيـــة تكـــاد تكـــون صـــراعات سياســـية محمومـــة 1958فقبـــل حـــرب يونيـــو أى منـــذ    
 تحولت بعد الهزيمة إلى تكاتف وتعاون عربى وثيق ضد إسرائيل. 

ا والــدعم العربــى م وهــو العــام الــذى شــهد إعــداد الســادات للحــرب مــع ســوري1973وتمتــد فتــرة الدراســة حتــى عــام    
الواســع النطــاق حيــث كــان مــن أهــم مظــاهره اســتخدام ســالح البتــرول ألول مــرة اقتصــاديًا يســير جنبــًا إلــى جنــب مــع 

 السالح العسكرى فى المعركة مما كان له أكبر األثر فى تحقيق النصر. 

ريخ العالقــات العربيــة بأنهــا وتميــزت هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات القائمــة علــى العالقــات الثنائيــة فــى تــا  
دراسة شاملة اعتمدت على رصـد وتتبـع عالقـات مصـر العربيـة سياسـيًا وقـد أتـاح ذلـك التنـوع فـى العالقـات المصـرية 
العربيــة قــراءة واستكشــاف خبايــا األحــداث وتفســير أســباب الصــراعات واألحــداث السياســية وأثرهــا علــى مصــر داخليــًا 

 وخارجيًا.
 
 



 تمهيد، وسبعة فصول .وينقسم البحث الي 

وفيــه تحــدثت عــن "1958ã-1967ãالعالقــات المصــرية العربيــة مهيــدى بعنوان:"وقــد جــاء الفصــل الت  

عالقــات مصــر بــدول المشــرق والمغــرب العربــى بدايــة مــن الوحــدة المصــرية الســورية ثــم االنفصــال وقيــام ثــورة الــيمن 
ل وترتـب علـى ذلـك مـن سـوء العالقـات مـع السـعودية ثـم ودعم عبد الناصر لهـا تجديـدًا لزعامتـه بعـد أحـداث االنفصـا

م كمـا تعرضـت إلـى 1963م وانقـالب عبـد السـالم عـارف 1958يوليـو  14تطرقت بعد ذلك إلى قيام ثورة العراق فى 
م وأخيـــرًا ã1965¡ 1964الظـــروف التـــى أدت إلـــى تـــوتر العالقـــات بـــين مصـــر واألردن ثـــم مـــؤتمرات القمـــة عـــامى 

 المغرب).  –الجزائر  –غرب (ليبيا عالقات مصر بدول الم

ويتنــاول "واثرهــا علــي العالقــات المصــرية العربيــة 1967 حــرب يونيــه" :الفصــل األول فبعنــوان أمــا   

 التحرك العربى عقب الهزيمة ومؤتمر الخرطوم وما تبعه من دعم عربى لدول المواجهة. 

العربيـة  -ة النزاعـات المصـري جهـود عبـد الناصـر فـي احتـواء" :فتحـت عنـوانالفصـل الثـانى اما   
 æ دور مصــر فــى احتــواء النزاعــات العربيــة ولجهــود مصــر فــى رأب صــدع النزاعــات ويتنــاول  "العربيــة  –العربيــة

العربية العربية والمصرية العربية من ناحية أخرى مـن أجـل بنـاء الجبهـة الشـرقية كمـا يشـمل أيضـًا النـزاع بـين األردن 
لســطين مــن ناحيــة أخــرى ودور مصــر وأخيــرًا إنهــاء النــزاع المصــرى الســعودى بشــأن وفلســطين مــن ناحيــة ولبنــان وف

 اليمن. 

السودان ويشتمل على العالقات بين  -ليبيا، ب -: Ã"عالقة مصر بدول الجوار:"بعنوان أما الفصل الثالث  

رى فــى العالقــات بعــد الثــورة تلــك الــدول قبــل قيــام ثــورتى ليبيــا والســودان ثــم العالقــات بعــد قيــام الثــورتين والتحــول الجــذ
 ã. 1969وزيادة التعاون بين الدول الثالث والذى انتهى بتوقيع ميثاق طرابلس عام 

التحركــات المصــرية بعــد حــرب يونيــه حتــي وفــاة عبــد الفصــل الرابــع فقــد جــاء تحــت عنــوان: "أمــا   
لعربـى مـن أجـل تحقيـق الـدعم ويتناول سعى عبد الناصـر إلـى تحسـين عالقاتـه بالعـالم ا " 1970الناصر سبتمبر 

العربى له وزيادة تعاونه مع االتحـاد السـوفيتى فـى إمـداده باألسـلحة مـن أجـل بنـاء الجـيش ومـا واجهـه فـى سـبيل ذلـك 
مــن صــعوبات ثــم مبــادرة روجــرز وقبــول مصــر واألردن لهــا ومــا أثــاره ذلــك القبــول مــن رد فعــل عربــى رافــض للمبــادرة 

 وانتهت بوفاة عبد الناصر. 

المتغيرات في العالقات المصـرية العربيـة فـي عهـد السـادات مـن ا الفصل الخامس: فقد تناول "أم  
وفيــه اســتعراض شــكل وطبيعــة العالقــات المصــرية العربيــة فــى عهــد الــرئيس أنــور الســادات منــذ "1972 – 1970

دخل فــى شــئون أى م وانتهاجــه سياســة جديــدة مــع العــالم العربــى تعتمــد علــى الصــداقة وعــدم التــ1972م وحتــى 1970
 دولة من أجل حشد العالم العربى كله للمعركة. 

 



العربيـة مـن  -دور مصر في احتواء النزاعات العربية"فقد جاء تحت عنوان  الفصل السادساما    
ويتعـــرض لـــدور مصـــر فـــى احتـــواء النزاعـــات بـــين فلســـطين وكـــل مـــن األردن ولبنـــان "1973 – 1970ســـبتمبر 

ســادات مــن أجــل احتــواء تلــك النزاعــات ومحاولــة إشــراك العــرب معــه فــى وضــع حــد لتلــك والصــعوبات التــى واجههــا ال
 ã. 1973الخالفات وحصرها قبل دخول حرب 

وانعكاســتها علــي العالقــات المصــرية  1973حــرب "فتحــت عنــوان أمــا الفصــل الســابع واألخيــر   
بــذ أى خالفــات تنشــأ بــين أى مــن البلــدان ويتنــاول الجهــود التــى بــذلها الســادات لتحقيــق التكــاتف العربــى ون "العربيــة

العربيــة ومـــا أتــاح لـــه ذلـــك مــن الحصـــول علـــى دعــم مـــادى وعســـكرى مــن العـــرب لمواجهـــة إســرائيل وٕاعـــداده للحـــرب 
م ومـا تبـع ذلـك 1973باالشتراك مع سوريا ثم بدء الحـرب واسـتمرار الـدعم العربـى مـن خـالل مـؤتمر الجزائـر نـوفمبر 

فــى ديســمبر  101لواليــات المتحــدة بــدء بوقــف إطــالق النــار مــرورًا بمفاوضــات الكيلــو مــن مفاوضــات الســالم برعايــة ا
1973 .ã 
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 المقدمة
م إلــى 1967الفتــرة الممتــدة مــن عــام  تتنــاول هــذه الدراســة العالقــات المصــرية العربيــة فــي 

ريخيـة وقـد راعيـت فيهـا تقسـيم فصـول البحـث تقسـيمًا فترة مليئة باألحداث التاوهي ã 1973أكتوبر 
موضوعيًا ال زمنيًا رغم ما فى هذا التقسيم من صعوبة واضحة لتشعب العالقات المصرية العربيـة 

السياسـية وربمـا أن تلـك الفتـرة مـن البحـث  مـن الناحيـة حيث شـمل شـقين المشـرق والمغـرب العربـى
اســـية بـــين مصـــر والبلـــدان العربيـــة مـــن جهـــة والـــبالد مليئـــة باألحـــداث التاريخيـــة والصـــراعات السي

العربيـــة ببعضـــها الـــبعض مـــن ناحيـــة أخـــرى ممـــا كـــان لـــه أكبـــر األثـــر فـــى تـــأثر مصـــر بعالقاتهـــا 
السياسية مع البلدان العربية صعودًا وهبوطًا إال أنه يمكن القول أن التكاتف العربى مع مصر بلـغ 

م لمواجهـــة العـــدو المشـــترك إســـرائيل Ñ1973 م وفـــى حـــرب أكتـــوب1967ذروتـــه بعـــد هزيمـــة يونيـــو 
 ورغبًة فى تحرير كافة األراضى العربية المحتلة. 

وقد وقع اختيارنا علي هذا الموضوع وبالرغم النـه لـم يتنـاول احـد مـن البـاحثين دراسـة فـي  
وانما جاء ذلـك فـي ثنايـا عـالج قضـايا عربيـة علي حد علمنا عالقات مصر العربية في تلك الفترة 

لفـــة او فـــي معـــرض الحـــديث عـــن تـــاريخ مصـــر المعاصـــر وحتـــي الدراســـات التـــي اجريـــت فـــي مخت
اقطــار عربيــة غيــر مصــر وثمــة رســالة عــن  ري نظــرت الــي هــذا الموضــوع مــن زاويــةجامعــات اخــ

عالقات العراق العربية واخري عن عالقات االردن العربية فكان االولي تخصيص دراسة لعالقـات 
ت خــالل دراســة تلــك الفتــرة ومــا زالــت هــي المحــور الــذي تــدور حولــه مصــر العربيــة حيــث انهــا كانــ

 اسس العالقات بين الدول العربية.

فهــذا الجانــب المهــم مــن عالقــات مصــر العربيــة الزال فــى حاجــة إلــى بحــث ودراســة فــى  
ضوء ما كشف عنـه مـن وثـائق جديـدة ألقـت الضـوء علـى الكثيـر مـن الجوانـب الخفيـة لهـذه الحقبـة 

 عـنلمهمة فى تاريخ الشـرق األوسـط، إضـافة إلـى عـدم وجـود دراسـات وأبحـاث متكاملـة التاريخية ا
العالقات المصرية العربية فى تلك الفترة ولعـل هـذا مـا دفعنـى إلـى البحـث فـى هـذه الفتـرة ومحاولـة 
توضـــيح شـــكل العالقـــات المصـــرية العربيـــة وكشـــف أثـــر سياســـة مصـــر الخارجيـــة علـــى عالقاتهـــا 

جــع ســبب اختيــارى لمصــر تحديــدًا فــى عالقاتهــا مــع الــدول العربيــة األخــرى أنهــا العربيــة برمتهــا وير 
فى ذلك الوقـت. كانـت ومـا تـزال محـط اهتمـام العـالم العربـى وحاملـة للـواء العروبـة كمـا ألقـى علـى 
عاتقهـــا الـــدفاع عـــن القضـــايا العربيـــة وخاصـــة قضـــية فلســـطين فـــى مواجهـــة العـــالم الخـــارجى هـــذا 

ا المعروفة فى تحريـر معظـم الـوطن العربـى واالسـتعمار متحملـة فـى سـبيل باإلضافة إلى مساهمته



 - È- 

ذلك تضحيات اقتصادية وعسكرية وبشرية أثـرت بـال شـك علـى أوضـاعها الداخليـة وعلـى خططهـا 
 التنموية فى سبيل استقالل العالم العربى. 

  æ عــرب م وهــو العــام الــذى شــهد انــدالع الحــرب بــين ال1967عــام قــد جعلنــا نقطــة البدايــة
فــى تــاريخ العالقــات  التــي تمثــل مرحلــة مهمــة فــي تــاريخ الصــراع العربــي االســرائيلي ووٕاســرائيل و 

باعتبــار مصــر قــوة رأيســية فــي دول المواجهــة مــع خاصــة وفــى الشــرق األوســط  المصــرية العربيــة
 .  اسرائيل

ريا م وهو العام الذى شهد إعداد السادات للحرب مع سـو 1973عام اما نقطة النهاية فهي  
مـن أهـم مظـاهره اسـتخدام سـالح  وقد تجلت مظاهر الوحدة العربيـة فـي الـدعم العربـي والـذي كـان 

جنبًا إلى جنب مع السالح العسكرى فى المعركـة ممـا كـان  والذي سار البترول ألول مرة اقتصادياً 
 له أكبر األثر فى تحقيق النصر. 

علــى العالقــات الثنائيــة فــى تــاريخ وتميــزت هــذه الدراســة عــن غيرهــا مــن الدراســات القائمــة  
العالقات العربية بأنها دراسة شاملة اعتمدت على رصد وتتبع عالقـات مصـر العربيـة سياسـيًا وقـد 
أتــاح ذلــك التنــوع فــى العالقــات المصــرية العربيــة قــراءة واستكشــاف خبايــا األحــداث وتفســير أســباب 

 ارجيًا. الصراعات واألحداث السياسية وأثرها على مصر داخليًا وخ

وقــد حاولــت فــى ســياق هــذه الدراســة تتبــع عالقــات مصــر بالعــالم العربــى وأهدافــه الداخليــة  
والخارجية وأبعادهما فى المنطقـة وأثـر عالقتهـا بالـدول العربيـة وقـد قمـت بتقسـيم البحـث تبعـًا لـذلك 

 عليها. ثبت بأهم المصادر والمراجع التى اعتمدت æ إلى: مقدمة، وتمهيد، وسبعة فصول وخاتمة 

م وفيـــه 1958ã-1967وقـــد جـــاء الفصـــل التمهيـــدى بعنـــوان: العالقـــات المصـــرية العربيـــة  
تحدثت عن عالقات مصر بدول المشرق والمغـرب العربـى بدايـة مـن الوحـدة المصـرية السـورية ثـم 

ترتـب دًا لزعامته بعد أحداث االنفصال وما االنفصال وقيام ثورة اليمن ودعم عبد الناصر لها تجدي
السعودية ثم تطرقت بعد ذلك إلـى قيـام ثـورة العـراق  المصرية من سوء العالقاتالثورة اليمنية ى عل

م كمـا تعرضـت إلـى الظـروف التـى أدت 1963م وانقالب عبد السالم عـارف 1958يوليو  14فى 
م وأخيـرًا عالقـات ã1965¡ 1964القمـة عـامى  القات بين مصـر واألردن ثـم مـؤتمريإلى توتر الع

 المغرب).  –الجزائر  –ل المغرب (ليبيا مصر بدو 
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واثرهـــا علـــي  1967حـــرب يونيـــه  أمـــا الفصـــل األول فيـــدور حـــول " 
مارًا بالتحرك العربى عقـب الهزيمـة ومـؤتمر الخرطـوم ومـا تبعـه  العالقات المصرية العربية

 من دعم عربى لدول المواجهة. 

ــانى   ــواء النزاعــوتعــرض الفصــل الث ــد الناصــر فــي احت ات لجهــود عب
من ناحية أخرى من أجـل بنـاء الجبهـة الشـرقية  العربية –العربية والعربية  -المصرية 

ÑæÏ الـكما يشمل أيضًا النزاع بين األردن وفلسطين مـن ناحيـة ولبنـان وفلسـطين مـن ناحيـة أخـرى و 
 وأخيرًا إنهاء النزاع المصرى السعودى بشأن اليمن.  íمصر ال

 -ليبيـا، ب -": Ãمصر بدول الجوار عالقةأما الفصل الثالث فقد تحدثت  

العالقــات بــين تلــك الــدول قبــل قيــام ثــورتى ليبيــا والســودان ثــم العالقــات بعــد قيــام  الســودان ويشــمل
الثورتين والتحول الجذرى فـى العالقـات بعـد الثـورة وزيـادة التعـاون بـين الـدول الـثالث والـذى انتهـى 

 ã. 1969بتوقيع ميثاق طرابلس عام 

التحركــات المصــرية بعــد  رابــع فقــد جــاء تحــت عنــوان "أمــا الفصــل ال 
ويتنـاول سـعى عبـد الناصـر  1970ãحرب يونيه حتي وفـاة عبـد الناصـر سـبتمبر 

إلــى تحســين عالقاتــه بالعــالم العربــى مــن أجــل تحقيــق الــدعم العربــى لــه وزيــادة تعاونــه مــع االتحــاد 
ى سـبيل ذلـك مـن صـعوبات ثـم السوفيتى فـى إمـداده باألسـلحة مـن أجـل بنـاء الجـيش ومـا واجهـه فـ

ل من رد فعل عربى رافض للمبادرة ثـم مبادرة روجرز وقبول مصر واألردن لها وما أثاره ذلك القبو 
 وفاة عبد الناصر. 

المتغيــرات فـي العالقــات المصــرية  أمـا الفصــل الخـامس فقــد تنـاول " 
وفيــه اســتعراض شــكل وطبيعــة  1972ã – 1970العربيــة فــي عهــد الســادات مــن 

م وانتهاجــه 1972م وحتــى 1970القــات المصــرية العربيــة فــى عهــد الــرئيس أنــور الســادات منــذ الع
سياســة جديــدة مــع العــالم العربــى تعتمــد علــى الصــداقة وعــدم التــدخل فــى شــئون أى دولــة مــن أجــل 

 حشد العالم العربى كله للمعركة. 

دور مصــر فــي احتــواء النزاعــات وفــى الفصــل الســادس تــم عــرض  
ويتعـرض لـدور مصـر فـى احتـواء  1973ã – 1970عربية مـن سـبتمبر ال -العربية

النزاعات بين فلسطين وكل من األردن ولبنان والصعوبات التى واجههـا السـادات مـن أجـل احتـواء 
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تلك النزاعات ومحاولة إشراك العرب معه فى وضع حد لتلك الخالفات وحصرها قبل دخول حرب 
1973 .ã 

وانعكاسـتها علـي  1973حـرب عن كان فأما الفصل السابع واألخير  
ويتنــاول الجهــود التــى بــذلها الســادات لتحقيــق التكــاتف العربــى  العالقــات المصــرية العربيــة

أتاح له ذلك من الحصـول علـى دعـم مـادى  شأ بين أى من البلدان العربية وقدونبذ أى خالفات تن
ســـوريا ثـــم بـــدء الحـــرب وعســـكرى مـــن العـــرب لمواجهـــة إســـرائيل وٕاعـــداده للحـــرب باالشـــتراك مـــع 

م ومــا تبــع ذلــك مــن مفاوضــات 1973واســتمرار الــدعم العربــى مــن خــالل مــؤتمر الجزائــر نــوفمبر 
فى ديسـمبر  101السالم برعاية الواليات المتحدة بدء بوقف إطالق النار مرورًا بمفاوضات الكيلو 

1973 .ã 

جلســات جامعــة  محاضــركوقــد اعتمــدنا فــى تلــك الدراســة علــى كــم مــن المصــادر العربيــة  
الدول العربية ومضـابط مجلـس األمـة والشـعب أمـا بالنسـبة لمصـادر البحـث األجنبيـة فقـد اعتمـدت 
بشكل كبير عليها ويأتى فى مقدمتها وثـائق الخارجيـة األمريكيـة والتـى تحتـوى علـى قـدر كبيـر مـن 

ل أهمية من سـابقتها المعلومات من العالقات العربية هذا إلى جانب الوثائق البريطانية والتى ال تق
األمريكية والتـى احتـوت بشـكل كبيـر علـى دقـائق وتفاصـيل العالقـات المصـرية العربيـة فضـًال عـن 
بذور الصراعات واألحداث العربية وتطوراتها هذا باإلضافة إلى الوثائق المتعلقة بالرئيس السـادات 

ن موقع الـرئيس السـادات وهى تحت عنوان أوراق الرئيس السادات والتى أمكننى الحصول عليها م
وهو الذى يحتوى على كـل مـا يتعلـق بـالرئيس السـادات سـواء  www.sadat.comعلى اإلنترنت 

ما كتب عنه من مؤلفات عربية وأجنبية فضًال عـن المقـاالت فـى الصـحف كمـا اعتمـدت مذكراته و 
و مـذكرات ÊÇ أيضًا على عدد من المذكرات الشخصية مثل مذكرات أنور السادات البحث عن الـذ

ä بعض القيادات القريبـة مـاو كتابات مذكرات محمود رياض  æهنرى كيسنجر فى البيت األبيض 
 سنين هيكل وفتحى الديب.ثل ومحمد حالرؤساء م

وفيمــا يخــتص بالــدوريات فقــد اعتمــدت الدراســة علــى قــدر ال بــأس بــه منهمــا والتــى تعتبــر  
مـن  مصدرًا ال غنى عنه ألى باحـث فـى التـاريخ الحـديث والمعاصـر لمـا تعكسـه مقاالتهـا وأخبارهـا

، واإلصـــالح، األهـــرام، واألخبـــار، والجمهوريـــة جريـــدةكالعـــام  أحـــداث هامـــة ومـــن اتجاهـــات الـــرأي
والسياسة الدوليـة واألهـرام االقتصـادى وشـئون عربيـة وآخـر سـاعة وروز اليوسـف وصـوت العروبـة 

 والمصور واألهداف. 
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هـــذا البحـــث بـــاآلراء المتعـــددة يـــة واألجنبيـــة نصـــيب وآفـــر فـــى إثـــراء كمـــا أن للمراجـــع العرب 
 ق أو المذكرات. بها الوثائ فى إكمال جوانب النقص التى لم تفوالمتنوعة والمساهمة 

وقد كان هناك عدد من المصاعب التى واجهتنى فى هذا البحث والمتمثلة فى عـدم تـوافر  
وثـــائق الخارجيـــة المصـــرية خاصـــة فـــى الفتـــرة المعنـــى بهـــا البحـــث كمـــا لـــم تســـمح لـــى دار الوثـــائق 

م كمــــا أن محاضـــــر 1958ل التمهيــــدى منـــــذ بالحصــــول علـــــى الوثــــائق الخاصـــــة بالفصــــالقوميــــة 
ــدول العربيــة بــاإلطالع عليهــا الجلســا ــم تســمح لــى جامعــة ال ت الخاصــة بمــؤتمرات القمــة العربيــة ل

لسريتها ولكن استعضت عنها بالمذكرات الشخصية وبعـض كتابـات القيـادات المقربـة مـن الرؤسـاء 
 والتى توفر لى فيها بعض نصوص جلسات المؤتمر والتى أسهمت فى إكمال هذا النقص. 

أســـاتذتى األفاضـــل د/ عايـــدة الســـيد ســـليمة أســـتاذ التـــاريخ  شـــكروفـــي النهايـــة اخـــص بال 
ـــاريخ الحـــديث  ـــات جامعـــة عـــين شـــمس ود/ ســـلوى العطـــار أســـتاذ الت ـــة البن الحـــديث المســـاعد بكلي
المســاعد بكليــة البنــات جامعــة عــين شــمس لتحملهمــا معــى عــبء إتمــام هــذا البحــث ومــا تكبــدا فــى 

ــم يــبخال علــى فيــه مــن  كمــا ســمح لــي ان انهــل مــن علمهمــا وقتهمــا ســبيل ذلــك مــن جهــد وتعــب ل
واتتلمـذ علــي ايــديهما باالضـافة الــي مالحظــاتهم السـديدة التــي كــان لهـا اكبــر االثــر فـي اخــراج هــذا 

للدكتور يونـان لبيـب رزق الـذى سـاعدنى فـى إننى أتوجه بالشكر كما البحث بهذه الصورة المشرفة 
دم لى يـد العـون إلتمـام هـذا البحـث خاصـة كل من قاختيرا هذا الموضوع كما أننى أخص بالشكر 

لصـديقتي  أتوجـه بالشـكرتـدعيمى بكـل شـئ إلتمـام هـذا البحـث كمـا والدتى التى لـم تـألوا جهـدًا فـى 
العزيزة سارة محمود عبد الحليم المـدرس المسـاعد بقسـم التـاريخ بالكليـة لمـا قدمتـه لـي مـن مسـاعدة 

 وجهد كبير .

 وما توفيقي اال باهللا .                                                                       
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: نظــم ثوريــة هــى مصــر والجزائــر والعــراق م إلــى قســمين1958انقســم العــالم العربــى عــام 

وسوريا واليمن، ونظم ملكية تشمل األردن والسـعودية ومـا يـدور فـى نطاقهـا، وتأججـت العـداوة بـين 

الطرفين؛ فقد كان كل منهمـا يسـعى إلـى القضـاء علـى اآلخـر؛ بتشـجيع حركـات التمـرد واالنفصـال 

 الثورية من النزاعات فيما بينهم. فى أى بلد عربى من جانب الطرفين. كما لم تسلم النظم 

 م1958الوحدة المصرية السورية عام 

دخلــت ســوريا ضــمن المشــاريع الوحدويــة التــى شــهدها المشــرق العربــى منــذ بــدايات القــرن 

ـــة 1916العشـــرين، ففـــى مراســـالت الحســـين مكمـــاهون عـــام  م وضـــعت ســـوريا ضـــمن حـــدود الدول

 ليكون ملكًا عليها. العربية الموحدة، التى اقترحها الشريف حسين 

ضمن مشـروع سـوريا  1942كذلك دخلت خالل الحرب العالمية الثانية وبالتحديد في عام 

الطبيعية أو سوريا الكبرى، الذى تقدم به األمير عبد اهللا أمير إمارة شرق األردن لبريطانيا، وكذلك 

يتشــارد كيــرى إلــى ر  -المعــروف بــالهالل الخصــيب  -ضــمن المشــروع الــذى قدمــه نــورى الســعيد 

 وزير بريطانيا لشئون الشرق األوسط، إال أن تلك المشاريع لم تلق نجاحًا يذكر. 

وجدير بالذكر أن مصر لم تتطلـع قـط طـوال تلـك الفتـرة إلـى فكـرة الوحـدة مـع سـوريا، وفـى 

الوقــت نفســـه كانــت تـــرفض تمامـــًا فكــرة اتحـــاد ســوريا مـــع العـــراق أو شــرق األردن؛ وذلـــك ألســـباب 

عـــل أهمهـــا اخـــتالف أنظمـــة الحكـــم فـــى كـــل مـــن ســـوريا العـــراق وشـــرق األردن، كمـــا أن متعـــددة، ل

الســـوريين أنفســـهم غيـــر مســـتعدين للتخلـــى عـــن النظـــام الجمهـــورى واالنضـــواء تحـــت نظـــام الحكـــم 

 الملكى. 

م حول رفض األحالف الغربية، مثـل 1955كان االتفاق المصرى السورى فى مارس عام 

لقيـــادة عســـكرية مشـــتركة، مهـــدت للتقـــارب واالتحـــاد بينهمـــا؛ نظـــرًا  خطـــوًة تمهيديـــة -حلـــف بغـــداد 

 التفاق الدولتين على السياسة الخارجية، وتشابههما فى األوضاع االجتماعية والسياسية. 

م يـــزداد وضـــوحًا عبـــر 1957وبينمـــا كـــان المـــد الـــوطنى الوحـــدوى فـــى ســـوريا خـــالل عـــام 
رية المشتركة فى وزارة صبرى العسلى رئـيس صفوف الشعب والجماهير كانت جميع األحزاب السو 

الــوزراء الســورى آنــذاك توافــق مبــدئيًا علــى االتحــاد مــع مصــر، وتعــدها خطــوة مهمــة للــتخلص مــن 
الفئات السياسية واالنقسامات داخل الجيش، وتعصب اليمين ممثًال في اإلخوان المسـلمين واليسـار 

الكبـرى وعلـى رأسـها الواليـات المتحـدة، فضـًال  ممثًال في الشيوعيين، باإلضافة إلى تنافسات الـدول
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كــل ذلــك خلــق جــوًا مــن عــدم  -، وخاصــة مــن جهــة العــراق )1(عــن النزاعــات العربيــة حــول ســوريا
ســتقرار داخــل ســوريا، فقــد تعرضــت خــالل الســنوات الــثالث التــى ســبقت الوحــدة إلــى سلســلة مــن اال

المؤامرات؛ وذلك بحشد الجيوش على حدودها الشمالية، والتهديد باجتياح مسـلح تقـوم بـه واحـدة أو 
أكثــــر مــــن جيرانهــــا، وخاصــــة العــــراق، بتشــــجيع قــــوى خارجيــــة ودعمهــــا، وفــــى مقدمــــة تلــــك القــــوى 

 .  )2(أمريكا

م تــردد بصــوت واحــد وبصــورة حماســية 1958وكانــت الجمــاهير الســورية مــع مطلــع عــام 
هتافهــا التــاريخى، الــذي فجرتــه شخصــية عبــد الناصــر، وخاصــة عنــدما فشــل العــدوان الثالثــى علــى 

فشــًال ذريعــًا، وكــان هــذا الهتــاف هــو "عبــد الناصــر يــا جبــار يــا محطــم االســتعمار". وبــدأت مصــر 
أصــوات هــذا الهـــدير الشــعبى الجمـــاهيرى تصــل إلـــى كــل مكـــان داخــل ســـوريا، إلــى دور األحـــزاب 
والجــيش والسياســيين، حيــث اعتقــد الشــعب الســورى أن خالصــه مــن القــوى المتربصــة والصــراعات 

، وتحــت تــأثير الضــغط الشــعبى واألحــزاب السياســية اضــطر الجــيش )3(مصــرالداخليــة بالوحــدة مــع 
إلــى حســم الموقــف، خاصــة حينمــا رأى قياداتــه تنهــار؛ لــذلك بــادر أربعــة عشــر مــن كبــار الضــباط 

وطلــب المســاعدة مــن عبــد الناصــر، والتصــميم علــى طلــب الوحــدة  الســوريين باالتجــاه إلــى مصــر،
 بأى شكل. 

وفـد مـن كبـار الضـباط  1958م وصل إلى القاهرة في ينـاير 1958هكذا فى أواسط يناير 
برئاســة رئــيس أركــان الجــيش الســورى عفيــف البــرزى؛ إلقامــة االتحــاد، ومــا إن علــم الــوزراء بســفر 

وزير خارجيتها صالح البيطار إلى القاهرة؛ إلبـالغ تأييـدها الضباط حتى أرسلت الحكومة السورية 
 .  )4(لحركة الضباط

لعربــى، لــم يكــن عبــد الناصــر متحمســًا لوحــدة فوريــة مــع ســوريا؛ فقــد رغــب فــى التضــامن ا
الــذى بموجبــه يقــف العــرب وراءه ضــد القــوى العظمــى. وكــان يحتــاج بصــورة خاصــة إلــى الســيطرة 
علــى سياســة ســوريا الخارجيــة؛ بهــدف حشــد أعدائــه مــن الغــربيين والعــرب، وكــان بطبيعتــه ال يميــل 

                                                 
، الهيئة العامة 1مالكوم كير، عبد الناصر والحرب العربية الباردة، ترجمة د. عبد الرؤوف أحمد عروق، ط) 1(

Õ 1997للكتاب، القاهرة،   ¡ã186. 
Õ 1988، دار المستقبل العربى، 1نجالء أبو عز الدين، ناصر العرب، ترجمة فريد أبو عز الدين، ط) 2(  ¡ã

255. 
Õ 1962محمد حسنين هيكل، ما الذى جرى فى سوريا، الدار القومية للطباعة، القاهرة، ) 3(  ¡ã25. 
 . 257نجالء أبو عز الدين، المرجع السابق، ص ) 4(

 Desmand Stewart, Young Egypt, Allay wingate, London, 1958, p. 193. 


