
  The summary جامعة سانت آليمنتس
During its old, modern and cotemporary history, Syria formed the pivot at the Arab east, 
through which it changed from a field for others' conflict into a basic player. This 
change can be read in terms of history and geography on the one hand and in the shifts 
of thought , policy , doctrines and strategies before and during this era and in the 
development of both the international and regional systems on the other one , where 
Europe with its kings and rulers came to Syria through the diplomatic means for 
establishing cooperation in an attempt to politically, economically ,socially and 
culturally attach and connect it with their policies that sought imposing the political 
hegemony before imposing the military one especially that  they  - the Europeans – got 
realized that the Syrian mentality with all its ideas and projects is working against 
consolidating the European influence over most regions of the Arab homeland at a time 
they knew quite well that every Syrian represented a spontaneously nationalistic 
messenger. It was very difficult for the European to control and subjugate the Syrian 
administration in a way at least to get its friendliness at the cost of the Arab homeland 
people or even to make it abandon warning its sisterly Arab countries against the 
European threat which was looming around the region. 

 
   The wisdom of the Syrian command protected Syria form being ensnared in the 
international agreements and treaties at a time it couldn't escape the attempts of some 
internal powers to bring it to a military coup .Consequently, Syria's political command 
faced the problems of political changeovers , some of which damaged its reputation on 
the internal domain in reaction with a backward mentality that thought it was able to 
push Syria into  the furnace of the western links or allies which would serve the 
European interests . 

 
Syrian politicians became confused regarding the union experience with Egypt in 1958 
which lasted only for three years .Opinions were different regarding the union. 
Consequently, the anti-union views increased and Ba'ath Party was mostly blamed and 
criticized because it accepted to be dissolved and to abandon the political battling at the 
recommendation of its leaders .However, the Ba'ath Party with its unitary principles was 
forced to do that. Otherwise it would have lost its credibility with its popular base from 
the very beginning. 

 
The Syrian prudent command estimated the powers that had led to the fiasco of the 
unitary experience .So; it resorted to trigger off its revolution in 1963.Criticism became 
highly-intensified, voices became openly contradicted and the randomly-formed blocs 
came to existence. Tow currents resulted from the above-mentioned blocs .The 1st was a 
civilian one headed by Nur al-Deen al-Atasi,Sallah Jdid , Yousuf  Za'ain and others, 
whereas the military current was headed by Major General Hafez al-Assad , Mustafa 
Tlas and Naji Jamil .Each current adopted their methodology and motto. Once the 
civilian mentality had its goals beyond the scope of its abilities and popular power, it 
failed .Whereas the military mentality –which succeeded for the 1st time during history- 
dealt with the existing situation in a rational way. The masses were amazed regarding 
the methodology followed by President Hafez al-Assad who dealt with his situation in a 
faithful and true way with giving priority to Syria's abilities and its military and 
economic capabilities as well. 

 
President Hafez al-Assad ignored many radical theories which were difficult to achieve 
and would bring no favor to Syria. He adopted an administrative methodology for 
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making Syria an institution-based country .By this President Hafez al-Assad avoided the 
utopian theories since realizing the fact that most neighboring countries were not 
prepared for joining any war at a time there were some Arab countries that had no 
capabilities like Lebanon and others like the Gulf countries were outside this scope and 
some other countries adhered to their national positions and were involved with west 
Europe in allies through which they could ensure life for their people. Egypt-in its turn-
refused to deal with the Syrian politicians after the separation of its union with Syria in 
1961. 

 
Concerning this chaos and in the shadow of the absence of the political vision, Syria's 
political command preferred to avoid and end anything that might disturb the Arab 
neighboring countries especially things that could threaten the royal systems. President 
Hafez al-Assad put an end to the military coups because they destroyed life in Syria and 
disturbed it both socially and culturally. 
Between 1968 and 1971, Syria led one of the most complicated and difficult political 
periods, because the existing powers were radical in their theories before the 
Correctionist or Reforming Movement. 
After launching the Correctionist Movement, the masses neutrally were watching the 
political events headed by the military command. One year after launching the 
Correctiveness Movement, the masses realized the fact that this military 
Command was excellently national and patriotic and that the leader Hafez al-Assad 
hadn't ignored his people situation or their demands as well. As thus, the masses 
realized also the fact the their country was in faithful and loyal hands whose hopes were 
applicable .The masses, without being forced –accepted the era of president Hafez al-
Assad and his loyalty . They exchanged loyalty with loyalty and faithfulness with 
faithfulness- as well. Syria brought back its political position where it became a pivotal 
country not only among orient countries but also on the Arab and international levels. 
This qualified Syria for assuming an excellently political position in the international 
circles. 
 President Hafez al-Assad put an end to many questions posed during the union between 
Egypt and Syria .He ended also the misunderstanding which the Arab royal countries  
had at the time .By this, Syria became a friend to all Arab countries wishing all Arab 
homeland to adopt its perspectives.  Consequently Syrian businessmen came back to 
Syria and participated in rebuilding the industrial framework of the country. 

 
 President Hafez al-Assad and his military colleagues became involved in establishing a 
defensive balance against Israel whose aircrafts were violating the airspace of most 
neighboring countries including Syria .President al-Assad persuaded the Soviet Union 
with his views consequently gained advanced weapons from .He also convinced some 
Arab countries which were away from the confronting circle –with the inevitability and 
rightness of the Arab conflict which was imposed upon some Arab countries located 
nearby the Arab Palestine .In fact, he received support from all ,and that was 
represented in October war 1973 which destroyed the  so-called saying ''the Israeli 
unconquerable army .President Hafez al-Assad raised the matter of the Arab solidarity 
which was welcomed with its principles by the Arabs who offered Syria the necessary 
support for facing an Israeli enemy backed up by all Europe .However , if Israel 
previously had had the attacking tactic ,such tactic became no longer existing after the 
Correctionist Movement  1970. 
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The events we tackled provide lessons for all those who want to transcend the existing 
reality and they emphasize the fact that the leftist and the rightist ambitions should 
emerge from the ground on which we live. These events –in spite of the political 
disagreements, emphasize also that the Arab represent a nation with a genuine fabric 
and that its tradition and customs and history oblige all its Arab people to give up the  
wrong and not to depend on the external powers which look forward to achieve and 
realize their own interests before everything else. The existence of some mistaken 
words in the course of history is a real phenomenon which could be useful if read in a 
careful way so long as our history is an honorable one and its command is excellent 
both in manners and staff as well .  

 
The research was divided into an introduction, five chapters and a conclusion; it was 
also confirmed in references and sources as well as in enclosures. The importance of 
this research is implied in its being the 1st comprehensive one to tackle the Syrian policy 
concerning the period 1958-1973 and after. The comprehensiveness of this research is 
that it tackles the Syrian policy with all its dimensions, sides and contexts in accordance 
with their time, repercussions and changeovers as well.   

 
The 1st chapter deals with Syrian's political situation during the time of its union with 
Egypt   1958-1961. It tackles the events that contributed to establishing the union and 
the circumstances that occurred in both the Syrian and Egyptian arenas. It tackles also 
the views that were different regarding the union, such as the popular and formal 
reactions in both Syria and Egypt. It casts light upon some Arab situations like the 
Lebanese, Saudi, and the Hashemite as well as the reasons behind the failure of the 
union.   

 
The 2nd chapter deals with the most remarkably political events that were associated 
with the period of separation 1961-1963. Points of view in Syria were different 
especially as a result of the exaggeration and alleviation of this event. This chapter 
clearly explains the evolution of Syria's relations with Egypt especially the political 
ones and how pro-separation leaders dealt with some Arab countries that were against 
this separation. Later on , the chapter reviews the coup event, which occurred on March 
28th 1962, the political method adopted by Syria in a conference held in a SHTORA (in 
Lebanon) on august 22nd 1962, the pro- separation leaders' attitude regarding Yemeni 
revolution in 1962 which brought Yemen into a new stage of its history that was stained 
with the illiteracy of its Imams who plagued the Yemeni society with all means of 
illiteracy and backwardness. The chapter also deals with Syrians' events that led to 
march 8th revolution 1967.  

 
The 3rd chapter deals with Syria's policy in the period 1963-1966 which was adopted by 
March 8th revolution on all Arab and international domains. It clarifies the reactions 
regarding the Ba'ath Arab Socialist Party's theories and the increasingly growth of its 
popular partisans and of its circulation in the Arab countries especially countries with 
republican systems and regarding the fear of the Arab royal countries from these Ba'ath 
theories and the adoption of transferring the waters of Jordan River with its ensuing  
events presented in the summit conference and the attitude adopted by the revolution 
leaders in Algeria as well as the policy followed by Amen al-Hafez as a leader then the  
self-disintegration of the Ba'ath party on the aftermath of February 23rd movement 1966.  
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Chapter four represents the main one because the events resulted from February 23rd 
Movement confirmed the separation and the opinions became different, the radical 
mentality appeared as well. Accusations became more and more, with the break out of 
June war1967 and its repercussions all hidden papers were revealed. All these events in 
addition to the establishment of the Palestinian liberation organization, and the 
appearance of the Egyptian- Jordanian-Saudi closeness as well as  September events in 
Jordan ,all these  foreshadowed the end of terms consequently all things, became as was 
suitable to the Arab and international situation.  

 
Chapter five represents a political summary of the events that led to the Correctivness Movement 
led by President Hafez al-Assad who put an end to a great deal of the deliberate political disorder 
which appeared as a result of the leftist strict theories which could not cope up with a torn Arab 
situation threatened by a modern war arsenal at a time all the Arab had very simple defensive means 
which could not work but for hours. Within this weakness and under the shadow of the political 
changeovers that were created by October War and  the local and international conferences and  
recognizing the Arab as a power, where the real changing signs appeared on a scientific way  covered  
all  internal, external the Arab and the international situations. All these happened by the virtue of his 
wisdom President'' Hafez al-Assad''. The chapter was concluded with a careful reading regarding the 
Syrian policy. 
 
The research is finished with a conclusion and results that clarify the research 
perspectives regarding its events as well as the perspectives of he researcher as a reader 
of these events. It is concluded with some references, sources and enclosures. Great 
attention was paid to being accurate in choosing the ideas and references with 
confirmed adherence to reading and analyzing. Meanwhile, the research adheres to 
exact mentioning of the most remarkable events without sympathy and some times 
leaving it to the reader to understand. I preferred not to follow the historical narration in 
order to introduce a research which would cover a historical period where historians 
face lack of information. The reader may read or realize that the period before the 
Movement was not enough, not because of the lack of information but because the 
events were presented in a way that would raise many questions. 

 
 As a conclusion, the efforts that were invested for achieving this research are as 
important as the research itself, because all the information I sought in this research 
were associated with faith and certainty. However the reader will touch the fact that 
these informations represent excellently pure, true and free efforts. This is ratified also 
by Professor Dr. Mahmoud Amer who supervised my research in all its stages. I wrote 
down his encouraging words that motivated me to continue my research in the good 
scientific method. I thank him for his efforts. I also extend my thanks to all those who 
helped me in achieving this research.     
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ي،                   لقد شكلت سوريا عبر تاريخها القديم والحديث والمعاصر محور أحداث المشرق العرب
ذا            فمن خالله تحولت سوريا من مجرد موضوع لصراع اآلخرين إلى فاعل أساسي، وتقع مفردات ه
د    ة والعقائ ر والسياس والت الفك ي تح ة، وف ن جه ة م اريخ والجغرافي رادة الت ي ف ول ف التح

ل  تراتيجيات قبي دولي        واالس امين ال ورات النظ ي تط ة، وف ة ثاني ن جه ا م ن خالله ة وم ذه الحقب  ه
ر الوسائل الدبلوماسية                         ا وعب ا إليه ا وأمرائه ا بملوآه دت أوروب ة، حيث تواف ة ثالث واإلقليمي من جه
ى             ة إل اتها الرامي ًا بسياس ًا وثقافي يًا واقتصاديًا واجتماعي ا سياس ة ربطه ا، بغي اون معه ة تع سعيًا إلقام

رض ا ار          ف ن أفك ه م ا تطرح ورية وم ة الس ا أن العقلي ًا منه كرية إدراآ ل العس ية قب ة السياس لهيمن
ي،         وطن العرب اطق ال ل من ي مجم ا ف ق نفوذه ن تعمي ا م ن أوروب ول دون تمك اريع، تح ومش

 . فاألوروبيون يعلمون أن آل سوري هو رسول قومي تلقائيًا
ل       َصُعَب أمر ضبط وربط اإلدارة السورية آثيرًا على س         اسة أوروبا، ربطًا يساعدهم على أق

ات            قيقاتها العربي دها عن تحذير ش ع ي ي، أو رف ا العرب اء وطنه تقدير في آسب ودها على حساب أبن
 .من الخطر األوروبي الذي يحوم حول المنطقة بشكل دائم

ة                  ات والمعاهدات الدولي  إن حنكة القيادة السورية حمت سوريا من الوقوع في شباك االتفاقي
ادة سوريا السياسية       ول ذا استمرت قي كنها لم تنُج من قيام بعض القوى الداخلية من إعداد انقالب، وله

ًا               ي تجاوب لسنوات تواجه حدوث تبدالت سياسية أسهم بعضها في زعزعة سمعتها على الصعيد المحل
ة أو             ات  مع عقلية رجعية، تصورت أنها تستطيع أن تدفع بسوريا إلى أتون االرتباطات الغربي التحالف

 .التي تخدم مصالح األوروبيين
ين مصر وسوريا                    ة الوحدة ب ق بتجرب ا يتعل ى الساسة السوريين فيم لقد اختلطت األمور عل

ة، فكثرت                           1958سنة   ذه التجرب ة أعوام، حيث تباينت اآلراء بشأن ه ر من ثالث دم ألآث م ت م، التي ل
ل          اآلراء التي هاجمت تلك المحاولة، وتحمل حزب البعث النصي         ه قب اب ألن وم والعت ر من الل ب األآب

ى                           ًا عل ان مرغم ة آ ه الوحدوي اة السياسية، لكن البعث بمبادئ رك الحي من قادته حله وإبعاده عن معت
 .ذلك، وإّال فقَد منذ الوهلة األولى مصداقيته مع قاعدته الشعبية

ة                   اق التجرب وى التي أسهمت في إخف ألة الق ة مس ة،   تدارست القيادة السورية الواعي  الوحدوي
 .م1963فلجأت إلى القيام بثورتها سنة 

ذي تمخض عن                 اشتدت حدة النقد، وارتفعت األصوات على ذاتها، وتوّلد التكتل العشوائي ال
ار         رهم، وتي ين وغي د ويوسف زع ي وصالح جدي دين األتاس ور ال ه ن دني يترأس ارين م ود تي وج

اجي جمي              واء حافظ األسد ومصطفى طالس ون اد      عسكري تزعمه الل ى اعتم أ آل طرف إل ل، ولج
د                 منهج وشعار، وبما أن العقلية المدنية آانت طروحاتها أآبر من إمكاناتها وقدرات قواها الشعبية، فق
اش          ع المع اة الواق ى محاآ أ إل اريخ، تلج ي الت رة ف كرية وألول م ة العس ة ألن العقلي رت الجول خس

ه          بعقالنية، وقد دهشت الجماهير فيما بعد بالنهج الذي ات         بعه الرئيس حافظ األسد الذي تعامل مع واقع
ام      ي المق كرية واالقتصادية ف ا العس وريا، وإمكاناته درات س ه ق ة واضعًا نصب عيني بصدق وأمان

 .األول
ذها والتحقق           ة التي يصعب تنفي تجاهل الرئيس حافظ األسد الكثير من الطروحات المتطرف

ج إداري يه    اع نه ى اتب أ إل ب، فلج ة مكاس وريا أي ات،   لس ة مؤسس ى دول وريا إل ل س ى تحوي دف إل
ومبتعدًا عن الطروحات الطوباوية، ألنه أدرك أن معظم دول الجوار غير مهيأة للمشارآة في حرب                 
بعض                         يج، وال دول الخل ذا اإلطار آ رد خارج ه ان، ودول تغ ل لبن ما، فهناك دول التملك إمكانات مث

ا يضمن       اآلخر أمسك بحبال الوطنية من جهة، وارتبط مع الغر           ات، ومن خالله ب االوروبي بتحالف
ي     يين ف ع السياس ل م ة رفضت التعام ى دول د االنفصال إل ت بع د تحول ا مصر فق اة، أم عبه الحي لش

 .سوريا
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ل      اد آ م وإبع كرية حس ادة العس رت القي د آث ية، فق ة السياس اب الرؤي بط وغي ذا التخ ال ه حي
اء           مايثير حفيظة دول الجوار والسيما تهديد األنظمة المل        ى إلغ رئيس حافظ األسد إل د ال د عم ة، وق كي

 . االنقالبات العسكرية ألنها دمرت الحياة في سوريا، وفرقتها اجتماعيًا وثقافيًا
ين   ا ب وريا م د عاشت س ة  1971 و 1968لق ن أصعب المراحل التاريخي ية م رة سياس م فت

 .اتهاتعقيدًا، ألن القوى قبل حرآة اإلصالح أو التصحيح آانت مفرطة في طروح
ب         يرة، تراق ر قص رة غي اد لفت ى الحي اهير عل ت الجم حيحية وقف ة التص ام الحرآ د قي وبع
ة التصحيح،     ام حرآ ى قي نة عل رور س د م كرية، وبع ادة العس ا القي ي تتزعمه ية الت داث السياس األح

ه الشعبي،                       م يتنكر لواقع م  أدرآت الجماهير أن تلك القيادة وطنية بامتياز وأن القائد حافظ األسد ل ول
ة                      ة مخلصة، شعاراتها تطبيقي ٍد أمين بالد بأي اهير أن ال ك الجم ذا أدرآت تل وق ه يتجاهل مطالبها، وف
د،                  د بالعه وأحالمها واقعية، وقبلت ومن دون إآراه عهد الرئيس حافظ األسد وإخالصه، فبادلت العه

يس         ة ل ة محوري ية، وغدت دول ا السياس اإلخالص، واستعادت سوريا مكانته ين دول واإلخالص ب ب
ل                      زة في المحاف ادة سياسة متمي ولي ري المشرق فحسب، بل على الصعيد العربي والدولي، وهيأها لت

 .الدولية
ين                        دة ب ام الوح اء قي لقد أنهى الرئيس حافظ األسد الكثير من التساؤالت التي ُطرحت في أثن

ة، وغدت سوريا ص        دول الملكي دى ال ّون ل ذي تك م ال ع، مصر وسوريا، وأزال سوء الفه ديقة للجمي
ى سوريا،               ال من السوريين إل اد رجال األعم ا، فع ة نظره ى وجه وطن العربي أن يتبن د لكل ال تري

 .وشارآوا في إعادة بناء الهيكلية الصناعية
اعي ضد إسرائيل،                      وازن دف ة ت ى إقام ه العسكريون إل رئيس حافظ األسد ورفاق انصرف ال

م دول الج  ماء معظ ي س ا تسرح ف ي غدت طائراته اد  الت ع االتح وريا، وأقن يهم س ا ف ي بم وار العرب
رة                  دة عن دائ السوفييتي بوجهة نظره، وحصل على أسلحة متطورة، وأقنع بعض الدول العربية البعي
ة،          طين العربي اورة لفلس دول المج ى بعض ال روض عل ي المف راع العرب وابية الص ة بص المواجه

ة الجيش اإلسرائيلي       1973وبالفعل تلقى دعم الجميع، وتجسد ذلك في حرب تشرين           ًا مقول م، محطم
 .الذي ال يهزم

دموا    ه، فق ه وبمبادئ ي، فرحب العرب ب ة التضامن العرب د سياس افظ األس رئيس ح طرح ال
ت          ة، وإذا آان ا قاطب ن أوروب دعوم م رائيلي م دو إس ة ع ا لمواجه ي تؤهله اعدات الت وريا المس لس

ة التصحيح     إسرائيل قد تمكنت من امتالك إسلوب المهاجمة سابقًا،      د حرآ  فإن هذا اإلسلوب انتهى بع
 .م1970سنة 

ع المعاش             رًا لكل الطامحين بتجاوز الواق دم عب د   ،إن األحداث التي تم استعراضها تق ا تؤآ  آم
د رغم                         ذلك فهي تؤآ ا، آ ع من األرض التي نعيش عليه ة يجب أن تنب أن الطموحات اليسارية واليمني

ا                  أن العرب أمة ذات     ،الخالفات السياسية  ع أبنائه رغم جمي ا ت دها وتاريخه ا وتقالي  نسيج أصيل، عاداته
 . وعدم االستقواء بالخارج الذي يتطلع إلى تحقيق مصالحه أوًال،إلى التراجع عن الخطأ

ا       تفادة منه إن وجود بعض األغالط اللفظية في مسار هذا التاريخ ظاهرة صحية، يمكن االس
 . وقيادته متميزة ُخلقًا وَخلقًابعد قراءتها قراءة واعية، فتاريخنا مشّرف

 . مالحق، وخمسة فصول، وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع معمقدمةلقد قسم البحث إلى 
رة         ورية لفت ة الس ن السياس املة ع ة ش ل أول دراس ا تمث ي أنه ة ف ة الدراس ن أهمي تكم

ا   1973ـ1958 ن أبعاده ورية م ة الس ت السياس ا تناول ي أنه ا ف مول هن دها، والش ا م ومابع  وجوانبه
 .وسياقاتها آافًة، بمجالها الزمني، وبمعطياتها، وبمتغيراتها، وتحوالتها

دة       رة الوح الل فت ية خ وريا السياس اع س ل األول أوض اول الفص ث . م1961ـ1958تن حي
رية            احتين المص ى الس تجدت عل ي اس ات الت دة، والمالبس ام الوح أت لقي ي هي داث الت ح األح وض
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ال شعبية                   والسورية، وأظهر هذا الفصل    دة من ردود أفع ذه الوح  وجهات النظر التي تباينت بشأن ه
اني               الموقف اللبن ة، آ بعض المواقف العربي ورسمية في القطرين المصري والسوري، مع إيضاح ل

 .والسعودي والهاشمي، وأسباب فشل الوحدة
ال            رة االنفص ت فت ي رافق ية الت داث السياس رز األح رق ألب د تط اني فق ل الث ا الفص أم

ل الحدث أو       1963ـ1961 م، حيث تباينت المواقف في سوريا بعدما تبارت التيارات السياسية في تهوي
ية،       يما السياس ع مصر والس ورية م ات الس ور العالق كل واضح تط رز بش ه، وأب ن حدوث ف م التخفي

م استع                    د ذلك ت راض وآيف تعامل قادة االنفصال مع بعض الدول العربية المؤيدة له، والكارهة إياه، بع
ه سوريا في المؤتمر               1962 آذار   28أحداث االنقالب الذي تم في       ذي اعتمدت م، واألسلوب السياسي ال

يمن سنة            1962 آب   22الذي عقد في شتورا في        ورة ال ادة االنفصال من ث م، التي  1962م، وموقف ق
يين بكل وسائل     نقلت اليمن إلى مرحلة جديدة من تاريخه المصبوغ بجهالة أئمته الذين أطبقوا على اليمن             

 .الجهالة، وصوًال بأحداث سوريا إلى قيام ثورة الثامن من آذار
ين         ا ب ورية م ة الس ث السياس ل الثال الج الفص ين ع ي ح ي  1966ـ1963ف ة الت م، السياس

ال                     ال حي ة، ووضح ردود األفع ة والدولي انتهجتها ثورة الثامن من آذار على مختلف األصعدة العربي
ة        طروحات حزب البعث العرب    ا في مختلف األقطار العربي ي االشتراآي، وتزايد شعبيتها وعموميته

ل نهر                والسيما ذات األنظمة الجمهورية، وتخوف الدول العربية الملكية من طروحاتها، وتولي تحوي
ورة من االنقالب                        ادة الث ذه ق ذي اتخ ة، والموقف ال األردن وما رافقها من أحداث جسّدها مؤتمر القم

ام                           في الجزائر، وال    ر قي ه إث ى ذات ام الحزب عل م انقس دًا، ث اره قائ ه أمين الحافظ باعتب ذي اتبع نهج ال
 .م1966 شباط 23حرآة 

ة                          دتها حرآ ي ول ًا في البحث ألن األحداث الت د شكل مفصًال رئيس  23أما الفصل الرابع فق
تهم،     رت ال ددة، فكث ة المتش رزت العقلي ت اآلراء، وب ام وتباين ألة االنقس دت مس باط، أآ دوث ش  وبح

ر،               1967حرب حزيران    ة التحري ام منظم م، وما أسفرت عنه من نتائج آشفت األوراق المخفية، وقي
ذرت بسقوط                  ذه األحداث أن والتقارب المصري األردني السعودي، وأحداث أيلول في األردن، آل ه

 .المصطلحات، واستقامة األمور بالشكل الذي يتناسب والواقع العربي والدولي
ة التصحيح التي                     أما الفصل    ّدت حرآ و أشبه بموجز سياسي لألحداث التي ول الخامس، فه

ات      بب الطروح ة، بس ية المفتعل ن الفوضى السياس ر م ى الكثي ذي أنه د ال افظ األس رئيس ح ا ال قاده
ة،                   ة حديث انة حربي اليسارية الحادة التي التتناسب مع واقع عربي ممزق ومهدد من دولة امتلكت ترس

أجمعهم ال رب ب وء  والع ى ض عف وعل ذا الض ط ه اعات وس مد لس ة تص ائل دفاعي ون وس يمتلك
العرب                    راف ب ة، واالعت ة والدولي ؤتمرات المحلي دتها حرب تشرين، والم التدبدالت السياسية التي ول
ع الخارجي                  داخلي، والواق آقوة، برزت معالم التغيير الحقيقية القائمة على مبدأ علمي، شمل الواقع ال

راءة                        والواقع العربي والو   رئيس حافظ األسد، وختم الفصل بق ة ال م بفضل حكم ذا ت دولي، وه ع ال اق
 .واعية للسياسية السورية

ة                  ه، ووجه اختتم البحث بخاتمة واستخالصات ونتائج وضحت وجهة نظر البحث من أحداث
ع مصادر ومراجع  داث، م ك األح ة لتل ة آقارئ اء  نظر الباحث ي انتق ة ف د توخيت الدق ومالحق ، وق

زم البحث                    األفكار ل، وفي الوقت نفسه الت  والمصادر مع االلتزام المؤآد للحيادية في القراءة والتحلي
ًا                ارئ فهم بنقل دقيق إلبراز األحداث دون تعاطف، وفي الوقت نفسه دون إفصاح ألسباب يقرؤها الق

رة تاريخي        ة يشكو  وإدراآًا، آما آثرت عدم االنسياق مع السرد التاريخي، بقصد تقديم بحث يغطي فت
ة                 ام الحرآ الباحثون من ندرة معلوماتها، وقد يرى القارئ أو يدرك أن المرحلة الزمنية التي سبقت قي

 . غير آافية، ليس بسبب قلة المعلومات، وإنما ألن األحداث قدمت بشكل يثير الكثير من التساؤالت
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ير العلمي ما يوازيه عقالنيةًً، إن البحث استثمر جهودًا توازيه أهميًة، وأآل من عقالنية التفك: ختامًا
ألنني ما علمت بمعلومات مهما بعدت إال سعيت إليها بروح حافلة باإليمان واليقين، وسيلمس 
القارئ أن المعلومات المدونة هي جهد نقي بامتياز، وصادقة بامتياز، وحرة بامتياز، وبشهادة 

داثه وقد دونت على الفصول التي األستاذ المشرف الدآتور محمود عامر الذي رافق بحثي بكل أح
راقبها أدق الكلمات التي شجعتني على االستمرار بالنهج العلمي السليم، إنني أشكره على جهده آما 

 .أشكر آل من قدم لي مساعدة مهما صغرت أو آبرت
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  اإلهداء
 
 

 إىل روح الوالدين الطاهرة، إىل اللذين مهـدا         ـــ
يل احلياة بساطًا اخضر، تنبثق منه أزهـار أحالمـي،          

ية املقدسة املليئة بأسرار العظمة، إىل      إىل تلك اآلن  
تلك احملبة اليت المتحوهـا أصـابع النسـيان، والخيبـو           
سناها الشامخ يف مساء حياتي، أقـدم هـذا اإلهـداء           

 .وفاًء هلما
 إىل زوجي الغايل، ينبوع سعادتي، الـيت تتـدفق          ـــ

آوثرًا سائغًا شرابه، إىل الرجل الذي إن قال فعل،         
 الـذي مـأل العيـون والقلـوب         إىل ذلك الشهم األبي   

مهابة، إىل تلك األخالق النقية آضمري الينبـوع، إىل         
تلك الرجولة اليت التنال منها يـد الـزمن، إليـه           

 .آلماتي املعربة وصدق مودتي الدائمة
ـ إىل أوالدي حبات قليب، ونور عيين، ومصباح آمـايل،          
وجنــوم ســعادتي، ومشــس رجــائي، الــذين أرى فــيهم 

يل، إىل جــنيت الدانيــة القطــوف، موادعــة الــدهر 
الوارفة الظالل، هم ابتساميت العريضـة يف دنيـاي،         

 .إليهم أتوجه يف هذا املقام
 إىل الـذين شـارآوني هـذا العمـل الـدؤوب يف             ـــ

البحث والسري على درب العلم واملعرفة، وقـدموا يل         
يد العون واملسـاعدة، حـىت أمثـرت الغـراس، وزآـا            

مال، هلم أمسى آيات الشكر     النبت النضر، وأشرقت اآل   
والعرفان، وقد حلقت جبناحني من العلم واجلـد، هلـم          

 :جزيل شكري وامتناني
لصحيب يف دروِب العلِم ُطرًا          يشعشـع                

 ذلك احلب النقي 
ــدًا        ــًا وجهـــ ــا حبثـــ ــوض غمارهـــ خنـــ

 وتلك حياُتنا نشر وطي
ــب      ــاِر حـــ ــُة األعمـــ ــوال إراقـــ    فلـــ

 املعايل ما أتي الثمر الشهي
سنبقى يف ضمِري الدهِر مغزى         يؤرُخـه               

 الذآي األملعي
 نايلة محمود غانم
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 حمتويـــات الكتـــــــاب
   الموضـــــــــــــــــوع 

 الصفحة
 2 .اإلهداء
 8  .مقدمة

  :الفصل األول
 13 :م1961 ـ 1958لوحدة  أوضاع سوريا السياسية خالل فترة ا

 14 .  ـ سوريا قبيل الوحدة1
 28 .  ـ سوريا في أثناء الوحدة وبعدها2
 38 :  ـ الموقفان السوري والمصري من قيام الوحدة3

 38  .أ ـ الموقف السوري الشعبي والرسمي من قيام الجمهورية العربية المتحدة
 42  .جمهورية العربية المتحدةب ـ الموقف المصري الشعبي والرسمي من قيام ال

 44  :ـ رد الفعل العربي الشعبي والرسمي من قيام الجمهورية العربية المتحدة4
 45  .أـ الموقف اللبناني من قيام الوحدة

 52  .جـ ـ الموقف السعودي من قيام الوحدة
 54  ).العراقي ـ األردني(ب ـ الموقف الهاشمي من الوحدة 

 62 .  دمشق والقاهرة في أثناء الوحدة ـ العالقات بين5
 69 . م1958 ـ األسباب الرئيسة لفشل وحدة 6

  :الفصل الثاني
 74 :م1963 ـ 1961خالل فترة االنفصال السورية السياسة 

 74 . ـ أسباب االنفصال1
 81 .  ـ أوضاع سوريا خالل فترة االنفصال2
 88  : ـ الموقف العام للسياسة السورية3

 89 .على الصعيد الداخليأ ـ 
 97 .ب ـ على الصعيد العربي
 107 .جـ ـ على الصعيد الدولي

 110  : ـ تطور العالقات السياسية السورية4
 110  .أ ـ مع جمهورية مصر العربية

 114  .ب ـ  مع لبنان
 118  ).العراق واألردن(جـ ـ مع الهاشميين 
  .د ـ مع السعودية

 
122 

 124 . م1962ثامن والعشرين من آذار  ـ انقالب ال5
 125 : آنذاك ـ السياسة السورية 6

 129  .م1962آب 22أ ـ المؤتمر العربي في شتورا  
 134  .م1962ب ـ ثورة اليمن 

 142  .م في العراق1963 شباط 8جـ ـ ثورة 
  :الفصل الثالث

 148  :م1966-1963السياسة السـورية ما بين 
 149 . رية قبيل ثورة الثامن من آذارـ السياسة السو1
 154 . ـ السياسة السورية في ظل ثورة آذار2
 159 .  ـ ردود الفعل العربية حيال ثورة آذار3
 165  : ـ المواقف القومية لسوريا4

 165 ).محادثات الوحدة بين سوريا ومصر والعراق(أ ـ التمسك بالوحدة والدعوة إليها 
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 171  .على توقيع الميثاق الثالثي بين مصر والعراق وسورياب ـ رد الفعل العربي 
 175  .جـ ـ تأزم العالقات بين دمشق والقاهرة
 185  .د ـ  تطور العالقات السورية مع العراق

 190  .هـ ـ قضية تحويل مياه نهر األردن ومؤتمر القمة العربية األول
 196  .و ـ موقف سوريا من االنقالب الجزائري

 202  : سياسة سوريا في عهد أمين الحافظ  ـ5
 202  .  محاولته التقرب من مصر والعراق

  :الفصل الرابع
 209  :م1970 – 1966السياسة السورية من 

 210 . م، وانقسام الحزب على ذاته1966 شباط 23 ـ قيام حرآة 1
 218 . ـ الموقف العربي من قيام الحرآة2
 226 . هرة وتوقيع االتفاق العسكري بين البلدينـ تطور العالقات مع القا3
 233 : م1967 ـ عدوان الخامس من حزيران 4

 233  .م1967أ ـ اإلرهاصات الداخلية والعربية قبيل حرب حزيران 
 240  .م1967ب ـ أسباب عدوان الخامس من حزيران 

 244  .م1967جـ ـ عدوان الخامس من حزيران 
 248  .م1967س من حزيران  د ـ نتائج عدوان الخام

 250  .م1967هـ ـ موقف األمم المتحدة من عدوان الخامس من حزيران 
 258  .و ـ انعكاس حرب حزيران على السياسات العربية

 262 . م1967 ـ مؤتمر مجلس الجامعة العربية في الخرطوم في آب 5
 267 :  ـ السياسة السورية العربية حيال6

 267  .ي السعودي األردنيأ ـ التقارب المصر
 271 . ب ـ منظمة التحرير الفلسطيني

 277  .م1970جـ ـ أحداث أيلول األسود في األردن 
  :الفصل الخامس

 283  :م1973 ـ 1970السياسة السورية 
 284  .م1970ـ1967 بين عامي  ـ التطور السياسي لسوريا1

 284  .أ ـ قبيل الحرآة التصحيحية
 286  .م1970 تشرين األول 30 القومي العاشر االستثنائي ب ـ المؤتمر

 294  .م1970 تشرين الثاني 16جـ ـ الحرآة التصحيحية 
 297  : وتداعياتها ـ سياسة التضامن العربي2

 299  .أ ـ التضامن العربي
 300  .ب ـ مفهوم التضامن العربي

 301  .جـ ـ العوامل الموضوعية في التضامن العربي
 302  .ـ موقف الحزب من التضامن العربي، ومؤتمرات القمة العربيةد 

 304  .هـ ـ أهم قضايا التضامن العربي
 309 : ـ االنفتاح السياسي لسوريا3

 309  .أ  ـ المبادئ واألهداف والتوجهات لسياسة االنفتاح السوري
 318  .ب ـ على الصعيد العربي
 321  .جـ ـ على الصعيد الدولي

 325  :وبعدهام 1973 تشرين األول 6ـ التبدالت السياسية في أثناء حرب  4
 325  .أ ـ إرهاصات ما قبل الحرب

 326 . م1973ب ـ االجتماع السوري ـ المصري في اإلسكندرية، آب 
 330  .م1973 تشرين األول 6جـ ـ بدء العمليات الحربية 

 335  .338 القرار د ـ موقف األمم المتحدة خالل حرب تشرين، وصدور
 336  .م1973هـ نتائج حرب تشرين التحريرية 
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 338  .م1973و ـ مؤتمر جينيف للسالم 
 341  :لسياسة العامة لسوريال رؤية مستقبلية ـ 5

 341  .أ ـ ما بعد حرب تشرين
 342  .ب ـ حرب لبنان وما بعدها

 344  .جـ ـ طريق السالم
 346  .عقاد مؤتمر مدريدد ـ انطالق مفاوضات السالم وان

 348  .م)2000ـ1991(هـ ـ رحلة المفاوضات السورية ـ اإلسرائيلية 
 355 الخاتمة

 358 .استخالصات ونتائج
 371 .المراجع والمصادر

 385 .  الشخصيات والمؤتمرات والمؤامرات واالنقالبات وأهم األحداث: فهرس
   :المالحق والوثائق

 405 . ة ميشيل عفلق إلى حسني الزعيمرسال) 1(الوثيقة رقم 
 406    . نص رسالة أيزنهاور إلى داالس ) 2(الوثيقة رقم 
 48   . مشروع أيزنهاور) 3(الوثيقة رقم 
 411 .  رسالة أيزنهاور إلى الملك سعود) 4(الوثيقة رقم 
 417  .)الحملة على سوريا( مذآرة من جون داالس إلى أيزنهاور )5 (الوثيقة رقم 
 420  .)حول حصار سوريا( رسالة من داالس إلى سلوين ليد ) 6(الوثيقة رقم 
 422 .) حول حصار سوريا( رسالة من داالس إلى ماآميالن ) 7(الوثيقة رقم 
 424  .)التحريض على سوريا( تقرير السفير األمريكي في إسرائيل إلى داالس ) 8(الوثيقة رقم 
 426 .)حول األزمة في سوريا(ير األمريكي في إسرائيل إلى داالس  تقرير السف) 9(الوثيقة رقم 
 428 . )حول الموقف في سوريا( رسالة هندرسون إلى أيزنهاور )10 (الوثيقة رقم 
 430 . تقرير هندرسون عن محادثاته مع الرئيس آميل شمعون ) 11(الوثيقة رقم 
 432 .لوحدة مع مصر  مذآرة الضباط بالمطالبة بتحقيق ا)12 (الوثيقة رقم 
 435 . حول قرار القوتلي بنقل السلطة إلى عبد الناصر ) 13(الوثيقة رقم 
 438 . حول قرار الوحدة بين سوريا ومصر)14 (الوثيقة رقم 
 443 . نص ميثاق الوحدة بين سوريا ومصر) 15(الوثيقة رقم 
 445 .شباط13اريس  برقية من البعثة اإلنكليزية الدائمة في ب) 16(الوثيقة رقم 
 449 . حول انضمام اليمن إلى الوحدة) 17(الوثيقة رقم 
 451 . صورة من الشيكات التي تلقاها عبد الحميد السراج من الملك سعود) 18(الوثيقة رقم 
 453 . نص الدستور المؤقت الذي أذاعه الرئيس عبد الناصر من دمشق) 19(الوثيقة رقم 
 459 . لرؤساء البعثات الدبلوماسية في الشرق األوسط توجيه) 20(الوثيقة رقم 
 461 . نص البيان الذي آتبه الرئيس عبد الناصر في بيريوني) 21(الوثيقة رقم 
 تقرير وآالة المخابرات المرآزية األمريكية بعنوان حول القومية العربية ) 22(الوثيقة رقم 

 .آعامل مؤثر في الشرق األوسط
463 

 469 . رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر) 23(الوثيقة رقم 
 470 . رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر)24 (الوثيقة رقم 
 471 . رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر) 25(الوثيقة رقم 
 472 .االنفصال وثيقة التوقيع على ) 26(الوثيقة رقم 
 474 . رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر)27 (الوثيقة رقم 
 477 . رسالة من الرئيس عبد الناصر إلى المشير عبد الحكيم عامر) 28(الوثيقة رقم 
 480 .م1963 آذار 8 البيان األول لثورة ) 29(الوثيقة رقم 
 483 . جاسم علوان قرار محاآمة) 30(الوثيقة رقم 
 484 . قرار إعدام المالزم أول محمد إبراهيم علي) 31(الوثيقة رقم 
 485 .م1963 نيسان 17 ميثاق )32 (الوثيقة رقم 
 487 . مشروع جونسون ) 33(الوثيقة رقم 
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 :مقدمة
ي،            لقد شكلت سوريا عبر تاريخها القديم وا       لحديث والمعاصر محور أحداث المشرق العرب

ذا            فمن خالله تحولت سوريا من مجرد موضوع لصراع اآلخرين إلى فاعل أساسي، وتقع مفردات ه
د    ة والعقائ ر والسياس والت الفك ي تح ة، وف ن جه ة م اريخ والجغرافي رادة الت ي ف ول ف التح

ة،       ة ثاني ن جه ا م ن خالله ة وم ذه الحقب ل ه تراتيجيات قبي دولي   واالس امين ال ورات النظ ي تط  وف
ر الوسائل الدبلوماسية                         ا وعب ا إليه ا وأمرائه ا بملوآه دت أوروب ة، حيث تواف ة ثالث واإلقليمي من جه
ى             ة إل اتها الرامي ًا بسياس ًا وثقافي يًا واقتصاديًا واجتماعي ا سياس ة ربطه ا، بغي اون معه ة تع سعيًا إلقام

اً     كرية إدراآ ل العس ية قب ة السياس رض الهيمن ار      ف ن أفك ه م ا تطرح ورية وم ة الس ا أن العقلي  منه
ي،         وطن العرب اطق ال ل من ي مجم ا ف ق نفوذه ن تعمي ا م ن أوروب ول دون تمك اريع، تح ومش

 . فاألوروبيون يعلمون أن آل سوري هو رسول قومي تلقائيًا
ل                َصُعَب أمر ضبط وربط اإلدارة السورية آثيرًا على ساسة أوروبا، ربطًا يساعدهم على أق

ات           تق قيقاتها العربي دها عن تحذير ش ع ي ي، أو رف ا العرب اء وطنه دير في آسب ودها على حساب أبن
 .من الخطر األوروبي الذي يحوم حول المنطقة بشكل دائم

ة                  ات والمعاهدات الدولي  إن حنكة القيادة السورية حمت سوريا من الوقوع في شباك االتفاقي
ادة سوريا السياسية      ولكنها لم تنُج من قيام بعض القوى الداخ  ذا استمرت قي لية من إعداد انقالب، وله

ًا               ي تجاوب لسنوات تواجه حدوث تبدالت سياسية أسهم بعضها في زعزعة سمعتها على الصعيد المحل
ات              ة أو التحالف مع عقلية رجعية، تصورت أنها تستطيع أن تدفع بسوريا إلى أتون االرتباطات الغربي

 .التي تخدم مصالح األوروبيين
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ين مصر وسوريا                    ة الوحدة ب ق بتجرب ا يتعل ى الساسة السوريين فيم لقد اختلطت األمور عل
ة، فكثرت                           1958سنة   ذه التجرب ة أعوام، حيث تباينت اآلراء بشأن ه ر من ثالث دم ألآث م ت م، التي ل

ل                   ه قب اب ألن وم والعت ر من الل اآلراء التي هاجمت تلك المحاولة، وتحمل حزب البعث النصيب األآب
ى                          م ًا عل ان مرغم ة آ ه الوحدوي اة السياسية، لكن البعث بمبادئ رك الحي ن قادته حله وإبعاده عن معت

 .ذلك، وإّال فقَد منذ الوهلة األولى مصداقيته مع قاعدته الشعبية
ة،                      ة الوحدوي اق التجرب وى التي أسهمت في إخف ألة الق ة مس تدارست القيادة السورية الواعي

 .م1963سنة فلجأت إلى القيام بثورتها 
ذي تمخض عن                 اشتدت حدة النقد، وارتفعت األصوات على ذاتها، وتوّلد التكتل العشوائي ال
ار         رهم، وتي ين وغي د ويوسف زع ي وصالح جدي دين األتاس ور ال ه ن دني يترأس ارين م ود تي وج
اد                    ى اعتم أ آل طرف إل ل، ولج اجي جمي واء حافظ األسد ومصطفى طالس ون عسكري تزعمه الل

د               منهج وشعار  ، وبما أن العقلية المدنية آانت طروحاتها أآبر من إمكاناتها وقدرات قواها الشعبية، فق
اش          ع المع اة الواق ى محاآ أ إل اريخ، تلج ي الت رة ف كرية وألول م ة العس ة ألن العقلي رت الجول خس

ه  بعقالنية، وقد دهشت الجماهير فيما بعد بالنهج الذي اتبعه الرئيس حافظ األسد الذي تعامل مع                  واقع
ام      ي المق كرية واالقتصادية ف ا العس وريا، وإمكاناته درات س ه ق ة واضعًا نصب عيني بصدق وأمان

 .األول
ذها والتحقق           ة التي يصعب تنفي تجاهل الرئيس حافظ األسد الكثير من الطروحات المتطرف
ات،        ة مؤسس ى دول وريا إل ل س ى تحوي دف إل ج إداري يه اع نه ى اتب أ إل ب، فلج ة مكاس وريا أي لس
ومبتعدًا عن الطروحات الطوباوية، ألنه أدرك أن معظم دول الجوار غير مهيأة للمشارآة في حرب                 
بعض                         يج، وال دول الخل ذا اإلطار آ رد خارج ه ان، ودول تغ ل لبن ما، فهناك دول التملك إمكانات مث
ا يضمن                 ات، ومن خالله  اآلخر أمسك بحبال الوطنية من جهة، وارتبط مع الغرب االوروبي بتحالف
ي     يين ف ع السياس ل م ة رفضت التعام ى دول د االنفصال إل ت بع د تحول ا مصر فق اة، أم عبه الحي لش

 .سوريا
ل      اد آ م وإبع كرية حس ادة العس رت القي د آث ية، فق ة السياس اب الرؤي بط وغي ذا التخ ال ه حي

ى إ                 رئيس حافظ األسد إل د ال د عم ة، وق اء  مايثير حفيظة دول الجوار والسيما تهديد األنظمة الملكي لغ
 . االنقالبات العسكرية ألنها دمرت الحياة في سوريا، وفرقتها اجتماعيًا وثقافيًا

ين   ا ب وريا م د عاشت س ة  1971 و 1968لق ن أصعب المراحل التاريخي ية م رة سياس م فت
 .تعقيدًا، ألن القوى قبل حرآة اإلصالح أو التصحيح آانت مفرطة في طروحاتها

حيحية وقف    ة التص ام الحرآ د قي ب     وبع يرة، تراق ر قص رة غي اد لفت ى الحي اهير عل ت الجم
ة التصحيح،     ام حرآ ى قي نة عل رور س د م كرية، وبع ادة العس ا القي ي تتزعمه ية الت داث السياس األح
م                        ه الشعبي، ول م يتنكر لواقع أدرآت الجماهير أن تلك القيادة وطنية بامتياز وأن القائد حافظ األسد ل

ذا أدرآت ت         وق ه ة             يتجاهل مطالبها، وف ة مخلصة، شعاراتها تطبيقي ٍد أمين بالد بأي اهير أن ال ك الجم ل
د،                  د بالعه وأحالمها واقعية، وقبلت ومن دون إآراه عهد الرئيس حافظ األسد وإخالصه، فبادلت العه
ين دول         يس ب ة ل ة محوري ية، وغدت دول ا السياس اإلخالص، واستعادت سوريا مكانته واإلخالص ب

ل               المشرق فحسب، بل على الصعيد ا      زة في المحاف ادة سياسة متمي ولي ري لعربي والدولي، وهيأها لت
 .الدولية

ين                        دة ب ام الوح اء قي لقد أنهى الرئيس حافظ األسد الكثير من التساؤالت التي ُطرحت في أثن
ع،         ة، وغدت سوريا صديقة للجمي دول الملكي دى ال ّون ل ذي تك م ال مصر وسوريا، وأزال سوء الفه

وطن العربي أ     د لكل ال ى سوريا،          تري ال من السوريين إل اد رجال األعم ا، فع ة نظره ى وجه ن يتبن
 .وشارآوا في إعادة بناء الهيكلية الصناعية
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اعي ضد إسرائيل،                      وازن دف ة ت ى إقام ه العسكريون إل رئيس حافظ األسد ورفاق انصرف ال
ع اال   وريا، وأقن يهم س ا ف ي بم وار العرب م دول الج ماء معظ ي س ا تسرح ف ي غدت طائراته اد الت تح

رة                  دة عن دائ السوفييتي بوجهة نظره، وحصل على أسلحة متطورة، وأقنع بعض الدول العربية البعي
ة،          طين العربي اورة لفلس دول المج ى بعض ال روض عل ي المف راع العرب وابية الص ة بص المواجه

ة الجيش اإلسرائيلي       1973وبالفعل تلقى دعم الجميع، وتجسد ذلك في حرب تشرين           ًا مقول م، محطم
 .لذي ال يهزما

دموا    ه، فق ه وبمبادئ ي، فرحب العرب ب ة التضامن العرب د سياس افظ األس رئيس ح طرح ال
ت          ة، وإذا آان ا قاطب ن أوروب دعوم م رائيلي م دو إس ة ع ا لمواجه ي تؤهله اعدات الت وريا المس لس

ة التص          د حرآ حيح إسرائيل قد تمكنت من امتالك إسلوب المهاجمة سابقًا، فإن هذا اإلسلوب انتهى بع
 .م1970سنة 

ع المعاش             رًا لكل الطامحين بتجاوز الواق دم عب د   ،إن األحداث التي تم استعراضها تق ا تؤآ  آم
د رغم                         ذلك فهي تؤآ ا، آ ع من األرض التي نعيش عليه ة يجب أن تنب أن الطموحات اليسارية واليمني

دها وتاريخ              ،الخالفات السياسية  ا وتقالي ا         أن العرب أمة ذات نسيج أصيل، عاداته ع أبنائه رغم جمي ا ت ه
 . وعدم االستقواء بالخارج الذي يتطلع إلى تحقيق مصالحه أوًال،إلى التراجع عن الخطأ

ا       تفادة منه إن وجود بعض األغالط اللفظية في مسار هذا التاريخ ظاهرة صحية، يمكن االس
 .بعد قراءتها قراءة واعية، فتاريخنا مشّرف وقيادته متميزة ُخلقًا وَخلقًا

 . مالحق، وخمسة فصول، وخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع معمقدمةقسم البحث إلى لقد 
رة         ورية لفت ة الس ن السياس املة ع ة ش ل أول دراس ا تمث ي أنه ة ف ة الدراس ن أهمي تكم

ا    1973ـ1958 ا وجوانبه ن أبعاده ورية م ة الس ت السياس ا تناول ي أنه ا ف مول هن دها، والش م ومابع
 .لزمني، وبمعطياتها، وبمتغيراتها، وتحوالتهاوسياقاتها آافًة، بمجالها ا

دة       رة الوح الل فت ية خ وريا السياس اع س ل األول أوض اول الفص ث . م1961ـ1958تن حي
رية            احتين المص ى الس تجدت عل ي اس ات الت دة، والمالبس ام الوح أت لقي ي هي داث الت ح األح وض

ذه ال              ال شعبية         والسورية، وأظهر هذا الفصل وجهات النظر التي تباينت بشأن ه دة من ردود أفع وح
اني               الموقف اللبن ة، آ بعض المواقف العربي ورسمية في القطرين المصري والسوري، مع إيضاح ل

 .والسعودي والهاشمي، وأسباب فشل الوحدة
ال            رة االنفص ت فت ي رافق ية الت داث السياس رز األح رق ألب د تط اني فق ل الث ا الفص أم

ل الحدث أو     م، حيث تباينت المواقف في سور  1963ـ1961 يا بعدما تبارت التيارات السياسية في تهوي
ية،       يما السياس ع مصر والس ورية م ات الس ور العالق كل واضح تط رز بش ه، وأب ن حدوث ف م التخفي
م استعراض                     د ذلك ت وآيف تعامل قادة االنفصال مع بعض الدول العربية المؤيدة له، والكارهة إياه، بع

ه سوريا في المؤتمر               1962ر   آذا 28أحداث االنقالب الذي تم في       ذي اعتمدت م، واألسلوب السياسي ال
يمن سنة            1962 آب   22الذي عقد في شتورا في        ورة ال ادة االنفصال من ث م، التي  1962م، وموقف ق

نقلت اليمن إلى مرحلة جديدة من تاريخه المصبوغ بجهالة أئمته الذين أطبقوا على اليمنيين بكل وسائل                  
 . سوريا إلى قيام ثورة الثامن من آذارالجهالة، وصوًال بأحداث

ين         ا ب ورية م ة الس ث السياس ل الثال الج الفص ين ع ي ح ي  1966ـ1963ف ة الت م، السياس
ال                     ال حي ة، ووضح ردود األفع ة والدولي انتهجتها ثورة الثامن من آذار على مختلف األصعدة العربي

ة     طروحات حزب البعث العربي االشتراآي، وتزايد شعبيتها وعموميته       ا في مختلف األقطار العربي
ل نهر                والسيما ذات األنظمة الجمهورية، وتخوف الدول العربية الملكية من طروحاتها، وتولي تحوي
ورة من االنقالب                        ادة الث ذه ق ذي اتخ ة، والموقف ال األردن وما رافقها من أحداث جسّدها مؤتمر القم
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اره                ه أمين الحافظ باعتب ذي اتبع نهج ال ام                في الجزائر، وال ر قي ه إث ى ذات ام الحزب عل م انقس دًا، ث قائ
 .م1966 شباط 23حرآة 

ة                          دتها حرآ ي ول ًا في البحث ألن األحداث الت د شكل مفصًال رئيس  23أما الفصل الرابع فق
دوث      تهم، وبح رت ال ددة، فكث ة المتش رزت العقلي ت اآلراء، وب ام وتباين ألة االنقس دت مس باط، أآ ش

ر،            م، وما أسفرت    1967حرب حزيران    ة التحري ام منظم عنه من نتائج آشفت األوراق المخفية، وقي
ذرت بسقوط                  ذه األحداث أن والتقارب المصري األردني السعودي، وأحداث أيلول في األردن، آل ه

 .المصطلحات، واستقامة األمور بالشكل الذي يتناسب والواقع العربي والدولي
و أشبه بموجز سياسي لألحداث             ة التصحيح التي           أما الفصل الخامس، فه ّدت حرآ  التي ول

ات      بب الطروح ة، بس ية المفتعل ن الفوضى السياس ر م ى الكثي ذي أنه د ال افظ األس رئيس ح ا ال قاده
ة،                   ة حديث انة حربي اليسارية الحادة التي التتناسب مع واقع عربي ممزق ومهدد من دولة امتلكت ترس

ط  اعات وس مد لس ة تص ائل دفاعي ون وس أجمعهم اليمتلك رب ب وء والع ى ض عف وعل ذا الض  ه
العرب                    راف ب ة، واالعت ة والدولي ؤتمرات المحلي دتها حرب تشرين، والم التدبدالت السياسية التي ول
ع الخارجي                  داخلي، والواق آقوة، برزت معالم التغيير الحقيقية القائمة على مبدأ علمي، شمل الواقع ال

رئيس                ة ال م بفضل حكم ذا ت دولي، وه ع ال راءة           والواقع العربي والواق  حافظ األسد، وختم الفصل بق
 .واعية للسياسية السورية

ة                  ه، ووجه اختتم البحث بخاتمة واستخالصات ونتائج وضحت وجهة نظر البحث من أحداث
ع مصادر ومراجع  داث، م ك األح ة لتل ة آقارئ اء  نظر الباحث ي انتق ة ف د توخيت الدق ومالحق ، وق

زم البحث               األفكار والمصادر مع االلتزام المؤآد للحيادي      ل، وفي الوقت نفسه الت ة في القراءة والتحلي
ًا                ارئ فهم بنقل دقيق إلبراز األحداث دون تعاطف، وفي الوقت نفسه دون إفصاح ألسباب يقرؤها الق
ة يشكو          رة تاريخي وإدراآًا، آما آثرت عدم االنسياق مع السرد التاريخي، بقصد تقديم بحث يغطي فت

ة            الباحثون من ندرة معلوماتها، و     ام الحرآ قد يرى القارئ أو يدرك أن المرحلة الزمنية التي سبقت قي
 . غير آافية، ليس بسبب قلة المعلومات، وإنما ألن األحداث قدمت بشكل يثير الكثير من التساؤالت

ه                   : ختامًا ا يوازي ر العلمي م ة التفكي إن البحث استثمر جهودًا توازيه أهميًة، وأآل من عقالني
ي  ةًً، ألنن ين،      عقالني ان واليق ة باإليم روح حافل ا ب عيت إليه دت إال س ا بع ات مهم ت بمعلوم ا علم  م

از،     رة بامتي از، وح از، وصادقة بامتي ي بامتي د نق ي جه ة ه ات المدون ارئ أن المعلوم يلمس الق وس
ى       ت عل د دون ه وق ل أحداث ي بك ق بحث ذي راف امر ال ود ع دآتور محم تاذ المشرف ال هادة األس وبش

ليم، إنني أشكره                   الفصول التي راقبها   النهج العلمي الس ى االستمرار ب  أدق الكلمات التي شجعتني عل
 .على جهده آما أشكر آل من قدم لي مساعدة مهما صغرت أو آبرت

 وشكرًا    
 الباحثة         م3/4/2009
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 :ل الوحدةي قب سورياـ1
المي         ى النطاق الع د أن انقسم   . شكل العالم الثالث المرآز الرئيس للحروب والثورات عل وبع

ين             ى آتلت ة إل ة الثاني وذ الغرب في            : الحلفاء المنتصرون في الحرب العالمي دد نف شرقية شيوعية، ته
ة الشرقية بسلسلة من األ              حالف لتحافظ   مختلف أنحاء العالم، وغربية رأسمالية تحاول تطويق الكتل

ا              ة، أو بأهميته ة والنفطي ا الطبيعي ة بموارده اطق الغني دي في المن ا التقلي ا من نفوذه ا بقي له ى م عل
اد           . االستراتيجية اك مايربطه باالتح يس هن ا ل قامت على أراضيها مايزيد على أربعين حربًا، معظمه

ى أن يلقي     وحي)1(.السوفيتي، ولكن آل شيء يرتبط بالصراع األمريكي السوفييتي      ن عزم الغرب عل
ا                          يهم، إنم ا عل ة العسكرية التي خرج به بالعرب في غمار الحرب الباردة، رغم أن األحالف الغربي
تهدف إلى الدفاع عن العرب ضد الخطر الشيوعي، في حين أنها آانت تهدف إلى الدفاع عن الغرب                  

                                                 
اهرة                            )1( رام، الق ز األه ة، مرآ و غزال يم أب د الحل د عب ة محم ال حرب، ترجم م، 1988ريتشارد نيكسون، نصر ب

 .282ص
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رب    اب الع ى حس وفييتي عل اد الس ى ضرب االتح ه، وإل دًا . نفس ن أح ي أن  ولك ك ف امره الش م يخ ل
ة العرب                       ى حري دًا عل دًا جدي ة، وقي األحالف آانت وسيلة الغرب للمحافظة على سيطرته في المنطق

ة                . واستقاللهم، وعقبة في طريق وحدتهم     ة أم متفرق إن تجارب العرب أثبتت أن دول الغرب مجتمع
ة                 ى المنطق د نظرت إل ا في        آانت ُتخضع حاجات المنطقة العربية لمصالحها، وق ى ضوء أهميته عل

نفط   ر لل وم، وآمصدر خطي دفاع والهج دة لل اردة، آقاع كان . صراعات الحرب الب كالت س ا مش أم
ا من                          ى مكانته اس إل ار بالقي م تكن موضع اعتب انيهم، فل المنطقة العرب ومصالحهم المشروعة وأم

رر مخاوف          . االستراتيجية العالمية للدول الغربية    ا يب ا يفسر وم  العرب من مشاريع    لقد آان هناك م
ه           د مع ى تحالف جدي . الغرب الدفاعية، إذ أن خبراتهم السابقة مع الغرب التشجع مطلقًا على دفعهم إل

اء حربين                  اء في أثن ا بوسعها لمساعدة قضية الحلف دمت آل م ا ق ذآر أنه ا زالت ت ة م فالدول العربي
ي، وصيرورة بعض ا    ود الحرب ى المجه اد إل ل االقتص ن تحوي الميتين، م ة، آمصر  ع بالد العربي ل

إن جيشها بقي في                       ) مثًال( رغم تضحيات مصر ف قاعدة العمليات العسكرية في الشرق األوسط، وب
أنه   ،أما الجيش األردني فكان خاضعًا خضوعًا آليًا للسيطرة والقيادة البريطانية         . حالة عجز فاضح    ش
 )1(. ولبنان الخاضعين لفرنسا سوريافي ذلك شأن جيش

ل         وريا س ما من شك أن    د لمس       عانت أوضاعًا صعبة وعسيرة قب ى الوحدة، فق الوصول إل
وريا             ول س ة ح دول الغربي ته ال ذي فرض ادي ال ار االقتص ة الحص ام خط وح ت ؤولون بوض المس

 .ها، والسير في رآابها وضمن مخططاتهاتجبارها على الرضوخ لمشيئإل
د إلقد حاولت سوريا فك هذا الحصار، وذلك ب        دت    رسال وفودها إلى ال ة، حيث أوف ول الغربي

ة، لكن محادث                    ا الغربي ى ألماني د العظم إل ر      االسيد فاخر الكيالي إلى بلجيكا، والسيد خال ا آانت غي تهم
 )2(.مجدية

ة ونالت                   ة الثاني د الحرب العالمي ة، وسوريا بصفة خاصة بع لقد خرجت الدول العربية عام
ة اقتصادية            استقاللها، ولكن اقتصادها آان مثقًال ال يفي بتطلبات          ه، والفي إرساء بني الشعب وأعمال

اد دون اال         . متطورة تتماشى وروح العصر الحديث     از ألي   ولكنها آانت تفضل أن تبقى على الحي نحي
 . القوى الكبرى التي خرجت منتصرة من هذه الحربمن 

دًا وخاصة بالنسبة             . وهذا حال معظم الدول العربية آنذاك      ألة جي ذه المس  وقد أدرك الغرب ه
ة           دول الغربي ر من ال دى آثي ا واضحًا ل ان حياده ى سوريا التي آ ة    . "...إل اد سوريا عاطف ان حي وآ

ة في فلسطين،   رة، والسخط للهزيم داب الفرنسي الم ة االنت اك تجرب نبعت من مجموعة اآلالم، فهن
رائيل  ق إس ي خل رب ف ورية  . ودور الغ ة الس دة العراقي روع الوح ا معارضة مش ي خطورته وزاد ف

ت  ول إن  تح ي تق ائدة الت رة الس رية، والنظ رب عص ن ح ديد م وف ش ة، وتخ ة البريطاني الحماي
د رفضت آل       )3(".االستقالل آان ضربًا من األوهام، وإن سوريا آانت تحت رحمة الدول الكبرى             لق

تطيع        ة تس ال طويل روض آلج ة ق وريا أي نح س ادية، أو م اعدات اقتص ة مس ديم أي ة تق دول الغربي ال
 .وضبواسطتها النه

ة                دفًا لجمل ا ه إن نضال سوريا التحرري على الصعيد القومي واالقتصادي والسياسي، جعله
الف        ة األح ا بعجل وطني، وربطه ا ال رب خطه وآتها، وض ر ش تهدفت آس ؤامرات اس ن الم م
ومي في                    وطني ونضالها الق ا ال والمحاور، ولكنها نجحت في التصدي لهذه المؤامرات فتعمق زخمه

                                                 
)2( Izzedine N,The Arab Word, Chicago 1953. op. cit. p.367 
 23م، ص 1996خالد حسين، سوريا المعاصرة، دار الكنان،  )1(
 139 ـ 138م، ص 1967باترك سيل، الصراع على سوريا، دار األنوار، بيروت،  )2(
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ام            الحقبة الصعبة وال   ذ ع دة       1955خصبة من تاريخها، وهي الحقبة التي امتدت من ام الوح م وحتى قي
 .م1958بينها وبين مصر عام 

ام                ذ فجر االستقالل وحتى ع ر من           1955أما الحقبة التي امتدت من در آبي د اتسمت بق م، فق
ى اإلصالح السياسي، وخاص          "...نقالبية،  عدم االستقرار وتعاقب الحكومات اال     د   عن الحاجة إل ة بع

م            اال ة للحك بب آراهي ذي س ر ال ت، األم ك الوق ي ذل وريا ف ابت س ي أص ادية الت ارات االقتص نهي
ين        " حزب البعث العربي     " وفي هذا الجو آانت البدايات األولى لنشوء          )1(."القائم دأ نشاطه ب ذي ب ال

دمج مع الحزب العربي االشتراآي بز                 رم     الجماهير منذ بدايات الحرب العالمية الثانية، وان ة  أآ عام
أن المجموعات         "حزب البعث العربي االشتراآي      "م ليكونا معًا    1952الحوراني عام    ن ب ذي أعل ، ال

 .العربية التي تسكن الوطن العربي إنما هي أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
م                        ديل لحك ة أحزاب سياسية تصدت للعمل السياسي، ورشحت نفسها آب وآذلك وجود ثالث

ذه األحزاب هي                  البرجوازية، واإل  م في سوريا، وه الحزب  : قطاع الذي آان يتصدر مسؤولية الحك
 .الشيوعي السوري، والحزب السوري القومي، وحرآة اإلخوان المسلمين

ام    ان ع ن نيس ر م ابع عش ي الس تقالل ف د االس وتلي 1946بع كري الق يد ش  )∗(م، انتخب الس
وا   س الن ل مجل ن قب ورية م ة الس ة العربي ًا للجمهوري ن   رئيس ق خاص م ه بفري اط نفس ث أح ب، حي

ة                          . السياسيين وا أنفسهم في مهم ذين أنهك ين هؤالء السياسيين ال ات ب ا لبث أن نشبت الخالف ولكن م

                                                 
 295م، ص 1964عبد الغني البشري، أثر سياسة القوميات في الحرآة العربية، القاهرة  )1(
م التحق       من أصل ترآي  م، عائلته   1891من مواليد دمشق عام     : ي القوتلي شكر )∗( ، تعلم في مدارس اسطنبول ث

ام             .بالمكتب الملكي ودرس العلوم السياسية واإلدارية      ي دمشق ع ك فيصل ف ا   م1915التقى بالمل  وتوطدت بينهم
ى       .  الفتاة –نتسب إلى الجمعية العربية     ا. أواصر الصداقة  تقالل       وسعى مع أعضائها إل ى االس ل للحصول عل . العم

ه     وظل في السجن   .عتقله جمال باشا مرتين ، وفي المرة الثانية حاول االنتحار بقطع شريانه بنفسه            ا حتى أفرج عن
ام           . بعد نجاح الثورة العربية      رى ع ورة السورية الكب ي الث ارك ف ي  م 1925وقف ضد االحتالل الفرنسي، وش وف

 للمرة األولى، وظل على إصراره في مناهضة الفرنسيين ،فصدر الحكم عليه انتخب نائبًا عن دمشقم 1926عام 
ام        ى ع ا حت ي فيه ى دمشق        م 1931باإلعدام فالتجأ إلى مصر، وبق اد إل ه وع و عن ي   .حيث صدر العف  اشترك ف

دة األرا       م1936الحياة السياسية مع الكتلة الوطنية ، وانتخب نائبًا عن دمشق عام             تقالل وح ادي باس ضي   وظل ين
وبعد وفاة الرئيس تاج الدين الحسني، جرت انتخابات عامة . السورية، وهي األهداف التي رفعتها الحرآة الوطنية

ب    اع وانتخ ه باإلجم ازت قائمت ابي فف س الني  للمجل
ى           . م 1943رئيسًا للجمهورية في السابع والعشرين من آب عام          وريا عل ته حصلت س د رئاس تقاللها    وفي عه  اس

دد         وتم جالء الفرنسيين من البالد،     م1946سان  ني17بتاريخ   تور لتج اريخ    = =وتم في عهده تعديل الدس ته بت رئاس
ه  م1949وفي عام  .م1948آب  17 رج عن دها  .  انقلب عليه حسني الزعيم وأجبره على االستقالة ثم اعتقله ثم أف وبع

ام           ى ع ى             1955سافر إلى مصر، وبقي فيها حت ي مصر إل د      تو م وسعى خالل وجوده ف ال عب ع جم ة م د العالق طي
ات  د انتخاب دة   .م1955الناصر، وبع ي عصر الوح ة ف د الرئاس ي عه ًا ف ه طوع د تنازل ي (لقب بع المواطن العرب ب

 .  ودفن في دمشق مسقط رأسه 1968توفي في بيروت عام ) األول
ام ليمان قس ى س روت الط , يحي ع ، بي ر والتوزي وبلس للنش ة، دار ن ورية الحديث ة الموسوعة الس زء , م 2005بع الج

 .110 صالرابع،
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ات  ة التناقضات، والخالف ي دوام دة ف رة الجي ة المؤسسات ذات الخب وا لقل لطة، وغرق اظ بالس االحتف
 )1(.ا حديثًاالشخصية التي التليق برجال الدولة التي نالت استقالله

ذه       ي ه اع ف ة واإلقط م البرجوازي ية لحك مة األساس ت الّس ي آان ر الت ة قصر النظ إن سياس
داخل       ي ال ة ف ة النامي ة الجماهري ة الوطني ع الحرآ اول قم ة تح ة الحاآم ت البرجوازي ة، جعل . الحقب

ك ا                     ي تمثلت في تل ة الت ة المحاور العربي ة  وأخذت على صعيد العالقات العربية تدخل في لعب لمرحل
اهرة الرياض السعودي المصري               ا دخلت في       . بمحور بغداد عمان الهاشمي، ومحور الق ين أنه وتب

رزت بصورة               ة التناقضات االستعمارية التي ب المحور األخير، آما دخلت في الوقت نفسه في لعب
ة          وذ في المنطق يم أي وزن لألخطار الجسيمة المحدق           . صراع فرنسي بريطاني على النف ة دون أن تق

ذي                             رار ال ك الق ة إسرائيل، ذل ة دول يم فلسطين وإقام رار تقس بالوطن العربي آله، التي تمثلت في ق
 .م1947 تشرين الثاني 29صدر بتاريخ 

ام  ي الشهر األول من ع دور ف ارك ت ه المع دأت في ذي ب ي الوقت ال ى أرض 1948وف م عل
ة في         ة الحاآم دعيم س         سوريا  فلسطين، آانت البرجوازي ى ت ذة باال    منصرفة إل ام    لطتها اآلخ ار أم نهي

وتلي            المقاومة الجماهيرية في الداخل، ومحاولة المحافظة على مواقعها، ومحاولة انتخاب شكري الق
ى أرض  يل عل ذت تس ي أخ دماء الت دده ال ت تح ي آان يرها الحتم ن مص ة، ولك ًا للجمهوري رئيس

 )2(.فلسطين
ي يش  1949 آذار 30وف د الج زعيم قائ ني ال زعيم حس بض ال لطة  م ق ام الس ى زم ذاك عل  آن

اليين                 اب وميين والراديك ة من الضباط الق د  . نقالب عسكري أطاح بالحكم القائم يساعده في ذلك حفن وق
 : نقالب ما يليجاء في مذآرات خالد العظم عن أسباب اال

ة في             " ا يظن، سوء الحال البد من القول إن األسباب الحقيقية لقيام االنقالب األول لم تكن آم
ره                  البال د، ورغبة الشعب في التخلص من القائمين على الحكم، فأنا ال أنكر سوء الحالة، لكنني الأعتب

 )3(".نقالب، بل أعتبره من عوامل نجاحهسببًا حقيقيًا لوقوع اال
زعيم    ني ال از حس ن انحي ة م ة العراقي ت الحكوم د امتعض ري  )∗(لق ور المص ى المح  إل

ى          السعودي، وهي التي طالما آانت تواقة لت       ان العراق عل ا، حيث آ ة له رى في دمشق حكومة موالي
 .اتصال مع مجموعة من الضباط والسياسيين السوريين، ومن بينهم الزعيم سامي الحناوي

                                                 
 24حسين، مصدر سابق، ص  )1(
 .133م، ص 1996سليم برآات، الوحدة السورية المصرية، مطبعة االتحاد، دمشق  )2(
 .181،المجلد الثاني، ص 2003خالد العظم، مذآرات خالد العظم، الدار المتحدة للنشر، بيروت  )1(
ي دمشق،            زعيم أول انقالب ع   ): م1949ـ1897(حسني الزعيم    )∗( د ف سكري في سوريا في التاريخ المعاصر، ول

م التحق               شترك رغم تخرجه من األآاديمية ال     وقد ا  راك ث ى األت ة عل ورة العربي ي الث حربية العثمانية في استطنبول، ف
ب وفي الحرب العالمية الثانية حار. م بالقوات الحربية الفرنسية في سوريا فتلقى تدريبًا عسكريًا في فرنسا          1921في  

وتلي            1944مع قوات فيشي حيث سجنته قوات الحلفاء بعد انتصارها، وفي عام             رئيس الق أمر من ال بيله ب م، أخلي س
ورية القوات الس التحق ب اد ف ة . وع ه ليل ام بانقالب رة 1949 آذار 30ق ببتها مباش ي س ات الت لة االنقالب دئًا سلس م، مبت

اة ا          اد الحي اس من فس ه        هزيمة فلسطين، مستغًال تذمر الن ان علي تهجم بعض عناصر البرلم ة الجيش ل ية ونقم . لسياس
 آب 14حوصر منزله فجر     . م1949 حزيران   26وانتخب رئيسًا للجمهورية في     .  يوماً 136فحكم حكمًا مطلقًا مدة     

م، واعتقل، وضم إليه رئيس وزرائه محسن البرازي، وقرر المجلس العسكري الذي حاآمهما برئاسة الزعيم               1949
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امي           زعيم س ى ال زت إل عودية، أوع زعيم للس ني ال واالة حس ن م راق م د الع دما تأآ  وعن
ل     الحناوي ومجموعته، الذين آان قد وقع عليهم اال        ار من قب ة لإلطاحة بحسني         ختي ة العراقي  الحكوم

 .الزعيم
اوي امي الحن ان س د آ دة  )∗(لق لطة م ي الس اء ف ه من البق ية تمكن ؤهالت سياس ة م ك أي  ال يمل

ه العسكري            وم بانقالب طويلة ولكنه بدعم العراق استطاع أن يستقطب بعض الضباط والسياسيين ليق
 )1(.ضد حسني الزعيم

ى سامي         )∗ (السلطة  استلم فيها أديب الشيشكلي    أما الحقبة الطويلة نسبيًا التي       ه عل د انقالب ، بع
انون األول  ي آ اوي ف ية،  1949الحن اة سوريا السياس ي حي ة ف دالت عميق د اتسمت بحدوث تب م، فق

                                                                                                                                               
مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، الجزء العاشر، الشرآة         . وي إعدامهما رميًا  بالرصاص    سامي الحنا 

 .208ـ207م، ص2004العالمية للموسعات،بيروت 

 
تخرج من مدرسة دار    . ولد في إدلب.  في سورياثانزعيم إنقالب عسكري  ): م1950ـ1898(سامي الحناوي    )∗(

ي دمشق    ين ف ي اسطنبول  دخل . م1916المعلم ي صفوف    .  المدرسة العسكرية ف ى ف ة األول خاض الحرب العالمي
ام          . الجيش العثماني فاشترك في معارك القفقاس وفلسطين       ي دمشق ع د     1918دخل المدرسة الحربية ف م وتخرج بع

كندرون  واء اإلس ي ل درك ف ان، وألحق بال الزم ث ة م ام برتب ة فلسطين  . ع ي معرآ ادة الجيش السوري ف ن ق ان م آ
ًا              .  إلى رتبة عقيد   م، فرقيّ 1948 زعيم زعيم ه ال ن والءه، فجعل وتلي وأعل ى الق زعيم عل أبرق بتأييد إنقالب حسني ال

ليمه           . وقائدًا للواء األول   زعيم لتس ى حسني ال ي الجيش عل اعي ف استغل نقمة أعضاء الحزب السوري القومي االجتم
ا     ه وآ انقالب علي ام ب ة، فق عادة للسلطات اللبناني اعيين،   أنطون س وميين االجتم ن السوريين الق ة م ه ثالث ن من أعوان

ر   ك فج و منصور، وذل ة فضل اهللا أب دهم حماس تها  1949 آب 14أش ى سياس ة يشرف عل ة مدني اموا حكوم م، وأق
راق       أدى. عسكريون في مقدمتهم الحناوي    اه نحو الع ًا لالتج ه   .  فيها عديله الدآتور أسعد طلس دورًا مهم تفض علي ان

ه             أديب الشيش  رازي فاغتال د الب د أحم روت حيث ترصده محم ى بي ادر دمشق إل كلي فسجنه مدة، ثم أطلق سراحه فغ
 . دفن في دمشق. م انتقامًا لمحسن البرازي1950 تشرين األول 30بالرصاص في 

ان    ر، عم ات والنش ة للدراس ة العربي زء األول، المؤسس ة، الج وعة السياس الي، موس اب آي د الوه م، 1993عب
 .101ص

 .48 سابق، ص مرجعآات، بر )1(
لمية         : ( م)1909-1964(أديب الشيشكلي   )∗( ي الس ة ف ة الزراعي ة     التحق , خريج المدرس ة الحربي بالمدرس

ى دمشق      . العسكري في البوآمال     آان قائدًا للموقع  .  وتخرج منها برتبة ضابط    1929بدمشق عام    ل إل , ثم نق
ديغو   رة ال وم محاص ة وي ة الثاني رب العالمي اء الح وريوأثن ة  اليين لس ة الرق ى حامي ل إل دوان ,  نق الل الع وخ

 =.طينـعدها حارب في فلسـآان ممن أعلنوا المقاومة ضد الفرنسيين وب , 1945الفرنسي عام 
 
 
ك          . آان له الدور األهم في التخطيط والتنفيذ لالنقالبيين األول والثاني           = ان ذل ثم آان القائد الفعلي لالنقالب الثالث وآ

انون األول   في ليل الت   اوي           , اسع عشر من آ ال سامي الحن ذت اعتق ه ونف ابون بقيادت درعات من الق حيث تحرآت الم
ه  ا . وجماعت ل يومه ق آ إوقي ي دمش ة ف فارة األمريكي ذ   ان الس ن تنفي ا  م ة بريطاني تمكن جماع ل أن ت ت وراءه قب ن

اتهم  وري ( مخطط راق وس ين الع اء ب ون ) االلق رر أن يك االنقالب ق ه ب ور نجاح لوف ي الظ رئيس ,  ف ًا ل ي معاون وبق
ى الضباط                واه ورشح        .األرآان التي سلمها إلى العميد أحمد ينود آما قام بتوزيع المناصب عل ى ه تورًا عل  صاغ دس

ام        , نفسه لرئاسة الجمهورية   ر    . م1953ونجح في االنتخابات بتاريخ الحادي عشر من حزيران ع أ حزب التحري أنش
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ياقها ي س ام  تشكلت ف قاط الشيشكلي ع ي إس د أن نجحت ف ا بع در له عبية ق وى ش ود 1954ق م أن تق
دة مع                 سوريا في المرحلة القادمة من خالل        ى الوح ائي إل ا بشكل طبيعي وتلق نهج وطني متميز قاده

نهج حزب البعث العربي اال              . مصر ذا ال ى رأس ه دأ ينمو ويترعرع في            وآان عل ذي ب شتراآي، ال
 .صفوف الجماهير الكادحة منذ فجر االستقالل

ام    ن الع داء م ث      1954وابت زب البع ا ح ي طليعته ورية وف ار الس زاب اليس بحت أح م أص
ر عن                    الالعربي ا  دافها، وتعب اهير وأه ة التي تجسد مشاعر الجم شتراآي، صاحب التوجهات القومي

ة واال       دة والحري ة           تطلعاتها في الوح ا الرئيسة والحساسة، وتبني الهيكلي شتراآية، وتخاطب عواطفه
ة التغي      ك           ي التي ساعدت في ديناميكي د أصبحت تل ة نحو الوحدة، لق ادت سوريا بخطى حثيث ر التي ق

 )1(. تؤدي دورًا أساسيًا في الحياة السياسيةاألحزاب
ة في                     ة والفعال داد، ومساهمتها الحيوي ة حلف بغ آان دور سوريا البارز والمتميز في محارب

 .محاصرته، سببًا أساسيًا في اتساع الحرآة السياسية في سوريا
ى ال      آما دفعت حزب البعث العربي اال      ة  شتراآي الذي قاد معرآة مجابهة حلف بغداد إل واجه

ة                        تقبل األم ي، ومس ع العرب ا للواق ابه نظرتيهم ة المصرية بسبب تش السياسية، وإلى تقاربه مع الجبه
ة األحالف واال  األجنبي، وسياس اط ب ة، واالرتب دًا عن األحالف، والتبعي ة بعي ازالعربي ت . نحي وآان

ى  المعرآة مع حلف بغداد هي الخطوة األولى والكبيرة التي خطتها سوريا باتجاه ا          للقاء الذي انتهى إل
ام     الوحدة مع مصر عبد الناصر، ومن المعروف تاريخيًا، أنه لم تلتقِ           وم من األي  سوريا ومصر في ي

ة                 ا الجغرافي . في دولة واحدة إال آان ذلك نصرًا لألمة العربية، نظرًا لتكامل القطرين واتساع رقعتهم
ار    ي انحس ًا ف ببًا رئيس ه س ت ذات ي الوق دة ف ت الوح ا آان ة،  آم ة والرجعي زاب التقليدي يطرة األح  س

 )2(.وتفككها، واضمحاللها
فيرًا لمصر في               ذي آان س ود رياض ال ام الوحدة، عن الجانب            سوريا  ويتحدث محم  حتى قي

ول  داد، فيق ة حلف بغ ي مقاوم دور السوري ف م والعظيم لل ي: "المه ي ف  أن أشرح  سورياآانت مهمت
ًا     ومعاداتنا ل،سياستنا في التضامن العربي  حلف بغداد، فاتصلت بجميع األحزاب السياسية، وآان طبيعي

 )3(."أن أجد نفسي على وداد خاص مع البعث لتشابه نظرتينا إلى القضايا الخارجية
ين              1956آانت معرآة السويس عام      م هي الشرارة القوية الساطعة التي أضاءت الطريق ب

ا، ف  ة الموقف النضالي بينهم ت لحم اهرة، وعمق تلم  دمشق والق ة، واس ذب العربي ة الج أصبحتا نقط
ة التي       حزب البعث العربي اال    وى التقليدي د الق شتراآي قيادة الجماهير في سوريا، تارآًا السلطة في ي

 .اضطرت تحت زخم األحداث وضغطها الشديد للوقوف مع مصر في معرآتها الوطنية الكبرى

                                                                                                                                               
رد  . قرر رجال السياسة التصدي له وبدأت المصادمات بين الطالب والسلطة .وحلّ األحزاب ونجح في آل ذلك        ثم تم

ام                           باط ع ادر سوريا صباح الخامس والعشرين من ش ذي غ اجم الشيشكلي ال دأ الجيش يه ي حلب وب عليه الجيش ف
ة ب                   . 1954 ابع    بعدها غادر إلى بيروت ثم إلى فرنسا ثم إلى البرازيل حيث اغتيل فيها على يد نواف غزال اريخ الس ت

 118ص, الجزء الرابع, مرجع سابق, الموسوعة السورية الحديثة,  قسام .)م1964والعشرين من أيلول عام 
 .226م، ص1985دمشق  مطبعة عكرمة، ، التحدي والمواجهة،1958ـ1918وليد المعلم، سوريا  )1(
 .54، صمرجع سابقبرآات،  )1(
 .291سيل، مصدر سابق، ص )2(
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ار     ي أقط ي ف عب العرب ر عواطف الش ويس لتفج ة الس اءت معرآ يج وطن العرب ة،  ال آاف
ين أقطار                            ا االستعمار ب وى من آل الحدود المصطنعة التي خلفه اهير أق ذه الجم فكانت عواطف ه

 .الوطن العربي الكبير، السيما وأن المد القومي تنامى بشكل واضح وعلني بعد النكبة
اة السويس في               أميم شرآة قن ان ت ا      1956 تموز    26لقد آ دًا وجهه ة ج رى وعنيف ة آب م لطم

 . لنفوذهما في المنطقةًا مكشوفًاجمال عبد الناصر إلى بريطانيا وحليفتها فرنسا، وتحدي
ان                   ه هات غير أن تأميم شرآة قناة السويس لم يكن هو السبب الرئيس في العدوان الذي ارتكبت

شتراك مع حليفتهما إسرائيل ضد مصر، بل إن السبب األساسي لهذا العدوان هو سعيهم            الدولتان باال 
الف         لت ة األح رض سياس د، وف ن جدي ي م وطن العرب ى ال دخول إل ر، وال د الناص ر عب يم مص حط

ا                   )1(.والتبعية د هويته ى تأآي ود إل ا، وتع  ولقد ساء االستعمار والصهيونية أن تنهض مصر من عثاره
ة                   دفاع الغربي ا مع سوريا ضد أحالف ال اق      . ووجهتها العربية الخالدة، وتلقي بوزنه ا ساءها انبث آم

ة ي، وضغطها   حرآ ه السياس ة التوجي تالم دف و اس دمًا نح يرها ق وريا، وس ي س ة ف اهير الواعي  الجم
الح              ى مص ر عل ن خط ه م ا يمثل ل م وريا بك ر وس ين مص امن ب اند والتض ق التس تمر لتحقي المس
االستعمار، وعلى من ساءت سمعتهم من الحكام الرجعيين في المنطقة العربية الذين لهم مصلحة في                

ة                بقاء الوضع    دول الغربي ات ال يهم باالستجابة لرغب اد عل ذين يمكن االعتم ادر    . الراهن، وال ذلك ب ول
ى               وى ساعدها عل ا ويق ل أن يشتد عوده ى مصر قب ه ضربة إل ى توجي االستعماريون والصهاينة إل
م                   تبقيهم تحت سيطرته بجعله ى العرب، ليس استعمال الجديد الذي طالما حال الغرب دون وصوله إل

دون علي رريعتم د الصهيوني المتك دفاع عن أنفسهم ضد التهدي ي ال يحطم . ه ف ة أخرى ل ن ناحي وم
ه                        ا يماثل رم م ذي أب اق المصري السوري، ال ه الميث النظام الدفاعي العربي الذي آان واسطة العقد في

يمن في نيسان            1955 تشرين األول     17بين مصر والسعودية في         ين مصر وال ا   1956م، وب م، آم
  )2(.م1956 تشرين األول 24ثي من طبيعة مماثلة بين مصر وسوريا واألردن في ُأبرم اتفاق ثال

ام            دوان       1955وفي دمشق بتاريخ العشرين من شهر تشرين األول ع ل سنة من الع م، أي قب
ل                           د الناصر في حف ن عب ين سوريا ومصر، وأعل اع مشترك ب الثالثي على مصر، تم عقد اتفاقية دف

ا اتحدت                نأ: "التصديق على االتفاقية   ه إذا م ا أن اريخ يرين د، فالت  هذه االتفاقية هي فاتحة مستقبل جدي
دده  ي يمكن أن ته ع األخطار الت الم الشرقي من جمي ا ستحميان الع ذا هو . سوريا ومصر فإنهم وه

ة                ًا بحماي ا مع بالضبط ماحدث في أيام الصليبيين، فعندما تحالفت سوريا مع مصر استطاعتا أن تقوم
الم العربي من             . ي من األخطار التي آان يخشاها     العالم اإلسالم  أما اليوم فستحمي سوريا ومصر الع
 )3(."الصهيونية

 إلى   سوريا وعندما وقع العدوان الثالثي اإلمبريالي الصهيوني على مصر، سارع الشعب في            
اني                         ة في أوائل شهر تشرين الث م، 1956نسف أنابيب البترول التابعة إلى شرآة نفط العراق البريطاني

وم                  ران البريطاني الفرنسي ي  تشرين   29ولما تقدمت القوات اإلسرائيلية نحو سيناء يؤازرها سالح الطي

                                                 
 30حسين، مصدر سابق، ص )1(
 .604م، ص1970طربين، الوحدة العربية، دار الجغرافيا دمشق أحمد  )2(
 .م1955 ـ تشرين الثاني ـ 9صحيفة األهرام ـ  )3(
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دم                 اهرة ألحت بع ة من األردن، ولكن الق دخول أراضي فلسطين المحتل وات السورية ل األول تأهبت الق
  )1(. سوريا وفرنسا بغزوبريطانيا من احتمال قيام تحاشيًااإلقدام على أي هجوم 

تمخض العدوان عن نتائج حاسمة فيما بعد، فنجحت بريطانيا في احتالل مصر، وأصبحت                 
 .مصر الطرف الكبير في معادلة القوى في المنطقة العربية

ا اال               1952لقد عبرت ثورة تموز       ة، وتوجهه ا األولى عن أصالتها الوطني ذ أيامه جتماعي  م من
وح، آإلغ     ديدة الوض ارات ش دمي، بإش ومي والتق ةالق انون    ،اء الملكي ق ق ة، وتطبي الن الجمهوري  وإع

 )2(.اإلصالح الزراعي، ومحاربة األحالف والمشاريع المشبوهة، آحلف بغداد ومبدأ أيزنهاور
ا أدوات                    د العرب شرآاء، وإنم إن الغرب في مشروعاته الدفاعية عن الشرق األوسط ال يع

طين،      كلة فلس رب مش ق للع ه خل ن أن رغم م ى ال ته، عل ي سياس ة  ف ات غربي دوان جماع رس ع وآ
واردهم تحت تصرفه،         صهيونية على السكان العرب األصليين، وطلب من العرب أن يضعوا آل م

ال          داد            . مع جميع المرافق والمواصالت والقواعد ومن عليها من العم او مسوغ حلف بغ ا ته ومن هن
ة ثبت            ة أو دول أجنبي ًا أن مصالحها   الذي يطلب من العرب أن يضحوا بمصالحهم من أجل دول قطع

رب  ع مصالح الع يض م ي نق ى طرف ة المصرية  .عل ين رفضت الحكوم ي ح ون  )3(وف عروض ج
ى     ي إل مالي الرام زام الش زز الح ة الشرق األوسط يع ي منطق اعي ف ف دف ة حل تر داالس إلقام فوس

ع                  اهرة في ربي ارة داالس للق اء زي را     1953تطويق االتحاد السوفييتي، وذلك في أثن ان رد الع ق م، آ
دهم              1954 آانون الثاني    9وفي  . يتميز بالتأييد والقبول   ورة المصرية أن سياسة بل اء الث ن زعم م أعل

ة        عوب العربي الح الش ة مص تعماري لحماي أثير اس ن أي ت ررة م ة متح ة عربي اء آتل ى إنش وم عل تق
ة تضم                           ة إفريقي دما تأسست أيضًا آتل ًا، بع ذه الشعوب مع ربط ه دة ت ع  واإلسالمية ، وعقد معاه جمي

تعمار  رزح تحت االس زال ت ي الت ة الت دان األفريقي دة  . البل تان معاه ع الباآس ا  م دت ترآي ين عق وح
ع مع              1954دفاعية في نيسان     ة، ووق ول العراق للمساعدة العسكرية األمريكي م أعلن نور السعيد قب

 )4(.دة الوطنيةواشنطن اتفاقًا ثنائيًا ينص على تزويد العراق بالسالح األمريكي بشروط تخل بالسيا
ديثًا من               " مشروع أيزنهاور "أما عن    ة المتحررة ح دول العربي الذي يستند على أن سياسة ال

االستعمار األوروبي ليس في مقدورها أن تمأل هذا الفراغ، ولذا يتوجب عليها أن ترتبط بالغرب من                 
د تعمار الب. جدي ها محل االس ي أحلت نفس دة الت ات المتح و الوالي ا ه ريطاني والفرنسي والغرب هن

ام  اور تجاهلت نظ ى مشروع أيزنه تند عل ي تس ة الت ا أن السياسة األمريكي ة، آم ار في المنطق المنه
اور              )5(.الدفاع العربي المشترك   داد ومشروع أيزنه  وآان رد الجماهير العربية الواعية على حلف بغ

دفاع العربي المنبث               ذ سياسة ال ة،         االستعماريين، هو المناداة بوجوب تنفي ة العربي ق من داخل المنطق
دة العسكرية في الشرق العربي                   دعيم الوح بيلها ت ة وس ع    .وعلى هدى من مصالحها الحقيقي م توقي وت

اهرة    ي الق ي ف امن العرب ة التض اني 19اتفاقي انون الث وريا واألردن  1957 آ ر وس ين مص م، ب
                                                 

 603طربين، مصدر سابق، ص  )1(
 210المعلم، مصدر سابق، ص )2(
)3( Childers, Erskine B: The Road to Suez, London 1962    

 133ـ 132خيري حماد ص: الترجمة العربية
)1( Hurewitz, Dipomacy in the Near & Middle East, vol. 2,p.346 
)2( Middle East Proposals, Department of State Publications 6440, Washington 

1957. 
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عودية أن . والس ا ب ي ديباجته اء ف د ج وة إيجا" وق ذا التضامن خط ق ه ة تحقي دة العربي و الوح ة نح بي
م                     اق األم ة وميث دول العربي ة ال اق جامع المنشودة، وإسهامًا في صيانة األمن والسالم وفقًا لمبادئ ميث

  )1(.المتحدة
ي  ة السويس ف دى م4/11/1956وإذا آانت معرآ اريخي ل ذا التحول الت دثت ه د أح  شعب  ق

 :بالمقابل رسخت حدثين هامين آخرينمصر باتجاه العروبة ومقاومة النفوذ االستعماري، فإنها 
اني ظهور               : األول هو تأآيد زعامة عبد الناصر في مصر وعلى امتداد الساحة العربية، والث

ة                  حزب البعث العربي اال    ة حرآ د الناصر زعام ة، تشارك عب ة حقيقي شتراآي آقوة سياسية وعقائدي
 .التقدم العربي واألمة العربية

دفاع المش  ة ال د اتفاقي د عق ام  وبع وريا ومصر ع ين س ف  1955ترك ب ا، والموق ا رأين م آم
ام                 ى مصر ع دوان الثالثي عل دوان      . م1956السوري الشعبي والرسمي في أثناء الع ذا الع ورافق ه

ن عن      اعلى مصر مؤامرة ومشروع  ى سوريا أعل د    انقالب بريطاني ـ عراقي عل د الحمي افه عب آتش
د ق  ا بع اني، ونشر فيم ب الث يس المكت راج رئ ماء  الس ي تضمنت أس ام الت ة االته ى 47ائم ًا عل  متهم
 )2(.رأسهم الرئيس السوري المستقيل أديب الشيشكلي

 عية للتقارب مع مصر أآثر قوة بإزاحةاوبعد آشف المؤامرة خرجت الفئات السورية الد
ل      ا أشد معارضيهم خطرًا على المسرح السياسي، وقوي بذلك نفوذ الد          عين إلى التقارب المصري مث

 .لحميد السراج رئيس المكتب الثاني وعبد ا،رم الحوراني رئيس مجلس النواب السوريأآ
ؤامر ام من آشف الم ادةوخالل بضعة أي ة ى ن ة جبه ي االشتراآي بإقام  حزب البعث العرب

ة           ر مال       ،وطنية برلمانية لتقف في وجه الدسائس اإلمبريالي دة أآث ة جدي دفاع عن سيادة        ء وبحكوم مة لل
ة          ل الشيوعيون   األمة، وقد هلل   وافقتهم السريعة المتلهف وا م في حين شكل صبري        . تلك الخطوة، وأعلن

اريخ  وزارة بت ي)∗(م، مقصيًا حزب الشعب31/12/1956العسلي ال ر العجالن ة مني الدستورية   وجبه
 )1(. سالفة الذآرم1956حيث تورط آالهما في التآمر في مؤامرة تشرين الثاني 

                                                 
 .292سيل، مصدر سابق، ص  )3(
 
 61العظم، مصدر سابق، ص  )1(
ية           : حزب الشعب  ) ∗( را      .هو أول حزب سياسي معترف به من السلطة الفرنس ن حزي امس م اريخ الخ  نتأّسس بت

ا الصناعي                        1925 دود طموحه م تتضح ح د ول أ بع م تنش ي ل  ،م،عّد حزب الشعب أول تجمع منظم للبرجوازية الت
لمية         ة الس ورة الفكري ن  ، ولكن فرنسا أظهرت العداء للحزب بشكل حاد مما أدى إلى توسيع قاعدته داعيًا إلى الث لك

لحة عن       : الث فئات   م ، أدت إلى توزع أعضاء الحزب بين ث        1925أحداث الثورة السورية     ورة المس فئة تدعم الث
م                       ورة ول ى الث دُع إل م ت ة ل ة وفئ ورة مكره ع الث قناعة ووعي يمثلها الدآتور عبد الرحمن الشهبندر، وفئة سارت م

ل                   . تشارك بها يمثل هذه الفئة فارس الخوري         ى معاق ين هرب آخرون إل ي ح ورة ،ف ورغم ذلك اعتقلوا خالل الث
ل العرب        رال            .الثورة في جب امي الجن ان إلعالن المفوض الس ل  ( وآ ل ) دي جوفني لم        : (القائ د الس ن يري لم لم الس

داماد  ,أثره في شق صفوف حزب الشعب      )  والحرب لمن يريد الحرب    حيث انشق بعضهم واشترآوا في حكومة ال
رازي       (ومنهم . )الصهر (أحمد نامي ارس الخوري ـ حسني الب ا ب   )لطفي الحفار ـ ف تقالوا فيم م اس د  ، ث ذه   وع ي ه ف

وقسمًا  .يضم قسمًا من أعضاء حزب االستقالل العربيتتضح ل مالمح تكتل سياسي جديد ت بدأ 1926األثناء عام   
لحة         الشهبندر،= =من أعضاء حزب الشعب المنشقين عن الدآتور عبد الرحمن           ورة المس ي الث . الذين لم يشارآوا ف

 . م1937م وبقي هناك حتى عام 1927ر في أواخر عام  فقرر اللجوء إلى مص،والقى الشهبندر ضغطًا ومالحقة
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ت ورياآان دين ا س دين ال ومصر البل ربيين الوحي ي ذللع ها وف ة نفس ي السياس ترآان ف ين يش
ة مصرية          . المعتقدات األساسية وبدت لهما اللحظة المناسبة للوحدة         ة برلماني ارة بعث د ساعدت زي وق
 وعلى هذا األساس قدم البعث. إلى دمشق في أواخر تشرين الثاني في بلورة هذا الشعور

دين      في آانون األول مشروعًا يقضي بإقامة        ين البل دورهم      و )2(.اتحاد فيدرالي ب أعرب الشيوعيون ب
ة االيأيضًا عن تأي رة إقام تمنع  دهم لفك ة س ة مائع أن وجود صيغة فيدرالي ؤمنين ب درالي م اد الفي تح

ه في    .  سوريا  وتسمح لهم بأن يستمروا في نشاطاتهم الحزبية في       ،االتحاد من أن يصبح فعاالً     ر أن غي
م م   م  1957نهاية عام  يكهم               أدت به ادة النظر في تكت ى إع اتهم مع البعث إل وأصبحت األوراق   , نازع

  )3(.آلها في يد عبد الناصر
إن الخصومات والمطامح    ،تحاد إذا آان التنافس البعثي الشيوعي قد شكل عامًال عجل باال    ف

ًا بالت              .ن قد شكلت عامًال آخر    يبين صفوف الضباط السوري    أثرًا عميق ر من الضباط ت أثر آثي ار  فقد ت ي
رة    ي فت راق ف ادي للع ة    , م1956ـ1949المع داء للرجعي ين أش اومين ومعارض نهم مق ل م ا جع مم

راق  ي الع ة ف ا,واإلمبريالي وري لمصر وزعيمه داء حماسهم الث ي إب ًا ف دفاعًا وتفاني م ان انوا آله  ,وآ
ام       من  وأيضاً م، 1955فقاموا بتمتين العالقات مع مصر ضمن إطار القيادة المشترآة التي أسست ع

دافها الرئي        روابط      خالل السفارة المصرية في دمشق التي آان أحد أه ذه ال ل ه ة مث , سة تشجيع وتقوي
 )4(.وذلك على الصعيد الرسمي

بالد           يبدو آان االتحاد مع مصر    م لل رون     , بنظرهم أفضل ضمانة الستمرار حكمه ات آثي وب
دنيين إل             د  منهم يؤمنون بأن االتحاد سوف يخلصهم من السياسيين الم د        وأن ،ى األب ال عب رئيس جم ال

ى النسق             ورة عل ان         ،المصري  الناصر سوف يشجعهم على تأسيس مجلس للث اد آ ام االتح دما ق وعن
يين ين الجيش والسياس ل ب ه حصيلة صراع طوي ي جانب من جوانب ة , ف و صراع شغل السياس وه

اهرة بسبب ف       . م1949السورية منذ عام     ى التوجه للق ر أن الضباط اضطروا إل اق    غي شلهم في االتف
 )5(.فيما بينهم

دخول في تفاصيل السنوات التي شهدتها الوحدة                    نفي اآلراء التي عدت        من البد لي قبل ال
ا                 ،قيامها بأنه آان سريعا وفورياً     ة التي قصرت في متطلباته درس الدراسة الكامل م ت أن   ، وبأنها ل  وب

ا سورياظروف ي عجلت بقيامه ة هي الت ا آانت إ,  الداخلي رد شهدتهوبأنه اذًا لوضع مت وريانق  , س
ك  ر ذل ى أث ان عل ا آ ا درست   . وقيامه ة وإنم ن فوري م تك دة ل ة  ألن الوح ب الحقيق ذه اآلراء تجان فه

                                                                                                                                               
 .142ص, الجزء الرابع, مرجع سابق ,الموسوعة السورية الحديثة, قسام

 .119ص ,مرجع سابق ,المعلم )1(
 .116 ص  سابق،مرجع, برآات )2(
)3( Department of public information U.N: year book of United nations, year 1955; 

1956; 1951 (published by department of public information united nations, n.y.). 
P.122  

 .192 ص ,الجزء الرابع م،1991 دار زغلول، القاهرة، ,مذآرات أآرم الحوراني,  الحورانيأآرم )4(
 
)1( Dawisha, Adhid Isam  :The U.A.R and the Arad East 1958 – 1963(Aforeign policy 

Analysis, ph. D., University of London. Department of international relations, 
july,1974) pp.11 
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اً        ,ولكن الظروف حالت دون قيامها     ,لسنوات متعددة  آمر يشتد زخم ان الت ا آ ل آلم ارب   ال ب ان التق  آ
ًا ر زخم د درست, الوحدوي أآث دة ق أن الوح اهيريوتحت ضغط ، وب ول, جم ة الق ن إب, يثبت حقيق

ا        ومن أجل ذلك تسخر الظر      , الشعوب هي صانعة األحداث    ر عن تطلعاته راد للتعبي ومن  , وف واألف
ا إرادة شعب       م تفشل آونه دة ل م الوح ة      , ث ذي فشل هو السياسة العربي ا ال اهير   .وإنم د ظلت الجم  وق

ونقلت النضال العربي      ,  إلى موقع التحدي   بمجرد قيام هذه الوحدة انتقلت األمة العربية      و .تعاني منها 
تويات ى مس تراآية إل ة واالش ة والديمقراطي ل قضايا الحري دة وبشرت بنق ى مراحل جدي ة إل  ،متقدم

ة عار        ورة عربي وطن العربي             وبمجرد قيامها آانت ث د حدود ال م تقف عن ة ل ل , م ى       ب ا إل نقلت أثاره
 )∗(.العالم أجمع

 : في أثناء الوحدة وبعدها سورياـ2
آانت االتفاقات المتعاقبة بين سوريا ومصر هي التي وضعتهما على طريق الوحدة، إذ دلت               
ي                     ور والتطبيق العمل ة التبل ى مرحل دعوة إل دة وال . على أن فكرة الوحدة العربية، عبرت مرحلة العقي

دا   ,  فكرة جديدة اسوريولم تكن فكرة الوحدة بين مصر       و , دفلقد بدأ طرحها منذ المعرآة ضد حلف بغ
اهرة        ة وبعيد عودم1956ففي أواخر عام   اه في الق وتلي من منف رئيس السوري شكري الق  طرح  ، ال

ة     سورياسم الدول العربية المتحدة بضم  اتحاد الفيدرالي تحت    مشروعًا لال  دة عربي واة لوح  ومصر آن
اور طرح صبري          م دتوفي أثناء المناقشات المح    , م1957 وفي سنة    )1(.شاملة  ة حول مشروع إيزنه
يس وزراء)∗(العسلي ى  سوريا رئ رئيس  عل ينال دة ب ة وح ًا بإقام د الناصر اقتراح ال عب   سورياجم
ام  . ومصر وز ع هر تم ي ش ى م 1957وف ديد عل ة الضغط الش ورياوخالل معرآ س ,  س ذ مجل اتخ

ع مصر   درالي م اد في ة اتح ب إقام رارًا بطل وري ق وزراء الس واب  )2(.ال س الن يس مجل ه رئ م وج  ث

                                                 
ا اآراء إما ناقمة ال ترغب بقيامه , إن اآلراء التي تصف قيام الوحدة بالعمل المتسرع   ) ∗( ا      وإم ة دفعته عناصر وطني

ذا  ول ه دة لق ى الوح فها عل ا وأس ال وقيامه, غيرته رون وأجي م ق دة حل اجافالوح ى التخطيط  ال يحت الن الشعب ’ إل
ه ة والسوري المصري خاصة ل ي عام ا   العرب دون له ة ال يري داء األم ن أع دة ، لك رة الوح ي خب ابقة ف ه الس تجارب

ديه , ة فسارعوا في إجهاضها قبل تعميقها آإدارة وليس آفكرة وآإيمان       مالديمو ا   اوآان على قادتها ومؤي  السهر عليه
 . مالة المتأصلة في بعض الخونةعلعربي المضطرب وال الواقع امتجاهلهعدم ورعايتها و

  )ةالباحث(          
)1( Telegram From The embassy in Syria to the Department of stateDamascus 

January 15,1958 
لي )∗( بري العس ام  :ص د ع ام    1903 تول ورية ع ورة الس ي الث ترك ف وقي ، اش ين األردن  1925،حق ل ب م ، وتنق

عودية  ا     والس ؤتمر أريح ي م عود ف ز آل الس د العزي ك عب ثًال للمل ان مم ث آ طين حي ين  1927وفلس د ب ذي انعق م ال
ام                ًا عن قضاء دمشق ع ارة شرقي األردن وانتخب نائب ام 1936حكومتي الحجاز وإم ام  1943 م،وع م 1947 وع

ام نفسه     1945تقلد وزارة الداخلية في عام    . م1954وعام د و  .ووزارة المعارف في الع ا تقل وزارة   آم ة  ب زارة الداخلي
ول  30سعد اهللا الجابري، والمعدلة من   ى  1945 أيل ام      . 24/4/1946إل ي ع ة ف د وزارة الداخلي م تقل ي  1946ث  وف

   وبقيت حتى1954 ، اختير رئيسًا للوزارة التي أعقبت االنقالب على الشيشكلي ، فألف وزارته في عام           1948عام  
ي أعقبت           . م1955زيرًا للداخلية عام    ، ثم عاد فألفها وآان و     م1954 أيار   19 ة الت وزارة القومي ًا لل ر رئيس ا اختي آم

ا                   ة فيه وزارة المالي د ال ومي ، وتقل ي تأسيس    أ.مشاورات األحزاب ودعوة الرئيس شكري القوتلي لالئتالف الق سهم ف
 . م1947وانتخب أمينًا عامًا لها عام  ،م1936عصبة العمل القومي،وانضم إلى الكتلة الوطنية عام 

 .141ص ,الجزء الرابع الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق، قسام،
  .211 صم،2004 دار الشروق، القاهرة ,سنوات الغليان, هيكل )2(
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ام         )∗(لحورانيالسوري أآرم ا   ارة    م  1957 دعوة في أواخر ع ى مجلس األمةالمصري لزي   سوريا إل
 ,دة بين البلدينـام الوحــمن اجل تبادل الرأي لالستعجال في قي

دعوة             )1(.ولدفع هذا المشروع إلى األمام     ذه ال ة المصري ه ل مجلس األم دًا     ،وقد قب دوره وف  وشكل ب
  .وآان يضم أربعين نائبًا, ك الوقتالمصري في ذل وآيل مجلس األمة )∗(برئاسة أنور السادات

وم       وعقد   )2(،م1957 سوريا في تشرين الثاني عام        الوفد إلى  قدم اني    18اجتماعًا مشترآًا ي تشرين الث
ور                مع مجلس النواب السوري   م  1957 رم  الحوراني وأن تناوب على رئاسة الجلسات فيه آل من أآ
ة االت   ًاوأعد فيه قرار  . السادات ة بمجلس                   بإقام ة الشؤون الخارجي دين من لجن ين البل درالي ب اد الفي ح

 . ولجنة الشؤون العربية بمجلس األمة المصري, النواب السوري
ات             ورًا في مباحث وقد وافق مجلس األمة باإلجماع على قرار يدعو الحكومتين إلى الدخول ف

ة       ،مشترآة بغية استكمال تنفيذ االتحاد     رار في            وفي المقابل وافق مجلس األم ذا الق ى ه  المصري عل
ه وم نفس ه .الي ترك أن رار المش ي الق اء ف رب،    ")3(: وج ا الع ي دني ي ف ة الشعب العرب تجابة لرغب اس

ة           ة العربي ا آانت   . وتحقيقًا لمبادئ الدستورين المصري والسوري بأن شعبهما هو جزء من األم ولم
ان العمل لتحق                ة، وآ ة الغالي ة األم ة أمني ًا            وحدة األقطار العربي ذا الهدف السامي المقدس واجب يق ه

أداء في          ة آ ان االستعمار يقف عقب ي، وآ قوميًا على آل عربي، وأمانة في عنق نواب الشعب العرب
ن         ُك م ا يحي مل، بم تتة الش زأة مش ة مج ة العربي اء األم ى ابق دًا عل ل جاه دة، ويعم ذه الوح بيل ه س

ا     ام االتح ول دون قي داث ليح ن أح ا م ؤامرات، ويصطنع له ررم وريا  . د أوالتح ت مصر وس وآان

                                                                                                                                               

 
ابي السوري عام                  :أآرم الحوراني  ) ∗( اه في المجلس الني سهم في    أ. م1947وعام   م  1943انتخب نائبًا عن قضاء حم

رئيس هاشم األتاسي التي           . م  1950 وعام   م1949 حرب فلسطين ثم انتخب نائبًا عام      ة ال  تقلد وزارة الزراعة في حكوم
ع عشر من آب عام             م  .م  1949شكلت في الراب د  ث د العظم       تقل وطني في حكومة خال دفاع ال  . م1950ـ 1949وزارة ال

ام      ي ع اه ف اء حم ن قض ًا ع ب نائب ام  1954انتخ ة 1946م، وأسس ع دة اليقظ ا   م جري ق آم ي دمش س ج  ف دة أس ري
ومي السوري االجتماعي                   ) االشتراآية( وطني االشتراآي السوري وإلى الحزب الق وأسس حزب    , انتمى إلى الحزب ال

وأصبح اسمه حزب البعث        , وترأس الحزب العربي االشتراآي الذي اندمج مع حزب البعث العربي            1947الشبيبة عام   
 .العربي االشتراآي

 .156ص ,4ج,  سابقمرجع ,الموسوعة السورية الحديثة,  قسام
 .114ص, مصدر سابق, العظم )1(
ة المصرية في             : محمد أنور السادات    )∗( ان من   . م 25/12/1918ولد في قرية ميت أبو الكوم من محافظة المنوفي آ

ى الملك     ة   ،ضمن الضباط األحرار الذين ثاروا عل اموا بالحرآ ة في مصر         التي   وق اء الملكي ى انته م إل ه ث . انتهت بعزل
د الناصر                       تولى عدة    ال عب رئيس جم ًا لل . مناصب في مصر آان أهمها رئيسًا لمجلس األمة المصري قبل أن يصبح نائب

اريخ      ور بت ام األم تلم زم د الناصر اس ال عب رئيس جم اة ال ر وف ى اث يس  28/9/1970عل ث رئ الي ثال  م وصار بالت
ذآرى     في  اغتاله تنظيم من ضباط الجيش      . جمهورية في مصر     ال ب اء االحتف  م إذ   6/10/1981 حرب تشرين في          أثن

أثناء االستعراض العسكري في االحتفال وهو جالس في المنصة             في  قام خالد اإلسالمبولي وآخرون بإطالق النار عليه        
 . 

  .موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني ـ موقع الرئيس محمد أنور السادات الرسمي
  .710، ص م1992، القاهرة، الهيئة المصرية للكتاب حمروش، ثورة يوليو، أحمد )2(
  .383ـ382م ص1957 آانون الثاني 18مذآرات مجلس النواب السوري، الجلسة الحادية عشر في  )1(
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تهما           ي سياس ا ف يادتهما، وانتهجت دتا س تقاللهما ووط ا اس تعمار، فانتزعت ا االس د آافحت قيقتان ق الش
دافهما                      ة، وأه وى المتصارعة مستوحى من مصالحهما القومي ين الق تقًال ب الخارجية نهجًا حياديًا مس

 في مضمار التحرر بفضل وعي نضال الشعب             المشترآة، وأمانيهما المتبادلة، فحققتا نصرًا حاسماً     
اد                 العربي الموحد، وآان تحقيق ما تم بين البلدين حتى اليوم ليعد بمثابة الحجر األساسي في إقامة اتح
وات   د الجيشين وأخذت الق دان العسكري حيث تحقق توحي ك في المي ان ذل ا، سواء أآ عربي بينهم

دة، وأ   ادة موح ل تحت قي ورية تعم واة   المصرية والس وري ن ين المصري والس اد الجيش صبح اتح
ة      ه المكين دولتان أسس ذي وضعت ال افي ال ي المضمار الثق ك ف رى ذل د، وج ي الموح يش العرب الج

وآانت  ... وآانت المباحثات دائرة بين القطرين لوضع نظام اقتصادي موجه متكامل موحد               . المتينة
ال             ة التي تعصف بالع ة واألحداث الخارجي ه أن يحث الخطى            الظروف الداخلي م العربي تفرض علي

ه             زًا لكرامت ذ األسباب   ... إلقامة هذا االتحاد حفظًا لكيانه، وتوطيدًا الستقالله، وتثبيتًا لحريته وتعزي له
ة          ... مجتمعة فإن  نواب المجلسين المجتمعين إذ يعلنون رغبة الشعب العربي في مصر وسوريا بإقام

لخطوات العملية التي اتخذتها الحكومتان السورية والمصرية         اتحاد فيدرالي بين القطرين، يبارآون ا     
ات مشترآة                      ورًا في مباحث دخول ف في سبيل تحقيق هذا االتحاد، ويدعون حكومتي مصر وسوريا لل

 ".بغية استكمال أسباب تنفيذ هذا االتحاد
وم                   انون األ   31 ثم حضر إلى مصر وفد من مجلس النواب السوري برئاسة إحسان الجابري ي ول  آ

  )1(.م، وحضر جلسة مجلس األمة المصري1957
واء                   ومع بداية شهر آانون الثاني قرر الرئيس جمال عبد الناصر إيفاد مبعوث خاص هو الل

ذي ي                       حافظ ى المجلس العسكري السوري ال ة نظره إل ل وجه وم بنق م ض  إسماعيل إلى دمشق لكي يق
 )2(.زعماء الكتل في الجيش السوري

ى          وآانت األمور في دمش     وات المصرية إل  ووجود   ، سوريا  ق تتحرك بسرعة، فوصول الق
ددة المصادر      فرض إجراء تحرآات     ،خطة عسكرية مطروحة للدفاع عن حدودها إزاء مخاطر متع

ى                       ل المتنازعة في الجيش السوري عل ادة الكت واسعة النطاق لتشكيالت الجيش السوري، ولم يكن ق
ل وتربصها يبعضها      استعداد لتنفيذ هذه التحرآات التي آان من      أنها تجاوز انقسامات الكت  ولكن   . ش

ا    ر به ي تم روف الت ذه الظ ورياه اط تم    س ب بعض نق م تحج س   ت ل اع المجل ي اجتم تها ف  مناقش
ى                       د ذآي باإلضافة إل ه أحم ذي ترأسه حافظ إسماعيل ومرافق العسكري السوري بالوفد المصري ال

ى الضباط من           فت. السفير المصري والملحق العسكري المصري بدمشق      مت مناقشة تأثير الوحدة عل
  )3(. إلى مناصب مدنيةم واحتمال انتقالههمناحية التنقالت والترقيات، وفقد بعض الضباط المتيازات

وم   اء ي ي مس اع الحق للمجلس العسكري ف ي اجتم ة م11/1/1958وف د تصاعد لهج ، وبع
دة،     ام الوح ة أم ه العقب اه المجلس بأن دة   دارت جلسة نق  الخطاب تج اد انتهى في الساعة الواح اش ح
اهرة     ى الق د عسكري إل اد وف رار إيف د الناصر  ةقابل لمصباحًا بق ال عب رئيس جم ه ، ال رار وإعالم  بق

                                                 
  .35الحوراني، مصدر سابق، ص  )1(
)2( Dawisha : The U.A.R , p.11 . 
  .162برآات، مرجع سابق، ص  )3(
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ين ة ب دة الفوري ام الوح وة، )1(. ومصر سورياالجيش بضرورة قي ذه الخط تجابة له  وبضرورة االس
ن رئ    الإلبو ل م ى آ راره إل غ ق يش أبل ه أن الج ت ذات ي الوق ه ف كري   يسغ ورية ش ة الس الجمهوري

وتلي وراني     ،الق رم الح وري أآ واب الس س الن يس مجل بري    ، ورئ ورية ص ة الس يس الحكوم  ورئ
 )∗(.العسلي،بموجب نسخ من مذآرة خطية

ل   آانت طائرة الوفد العسكري السوري فوق مطار القاهرة في الساعة الث       انية من منتصف لي
ي تطالب بالوحدة              م وآان رآابها ي   1958 آانون الثاني    12يوم   ا الت وا عليه حملون المذآرة التي وقع

 )2(.الشاملة الفورية
الي،  وم الت وم الي اء ي ي مس ام  وف اني ع انون الث ن آ ث عشر م رئيس 1958الثال تقبل ال م اس

م يحضر                         ه، ول ه بمنشية البكري، آانت جلسة استماع من جمال عبد الناصر الوفد السوري في منزل
صري سوى المشير عبد الحكيم عامر، وانفض االجتماع على أن ينفذ في             هذه الجلسة من الجانب الم    

د       1958 آانون الثاني    14وفي مساء يوم    .  التالي مساء اليوم  د الناصر الوف م استقبل الرئيس جمال عب
ة         ها دول ل أن تخوض ارك المحتم دة، والمع ام الوح كالت قي تعرض مش رى، واس رة أخ وري م الس

ة      ة       و )3(.والسياسية واالقتصادية  الوحدة في الميادين الدولي ة الفرق د حال دورهم وصف أعضاء الوف ب
  .بينهم التي أدت إلى إعالن حالة االستنفار الدائمة في الثكنات ألن آًال منهم يتوجس من اآلخر

ى درجة         ا السياسية إل ثم وصفوا حالة االنقسام بين األحزاب السياسية التي توزعت اتجاهاته
 . توشك أن تحدث فتنة

 )4(. سوريام تحدثوا عن أسلحة تقوم أجهزة األمن في حلف بغداد بتهريبها عبر الحدود إلىث
اع   ذا االجتم ي ه أىوف د الناصر  ارت ال عب رئيس جم رأن يضع بعض ال ال د طوش ام الوف  أم

 )5(:السوري على أمل أن تؤدي إلى إعادة تقدير الوفد السوري لموقفه في ضوئها، والشروط هي
                                                 

)4( Middle Eastern Affairs , vol.7 , 1956. p, 26 

 
دين ، وأن                    تضمنت مذآرة ال   ) ∗( ين البل ى الوحدة ب ة إل ضباط السوريين إلى الرئيس جمال عبد الناصر األسباب الموجب

ى أرض   دة عل ة واح راد أم ابين أف ترك م تقبل مش ن ماض وحاضر مس تمدة م ة مس دة هي ضرورة قومي دة  الوح واح
إقرار              ذآرة أيضًا ضرورة اإلسراع ب ا تضمنت الم ًا لوحدة شاملة ، آم اء األساسي  وحضارة عربية تحقيق  للوحدة    البن

ات المصطنعة دستورية أو سياسية أو اقتصادية                        ع العقب ورًا، وتخطي جمي ذها ف ا  . الشاملة مع مصر والمباشرة بتنفي آم
ة                        يس واحد وسلطة تشريعية وتنفيذي حاولت المذآرة تقديم مالمح وشكل لهذه الوحدة من خالل إعالن دستور واحد ورئ

 .وقضائية واحدة في البلدين
 .51 سابق، ص مصدر برآات، 

  .125 ص ،1986 بيروت ،الوطن العربي للنشر نصر، عبد الناصر وتجربة الوحدة، صالح )1(
)2( Dawisha : The U.A.R , p.16 . 
 
ية البكري    374المحضر الكامل لوقائع االجتماع في الملف       )1( ي أرشيف منش وب   ,  الذي آان محفوظًا ف وهو مكت

انوا          وفي األرجح أن آاتبه ه    , بخط اليد     يقومون   و أحد آبار الضباط المصريين من هيئة أرآان الحرب الذين آ
 .بدور ضباط االرتباط مع الوفد العسكري السوري

 .274ص, مصدر سابق, هيكل, للمزيد من االطالع انظر
 .م1957 آانون الثاني 18في .مذآرات مجلس النواب السوري، الجلسة الحادية عشر )2(
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 .اب السياسية في سوريا، وأن يستعاض عنها بتكوين اتحاد قوميـ أن تحل األحز1
، وأن يختار الضباط الراغبون في العمل السياسي          عن السياسة السوري ابتعادًا تامًا    د الجيش   تعبـ أن ي  2

 .أو الحكومي بين هذا العمل وبين مناصبهم العسكرية
وانين اال     3 ة االقتصادية     ـ أن يندمج االقتصاد المصري والسوري، وأن تشمل ق صالح الزراعي التنمي

 .التي توجهها الدولة في القطر السوري أيضًا
ى    اد إل م ع أنها، ث اورات بش ذآورة، وأجرى المش امًال الشروط الم ى دمشق ح د السوري إل طار الوف

 .القاهرة بعد بضعة أيام يحمل الموافقة عليها
ار الح البيط د ص ر ) ∗(ويؤآ د الناص ال عب ة آ(أن جم ي البداي تمرارف ى اس ًا عل  ان موافق

ًا ًا قائم اره تنظيم ى ضرورة , حزب البعث العربي االشتراآي باعتب ولكن تطورات األمور انتهت إل
 )1(.)االتحاد القومي الذي بدأ تشكيله مع قيام الوحدة ليحل محلها ,إلغاء األحزاب والقوى السياسية آافة

وزراء السوري        سوريا وفي ذي   وبعد مناقشات لمجلس ال وتلي         ال رئيس شكري الق ,  ترأسه ال
وم        اني            أقلعت طائرة من مطار المزة العسكري ي انون الث ين من آ  6.40 في الساعة       الحادي والثالث

ان في    ,وهبطت في مطار ألماظة العسكري    , صباحًا ذي             وآ د الناصر ال ال عب رئيس جم تقبال ال االس
وتلي  كري الق رئيس ش انق وال ان , تع ون، وتع ن العي يل م دموع تس وزراءوال وة , ق ال وبورآت الخط

اهرة       . الجريئة ذآور في الساعة               ،وتوجه الجميع إلى قصر القبة في الق وم الم اع مساء الي د اجتم  وعق
ة          , ووزع في االجتماع مشروع الدستور المؤقت     , السابعة مساءً  ه الدستور المؤقت للدول ان عنوان وآ

 )2(.ةالعربي
ع            ثم تو  ، استؤنفت االجتماعات  يالتوفي اليوم ال   م التوقي جه الجميع إلى قصر شويكار حيث ت

ذي            )3(،على محضر إعالن الوحدة     وتم بالتالي اإلعالن عن بيان إعالن الجمهورية العربية المتحدة ال
يس                 (تضمن   وتلي رئ رئيس شكري الق ة ال في جلسة تاريخية عقدت في القبة في القاهرة، اجتمع فخام

رئيس   يادة ال ورية وس ة الس ة العربي ة   الجمهوري ة مصر العربي يس جمهوري د الناصر رئ ال عب جم
ة      اوآانت غ , )∗( ومصر  سوريا بممثلي جمهوريتي  داولوا في اإلجراءات النهائي اع أن يت ية هذا االجتم

وريتين          , لتحقيق إرادة الشعب العربي    ه دستورا الجمه ا نص علي ا        , ولتنفيذ م , من أن شعب آل منهم
من  , ومجلس النواب السوري   , ره مجلس األمة المصري   لذلك تذاآروا ما قر   , جزء من األمة العربية   

                                                 
ية            ي: صالح الدين البيطار    )∗( ة السوربون الفرنس وم من جامع دة البعث     , حمل الليسانس في العل أحد  , صاحب جري

ام      , مؤسسي حزب البعث العربي االشتراآي     ي ع ة     , م1954فاز بالنيابة عن دمشق ف ر الخارجي وشغل منصب وزي
ام                          , في عهد الوحدة   ي ع امن من آذار ف ورة الث ام ث د قي دة مرات بع وزارة ع م رئاسة ال ام . م1963ث الموسوعة  , قس
 .  168ص , مرجع سابق, السورية الحديثة

 .162ص,  سابقمرجع, برآات )3(
  .61ص , مصدر سابق, العظم )1(
 .    116 ص  , م1969تشرين الثاني , بيروت ,  تموز دار الطليعة 14هذا هو طريق , إبراهيم آبة )2(
ادة ) ∗( ن الس ل م د آ دادي: (ضم الوف د اللطيف البغ لي، عب م, صبري العس د العظ دين, خال ا محي ال د , زآري حام

ري   , فاخر الكيالي , أنور السادات , الخوجة أمون الكزب افعي   , م ارون   , حسين الش يم عامر       , أسعد ه د الحك ق عب , الفري
دين حسين     , صالح الدين البيطار   ال ال ل الكالس   , آم دين طراف     , خلي ور ال ل     , ن واء  , رضوان  فتحي , صالح عقي الل

رحمن العظم     , علي صبري  ,  استيتو آمال رمزي , محمود فوزي , عفيف البزرة  د ال ود رياض   , عب ,  الحوراني  .)محم
  .  401ص , مصدر سابق
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دين          ين البل ة الشاملة            , الموافقة الجماعية على قيام الوحدة ب دة العربي ى نحو تحقيق الوح , آخطوة أول
ًا                          ة آانت روح ة العربي ى أن القومي ة عل دالئل القاطع رة من ال آما تذاآروا ما توالى في السنين األخي

نهم   ،ختلف أقطارهم  لتاريخ طويل ساد العرب في م       أمول من آل     ، ولحاضر مشترك بي تقبل م  ومس
ى                  . فرد من أفرادهم   ة هي طريق العرب إل ة العربي رة القومي وانتهوا إلى أن هذه الوحدة التي هي ثم
ذه    , وسبيل من سبل اإلنسانية للتعاون والسالم , الحرية والسيادة  ولذلك فإن من واجبهم أن يخرجوا به

ومي         نطاق األمان  منالوحدة   ذا          . ي إلى حيز التنفيذ بعزم ثابت وإصرار ق م خلص المجتمعون من ه ث
ا                وافرت    , آله إلى أن عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين المصرية والسورية وأسباب نجاحه د ت ق

اء    وضوحًا و بعد أن جمع بينهما في الحقبة األخيرة آفاح مشترك زاد معنى القومية         ة بن ا حرآ أآد أنه
ر وسالم ل.وتحري انهم الكام ام وإيم اقهم الت ون اتف ن المجتمع ذلك يعل ة,  ل تهم العميق ي وجوب , وثق ف

  )1().اسمها الجمهورية العربية المتحدةفي دولة واحدة ,  ومصر سورياتوحيد
باط  ن ش ي األول م دة ف ة الوح الن وثيق ور إع ورية , وف دن الس ق والم ي دمش ارت ف س

د الناصر وشكري              وهي تح  ,تظاهرات شعبية ضخمة طافت الشوارع     ال عب مل صور الرئيسين جم
ر                      )∗(.القوتلي أن السيد صالح البيطار وزي د صرح ب  وآان ناطق بلسان وزارة الخارجية السورية ق

دة األمر        ات المتح عودية والوالي ة الس ة العربي فراء المملك تدعى س د اس ة ق اد  يالخارجي ة واالتح كي
ي دمشق وفيتي ف دة  , الس ى ح نهم عل ل م ى آ ع إل م  واجتم دة باس ة جدي ام دول ن قي ذآرة تعل لمه م وس

ة المتحدة ة العربي دأت اإلذاع)2(.الجمهوري ا ب ة  ةـ  آم م إذاعة الجمهوري ا باس السورية تبث برامجه
ال   )3(.العربية المتحدة من دمشق    وات السورية                 وقد ق ة للق ان العام يس األرآ زرة رئ واء عفيف الب الل

ديث صحفي ي ح ن": ف ادم حت  ل ام الق ون دول ىيمضي الع ة   تك ى الجمهوري د انضمت إل أخرى ق
وفي الخامس من شباط وافق مجلس         . "وة أولى ستتلوها بعون اهللا خطوات     العربية المتحدة ألنها خط   

اهرة  ي الق د ف ة المصري المنعق ى    , األم اع عل ق باإلجم ي دمش د ف وري المنعق واب الس س الن ومجل
دة        وعلى ت , الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة     رشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الدولة الجدي

ة الحادي والعشرين      , في استفتاء شعبي على الوحدة       وم الجمع وعلى رئيس الجمهورية الذي جرى ي
 وفي اليوم ذاته أقيم في دمشق في الساعة الرابعة بعد الظهر عرض عسكري          )4(. م 1958من شباط   

وتلي               رئيس شكري الق ة حضره ال يس في شارع أبي رمان وزراء  ورئ وزراء       ال .  صبري العسلي وال
وة    ،وشارآت فيه وحدات رمزية من مختلف أسلحة الجيش        رق الفت ة الشعبية     ,  وف  ،ومنظمات المقاوم

وزراء          25وبعد العرض الذي استمر     , والدفاع المدني  يس ال وتلي ورئ رئيس الق السيد  و دقيقة توجه ال
 . أآرم الحوراني وصحبهم إلى مكان االحتفال

                                                 
 .160ص, مرجع سابق, الموسوعة السورية الحديثة, قسام )1(
دون الحصري       , نص بيان إعالن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سوريا ومصر             )∗( ًال خل , يوسف خوري  ونق

روت   , كية في بيروت  يات السياسية واإلدارة العامة للجامعة األمر     دائرة الدراس , الوثائق العربية  ص , 2ج, م1971بي
21. 

  .155 ص ،مصدر سابق, نصر )2(
  .714ص , مرجع سابق , حمروش )3(
  .166ص  , م1962دمشق  , دار بيسان , أضواء على تجربة الوحدة  , أحمد عبد الكريم )1(
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ه               وألقى ف  ذي عقدت اق ال يه السيد صبري العسلي رئيس الوزراء بيانًا أوضح فيه خطوط االتف
دين        دة البل ة المتحدة     , الحكومتان المصرية والسورية حول وح ة العربي ام الجمهوري د   . وقي رًا عق وظه

واب                            يس مجلس الن ه رئ ذي قدم وتلي ال رئيس شكري الق ان ال ى بي واب جلسة لالستماع إل مجلس الن
 )1(.نيأآرم الحورا

ن النضا   ة ع ة تاريخي رد لمح ه بس وتلي بيان رئيس الق تهل ال ة  اس بيل الحري ي س ي ف ل العرب
ين       , والوحدة دة ب د      ,  ومصر  سوريا وانتقل إلى ظروف والدة الوح ال عب رئيس جم ن ترشيحه لل وأعل

باط ي الحادي عشر من ش ذي سيجري ف تفتاء الشعبي ال ي االس ة ف ا , الناصر لرئاسة الجمهوري آم
 )2(.ه وجه رسالة إلى رئيس مجلس األمة المصري تتضمن هذا الترشيحأعلن أن

اع         , وبعد أن أنهى الرئيس شكري القوتلي بيانه       واب السوري بإجم أعضائه   وافق مجلس الن
ددهم   رين وع ل  106الحاض ن أص ان 142 م ى البي ة  .  عل ص الموافق ي ن اء ف  :وج

ا  إ" م إنم ا ت دهم لم وافقتهم وتأيي واب بم ي  ن أعضاء مجلس الن ي ف رون عن إرادة الشعب العرب يعب
دة           ، ويؤدون األمانة  ،اإلقليم السوري   ويوفون بالعهد حين أقسموا اليمين الدستورية بالعمل لتحقيق وح
 )3(."األقطار العربية

عّ م  1958وفي التاسع من شباط       ى مرسوم دعوة               وق ة عل يس الجمهوري وتلي رئ رئيس الق  ال
ة ة العربي اء الجمهوري اخبين من أبن يالن دة ف يس  سوريا المتح دة وانتخاب رئ تفتاء بشأن الوح  لالس

وفي  , جرت االنتخابات في آال اإلقليمين    , وفي الحادي والعشرين منه    )4(.للجمهورية العربية المتحدة  
ات   ال االنتخاب ذي ت وم ال اني والعشرين من شباط الي الي في الث وم الت يد صبري العسلي ،الي ام الس  ق

ة       .  سوريا  الناصر بنتائج االستفتاء في     بإبالغ الرئيس جمال عبد    د وجه برقي وتلي ق رئيس الق ان ال وآ
تفتاء  ائج االس ا بنت ه فيه د الناصر يهنئ رئيس عب ى ال يس  )5(.إل لي رئ يد صبري العس ا صرح الس  آم

تورياً   وزراء ت دس ه انته ة حكومت وريا أن مهم ه ,  س ل وأن ور  سيواص ريف األم ه تص ع زمالئ  ،م
ور وم جمه دور مرس ار ص يم بانتظ ذي لإلقل س التنفي كيل المجل ر بتش د الناص رئيس عب ن ال ي م

 .السوري
وم صالحياته                      ارًا من الي د الناصر باشر اعتب رئيس عب وأوضح السيد صبري العسلي أن ال

 على أثر ذلك ألقى الرئيس جمال عبد الناصر في الثالث              )6(.آأول رئيس للجمهورية العربية المتحدة    
باط   ن ش رين م ي    م خطاب1958والعش ورية الت رية والس ات المص دة والهيئ اهير المحتش ي الجم ًا ف

ه          ة          ": اتجهت إلى دار رئاسة الجمهورية لتهنئة الرئيس قال في يالد الجمهوري ال بم ه بمناسبة االحتف إن
ة          , الجديدة د انتصرت        , يحق لكل فرد في أمة العرب أن يشعر بالقوة الحقيقي ه ق أن إرادت , وأن يشعر ب

اق مع     ,م1917نه في العام إقال و, وأهدافه قد تحققت  م االتف تم تقسيم الوطن العربي إلى دويالت، وت

                                                 
  .147ص ,  مرجع سابق ،برآات )2(
 .دار الوثائق التاريخية , م 1958 آذار 13ص ,  األول العدد, الجريدة الرسمية )3(
 .م 6/2/1958تاريخ  , 4150العدد , بيروت , صحيفة النهار )4(
  .186ص , مرجع سابق , برآات )1(
د الناصر      )2( ال عب رئيس جم ام  ،لإلطالع على مضمون برقية الرئيس شكري القوتلي إلى ال الموسوعة  ,  راجع قس

 .160ص , مرجع سابق, السورية الحديثة
 .168ص , سابقالمرجع ال, برآات )3(
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يادة             ،اليهود إلعطائهم فلسطين   ا الس ررت     ,أما اليوم فمشيئة العرب هي وحدها التي له وهي التي ق
ة   ،من السيطرة   بداية التخلص  ر،هي بداية التحر   إن الوحدة ....,قيام الجمهورية العربية المتحدة     ونهاي

 )1(." وأنه ال فراغ في الشرق األوسط،لضعفا

 )2(:وأهم بنود االتفاقية هي
 .ـ الدولة العربية المتحدة جمهورية ديمقراطية ذات سيادة وشعبها جزء من األمة العربية

ذي   : ـ تتكون الجمهورية العربية المتحدة من إقليمين هما     مصر وسوريا، ويكون لكل إقليم مجلس تنفي
راح   برئاسة رئيس يعين     ى اقت من رئيس الجمهورية ويعاونه وزراء يعينهم رئيس الجمهورية بناء عل

 .رئيس المجلس
ين      ن ب ل م ى األق ون نصف األعضاء عل ترط أن يك ة ويش س األم ريعية مجل لطة التش ولى الس ـ يت
تم                    ذا المجلس وي ة المصري، ويحدد عدد أعضاء ه ابي السوري ومجلس األم أعضاء المجلس الني

 .ر من رئيس الجمهوريةاختيارهم بقرا
 .ـ يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية

ة      ة إال للمنفع زع الملكي ة، والتن ا االجتماعي انون أداة وظيفته نظم الق ونة، وي ة الخاصة مص ـ الملكي
 .العامة ومقابل تعويض عادل وفقًا للقانون

اًء           ـ يكّون المواطنون اتحادًا قوميًا للعمل على تحقيق األهداف القومي           ة بن اء األم ود لبن ة، ولحث الجه
يس                     اد من رئ ذا االتح وين ه ة تك ين طريق سليمًا من النواحي السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وتب

 .الجمهورية
 : ـ الموقفان السوري والمصري من قيام الوحدة3
 :الشعبي والرسمي من قيام الجمهورية العربية المتحدةالموقف السوري  ـ أ

ي  ا ف ورأم ة         يا س ق، وبقي ي دمش ارت ف د س ه فق ق علي ار يطل ا ص مالي آم يم الش  أو اإلقل
عبية ضخمة   اهرات ش دة تظ ة الوح الن وثيق ور إع ورية، ف ات الس ي ،المحافظ وارع وه ت الش  طاف

وتلي         د الناصر وشكري الق ال عب دة      . تحمل صور الرئيسين جم اًَ عدي ذه التظاهرات أيام استمرت ه
ارة             آانت تلتئم آلما سمع المواطنون     ًا أو زي د الناصر خطاب ال عب اء  في    والسيما    ، أن للرئيس جم أثن

 )3(.زيارته األولى لدمشق، وبعض المدن السورية
ات           ات وآلم ي خطاب حًا ف دا واض ميًا ب ًا رس وري حماس اهيري الس اس الجم ق الحم وراف

دة               سوريا  رجاالت ام الوح نهم في قي د            . ، وخصوصًا من أسهم م وم واحد من ب د ي ء ففي دمشق وبع
واء عفيف                 اإلذاعة السورية بث برامجها باسم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من دمشق صرح الل

: م1958البزرة رئيس األرآان العامة للقوات السورية في حديث صحفي له بتاريخ الثالث من شباط                
ا خطوة    بأنه لم يمض العام حتى تكون دول أخرى قد انضمت إلى الجمهورية العربية المتحدة، أل              " نه

                                                 
 .www.bibalex.org: م نقًال عن موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني24/2/1958نص خطاب الرئيس في  )4(

 

 . 50 ـ44، ص 1م، ج1959أمين سعيد، الجمهورية العر بية المتحدة، دار إحياءالكتب العربية، القاهرة  )1(
  .198آات، مرجع سابق، ص بر )2(
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ال   . "أولى ستتلوها بعون اهللا خطوات     د تحددت في     ": وآذلك فإن صالح الدين البيطار ق إن الوحدة ق
 . "وإن ما أوقف عملية الوحدة هو وقوع أزمة قناة السويسم 1956عام 

واب السوري       ويذآر أآرم الح   ة         ": وراني رئيس مجلس الن ة العربي أن الشعب في الجمهوري
د    .....الوحدة، ألنها دفاع عن مبدأ الوجود، المتحدة قد وافق على      ال عب رئيس جم إن الشعب انتخب ال

 )1(".الناصر ألنه قائد القومية العربية
 لقد آان حزب البعث العربي         )∗(.وأصدر حزب البعث العربي االشتراآي بيانًا حل نفسه فيه        

ا  ًا عنه دة ودفاع دًا للوح ية تأيي ل السياس ر الكت تراآي أآث يس سر. االش ول إن حزب البعث ول ًا أن نق
ان أول             سوريا العربي االشتراآي قد خاض في     د آ  معرآة تحقيق الوحدة على مختلف المستويات، فق

  )2(. ومصر سوريامن طرح شعار اتحاد
ذي           سوريا  اإلسالمي في  )∗(آان حزب التحرير    قد أعلن عن حل نفسه، وأصدر المكتب التنفي

ًا أعللجماعة اإل لمين بيان ذان العمالن خوان المس اء ه يم السوري، وج ي اإلقل ه حل الجماعة ف ن في

دوره  . استجابة لشرط الرئيس جمال عبد الناصر إلقامة الوحدة، وهذا ما يدل على تأييدهما للوحدة              وب

ة        )∗(طرح ناطق باسم الحزب الوطني    ام الجمهوري ة بقي اد الحالي رة األعي اء فت  بأن الحزب ينتظر انته

 )1(. مكاتبه ويعلن حل نفسهلقغ ليةالعربية المتحد

                                                 
  .311هيكل، مصدر سابق، ص   )1(
قيل الكثير حول حل الحزب لنفسه بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة سواء أآان ذلك في أوساط البعث أم خارجه،                 ) ∗(

ا              إفقد قيل في ذلك الوقت ب      ا الضرر طالم ومي  ن االتحاد  إن تحقيق الوحدة يسقط التحفظات، وقيل أيضًا م ا بشكل    ح الق زبن
أوسع، وقيل أيضًا البعث حزب قومي وليس حزبًا طبقيًا، ويجوز حله إلقامة تنظيم قومي جديد، وقيل أيضًا لقد سعى بعض 

 . الحزب والراحة في ظالل الرئيس جمال عبد الناصرتقادة الحزب للخالص من مشكال
 )ةالباحث (                                        

ة  يوسف خوري، ال )2( ة،       1987 ـ  1913مشاريع الوحدوية العربي ائق عن المرحل ة، مجموعة وث ، دراسة توثيقي
  .101م، ص 1988مرآز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، تموز 

 
ه   1952حزب إسالمي تشكل في األردن عام       : حزب التحرير  )∗( اني مؤسس دين نبه د الحزب   .، وآان تقي ال  م

ى               نشاطه في الوقت ذاته إلى مجموعة      ا إل عودية، ودع راق ومصر والس   من الدول العربية، آسورية ولبنان والع
د           اني ق دين نبه إقامة دولة إسالمية واحدة، تضم آل من المسلمين تحت اسم الخالفة، وآان مؤسس الحزب تقي ال
ة   الم، والسياس ي اإلس ام االقتصادي ف ة آالنظ ب تنظيمي ة آت ة ومجموع ذه الدول ؤون ه نظم ش تورًا ي  أصدر دس

ة        ل عملي زب آ د الح د أي الم، وق ي اإلس اعي ف ام االجتم الم، والنظ ي اإلس م ف ام الحك ى، ونظ ادية المثل االقتص
زاب،    1958توحيدية بيد دول المسلمين آالوحدة التي أنشئت عام   اقي األح ع ب  التي أظهر تأييده لها بحل نفسه م

ابق،        وبناًء عليه وقف ضد االنفصال بقوة، ودعا إلى إعادة الوحدة، قس           ع س ام، الموسوعة السورية الحديثة، مرج
 .166، ص4ج
الي ـ      . 1947تأسس عام : الحزب الوطني )  ∗( رحمن الكي من مؤسسيه سعد اهللا الجابري ـ نبيه العظمة ـ عبد ال

ان            ل إلي لي ـ ميخائي ار ـ صبري العس ي الحف ام    . لطف ي أواخر ع ان     1943فف تورية وآ اة الدس تؤنفت الحي ، اس
س الوحي  تورية  المجل ه الدس م دورت ذي أت ية     . د ال اة السياس تقامة الحي ه الس باب أن دماء للش ون الق ظ الوطني الح

ي نعمت                          بالد الت ع ال دى جمي ألوف ل وم وم و مفه ا ه ة آم ية المنظم ة األحزاب السياس والدستورية، البد من إقام
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ه بعض الشيء  )∗(، سوريا وبالنسبة للحزب الشيوعي في  األمر مختلف في ل ( ف ان قب د آ فق
دأت التناقضات         دة ب الوحدة في الموقف العلني المؤيد، لكنه سرًا آان على العكس، فحين قامت الوح

داش                 د بك ع خال ه، حين امتن أة ل واب        عن حضو    )∗(تلف مواقفه آلية، وآانت مفاج ر جلسة مجلس الن
ادر دة، وغ ا الوح ي أعلنت فيه الم  سورياالسوري الت ي الع يوعية ف ؤتمر األحزاب الش ذ من م  ليتخ

ران     هر حزي ي ش راغ ف ي ب د ف ة     م 1958المنعق ة العربي ادات للجمهوري ة انتق دأ حمل ه ليب ًا ل منطلق
 )2(.المتحدة

 
 :ربية المتحدةالموقف المصري الشعبي والرسمي من قيام الجمهورية الع ـ ب

                                                                                                                                               
ان             ي نيس دامت االجتماعات    . ي   لتأسيس حزب سياس      1947بالحياة الديمقراطية، لذلك دعت إلى مؤتمر عقد ف

ة سمي                      ي آخر جلس ة، وف حوالي أسبوعين أنجز خاللهما المنهاج والنظام الداخلي اللذان أقرا بعد مناقشات طويل
  .وتولى رئاسته سعد اهللا الجابري. الحزب الوطني

  .251، ص 1جسابق، المرجع ال ، قسام، الموسوعة السورية الحديثة، اإلطالعللمزيد من 
  .116سابق، صبرآات، مرجع  )1(
 
 
ام             : الحزب الشيوعي السوري   )∗( ى ع يوعي السوري إل وريا         1924تعود نشأة الحزب الش ي س أ ف م، حيث نش

م                . ولبنان وري، ث ه الث ين ذوي التوج د   اوبدأ في بيروت بين أوساط العمال المثقف ي بعض   مت ن       ف ان م دن، وآ  الم
ر     ت النظ ي تلف ه الت ض توجهات ي   بع دة ف ه المنعق رارات مؤتمرات اريخ   ق روت بت  م 9/12/1925 بي

دة                       يعاالد ة ممت دون جبه ذين يؤي ك ال تثناء أولئ اعيين باس ة إلى دعم الثورة السورية وإلى مصادرة أراضي اإلقط
ين             بين جميع  ال والفالح ين العم اد حلف ب ى إيج البلدان العربية للنضال والتضامن المشترك ضد االستعمار، وإل

ذه الف         ة، وخالل ه ة                 في البالد العربي ن جه ة م ة واإليديولوجي ن جه ة م ألة التنظيمي تم بالمس ان الحزب يه رة، آ ت
 . أخرى، ويرصد ويحارب االنتداب 

 .67قسام، الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق، ص 
داش ) ∗( د بك ام : خال ي دمشق ع د ف ام 1912ول يوعي ع زب الش ى الح ه، 1930 انضم إل ة تأسيس ذ بداي م من

ه  ي بنائ هم ف ان. فأس دير    آ ته وي ه سياس ان يوج زب، وآ ادين الح ع مي مل جمي ي يش ي والتنظيم اطه السياس  نش
ة ال الجماهيري ي األعم ترك ف رية ويش ام . صحافته الس رارًا ع ل م ًا دورًا أدى. م 1933ـ1931اعتق ي مهم  ف

اب       1933وفي العام   . النشاط الوطني الذي رافق المعرآة االنتخابية      يوعي   (م ترجم ونشر آت ان الش ارل   )البي  لك
دها    . مارآس وفردريك انجلز، فأسهم في نشر المبدأ الشيوعي      ة أشهر وبع سجن خالل ذلك أربعة أشهر ثم ثماني

رات أخرى ؤون  . م ة الش ة بعضوية لجن بالد العربي ي ال ان ف ى البرلم دخول إل وز بال يوعي يف ب ش ان أول نائ آ
أليف جب    ى ت ه إل ن خارج ا م ان آم ب البرلم ن قل ا م د دع ة، وق ارات  الخارجي ه التي ي وج ة للصمود ف ة وطني ه

اع   اد واآلداب واالجتم ة واالقتص ي السياس رة ف ات آثي ه مؤلف ة  ل ة،  .المختلف ورية الحديث وعة الس ام، الموس  قس
 . 109سابق، ص المرجع ال
روت   )1( ة، بي ي، دار الطليع وطن العرب ي ال يوعية ف ية الش زاب السياس اريخ األح رقص، ت اس م  ،م1966الي

  .108ص
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دة    ة المتح ة العربي ت الجمهوري ل     أ و،قام مية داخ عبية ورس ال ش ا ردود أفع ار قيامه ث
ع في                    وم السبت الواق شباط   أولالجمهورية العربية المتحدة، ما بين مؤيد ومعارض، إذ بدأت وفي ي

 وقع رئيسا الجمهوريتين المصرية والسورية جمال عبد الناصر وشكري القوتلي،م 1958
ة رم ، في جو من الفرحة العا     اآان حكومتيهما في قصر القبة بالقاهرة وثيقة توحيد مصر وسوري          وأر

وح       دة مفت اب الوح التي عبَّر عنها بمختلف وسائل الفرح آون هذه الوحدة نواة لجمع شمل العرب، فب
ي   د عرب ل بل ة الوح  ،لك ت الوثيق ا أعلن ة آم ة لال  . دوي ة التنفيذي دت اللجن ومي الع وعق اد الق ي تح رب

وري           دة جمه د وح ه تأيي م مقررات  تيالمصري مؤتمرًا شعبيًا في المسجد الحسيني بالقاهرة، آان من أه
وري تنكار    ا،مصر وس دة، واس ة الجدي ًا للجمهوري د الناصر رئيس ال عب رئيس جم اب ال د انتخ  وتأيي

 )1(.مرات التي تدبر ضد الوحدةاالمؤ
رق فضيلة األسـآم ـا أب رحمن تـ د ال ر عب ر إلتاذ األآب امع األزه يخ الج ين  ىـاج ش الرئيس

ين مصر وسوري                      ام الوحدة ب ًا بقي وتلي مهنئ  )2(.االمصري والسوري جمال عبد الناصر وشكري الق
دة فجر                        ام الوح دَّ قي د ع ى الصعيد الرسمي المصري ق د  ًاوآان الرئيس جمال عبد الناصر عل  ًا، جدي

 )∗(.وتوقع أن تتعرض هذه الوحدة إلى آثير من المصاعب
دي           ين هوي ة وأم ارة رسمية    )3(،ومن الجانب الرسمي المصري، عدَّ شعراوي جمع د زي  وبع

اء       ي أرج ان ف ا بالطوف ا فيه هرًا آلف دت ش ورياامت رة   س روق آبي ة، أن الف  ، آاف
ف ع مختل دة    ،والواق ام الوح ل قي ي تأجي الخطر، والنصيحة ه وف ب دة محف ول الوح ور .  وقب ا أن أم

ه البحث ي آتاب ذآر ف ادات في ذاتالس اح، ":  عن ال دة بارتي تقبل الوح م تس ة ل بالد العربي إن معظم ال
 )4(."أن تنضم إلى مصر  محايدة ال سوريافالسعودية آان يهمها أن تظل

ة األخرى، خشية أن يفعل                       سوريا وبانضمام بالد العربي د في ال دأ الخوف يتزاي  إلى مصر ب
ا فعل في                  ة م دول العربي د الناصر بال ال عب ك           سوريا  بها الرئيس جم ان أيضًا وضع المل ذا آ ، وهك

وة           في األردن والملك فيصل في العراق والرئيس آميل شمعون          )∗(حسين ان والكل يخشى الق في لبن
  .االجديدة التي ظهرت في الوحدة بين مصر وسوري

                                                 
 .715رجع سابق، صحمروش، م )1(
 .271هيكل، مصدر سابق، ص )2(
ا                     ) ∗( وم من قيامه ي أول ي دة ف ام الوح ع        : (وفي مكان آخر عدَّ جمال عبد الناصر أن قي ة تنب ام العمر ألم وم من أي ي

ة والسالم، فالحدث مرحل                اء قواعد العدال ى إرس ا، وتعمل عل ها وقلبه ي     ةإرادتها من نفس اريخ العرب ي الت  حاسمة ف
  .) القومية العربية تتحققوالشعور بأن

 .162برآات، مرجع سابق، ص
 .171سابق، ص المصدر الهيكل،  )3(
)1( Dawisha : The U.A.R. , p.20..  
ي         : الحسين بن طالل   ) ∗( ان ف ي عم د ف اني      14ول انون الث ى            . م1935 آ د اهللا، تلق ن عب ر لطالل ب ن األآب ان االب وآ

درس                تعليمه االبتدائي في عمان ثم انتقل إلى اإلسكندري        ا لي ى بريطاني افر إل دها س ة حيث درس في آلية فكتوريا، وبع
ام  ة ع اند هيرست العسكرية الملكي ة س ي أآاديمي ي . م1950ف ى األردن ف ًا عل ين ملك ر حس ن عن األمي  آب 11أعل

م تتويجه ملك          16م وآان عمره آنذاك     1952 ى العرش وت ًا للوصاية عل ًا  عامًا، ولم يبلغ السن القانونية، فشكل مجلس
اصطدم من موقعه آملك في األردن مع المد الثوري الذي طغى على الساحة العربية مع انتصار                . م1953 أيار   2في  
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ل بالنسبة إلسرائيل                     ة، ب بالد العربي فالوحدة قلبت الموازين في المنطقة، ليس فقط بالنسبة لل
ًا و ةأيض ة الغربي ًا و)1(.اإلمبريالي اض أيض ود ري ذآر محم ذه  ": ي ن ه ت م ة تخوف دول العربي أن ال ب

دة                   ذه الوح ى ه ة أخرى إل د الناصر سيسعى لضم دول عربي ال عب رئيس جم الوحدة لتصورها أن ال
  )2(."افتكاثرت القوى التي تعمل ضد وحدة مصر وسوري

 :جمهورية العربية المتحدة ـ رد الفعل العربي الشعبي والرسمي على قيام ال3
ور          ي تط ًا ف ًا وانعطاف دثًا هام ي ح عيد العرب ى الص ورية عل رية الس دة المص كلت الوح ش

ة   ذا                      , السياسة العربي د له ة موجات تأيي ى الصعيد الشعبي العربي شهدت معظم العواصم العربي فعل
ا  ,  ودعت حكومتها لالنضمام إلى الوحدة   ،الحدث التاريخي  ه وآاالت    وهذا ما نالحظه وم تحدثت عن

ة الحدث                          ه ومبارآ ى دمشق لتهنئ ه موجات شعبية إل اطرت من ذي تق ان ال  )3(.األنباء والسيما في لبن
ة األخرى            ر , وحدث آذلك في العراق والسعودية واألردن والعواصم العربي  أن التوجه الرسمي   غي

ى بهجة وفرحة                   ا ز اإلعالمي عل ذآورة حال دون الترآي الشعب العربي في      لسياسي لهذه الدول الم
 )4(.السيما في األردن والعراق, هذه الدول

فرحة صادقة   , ا لقد آانت فرحة الشعوب العربية آبيرة جََّراء قيام الوحدة بين مصر وسوري         
دة           ، والطموح العربي المشترك   ،تنبع من اآلمال   ة واح دة عربي ام وح م تكن    ,  والرغبة في العمل لقي ول

طنعة   ية مص ة سياس كل ا.)5(فرح وري      وش ر وس ين مص دة ب د للوح ي المؤي عبي العرب وران الش , الف
ى بعض          رًا عل ًا وخط كل هاجس دة ش ى الوح مام إل ى االنض ة إل ات العربي ًا الحكوم داعي أيض وال

ة ة العربي ورية    , األنظم دة الس ن الوح ة م ة العربي ك األنظم ل تل ى رد فع ه أدى إل ل إن م نق إن ل
ى          لقد آانت بعض الحكومات العربي     )6(.المصرية ل خطرًا عل ة تعُّد أن الوحدة السورية المصرية تمث

ا          ك          ،عروشها أوًال لتنامي المد والدعم الشعبي العربي له تالع تل ة من الخوف من اب ق حال ًا خل  وثاني
دة                . العروش وانغمارها في المد الوحدوي     ًا للوح ًا معادي ًا عربي ا شكلت موقف إن تلك األسباب وغيره

 )7(.السورية المصرية نسبيًا

                                                                                                                                               
ام    1953حرآة الضباط األحرار في مصر في تموز       ي ع ى  1956م، فكان منه أن عرب قيادة الجيش األردن م، وأعف

ام     . الجنرال غلوب باشا من مهامه     ك حسين        1994وفي ع اق           م أجرى المل ع إسرائيل، أسفرت عن اتف مفاوضات م
م مات إثر 1998نجا حسين من عدة محاوالت اغتيال وفي عام  . سالم أردني إسرائيلي عرف باسم اتفاق وادي عربة       

ولي       كندرية            . إصابته بمرض السرطان في جهازه الب ة اإلس ع مكتب ي موق اريخ األردن ف الصفحات المخصصة عن ت
 .اإللكتروني

 .197، صبرآات، مرجع سابق )2(
ة االقتصاد            )3( اهرة، آلي ة الق محمد عبد المولى الزعبي، تجربة الوحدة بين سوريا ومصر، رسالة ماجستير، جامع

 .111ص. م1971والعلوم السياسية، القاهرة 
 
 .231ص, سابق مرجع, برآات )1(
 .116 صم،1989 ,دار الشعب، القاهرة، الطبعة األولى, أسرار االنفصال,  عصاصةسامي )2(
 .251ص, سابقالجع مرال, برآات )3(
تشرين  , العدد الثاني ,مجلة السياسة الدولية(,  الجمهورية العربية المتحدة والوحدة العربية،أحمد يوسف القرعي  )4(

 .13ص) م1965األول 
)5( Dawisha : the U.A.R. , p.26. 
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اه          ابي تج الموقف اإليج رى ب زت دول أخ دول، تمي ك ال لبي لتل ل الس ب رد الفع ى جان وإل
اق                            ى اتف ع عل ا، حيث وق ادر باالنضمام إليه يمن الوحدة وب د ال دما أي الوحدة، آما حدث في اليمن عن

دول   . م1958الخامس من آذار    الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة في        وآان هناك مجموعة من ال
ذي         ،بية التي أيدت الوحدة وحاولت التفاعل معها لوال ظروفها الداخلية         العر ل ال  وصراعها مع المحت

 )1(.الجزائر التي لم تكن قد حصلت على استقاللها بعدومنها مازال يحتل أرضها 
 :الوحدةقيام أ ـ الموقف اللبناني من 

ي الفت              ره، فف ل نظي ان ق ال    لقد آان إلعالن الوحدة رد فعل شعبي في لبن رة التي قضاها جم
ان              ال والودي د  . عبد الناصر في دمشق آانت مواآب القاصدين من بيروت إليها ال تنقطع عبر الجب وق

زد عن أسبوعين               م ت رة التي ل ذه الفت قدرت وآاالت األنباء عدد اللبنانيين الذين قصدوا دمشق في ه
ع             ى           بأآثر من نصف مليون لبناني، وهذا معناه أن نصف لبنان في الواق ة إل  شارك في مواآب التهنئ

 .دمشق
دة    اًَ بالوح عبية ابتهاج ودًا ش ة حش دن اللبناني م الم هدت معظ ورية  ،وش الم الس ت األع  ورفع

اني،        م اللبن ات         والمصرية فيها إلى جانب العل ووجه عدد من التجمعات والشخصيات السياسية برقي
دة      إلى الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي يهنئونهما على         ة المتح  )2(. قيام الجمهورية العربي

ى           رقيتين إل اني ب واب اللبن س الن يس مجل يران رئ ادل عس رئيس ع ه ال باط وج ن ش ث م ي الثال فف
دين                 ين البل دة ب إعالن الوح ا ب ا وجه     )3(.الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي هنأهما فيهم  آم

ى الرئي     ة إل ة تهنئ ة برقي ة اللبناني ة الوطني زب الهيئ دة   ح إعالن الوح وتلي ب د الناصر والق ين عب . س
ى الرئيسين           . ها أجمل عبارات االحترام والتقدير على هذا العمل       حمّال ة إل ة مماثل ة تهنئ ووردت برقي

ذا العمل العظيم                ة به ة      . من جمعية تجار بيروت الذين أعربوا فيها عن التهنئ رك الموارن ان بطري وآ
د الناصر                 في لبنان وسائر المشرق البطريرك بولس ا       ال عب رئيس جم ى ال ة إل د وجه برقي لمعوشي ق

ة              . مهنئًا بقيام الوحدة   ة الحوادث اللبناني دة   ": وذآر البطريرك في حديث صحفي نشرته مجل أن الوح
 )4(." الشعبين، وآانت مثاًال للتضحية واإلقدامقالمصرية السورية نبعت من أعما

اني للسفير المصري         وعلى الصعيد الرسمي وقبل استقبال شارل مالك وزير        ة اللبن  الخارجي
ع من   ي الراب دة ف ة المتح ة العربي ام الجمهوري ة قي ميًا نص وثيق ه رس د غالب ليبلغ د الحمي يد عب الس
ة                  شباط، آان األمير عبد العزيز شهاب مدير عام وزارة الداخلية اللبنانية قد ترأس اجتماعًا في مديري

ة      الشرطة حضره آبار مسؤولي األمن، وتم خالله       ا لمواجه  درس التدابير األمنية التي ينبغي اتخاذه
ة الشرطة     . التظاهرات التي يمكن أن تنطلق ابتهاجًا بالحدث المصري ـ السوري  حيث حشدت مديري

 )5(. للدموع وجهزتها باألسلحة الحديثة والقنابل المسيلة،قوات آبيرة

                                                 
  .101عصاصة، مصدر سابق، ص )1(
 .102م، ص1985محمود رياض، مذآرات محمود رياض، دار المستقبل العربي، القاهرة،  )2(
دين    )3( ن، ناصر ال ًال ع يران، نق ادل عس ي ع ويدان،نص برقيت ورية    س رية الس دة المص ائق الوح ات ووث  يومي

 .110الجزء األول، ص, م1987القاهرة , معهد اإلنماء العربي, م1956-1961
 .م 9/2/1958 تاريخ 7610صحيفة األهرام، العدد  )1(
  .155نصر، مصدر سابق، ص )2(
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د استقبل في الثالث من شب             آميل   وآان الرئيس اللبناني     الي     شمعون ق دآتور فاضل الجم . اط ال
حيث شدد الرئيس شمعون خالل اللقاء على وجوب اتخاذ العراق والسعودية واألردن موقفًا موحدًا تجاه                
د موقف              ان في المشاورات التي ستنتهي إلى تحدي االتحاد المصري ـ السوري، وطالب أن يشترك لبن

ده       وفي الخامس عشر من شباط أصدر م      . الدول العربية من الحدث    جلس الوزراء اللبناني بعد اجتماع عق
برئاسة رئيس الجمهورية لبحث الوضع الناشئ عن إعالن الوحدة السورية المصرية واالتحاد الهاشمي       
ة              ع إلى تقوي ه العرب، ويتطل ين إخوت اق ب بالغًا رسميًا جاء فيه أن لبنان يغتبط بكل اتحاد أو وحدة أو اتف

 )1(.ية الصلبةالعرب من خالل هذه الحرآة االتحاد
  اتهمت ،ومع عدم اإلعالن الرسمي الواضح للموقف اللبناني من الوحدة السورية المصرية

ع     ،بعض التجمعات اللبنانية الحكومة اللبنانية    قاء، ففي الراب اه األش  بالتأخير الذي ينم عن سوء نية تج
ة      عشر من شباط أذاعت جبهة االتحاد الوطني في لبنان بيانًا اتهمت فيه ال             حاآمين في لبنان بإعداد فتن

ًا                       ان تنبيه دة، ووجه البي ة المتح ة العربي ام الجمهوري ؤامرات لتقويض قي طائفية، وباالعتماد على الم
راف      ،وتحذيرًا إلى الحاآمين من اإلبطاء     أخير في االعت دة، ومن         ، والت ة الجدي  والترحيب بالجمهوري

 .القيام بأية أعمال ضدها
ة              وفي الثاني والعشرين من      ي تهنئ ة برقيت ة اللبناني شباط وجه الرئيس آميل شمعون رئيس الجمهوري

 )2(.إلى الرئيسين جمال عبد الناصر وشكري القوتلي، بقيام الجمهورية العربية المتحدة
ع األم      ديع ية م ة وسياس ة وتاريخي ط اجتماعي زءًا ذا رواب ل ج وريًا ، ويمث نجقًا س ان س   لبن

ت في سنوات سابقة إلى قاعدة لقاء ومواجهة بين آل           لبيروت قد تحو  آانت العاصمة اللبنانية    . سوريا
ي    وطن العرب تقبل ال ى مس ر عل راع الكبي ي الص ؤثرة ف ة والم ارات الفعال ت  )3(.التي ين قام وح

ا تمسك بالعناصر   ي آانت حرآته ة الت ة والحساس وازين الدقيق إن الم دة ف ة المتح ة العربي الجمهوري
ذه العناصر بعضها           التي انالمتنافرة، والمتناقضة في لبن    ل ه دأ يتصاعد احتكاك  آت ل، وب  بدأت تخت

ان لتطلعات                  )4(.من بعض  ق العن دة أطل ام الوح  ولإلنصاف نقول إن بعض الظواهر بدت جامحة، فقي
نجقاً  ان س ان آ وا أن لبن م ينس رون ل ين السوريين آثي ان من ب ه آ ى جانب أن ا، إل ة طال آبته  مكبوت

ائالً              بل إن الرئيس شكر   . سوريًا ك الوقت ق ة في ذل ى  ": ي القوتلي خطب في أحد الوفود المهنئ إن عل
ة المتحدة               ة العربي ائع            . "لبنان أن يفكر اآلن في االلتحاق بالجمهوري ه طب ا تحتمل ر مم ذا أآث ان ه وآ

ال            أاألمور في لبنان ، وخصوصًا و      ى رؤوس الجب ار عل رة تحاول إشعال الن نه آانت هناك قوى آثي
 )5(.بيروت ودمشقعلى الطريق بين 

ان                     ذي آ ل شمعون، ال اني آمي رئيس اللبن لقد أزعجت سياسات الرئيس جمال عبد الناصر ال
وة                       يعتقد أن السبيل الوحيد لحماية لبنان من الشيوعية الدولية والمد العربي، هو أن يحتمي في ظل ق

ر فعل             ذا العامل أث ا   يالواليات المتحدة األمريكية، لذا آان له ه سياس ى     في توجي ي أدت إل الده الت ت ب

                                                 
 .110س اللبناني، نقًال عن ناصر الدين، مرجع سابق، صنص البالغ الرسمي للرئي )3(
  .115سابق، صالمرجع النص برقية الرئيس اللبناني، نقًال عن ناصر الدين،  )1(
 .312،ص1963مشيل عفلق، في سبيل البعث ، دار الطليعة ، بيروت  )2(
 .311ص م،1972االتجاهات السياسية في العالم العربي، الدار المتحدة للنشر، بيروت،  مجيد خدوري ، )3(
اني                      ،أحمد يوسف   )4( روت، تشرين الث ي، بي تقبل العرب ة المس دة، مجل ة المتح ة العربي ة الجمهوري م، 1988 تجرب

 .51، ص117العدد 
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ة  ة اللبناني رب األهلي رة    . الح ه م يح نفس معون ترش ل ش رئيس آمي الن ال رب إع رارة الح ت ش وآان
أخرى للرئاسة خالفًا لنصوص الدستور اللبناني الذي آان يقتصر رئاسة الجمهورية على مدة واحدة        

 )1(.لكل رئيس
يختلف عن أي موقف       م  1958آانت حجة الرئيس آميل شمعون وأنصاره أن الموقف سنة           

وى                سابق، فقيام الجمهورية العربية المتحدة، وتأثير قيامها على القوى اإلسالمية سوف يجعل هذه الق
ل شمعون في        .تتشجع مما يهدد المرآز الخاص للمسحيين الموارنة في لبنان         رئيس آمي وهكذا فإن ال

يًا وبشكل مكشوف        وبالفعل ت  . تقدير نفسه آان أمام هدف أسمى من مصلحته الشخصية              حول سياس
القبض                 ى  للتحرش ضد الجمهورية العربية المتحدة، حتى بلغ مداه يوم الخامس عشر من نيسان، ب عل

ن    اردة م اء مط ي أثن ة ف وا األراضي اللبناني م دخل ة أنه وريين بحج ارك الس ن حرس الجم ة م خمس
 )2(.المهربين

ين قوى المعارض                 د الرئاسي ضجة آبرى ب ة  أحدث موضوع التجدي  وعلى مستوى     ،ة الوطني
األحزاب والصحف أيضًا، وأصدر الرئيس آميل شمعون أمرًا باعتقال أحد رموز المعارضة الصحفي                

د من أشد المعارضين لتعديل الدستور               ل شمعون الرئاسية          ،نسيب المتني الذي يع رة آمي د فت  )3(. وتجدي
أثرها اإلفراج عنه، حيث عاد      واحتجاجات تقرر على     ،جرت على أثر اعتقال الصحفي موجة تظاهرات      

ا        .نسيب المتني ليواصل حملته    ام، ففي           أآثر  ولكنه لم يستطع أن يستمر فيه ة أي ار      من ثالث امن من أي  الث
ة إلى                       1958 ع المعارضة الوطني ا دف ذا م م جرى اغتياله رميًا بالرصاص من فاعل مجهول الهوية،وه

 .)4(ثورة اتسع نطاقها ليشمل آل القوى الشعبية في لبنان
روت في        مآان اغتيال الصحفي نسيب ال     ار     تني في بي امن من أي ة الشرارة     1958 الث م بمثاب
ان ي لبن امن ف ود الك ي أشعلت الوق يد  . الت ا رش ي قاده لحة الت ة المس ال المقاوم ك أعم د ذل دأت بع وب

ه مع شمعون                    ة عقب خالفات تقال من رئاسة الحكوم  لرفضه  ،آرامي وصائب سالم الذي آان قد اس
 )5(.م1956 السادس من تشرين الثانيلعالقات الدبلوماسية مع لندن وباريس في قطع ا

ى        د تعدى الشجب إل  أما موقف الجمهورية العربية المتحدة من أعمال المقاومة في لبنان، فق
اني في دمشق                 . تقديم المعونة بالسالح والمال والدعاية     ة المكتب الث د السراج بمعاون د الحمي وقام عب

ة                 اة، فاتصل السر  بهذه المهم  ة العربي ا مساعدة الجمهوري ج بصائب سالم وآرامي، وعرض عليهم
ور  ى الف بال عل دة فق ذا   . المتح ور ه اني بدمشق مح ب الث ي المكت ابرات ف ان ضباط المخ ان بره وآ

زعيم                   . النشاط  بالط ال ال جن ة حول آم د ترآزت المقاوم لفنا ـ فق ا أس ة  ـ آم اطق الجبلي ا في المن أم
أمين               اللبناني اال  شتراآي بواسطة أتباعه الذين سيطروا على الحدود اللبنانية مع دمشق، ومن ثم قام بت

د             نوفضًال ع   .  إلى رجال آرامي وسالم        سوريا تدفق السالح من   ام السفير المصري عب د ق ك فق  ذل
                                                 

)5( Dawisha:  Theu.A.R.,P.54 
 .117عصاصة، مصدر سابق ، ص )1(
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وال والنشاط  ع األم اء المعارضة، وتوزي روت بنشاط آخر في االتصال بزعم د غالب في بي الحمي
 ) 1(.الدعائي

ي  ار   وف ن أي ر م ث عش دة     م 1958 الثال ات المتح فراء الوالي معون س رئيس ش تدعي ال اس
ااوبريطاني ة         ، وفرنس ة العربي ن الجمهوري ائي م ادي ودع وم م ت هج ع تح ان واق م أن لبن  وأبلغه
ى                   . المتحدة ة المتحدة تحرض المسلمين عل ولم تحل نهاية أيار حتى آانت إذاعات الجمهورية العربي

ة                   . لبنانالثورة في    ة لتهدئ ة العربي دخل الجامع ان، وحاولت أن تت وسادت أعمال العنف آل أنحاء لبن
ورك                الموقف، ولكنها أخفقت في إرضاء بيروت، فتوجه شارل مالك وزير خارجية شمعون إلى نيوي
ى      رد عل دبير تم دة بت م المتح ابع لألم ن الت س األم ام مجل د الناصر أم ال عب رئيس جم م ال ث اته حي

 )2(.لشرعية، وذلك بقيامه بإمداد المتمردين بالسالحالسلطة ا
رويج          د والن ن الهن ين م م ممثل راقبين ض ن الم ق م ين فري دة بتعي م المتح ت األم  وقام
راقبين     ان الم دم إمك رًا لع ن نظ ان، ولك كوى لبن ان لبحث ش ى لبن ون إل افر المراقب وادور، وس واألآ

ات           تم عملي م     )3(،شحن السالح من دمشق    التحرك ليًال لدواعي األمن حيث آانت ت راقبين ل إن الم  ف
م             ه أنه رًا جاء في يستطيعوا أن يتبينوا حقيقة األشياء، فكتبوا إلى همرشولد سكرتير األمم المتحدة تقري

ان              .لم يجدوا أي دليل على شحن أسلحة على مستوى آبير          ارة لبن ك بزي د ذل  ومن ثم قام همرشولد بع
 )4(. وعاد إلى نيويورك مقتنعًا بما آتبه المراقبون من قبلبنفسه، وذلك في منتصف شهر حزيران،

روت، وطلبت                وزاد الموقف توترًا في المنطقة وساءت العالقات بين الجمهورية العربية المتحدة وبي
ر مرغوب    في السلطات اللبنانية سحب سفير الجمهورية العربية المتحدة   بيروت على أنه شخص غي

روت         فيه لمساعدته الثوار بالسالح    واستمرت المناوشات    .  والمال أمام بوابة السفارة المصرية في بي
رئيس آم          وز، إذ وجد ال ًا،     ي حتى وهنت في بداية تم اومين إصرارًا عنيف رر أن   ل شمعون في المق فق
 )5(.م30/6/1958يتخلى عن فكرة التجديد وأعلن ذلك رسميًا في

وات األمر زال الق ان إلن د آ ى شـكييلق روتـة عل وز15ي  فواطئ بي ال ـ ردود أفعم1958تم
ة                    ـبدت غ   د آان للجمهوري ا على الصعيد العربي فق ا، أم ة بكامله اضبة وانتشرت على الساحة اللبناني

د      د عب د صرح السيد أحم ه  عدوانًا سافرًا، فق زال، حيث عدّت ة المتحدة موقف واضح من اإلن العربي
مالي   يم الش ي اإلقل ة ف ؤون البلدي ر الش ريم وزي أن ا": الك ان   ب ى لبن يس عل دوان صارخ، ول زال ع إلن

ي   ة، وضد الشعب األردن ة العراقي دة والجمهوري ة المتح ا عدوان موجه ضد الجمهوري فحسب، وإنم
ذا                          أيضًا، ذي سيحارب ه ة ضد الشعب العربي بأسره، ال ة العربي وأن هذه العملية عدوان على القومي

د   ّد السيد    ، آما ع   ..."االحتالل، وسيقاومه حتى آخر قطرة من دمائه       زال         أحم ة اإلن ريم أن عملي د الك عب
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ة المتحدة         وران الشعبي والرسمي           )1(،مشروع لالنقضاض على معقل الجمهورية العربي ر الف  وعلى أث
درت اإلدارة األمر       دة أص ة المتح ة العربي ي الجمهوري حًا ف دا واض ذي ب فير    يال لمه الس ًا س ة بالغ كي

اًء على   ": م جاء فيه1958 تموز   18في  كي في مصر إلى الحكومة      ياألمر إننا أنزلنا الجنود في لبنان بن
ة     ة اللبناني ان                     . طلب الحكوم اظ على استقالل لبن ا هو عمل للمساعدة في الحف ذا إنم أمين   والعمل ه  ولت

وات األمر          ي األمر اسالمة الرعاي  د لوجود الق اك  يكيين هناك، وذلك هو الغرض الوحي ة هن ة  . كي إن رغب
ا                  كية المخل يالحكومة األمر  ر على عالقتن صة هي أن تنهي مهمتها في لبنان على صورة ال تسبب أقل أث

 )∗(."بالجمهورية العربية المتحدة
ع     ا م ل ذروة أزمته ت تمث ذه آان ة ه دة األمريكي ات المتح ة الوالي ان واضحًا أن مهم د آ  لق

م المتحدة                ر األم ام أصدر همرشولد من مق د أي ره عن   حكومة الجمهورية العربية المتحدة، فبع تقري
ربين     دفع بمخ دة ت ة المتح ة العربي معون،بأن الجمهوري ل ش كوى آمي ان    ش ان، وآ ى لبن لحة إل وأس

ل  . التقرير يبرئ الجمهورية العربية المتحدة من آل ما وجه إليها بشأن التسلل أو تهريب السالح                 وقب
د أسفرت عن انتخاب الل                 ان ق ة في لبن ؤاد شهاب،   أن يذاع هذا التقرير آانت رئاسة الجمهوري واء ف

وآان هذا اقتراح الرئيس جمال عبد الناصر الذي عرضه من           . قائد الجيش اللبناني رئيسًا للجمهورية    
 )2(.م1958 أيار 20قبل على السفير األمريكي ريموند هير في مقابلتهما يوم 

د          ال عب رئيس جم ى ال الة إل ب رس و أن آت د ه اني الجدي رئيس اللبن ه ال ا فعل ان أول م وآ
ديره    عن  صر، عبر فيها    النا ة المتحدة   لاحترامه وتق ة العربي ام بسحب الشكوى التي      . لجمهوري ا ق آم

وات            قدمتها بالده إلى األمم المتحدة، وقد ترتب على شطب الشكوى اللبنانية مطالبة عربية لسحب الق
ان ن لبن ة م ًال. األمريكي ىوفع ر ال   وعل اعد وزي ن مس ة أعل احة اللبناني ي الس دوء ف ر اله ة  أث خارجي

ر    د هي ط ريمون رق األوس ي للش ة،     ": األمريك ة العربي ة القومي رف بحرآ دة تعت ات المتح أن الوالي
اور    ، وبعد ذلك بعدة أيام    ن هذه هي سياسة إيزنهاور الجديدة      وأ ."وتحترم دوافعها  رئيس إيزنه ل ال قاب

ه أوراق اع         م   1958 من آب عام     الحادي عشر بتاريخ   دم ل فيرًا    مصطفى آامل عندما جاء ليق اده س تم
دة  ة المتح ة العربي دًا للجمهوري حاب    . جدي د النس ة ليمه ى المنطق ولد إل ارة همرش ًا زي ك أيض ال ذل ت

ان     ؤاد شهاب          )3(.القوات األمريكية من لبن رئيس ف ات سياسية           ،وعن انتخاب ال اب لعالق تح الب د ف  وق
ان،    دة ولبن ة المتح ة العربي ين الجمهوري زة ب ب االق  متمي ى الجان ت عل اديانعكس دين  ،تص ين البل  ب

ان  ن لبن ت االنسحاب األمريكي م ي تل دة الت ا خالل الم اون والتنسيق بينهم تمر التع ان . واس د آ ولق
دى   ل تع دين فحسب، ب ين البل ة ب ين العالق ي تمت يس ف ؤاد شهاب شخصيًا دور ل رئيس ف كلل ى ذل  إل

ان     ى أرض لبن اك عل ي تح ؤامرات الت ه الم ي وج وف ف تهدف الجم ا و،الوق ي تس ة  لت ة العربي هوري

                                                 
اريخ             نص تصريح وزير الشؤون البلدية والقروية السوري السيد أحمد           )3( ه بت ى ب ذي أدل ريم ، ال وز  17عبد الك تم

زال األمر1958 ى اإلن ًا عل دد  يم تعقيب رام الع حيفة األه ن ص ًال ع ان ، نق ي لبن ي ف اريخ 7826ك  ت
 .  م 1958تموز18

اريخ    يكي الذي سلمه السفير األمري، نص البالغ األمر 778الوثيقة رقم     )∗( ي صبري بت كي في مصر إلى السيد عل
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د حدوث االنفصال،                   ،المتحدة لبًا أيضًا عن ة س ات الودي ك العالق ة        آما انعكست تل حيث لعبت حكوم
ذين أخرجوا من                      دنيين ال ل المصريين من العسكريين والم   سوريا  فؤاد شهاب دورًا آبيرًا في ترحي

ة عدت نفسها              بعد االنفصال،  ة اللبناني اهرة    آما أن عناصر آثيرة في الحرآة الوطني ًا للق ًا وآذان  عيون
 )1(.على ما يجري في دمشق

 : ب ـ  الموقف السعودي من قيام الوحدة
ه            ى قلب ا إل رة التي وجدت طريقه ٌة من الغي  ففي المملكة العربية السعودية أصاب ملكها حال

دة       سوريا  وتمكن الرئيس جمال عبد الناصر من ضم         , بسبب انتصار الوحدة   ى مصر بحلف ووح  إل
اعًال في دمشق                    , سياسية يًا ف ك سعود في أن يلعب دورًا سياس ان     .وقطع الطريق على المل ذلك آ وآ

ا     ارات آله ذه االعتب تغلون ه ن يس اك م ية    , هن داف سياس خيمها أله ى تض ك عل ون المل ويحرض
  )2(.أرادوها

وة   ، ومصر  سوريا وهكذا نلحظ أنه مع الخطوات السريعة إلتمام وقيام الوحدة بين         آانت اله
اهرة     تتسع ما  ين الرياض ودمشق                    ، بين الرياض والق ا عكسته من اتساع آخر ب ى جانب م ومع   . إل

د الناصر           ال عب رئيس جم ع والعشرين           وصول ال وم الراب ى دمشق ي د   م، 1958من شباط    إل دم عب ق
د            ،الحميد السراج معلومات ووثائق     عن تورط سعودي في مؤامرة ترمي لإلطاحة بالرئيس جمال عب

ين مصر                 في سياق ال  الناصر   دة ب ام أي شكل من الوح ة دون قي مسعى الذي تقوم به الرياض للحيلول
 )∗(.اوسوري

                                                 
 . 116، م1969الهيئة العامة للكتب واألجهزة العلمية، القاهرة، ، القومية العربية ، أبو الفتوحرضوان  )1(
  . د12065الوثيقة رقم , ارة الخارجية األمريكيةملفات الوثائق السرية لوز )2(

 .288ص , مصدر سابق, هيكل     
ذاك                  ) ∗( ة آن د السراج األمني د الحمي زة عب ي أجه ة العضو ف امي جمع ارة عن     , يعترف س ؤامرة آانت عب أن الم

زاز     تدراج وابت ي       . عملية اس ا يل ة آم روي تفاصيل العملي تعر     : ( حيث ي م يس ان أده دم بره ان المق د   آ ي أح ض ف
ز                  د العزي ن عب عود ب ك س رب زوجات المل د أق يدة أم خال د الس عد وال األمسيات مع ماجد إبراهيم وشقيقه الحاج أس

ع مصر                       . السورية   دة م ام الوح ال قي ي ح ا ف اورة له  =.آان يستعرض ما سوف تتعرض له سوريا واألقطار المج
ه للحاج ماج                  = ذي قدم اد ال ز عب د               وبناًء على اتفاق مسبق مع عزي د الحمي دم عب اون المق ه مع ى أن راهيم وشقيقه عل د إب

ًا أن            . السراج   ينجم عن تحقيق الوحدة زاعم ذي س دد الشيوعي ال وآان برهان أدهم يتعمد المغاالة في وصف خطر التم
لوفاآيا            ة الروسية ستوجه من سوريا             , سوريا ستصبح دولة شيوعية آما هو حال آوبا وتشيكوس وان الصواريخ النووي

ار الملك                . و السعودية والكعبة المشرفة والخليج العربي آله      نح ى الرياض إلخب قيقه إل على أثر ذلك طار الحاج أسعد وش
د من المعلومات             سعود الذي أبدى اهتمامًا آبيرًا بالموضوع وآلف الحاج أسعد بالعودة إلى           ى المزي دمشق للحصول عل

ك سعود في شرح األحداث             في  لغ عزيز عباد    با. ولدعوة عزيز عباد لزيارة الرياض واالجتماع به       أثناء مثوله لدى المل
ارًا                آما. التي تمر بها سوريا والتي من شأنها التأثير على المنطقة العربية آلها            ة تي اد الملك سعود أن ثم ز عب ر عزي أخب

د            ًا للشيوعية والم ة من الضباط بق                 في الجيش  السوري معادي د      السوفيتي واالتحاد مع مصر يضم نخب د الحمي ادة عب ي
وي           . السراج ادي المعن دعم الم ار بحاجة لل ديم      . وأن هذا التي ام لتق ك سعود استعداده الت دى المل ا يحتاجه أولئك      فأب آل م

يوعي   اد الخطر الش وريا إلبع ي س ام ف ر النظ ى تغيي ل عل دة  , الضباط للعم ات المتح د الوالي أن يضمن تأيي د ب ا تعه آم
ان          وصلت ال . ومساندتها لهذا العمل   ا آ د السراج يجهل آل م دعوة الملكية لعزيز عباد زيارة الرياض والمقدم عبد الحمي

اد           إطالع السراج             . يدور بين برهان أدهم وعم الملك سعود في بيت عب ام هو وبرهان ب ك ق دعوة المل اد ل ة عب ل تلبي وقبي
ا باستدراج األخوين أسعد وم                   ا قيامهم ائع إذ أخفي راهيم واستغالل سذاجتهما     على الموضوع ولكن بتحريف للوق اجد إب

ى دمشق       فو أدعيا أمام عبد الحميد السراج أن الملك سعود قد أو    .إليقاعهما بالفخ  د وشقيقه إل ه أم خال د زوجت د آًال من وال
ر النظام  في                   ,لالجتماع بعزيز عباد   ام بعمل انقالبي لتغيي ى القي وتكليفه باالتصال ببعض ضباط الجيش لتحريضهم عل
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ام شرفة            دة أم اهير المحتش ى الجم قام الرئيس جمال عبد الناصر برواية تفاصيل المؤامرة إل
ا          .قصر الضيافة  ة آله ة انفجرت        , فوصلت القصة وأسرارها إلى آل أطراف اللعب ة قنبل وآانت بمثاب

ة في السعودية                    )1(،في الرياض  ًا السيما داخل األسرة المالك حتى   بقيت تتفاعل أحداثها عربيًا ودولي
 . من أخيه سعودانتهت بتولي الملك فيصل شؤون المملكة العربية السعودية 

دمتها      ي مق اء ف ة ج دن برقي ن لن رس م د ب ة اليونايت ت وآال وم نقل ي ذاك الي صرحت " :وف
ازل الملك سعود عن سلطا            المصادر البريطانية المطلعة الي     أن تن ر         توم ب ر فيصل يعتب ه األمي ه ألخي

 )2(."ة جديدة في قبعة جمال عبد الناصرريش
 : الوحدةقيام من جـ ـ الموقف الهاشمي 

ين    دة ب ن الوح عودي م ف الس ن الموق م يك وريال و ال س ر ه لبي  م ومص ف الس  وق
ة  دول العربي ين ال د ب عود , الوحي ة الس ة العربي ارك المملك ل ش راق واألردن  ب ن الع ل م ا آ ية موقفه

ان فير األمر , ولبن ه الس د اإلل ر عب ر األمي دة أخب ع إعالن الوح راقيفم ي الع ي , كي ف راق ف أن الع ب
دة أو ضدها ة المتح ة العربي ذ أي موقف أو إجراء بالنسبة للجمهوري ن يتخ الي ل ذآر . الوقت الح وي

ر مصري ه بحا  , تقري د اإلل د أصاب عب دة ق الن الوح أن إع يئة ب ية س ة نفس ذ بعض  , ل د يتخ ه ق وأن
أي شكل من األشكال                 ى الوحدة ب زم           )3(.اإلجراءات أو األعمال للقضاء عل د الت ك فيصل فق ا المل  أم

م يهنئ بالوحدة     , الصمت ا             و, ول ه فيه ه إعراب عن رأي م يصدر عن بالط العراقي        , ل ان موقف ال وآ
ح   ر واض رددًا وغي ا    , مت دم الرض ى ع دل عل اهره ي ان ظ رية   أو ,وإن آ دة المص راف بالوح االعت

ك بسبب اختالف      , لين فيها وفقد تضاربت تصريحات المسئو   , أما عن موقف الحكومة    )4(.السورية ذل
ًا وآخر سرياً               , السياسة العراقية نفسها   ك السياسة التي أخذت شكًال علني د الوهاب        . تل ان عب وعن بي

داد     , مرجان بشأن الوحدة   ه ال عب    , يذآر السفير المصري ببغ اد            أن ه من ترحيب باالتح ا ورد في رة بم
ة     دول العربي ة            , بين ال ة والتعمي ه التغطي ان قصد ب ك البي ي     , ألن ذل ان لالستهالك المحل ى   )∗(.وآ  وعل

ة األخرى        , صعيد آخر  ة          , سعت الحكومة العراقية لدى الدول العربي راف بدول ى عدم االعت ا عل لحثه
راق           , الوحدة ة الع ر خارجي الي وزي ة في             حيث قام فاضل الجم دول العربي ي ال ع ممثل  باستدعاء جمي

                                                                                                                                               
ذا العمل   سوريا وأن  ة      .  الملك مستعد لتقديم آل ما يلزم من أموال ودعم سياسي له ى االستمرار بالعملي وافق السراج عل

ان رأي الملك سعود المباشر                       وآلف عباد وأدهم بمتابعة الموضوع واستمرت االتصاالت بين دمشق والرياض حيث آ
ام الوحدة                   ل قي ذه قب ل التحرك العسكري المزعوم وتنفي ين مصر وسوري     فورًا بتموي ة         اب ا اإلعالمي دأت خطواته  التي ب

د              ا بع ى م والسياسية تظهر إلى الوجود في حين أن السراج إمعانًا في المكيدة آان يقترح التريث بتنفيذ العمل العسكري إل
 ). الوحدة الصطياد الرئيس جمال عبد الناصر والتخلص منه

 . 287ـ286ص, 2000دمشق  ,دار طالس,  أوراق من دفتر الوطن،سامي جمعة
  .305ص, مصدر سابق, هيكل )1(
  .211ص , مرجع سابق, برآات )1(
  .721ص , مرجع سابق, حمروش )2(
 .282ص, مرجع سابق, رضوان )3(
ة بشأن               30تقرير  , الحسني: وثائق الخارجية المصرية   ) ∗( ل وزارة الخارجي ى وآي داد إل فير المصري ببغ  من الس

ة     , تقرير عن الدعوة إلى االتحاد العربي بالعراق       ي مختلف األوساط العراقي سري  , وأثر الوحدة المصرية السورية ف
   .م1958آانون الثاني 31بتاريخ . جدًا
  .336ص , مصدر سابق, سنوات الغليان, هيكل
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ال                  , بغداد رئيس جم ة لل ات العدائي وطلب منهم مراجعة حكوماتهم التخاذ موقف عربي موحد من الني
 )1(.عبد الناصر

رة                  ،أما الساسة الوطنيون في العراق     ا ألول م ذ إثارته دة المصرية من أمر الوح وا ب د اهتم  فق
وز   ي تم ؤالء السا . م1956ف ن ه د أعل ريحات   وق ات والتص ي بعض البيان ة ف دة , س دهم للوح , تأيي

 )2(.وترحيبهم بالتقارب والتعاون بين الدول العربية
ات           م1958شباط  22 في   وبعد إعالن الوحدة رسمياً    راقيين برقي ة المحامين الع ، أرسلت نقاب

د الناصر، ورئيسي مجلس    ال عب رئيس جم وتلي وال رئيس شكري الق ى ال راق إل اميي الع م مح باس
  )3(.األمة المصري والنواب السوري، مرحبين فيها بالوحدة

د من                            ألة الوحدة، ففي مصر توجه وف رأي في مس راقيين نصيب من ال وقد آان للطلبة الع
دة  ة المتح ة العربي إعالن الجمهوري ين ب ماءهم مهنئ جلوا أس ة، وس ى دار الرئاس راقيين إل ة الع . الطلب

رية أن طل فارة المص ت الس داد علم ي بغ دة وف دًا للوح اهروا تأيي د تظ داد ق ة بغ ة اآلداب بجامع ب
ل بالشروع في مشروع                      المصرية السورية وبشكل عام آان الرد الرسمي العراقي سريعًا حيث تمث

 )4(.االتحاد الهاشمي مع األردن الذي ماثل العراق في موقفه الرسمي من الوحدة
ام      الم يكن االتجاه إلقامة     د ع اد عراقي أردني ولي ك المحاوالت     , م1958تح ولكن ترجع تل

ولكن ضمن المشاريع الهاشمية التي       , تحاد عراقي أردني وحسب   اوليس إلقامة   , إلى بداية الثالثينات  
ة       ى إقام رى والهالل الخصيب       سوريا  آانت تهدف إل ه سواء من                ,  الكب ا تعطي ديها م م يكن ل حيث ل
  )5(.ستراتيجيةالناحية االقتصادية أو اال
ة أو السياسية    , ام االتحاد الهاشميتعددت عوامل قي   ة الجغرافي ة   , سواء من الناحي فمن الناحي

ة حراء    , الجغرافي وى الص ا س ل بينهم ان وال يفص ين متجاورت إن المملكت رق  , ف ا الط ي تتخلله  والت
ة المشترآة ا آانت, التجاري يًاآم ا سياس ترلينية أم ة اإلس ين بالكتل ة المملكت رتبط عمل ام  ت ابه نظ  فيتش

ا , ي المملكتين الحكم ف  ذلك  , والمصلحة المشترآة  , باإلضافة إلى عوامل القربى التي تجمع ملكيهم وآ
  )6(.م1947التي عقدت بينهما عام , معاهدة األخوة والتحالف

اد الهاشمي هو       ويجمع معظم الباحثين ـ ونؤيدهم في ذلك ـ على أنه من أهم دوافع قيام االتح
راق    , )∗(تكوين الجمهورية العربية المتحدة    داد        ،ومجاورتها للملكتين األردن والع ذآر بعضهم أن بغ  ف
                                                 

  .17ص , مرجع سابق, ناصر الدين )1(
  .241ص , مرجع سابق, برآات )2(
  .138نصر، مصدر سابق، ص  )3(
  .121عصاصة، مصدر سابق، ص  )4(
)5( Gallman,Wal daman j; Iraq under General Nuri " my repollections of Nuri al 

– said 1954 – 1958" , (The jons Hopkins press , Baltimore ).p,21. 
 
)1( Little, Tom : Nasser and cold war strategy.( Middle East Forum,        

Vol.XXXXIV, no.4, April 1959 ). P, 16. 
وري         االوحدة بين مصر وسوريقامت أن  ما  )∗( ي أحضان ن اء ف دفوعًا لالرتم ه م ين نفس ك حس  حتى وجد المل

ن       . موافقًا على ما أماله األخير من شروط      , السعيد ددًا م ه مه د نفس ين وج ك حس ك أن المل ي أصبح    ذل وريا الت  س
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رة    ة األردن الفقي بء االقتصادي لدول ل الع تعداد لتحم ى اس ن عل م تك دة   ,ل ت الوح دما تم ن عن ولك
ورية  رية الس ع األردن     رأى)∗(،المص اد م رورة االتح راق ض دة  , الع ك الوح ة تل وأن , لمواجه

ك        المملكتين وجدتا ازدياد عطف الجماه     ى تل ة عل ير العربية في العراق واألردن وسائر الدول العربي
ة       , ةالوحد ة لمقاوم الجذب  ( فرأتا أن في هذا األمر خطرًا عليهما وأن عليهما اتخاذ اإلجراءات الالزم

 )1(.للوحدة المصرية السورية) المغناطيسي
باط        ي ش ى األردن , م1958ف ل إل ك فيص افر المل ة  , س ع وثيق ك لتوقي ادوذل  , االتح

اد العربي     )2(.م1958التي أعلن عنها في عمان في الرابع عشر من شباط          ة االتح ثم تم تشكيل حكوم
  )3(.الهاشمي برئاسة نوري السعيد وذلك وفاء وتقديرًا لخدماته

ن دول    أعل ة وال بالد العربي ع ال اون م ة هي التع ة االتحادي ة الحكوم عيد أن سياس وري الس ن
 )4(.في سبيل تحقيق الوحدة العربية الشاملة ,اإلسالمية والصديقة

                                                                                                                                               
د الناصر         ة عب دوه الداهي ة نظره ـ ع ان     , يحكمها حينئذ ـ من وجه عود آ ك س ة    فضًال عن أن المل غ حكوم د أبل  ق

ي  األردن ـ    ه سوف                  ف د العسكري ـ أن د الناصر والوف ال عب رئيس جم ين ال ي مصر ب دة ف ات الوح اء مباحث أثن
ى      ين إل اه حس ات التج ن الجنيه ين م ة مالي دره خمس ي وق دعم األردن ي ال عودية ف ع نصيب الس ن دف ف ع يتوق

راق ة األردن , الع الس لخزين ي اإلف دفع يعن ف ال ان توق الطبع آ ك  . وب ه فيصل مل ن عم ى اب ين إل أ حس ذا لج ول
راق مي , الع راث الهاش اء الت دف إحي ة      ,به ته الخارجي از بسياس ي ينح ه آ غط علي دأت تض اهرة ب ا أن الق طالم

راق   , وفي يأس وضع حسين نفسه تحت تصرف نوري السعيد   . جانب مصر  والعربية إلى  فوافق على شروط الع
درالي       واالرتب, غير المتكافئة لحمايته ومساندته    اد ف راق         . اط مع العراق في اتح ل الع اد جع ذا االتح ع أن ه والواق

ر ريك األآب ة     , الش ة الفدرالي ًا للحكوم عيد رئيس وري الس دة ون ة الجدي ًا للدول بح فيصل رئيس ذا أص ذي , وهك ال
ى         . سيوجه السياسة العامة للشؤون الخارجية والمالية والدفاع       د نص عل د ق اد الجدي أي  أنوإذا آان دستور االتح

اد               ام االتح ل قي ا لآلخرين قب د به ات تعه ة التزام رتبط بأي ن      . طرف في االتحاد غير م ة ل ة العملي ن الناحي ه م فإن
داد         , تتمكن األردن من أن تعدل عن أية التزامات عراقية خارجية          ي ظل حلف بغ واء ف دات    , س ي ظل معاه أو ف

 . أخرى
 . 218ص , الجزء الرابع, مصدر سابق, الحوراني

 
ارب السوري المصري   ) ∗( اح التق دم ارتي ي يراقب بع ان العرش األردن د , آ ة ق ة األردني زة األمني وآانت األجه

ي                    ارب المصري ف ال لرموز التق ات اغتي ي عملي ورط ف ة والت حاولت غير مرة التدخل في الشؤون السورية الداخلي
ى دمشق بضعة أشخاص              آان قسم العمليات الخارجية في المخابرا     , فقبيل قيام الوحدة    , سوريا د إل د أوف ت األردنية ق

ة السورية        . بقيادة أديب الدسوقي لتنفيذ عملية اغتيال لكل من أآرم الحوراني وصالح البيطار            زة األمني وآانت األجه
 . قد ألقت القبض على المتسللين وبحوزتهم األسلحة والذخيرة

 .312ص, مصدر سابق, جمعة
  .374ص , مرجع سابق ، برآات )1(
اريخ العرب الحديث        , الجمهورية العربية المتحدة  , سعيدأمين   )2( اهرة , سلسلة آتب ت دد األول    , الق  ص, م1959الع

113 . 
ان       .763/86/2ملف  , عمان, )األردن  ( محفظة  , وثائق الخارجية المصرية     )3( ي عم التقارير الصحفية للسفارة ف

ة         . 176تقرير  , عن األردن    ال النيابي ائم باألعم عيد لطف   , من الق راوي    س ة       , ي الغم ل وزارة الخارجي ى وآي إل
 .م22/5/1958, سري ,بشأن التقرير الصحفي األسبوعي

)4( F.o.371/634498 Wright to lioyer . confidential . vol .ll , march 1958 
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هم ا ال شك في دوه  ,م ه مؤي ان ل مي آ اد الهاش ه معارضوه  ,أن االتح ان ل ًا آ ت , وأيض وآان
ا    ي يعلنه باب الت اد ااألس دون لالتح اواة     , لمؤي اس المس ى أس ع عل اد وض ك االتح ي أن ذل  وه

ة علم     و,وأنه حقق الوحدة في الجيش والسياسة الخارجية    ,  بين القطرين  ورة العربي م الث  ًاأن اتخاذ عل
ين القطرين                , آان له مغزاه العميق األثر أيضاً      , لهم اني ب رًا عن وحدة الشعور واألم ان تعبي  )∗(.إذ آ

دوء                  ة به اد في البداي ابلو االتح د ق ر ـ فق م آث اد ـ وه ا المعارضون لالتح ر من     , أم روا أآث م يظه فل
داً  الوحدة المصرية السورية ـ على حد تعبير  م تطور   .  البعض ـ إال أنه قوبل بحماس شعبي بسيط ج ث
اة   ,فقامت المظاهرات في مختلف المدن العراقية     , رد فعل الشعب والمعارضة حول االتحاد      تهتف بحي

دة ة المتح ة العربي د الناص ,الجمهوري ال عب رئيس جم اة ال مي   ,ر وحي اد الهاش اء االتح ب بإلغ وتطال
 )1(.وسقوطه

اد ا ام االتح ب قي ام وعق مي ع دة  ,م1958لهاش ة المتح ة العربي دت الجمهوري زاٌم ،وج ه ل  أن
مع أن مصر آانت تنظر       , حتى تتضح معالمها   ،عليها أن تظهر بمظهر المؤيد لتلك الخطوة الوحدوية       
تعمارية اريع اس ا مش ى إنه ك المشروعات عل ى تل اد الهاشمي,إل ميًا عن االتح  ,وعقب اإلعالن رس

د الناص ال عب رئيس جم رق ال ه أب اد وتولي ام االتح ة بقي ة تهنئ اني ببرقي ل الث ك فيص ى المل ر إل
راق واألردن   ,رئاسته  ين الع ا ب وم م د الي ذي وح ي ال اد العرب ة  ,حيث ذآر أن االتح هو خطوة مبارآ

اق الضمير العربي                      ه من أعم ًا يستمد قوت  ,تتطلع إليها األمة العربية آلها بأمل آبير باعتبارها اتجاه
وم          , لتفخر وتعتز بالخطوة التي اتخذتموها في عمان اليوم        وأن القومية العربية   ا ي ا تقرب من واثقة أنه
ى دة العظم انيَّ ,الوح تكم ته ث لجالل ا إذ أبع دد   ,أن وفقكم اهللا وأن يس ي أن ي ميم قلب ن ص ى م أتمن

 )2(.وأن يبارك شعبنا العظيم,خطابكم
ال   ر ردود أفع د الناص ة عب دثت برقي د أح ة موق ق علي  ,ختلف م تعل ث ل ةحي ا الحكوم  ,ه

ون     , الرسمية مدوائر اإلعال وال   ديدة للمسؤولين          ,أما الشعب العراقي والوطني ا ضربة ش د اعتبروه فق
راقيين دة  ,الع ة المتح ة العربي وا بالجمهوري م يهنئ ذين ل د.ال دة  وق حت جري  أوض

اد   د االتح ي تأيي ة ف ة نظر الحكوم ة وجه رام القاهري ن  ": األه كل م ي أي ش ة ف دة عربي أن أي وح ب
كال ا  , األش ن قبلن ارك م الل أي شخص سوف تب ن خ دة  ألن األ, وم ى الوح يذهبون وتبق شخاص س
 )3(."للعرب

ه               , ومهما يكن من أمر    دَّ أن    , فإن الملك فيصل الثاني وجد نفسه في موقف ال يحسد علي إذ ع
ًا آ                       ًا ومعنوي زًا أدبي د الناصر مرآ ال عب رئيس جم رًا  برقية الرئيس جمال عبد الناصر قد أحدثت لل بي

ه   .  فكان ال بد أن يبعث إليه ببرقية مماثلة        ،لدى الجماهير العربية   ة بقول تلقيت  ": فقام بالرد على البرقي
ريم مشاعرآم بمناسبة إعالن             , ببالغ الغبطة والسرور برقية سيادتكم الرقيقة      ا عن آ التي أعربتم فيه

ذه الخطوة الت        , االتحاد بين العراق واألردن    دولتان    وأؤآد لسيادتكم بأن ه ا ال ة      , ي خطته ا هي حلق إنم
                                                 

ة المصرية     ) ∗( ة     38/9/17ملف   ,1519محفظة   ,وثائق الخارجي دة العراقي ة    ب المعاه ر   ,  األردني من  ,248تقري
ي          السفير   ة العراق ر الخارجي المصري ببغداد إلى وآيل وزارة الخارجية بشأن ما عرضه السفير البريطاني على وزي

  .20/6/1959بتاريخ , سري للغاية,خاصًا بالوضع الحاضر في األردن
  .3/3/1958 تاريخ االثنين 216العدد , جريدة الشعب المصرية )1(
  .15/2/1958تاريخ  .7645هرام العدد  انظر أيضًا صحيفة األ.284ص , مرجع سابق, رضوان )2(
  .101ص , مرجع سابق, خوري )1(
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اً           , من سلسلة طويلة من الجهاد     ين عام ذ أربع رى من وأن العرب بفضل   , بدأت في الثورة العربية الكب
رى               ,جهود المخلصين من زعمائهم    دة الكب وم الوح ون اآلن من ي  )1("....لواثقون آل الثقة بأنهم يقترب

ة الملك فيصل        م يشر       , ويالحظ على برقي ه ل ا   فأن د إلى الوحدة المصرية السورية              يه , من قريب أو بعي
ة المتحدة          إحيث  , وربما آان بقصٍد منه    ة العربي ا م وآانت تنتابه  , ن العراق واألردن لم يعترفا بالجمهوري

ة التي         , المخاوف والشكوك من تلك الدولة الجديدة        وهكذا آان الرد محل انتقاد من معظم األوساط القومي
  )2(.الوحدةعدَّته تجاهًال لدولة 

ا           رعان م ل وس ك فيص ر والمل د الناص ال عب رئيس جم ين ال ة ب ات التهنئ ادل برقي ب تب وعق
ة شعواء       , تدهورت العالقات بين الجمهورية العربية المتحدة واالتحاد الهاشمي        وأخذت القاهرة تشن حمل

د  , كويت إليه على أثر محاولة العراق توسيع رقعة االتحاد بضم السعودية أو ال      ،على ذلك االتحاد   وقام عب
ه أن           , الناصر بالهجوم على االتحاد الهاشمي من خالل خطبه وتصريحاته          حيث أوضح في إحدى خطب

وة           . االتحادات الهاشمية المصطنعة لن تقوى على مواجهة اتحاد األحرار             د على اهللا وعلى ق ا نعتم وأنن
 )3(.تحاد مزيف وأن مصيره الفشلمبينًا أن ذلك االتحاد هو ا, التي يستمدها من قوة اهللا, الشعب 

ا بهجوم مضاد                حكومة اال  توقد قابل  ة المتحدة عليه ة العربي  )∗(،تحاد الهاشمي هجوم الجمهوري
ر األردن                     ور عب . آما منعت جميع الشاحنات السورية المتجهة إلى الكويت والعراق والسعودية من العب

ًا     د آخر  وأخذ الوضع ـ آما يصفه البعض ـ يتجه نحو التوتر يوم ة    )4(.بع رة من الدعاي د فت ة  ,  وبع والدعاي
ار      , المضادة من قبل الوحدتين  وري السعيد في أي بعض المراسلين الصحفيين   م 1958ذآر ن ه إذا  ": ل أن

ة في األردن والعراق                 دخل في الشؤون الداخلي اون   , امتنعت الجمهورية العربية المتحدة عن الت إن التع ف
دة و ة المتح ة العربي ين الجمهوري هب ي الهاشمي يمكن حدوث اد العرب ين . االتح ارب ب م يحدث تق ولكن ل

و تموز            , وظل التوتر قائمًا بينهما   , الوحدتين ة في يولي ا يقرب       , م1958إلى قيام الثورة العراقي د م أي بع
 )5(."من ستة أشهر على قيام االتحاد الهاشمي

ياً       استمر قيام الوحدة ا    ذي  , ى الصعيد العراقي    السيما عل   , لمصرية السورية يتفاعل سياس ال
ع عشر من تموز        . م1958تأثر بحدث جلل هو ثورة تموز     وم الراب ورة ي وعقب  , م1958قامت الث

                                                 
  .1958 شباط 16 تاريخ 7701العدد , صحيفة األهرام  )2(
)3( Gallman : op .cit. ,pp.26. 
 .م 1958 آذار 6 تاريخ 218العدد , صحيفة الشعب  )4(
 
ام               ) ∗( ول ع امن والعشرين من أيل ار السوري       م   1960 في يوم األربعاء الث ان الطي وم        آ دني يق المالزم عدنان الم

ي شرقي                , بطلعة تدريبية في األجواء الجنوبية من سوريا         ي أراضي صحراوية ف بط اضطراريًا ف فضلَّ اتجاهه وه
ه     ن طائرت ود م ذ الوق د أن نف ان بع رب عم از     . األردن ق ى جه وري إل ار الس د الطي ى األرض اقتي زل إل دما ن وعن

ي        . خال الملك الشريف ناصر      المخابرات األردني الذي آان يشرف عليه        ول ف ه ليق اولوا أن يضغطوا علي اك ح وهن
د   , اإلذاعة إنه طلب اللجوء السياسي إلى األردن      اء وإصرار ب دة       ؤولما رفض بإب د ع اة بع ارق الحي ى ف ه حت وا بتعذيب

ه        اء القبض علي راً             . أيام من إلق ار السوري مات منتح ة األردن أن الطي ر راجع    , وأعلنت حكوم  ، طالس للتوسع أآث
  .215ص , مصدر سابق

)1( Memory from the Acting A assistant Secretary of state for near eastern , south Arian 
and Affairs to the Acting secting of state Washington, January 25,1958. 

  .383ص , مرجع سابق, برآات )2(
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راق        ي الع ور ف د األم ى مقالي باط عل يطر الض ا س د    و, نجاحه ي عه ة ف كلت أول وزارة عراقي تش
ة ا ا      )1(.الجمهوري تقوم عليه ي س دة األسس الت ة الجدي ة العراقي ت الحكوم د أعلن ي أن   وق ة وه لدول

,  وتعمل بمبادئ األمم المتحدة     ،الجمهورية الجديدة ترتبط برباط األخوة مع الدول العربية واإلسالمية        
 )2(.غ وبقرارات مؤتمر باندون،وفق مصلحة الوطن ،وتلتزم بالعهود والمواثيق

ورة   ن الث دة م ة المتح ة العربي ف الجمهوري ن موق ا ع ع  ،أم ة م ات العراقي رت العالق د م  فق
ة   , لجمهورية العربية المتحدة خالل عهد الثورة العراقية بمرحلتين األولى مرحلة الوفاق   ا ك المرحل تل

رًا    , لها األمر  حتى استتب   , التي ساندت فيها الجمهورية العربية المتحدة الثورة العراقية        وأصبحت أم
اً  ا   , واقع دول به راف ال والى اعت ا الم ,  )∗(وت ة أم ة الثاني ة الن  , رحل ور وهي مرحل د   , ف دأ عب ذ ب دأ من فتب

ورة              )∗(الكريم قاسم  ة الث ع حكوم ة م د السالم عارف          ,  في تصفية العناصر الوطني تخلص من عب وال
ورة الموصل             , بوجه خاص  ان ث ا إب ام آذار  8ووصلت هذه المرحلة إلى ذروته م    , م1959ع حيث اته

 )3(.العراق الجمهورية العربية المتحدة بمساندة تلك الثورة
ة     وعلى الرغم م   ة           , ن توتر العالقات المصرية العراقي ك األزم واء تل د حاولت مصر احت , فق
تم      , ت إلى طبيعتها  والسعي إلعادة العالقا   م ي ك ل دة      , ولكن ذل ة المتح ة العربي ان غرض الجمهوري وآ

دة        ة المتح ة العربي ين الجمهوري الف ب ادة التح ة إلع و محاول  ه

                                                 
دين السهروردي     )3( دين السهروردي        ،نجم ال ذآرات نجم ال دًا       ,  م دأ غ م يب اريخ ل ورتي     ( الت ائق وأسرار عن ث حق

ع      , ) في العراق    م1958, م1941رشيد عالي الكيالني     داد  , شرآة المعرفة للنشر والتوزي ة  , بغ ة الثاني , الطبع
  .242ص , م1989

ة   , قحطان أحمد سليمان )1( ة العراقي باط  8ـ م  1958 تموز  14, السياسة الخارجي تير  (, م1963 ش الة ماجس , رس
 .20ص, م1978بغداد , جامعة بغداد, ة القانون والسياسةآلي

ورة )  ∗( احثين والمعاصرين لث ن الب د م د العدي ام 14يؤآ وز من ع ورة 1958  تم ي الث ذا .  دور دمشق ف ي ه وف
باط        راج بالض د الس د الحمي ة عب يل عالق ة تفاص امي جمع وري س ابرات الس ابط المخ ذآر ض ياق ي راقيين  الس الع

ذين أسهموا بنجاح                . أسهم عبد الكريم قاسم      وعلى ر  ,األحرار ماء الضباط واألشخاص السوريين ال ذآر باألس ا ي آم
 .52ص , مصدر سابق,  جمعة1958من تموز 14ثورة 

ة                 1914ولد عام   :  عبد الكريم قاسم   ) ∗( ا الثانوي ي حينه م وتخرج من الكلية العسكرية العراقية والتي آانت تسمى ف
وطنيين               سنة، وب  20الحربية وعمره    ى تنظيم الضباط ال د    . دأ حياته العسكرية برتبة مالزم ثاني، انضم إل ولى العمي ت

دفاع             ر ال د            . عبد الكريم قاسم بعد نجاح الثورة منصب رئيس الوزراء وزي ي عه ة ف راق الخارجي ات الع اتسمت عالق
الم ال                      اد عن الع ي، واالبتع ة عن المحيط العرب ريم قاسم بالعزل ي والتقرب من المعسكر        رئيس الوزراء عبد الك غرب

ه                . الشيوعي تميزت عالقته مع الرؤساء العرب بالتخبط والخالف الذي وصل أحيانًا إلى حد التجريح وأخطر خالفات
ك         ن طالل والمل ك حسين ب آانت مع الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السوري ناظم القدسي، وعاهل األردن المل

إّال أنه في المقابل احتفظ ببعض . د وأمير الكويت الشيخ عبد اهللا سالم الصباح       السعودي فيصل بن عبد العزيز آل سعو      
 . العالقات مع المغرب وثورة الجزائر

دة                        دي، جري ين هوي ذآرات أم ي م مناقشات نقدية من أجل الكشف عن حقائق تاريخية جديدة، العراق وعبد الناصر ف
ع        أنظر أيضًا . م2003 تموز 6 تاريخ  1549الزمن، العدد    اء م ى العصر، لق اهد عل امج ش ت، برن موقع الجزيرة ن

 .عارف عبد الرزاق أيوب
)2( Gallman : op.,pp.36 
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دها                 لكن المحاوالت المصر   )1(.مع الجمهورية العراقية   م تسفر في مه دين ل ين البل ات ب ية لوأد الخالف
ة             ة العراقي وتر عن اآتشاف الحكوم ر الت ي تثي اء الت داد بإذاعة األنب ذياع بغ دأ م عن شيء، حيث  ب

  )2(.لمؤامرة ضد نظام الحكم
ة  مضادة         ية ضد الجمهورية العربية المتحدة    وردًا على الحملة العراق    ور حمل ، بدأت على الف

ك الخالف                 . ة العراقية تهاجم السياس  راق، ذل ة المتحدة والع ة العربي ين الجمهوري وهكذا بدأ الخالف ب
 )3(.وفي أعقابهام 1959الذي أخذ ينمو إلى أن وصل إلى ذروته إبان ثورة الموصل العراقية عام 

 :القاهرة في أثناء الوحدة  و ـ العالقة بين دمشق5
ى ش       ن آذار عل امس م ي الخ ت ف تور المؤق ز الدس ام    رآ د ق ة، وق يس الجمهوري خص رئ

ين                    ذي يع و ال ة وتشريعية واسعة، فه الدستور على أساس منح رئيس الجمهورية اختصاصات تنفيذي
ة      يس الجمهوري واب رئ ين ن ذي يع و ال س، وه ل المجل ق ح ه ح ة، فضًال أن ل س األم أعضاء مجل

م      ي تش عة الت اته الواس افة الختصاص ك إض بهم، وذل ن مناص يهم م وزراء، ويعف راح  وال ق اقت ل ح
وقد سبقت اإلشارة إلى اشتراط الرئيس جمال عبد الناصر حل األحزاب السورية                 )4(القوانين أيضًا، 

 )5(.من قبل التوصل إلى قرار الوحدة، وإلى قبول الوفد السوري بهذا الشرط
وات         ى للق د األعل و القائ ة، وه لطة التنفيذي ة الس يس الجمهوري ل رئ تور مثَّ ب الدس وبموج

لحة ع  المس د جم ي ، وق ة إال     ف الس التنفيذي ة، وليست المج ة الحكوم ة، ورئاس ة الدول شخصه رئاس
يم                  ة لإلقل ذ السياسة العام ق بتنفي ن   . هيئات استشارية تختص بدراسة الموضوعات التي تتعل د أعل وق

ي       دة ف ة المتح ة العربي ت للجمهوري تور المؤق ن آذار   الدس امس م الي   م1958الخ وم الت ي الي ، وف
واب                 ، في السادس من آذار    لصدوره أي  ين ن ًا بتعي رارًا جمهوري د الناصر ق ال عب  أصدر الرئيس جم

ت   د تكون ت، وق تور المؤق ي للدس ق عمل ذا أول تطبي ان ه ذيين، وآ زيين وتنفي رئيس ووزراء مرآ لل
ة، وعشرين     رئيس الجمهوري واب ل ة ن ا أربع رًا فيه ين وزي ة وثالث دة من أربع ى للوح وزارة األول ال

 )∗(. سوريا وزيرًا فيوأربعة عشرصر وزيرًا في م

                                                 
)1( fShwadran  Benjamin : jordan , A state  tension , (Couni ;for Middle Eastern 

affairs press, N. Y ., 1959    
)2( Gallman : op . cit . ,pp. 38 
 .21 ص ،قحطان، مرجع سابق )3(
ص ال )4( اريخ     ن دة بت ة المتح ة العربي ي الجمهوري ادر ف ت الص تور المؤق ام،  5/10دس ن قس ًال ع   ، نق

  .53، ص4الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق، ج
يوسف أحمد أحمد، تجربة الجمهورية العربية المتحدة، صدر في آتاب الوحدة العربية، مرآز دراسات الوحدة                  )5(

  .185العربية، ص
يس الجم ) ∗( كل رئ م  ش القرار رق ة ب وزارة االتحادي ر ال د الناص ال عب رئيس جم ة ال   1302هوري

ًا         1: وآانت برئاسة الرئيس جمال عبد الناصر يعاونه فيها         . م  7/10/1958تاريخ   دادي، نائب د اللطيف البغ  ـ عب
رًا     2. لرئيس الجمهورية وزيرًا للتخطيط     ة وزي رئيس الجمهوري ًا ل ة  ـ المشير عبد الحكيم عامر، نائب ـ  3. للحربي

دل    رًا للع ة وزي رئيس الجمهوري ًا ل وراني، نائب رم الح ة    4. أآ رًا للداخلي دين، وزي ي ال ا مح ين 5ـ زآري ـ حس
يم    6. الشافعي، وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل       ة والتعل رًا للتربي د    7. ـ آمال الدين حسن، وزي دآتور محم ـ ال

رًا لالقتصاد       9. ًا للخزانةـ حسن جبارة، وزير8. فوزي، وزيرًا للخارجية   نعم القيسوني، وزي د الم دآتور عب . ـ ال
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أليف   رر ت ا تق الث آم ؤون     ث ريعية وش ؤون التش ادية والش ؤون االقتص ة للش ان وزاري لج
د اللطيف          في آل من   , الخدمات  ة عب يس الجمهوري ائبي رئ رتبط بن ين المصري والسوري ت اإلقليم

 )1(.البغدادي وأآرم الحوراني
دة استمر العمل على هذا المنوال في الجمهور   ة    , ية العربية المتح يس الجمهوري رار رئ أي بق

ام نفسه حيث           م  1958الصادر في الحادي والثالثين من آذار         حتى السابع من تشرين األول من الع
دة   ة المتح ة العربي يس الجمهوري رارات رئ ة صدرت ق ة المرآزي أليف الحكوم أليف , القاضية بت وت

ين المصري والس ي اإلقليم ذيين ف نظم , وريالمجلسين التنفي د ال و اإلسراع بتوحي ا ه والهدف منهم
ة ي إقليمي الجمهوري ائدة ف د , الس ترك واح ام مش ا نظ ود فيهم ى أن يس ل عل ة ,والعم وتألفت الحكوم

ة  وري    )2(.المرآزي ري والس ين المص ي اإلقليم ذيان ف ان التنفي كل المجلس يص  )3(. وش ن تلخ  ويمك
ذ           اختصاصات المجلسين التنفيذيين في اإلقليمين بدراس       ة بتنفي ة فحوى وفحص الموضوعات المتعلق

يم  ة لإلقل ة العام ة   , السياس يس الجمهوري ى رئ س عل يات المجل رض توص ل  , وبع ذي يجع ر ال األم
ألة من                  , المجلس التنفيذي لكل إقليم مجرد هيئة استشارية       ة مس ر في أي ه سلطة البت والتقري يس ل ول

وفي ضوء هذا الوضع     . عارف عليه قانونياً   الوزراء المت  وهو ليس بمجلس  , المسائل المعروضة عليه  
امن من تشرين األول             ة في الث ة والتنفيذي وزارات المرآزي أعاد الرئيس جمال عبد الناصر تشكيل ال

ع     م 1958 ن أرب دًال م رًا ب ين وزي ة خمس رئيس الجمهوري واب ل ة ن ى ثالث افة إل بح باإلض لتص
ين ة   , )4(وثالث ة مؤلف وزارة المرآزي ون ال  ولتك

ة  ن أربع رم وريين    عش بعة وزراء س ريًا وس رًا مص تقالة    )5(.وزي ى اس كيل حت ذا التش ي ه د بق  وق
                                                                                                                                               

غال        10 اف        11. ـ أحمد عبده الشرباصي، وزيرًا لألش رًا لألوق اقوري، وزي د حسن الب يخ أحم اخر  12. ـ الش  ـ ف
ومي           13. الكيالي، وزيرًا للدولة     اد الق ي صبري، وز   14. ـ صالح الدين البيطار، وزيرًا للثقافة واإلرش رًا  ـ عل ي

ـ الدآتور بشير العظمة، وزيرًا للصحة      16. ـ أمين النفوري، وزيرًا للمواصالت      15. لشؤون رئاسة الجمهورية    
ة           17. ة والقروي رًا للصناعة            18. ـ أحمد عبد الكريم، وزيرًا للشؤون البلدي ز صدقي، وزي دآتور عزي ـ  19. ـ ال

ت،  21.ًا للزراعة واإلصالح الزراعي ـ سيد مرعي، وزير20. آمال رمزي استينو، وزيرًا للتموين       ـ آمال رفع
ة     ة السورية       . وزيرًا للدول وزارة اإلقليمي اريخ تشكلت ال نفس الت ذي   ( وب ة،     1): المجلس التنفي دين آحال ور ال ـ ن

دل           2.رئيسًا للمجلس التنفيذي ووزيرًا لألشغال والتخطيط بالنيابة، ويعتبر وزير دولة            رًا للع م، وزي اد القاس . ـ نه
ة          ـ3 رًا للداخلي راج، وزي د الس د الحمي ل          4. عب ة والعم رًا  للشؤون االجتماعي وت، وزي ي قن د الغن د   5. ـ عب ـ أمج

رًا لالقتصاد   7. ـ عبد الوهاب حومد، وزيرًا للخزانة       6. الطرابلسي، وزيرًا للتربية والتعليم      . ـ خليل آالس، وزي
اض 8 ومي    ـ ري اد الق ة واإلرش رًا للثقاف الكي ، وزي الم  -9.الم د الع رًا للمواصالت  ,  محم وآت -10 . وزي  ش

واتي  رًا, القن ودة اهللا -11. للصحة  وزي ة الع ة  ,  طعم ة والقروي ؤون البلدي رًا للش مان-12. وزي ه الس    =,  وجي
دون      -14وزيرًا للزراعة   ,  أحمد الحاج يونس     -13.وزيرًا للصناعة   = رًا لإلصالح الزراعي       ,  مصطفى حم , وزي

  . 418ص ,  الجزء الرابع , مرجع سابق , وعة السورية الحديثة الموس, قسام 
  . FO-371-157829-0002, وثائق وزارة الخارجية البريطانية  )1(
  .151ص , مصدر سابق ,هيكل )2(
م  , تشكيل المجلسان بموجب قرار من رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر       )3( حيث تألف األول بموجب القرار رق

  .218ص , مرجع سابق , برآات, 1958 تاريخ 1302 بقرار رقم  والثاني1958 لعام 1301
ة و حيث ورد                     )4( رئيس الجمهوري تقالته آنائب ل داد        وفي هذا التشكيل قدم صبري العسلي اس اسمه في محاآمات بغ

  .بتهمة الرشوة لقلب نظام الحكم في سوريا, 1958بعد ثورة تموز  
 .156ص, سابقال مصدرال ،هيكل     

  .133ص , بق مرجع سا, نصر )1(
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ام  ي ع ين ف وزراء البعثي وزارةم 1959ال دلت ال وزارة  , فع كيل ال م تش ى أن ت تقالة إل ول االس د قب بع
 )1(.م1961الموحدة على مستوى الجمهورية في شهر آب 

ام    رين األول ع ي تش د الناصر ف ال عب رئيس جم ان ال دب  م 1959 وآ رارًا بن د أصدر ق ق
يم     ة     المشير عبد الحكيم عامر للقيام باإلشراف على شؤون اإلقل يس الجمهوري ة عن رئ .  السوري نياب

ين     دة ب ؤون الوح يق ش م وتنس عة لرس لطات واس امر س يم ع د الحك ير عب رار أعطي المش ذا الق وبه
ام اإل   , إقليمي الجمهوريتين  يم عامر مه ة      وقد أوآل للمشير عبد الحك ذ السياسة العام ى تنفي شراف عل

وري   يم الس ي اإلقل ات       ،ف الح واإلدارات والهيئ يم المص ق بتنظ ا يتعل ل م م بك يم وإدارة الحك  وتنظ
ى تنظيم اال       , والمؤسسات العامة  يم السوري         باإلضافة إلى اإلشراف عل ومي في اإلقل اد الق ذا  . تح وبه

ة في آل               يس الجمهوري يم السوري          أصبح المشير عامر مخوًال بسلطات رئ ق بشؤون اإلقل ا يتعل ,  م
يم السوري          ة              , حيث عّدت مهمة المشير عامر في اإلقل ة العربي ي في الجمهوري م حدث داخل ا أه بأنه

 )2(.المتحدة منذ قيام الوحدة
يم عامر في شؤون                        د الحك  لقد أحدث قرار جمال عبد الناصر صدى في تكليف المشير عب

دادي          ,  سوريا شرفة على شؤون  إذ حل محل اللجنة الثالثية الم     , سوريا د اللطيف البغ ة من عب والمؤلف
ا تسلط      , وقد اقترن تكليفه بهجوم عنيف على الوحدة      . آريا محي الدين  زوأآرم الحوراني و   ى أنه وعل

ى تكليف المشير عامر حتى                 . مصري ودآتاتورية ناصرية    ام عل م يمض سوى شهر وعشرة أي ول
س التن   ن المجل ون م وزراء البعثي تقال ال وري اس ذي الس ة ,في وزارة المرآزي رم   ,)∗(وال يهم أآ ن ف بم

ام السلطات الواسعة              الجمهورية الحوراني نائب رئيس   بعدما وجد هؤالء أنفسهم من دون سلطات أم
  )3(.للمشير

يم السوري                   ة في اإلقل وزارة التنفيذي دًا لل ين تشكيًال جدي تقالة البعثي ة    ،  استدعت اس عقب إقام
إلى التاسع عشر من       م  1960 التي استمرت من الرابع عشر من شباط          سوريا جمال عبد الناصر في   

ًا للمجلس        , م1960آذار   د السراج رئيس د الحمي ك في    ،حيث أصدر الرئيس قرارًا بتعيين عب ع ذل  وتب
ام     د السّراج       م  1960العشرين من أيلول ع د الحمي ين عب ة         تعي رًا للدول ذي ووزي ًا للمجلس التنفي , رئيس
دة             , لداخلية  باإلضافة إلى وزارة ا    ة الوح ة الموحدة لدول  )4(.واستمر عمل هؤالء حتى تشكيل الحكوم

                                                 
  .249ص , مرجع سابق, برآات )2(
  .211ص ,  مرجع سابق ،الزعبي )3(
ا           ) ∗( دار به ي ت ة الت حصل الخالف بين الوزراء البعثيين التقدميين وبين الرئيس جمال عبد الناصر حول الطريق

وري     – أحمد عبد الكريم     – أآرم الحوراني    –بشير العظمة   : (وهم  , فاستقال الوزراء البعثيون    , البالد  – أمين النف
على  وآان لهذاالخالف أثر آبير , ) رياض المالكي– مصطفى حمدون – عبد الغني قنوت –صالح الدين البيطار 

خطابًا  زارها وألقى= =وأظهر غضبًا آبيرًا في الالذقية عندما, وغضب الرئيس جمال عبد الناصر     , سير األمور   
اني          , حافظات  ثم زار بقية الم   , فيها هاجم فيه السياسيين      ع عشر والث والعشرين من     وذلك في الفترة الواقعة بين الراب

  .219ص, مصدر سابق,  الحوراني.م1960شهر شباط 
  .251 ص ،مرجع سابق, برآات )1(
ام       )2( م   م1960أصدر الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ السابع عشر من آذار ع رار رق اريخ  405 الق  م1960 ت

رًا لإلصالح الزراعي      ,  أحمد جنيدي    -1: لسوري بدًال من المستقلين وهم      حيث عين سبعة وزراء لإلقليم ا      وزي
رًا للشؤون   ,  أآرم ديري-3وزيرًا لالقتصاد مكان خليل آالس      ,  حسين الطواف  -2مكان مصطفى حمدون     وزي
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ام                     ىثم أجر  ول ع اريخ العشرين من أيل وزارة بت ديًال لل  حيث   م1960 الرئيس جمال عبد الناصر تع
  )∗(.رافق تعديل الوزارة تشكيل الرئيس عبد الناصر لمجلس األمة من اإلقليمين السوري والمصري

 ديدة ـلت وزارة جـكش, تراآية ـاالشم 1961 قوانين تموز من عام وعلى أثر صدور
ام    ن آب ع ر م ادس عش ي الس دة ف ة الوح ة لدول دة  , م1961مرآزي ة الوح رة أصبح لدول إذ ألول م

ة ورئاسة               , وزارة واحدة  وآان التشكيل برئاسة جمال عبد الناصر الذي جمع مابين رئاسة الجمهوري
وزراء   وزار     , مجلس ال د ضمت ال ة                 وق ى ثالث ة باإلضافة إل رئيس الجمهوري واب ل ة الموحدة سبعة ن

  )1(.نواب لرئيس مجلس الوزراء وستة وثالثين وزيرًا
دة            وزارة الجدي ر تشكيل ال ى أث ين أول شباط         أ )∗(,وقد أعلن عل ى دمشق ب ة ستنقل إل ن الدول

 آل سنة ليمارس      وأن رئيس الجمهورية سيقيم في دمشق آل تلك الفترة من         , وحتى أيار من آل عام      
دة                  , عمل الدولة الرسمي     ة الوح د عاجل دول ولكن هذا القرار لم يكتب له االستمرار ألن االنفصال ق

 )2(.بعد شهر وثالثة أيام من العام نفسه
فة      ا إن م دة، وبص ة المتح ة العربي ع الجمهوري ة م ات العراقي ي العالق دهور ف ن ت دث م ح

ة               قد أثار الدول ا    ،خاصة عقب ثورة الموصل    ة العربي لعربية األخرى التي سعت عن طريق الجامع
 لمناقشة   ،اجتماعًا في بيروت  إلجراء الصلح بين البلدين، وقد عقدت اللجنة السياسية للجامعة العربية           

رر ق دين، وتق ين البل ة ب ي بالعالق اع ف د االجتم امل عق دة م1959 الحادي عشر من نيسان ع ، مناش
اعيه   ذل مس اء ب دول األعض اء ال د ام   رؤس دين، وق ين البل ات ب اء الخالف ة إلنه دة العاجل ع تم الحمي ن

ة        العراق عن الحضور إلى اجتماعات الجامعة العربية،       واجتماعات اللجنة السياسية بحجة أن الجامع
 )3(.تسيطر عليها القاهرة

                                                                                                                                               
دين        -4االجتماعية والعمل بدًال من عبد الغني قنوت         ادو عز ال ة        ,  ج ة للشؤون رئاسة الجمهوري ر دول  -5وزي

وين      رًا للتم الكي        ,  ثابت العريس   -6جمال الصوفي وزي ان رياض الم ومي مك اد الق ة واإلرش رًا للثقاف  -7وزي
 .وزيرًا لألوقاف, يوسف مزاحم 

  .  89ص , الجزء الرابع, مرجع سابق, الموسوعة السورية الحديثة , قسام       
وزارة      1960ول  أجرى الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ العشرين من أيل          ) ∗( ديًال لل م        ,  تع رار رق وذلك بموجب الق

نائبًا لرئيس الجمهورية لشؤون     ,  نور الدين آحاله     -1: ( وآان التعديل على الشكل التالي       , 1960 تاريخ   1251
وبي        يم الجن دين حسين      -2. اإلدارة المحلية لإلقل ال ال ة             ,  آم رًا لشؤون اإلدارة المحلي ذي وزي ًا للمجلس التنفي رئيس

ذي    ,  عبد الحميد السراج -4وزيرًا للصحة المرآزية ,  نور الدين طراف-3. لإلقليم الجنوبي    ًا للمجلس التنفي رئيس
ة          ال      -5ووزيرًا للداخلية في اإلقليم الشمالي ووزير دول اخر الكي رًا للعدل المرآزي       ,  ف ودة اهللا     -6وزي ه الع  ,  طعم

ة         , العريس= = ثابت -7. الي  وزيرًا للشؤون البلدية والقروية باإلقليم الشم      ومي المرآزي ة واإلرشاد الق وزيرًا للثقاف
  .وتم تشكيل مجلس األمة)  عبد القادر حاتم وزير دولة -8. ووزيرًا للثقافة 

 . 90 ص ،الجزء الثاني, مرجع سابق, الموسوعة السورية الحديثة, قسام     
  .118ص , مرجع سابق, آبة )1(
وزار       ) ∗( ديل ال د التع اريخ السادس عشر من آب           ظهر بع يم       ,  مباشرة    1961ي بت د الحك ين المشير عب الخالف ب

يم عامر                    , ووزير الداخلية عبد الحميد السراج       , عامر د الحك د جماعة المشير عب ى ي ي سوريا إل . وانتقلت السلطة ف
ان ا          اعهم وآ ين أوض البو بتحس اد وط ي اإلتح ات ف و النقاب م ممثل ول اعتص ن أيل رين م اريخ العش ين  وبت ذمر ب لت

  .91ص , مصدر سابق ,  نصر.العسكريين والتجار قد بلغ درجة عالية
  .265ص , مصدر سابق , عصاصة )2(
)3( Shwadern : I bid ., pp. , 197.  
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ي وجهت                   دعوات الت ى ال وبناء على موقف العراق وامتناعه عن الحضور، أو حتى الرد عل
ة،      إليه، قرر    قاط العراق من االجتماعات الحالي ة إس ار،     مجلس الجامعة العربي أن يوضع في االعتب

ور،   رى للحض وة أخ ه دع ه إلي ك  أن ال توج ت تل د انته اع، وق رار باإلجم ك الق دار ذل م إص وت
 )1(.إلى حل أو إنهاء للصراع بين الطرفيناالجتماعات دون التوصل 

د ا الب اومن هن أن المج لن راف، ب ن االعت ع م م ي مجتم ع العرب د، تتم ي التعقي الغ ف وع، وب ن
ة نحو      دائمًا، ينزع في ظل بعض     عونوحتى التناقض، وقبل آل ذلك هو مجتمع مت        الظروف التاريخي

ة  ى التجزئ وع، وحت د من التن ي ظروف مضادة نحو مزي زع ف ا ين ه، آم تكمال اندماجه ووحدت . اس
ى العكس،            ويعني هذا ببساطة، أن هناك قوة داخلية وخارجية متف         اعلة تعمل في سبيل الوحدة، أو عل

ة بيل التجزئ ة، يشهد صراعًا . تعمل في س ة متباين ديره سياسات عربي ذي ت ي ال ع العرب وأن المجتم
دة   ون الوح ال تك ًا، ف ًا وخارجي ذا    ، داخلي ة ه ة بنوعي ل مرهون ًا، ب رًا حتمي ة أم ون التجزئ ا ال تك آم

ًا، يتحقق             اندماجية تاري إن عملية   . وفاعليتهالصراع   دريًا مطلق ًا ق خية طويلة األمد ليست وجودًا حتمي
اريخي   اؤل الت رد التف ات،  .بمج راع إرادات وسياس اريخ ص لب      فالت إلرادة األص ه ل ار في واالنتص

 .واألقوى
م    ذا اإلطار ينبغي فه دياتوفي ه ا   تح ًا، وإنم ة  ليست تكتيك ة بداي دة العربي دة ، فالوح  الوح

داخل والخارج                ترتبط بكل المعرآة الضخمة    ي، في ال وطن العرب الي  .  التي شهدها ويشهدها ال وبالت
ا ، ال نستطيع دراستها بمعزل عن التحديات التي           م1958عندما ندرس وحدة عام      التحديات  ، واجهته

يوعية ا والش ة منه دول العظمى الليبرالي مته ال ذي تقاس وذ ال ة والصهيونية، والنف ة العالمي . اإلمبريالي
د         وآذلك التحديات  ا الم ة شهد فيه ة، في مرحل ا الخارجي  الداخلية المتمثلة بالرجعية العربية وتحالفاته

ة                         ذلك مرحل اريخ العرب الحديث والمعاصر، ونقصد ب م يشهده في ت القومي العربي تطورًا آبيرًا ل
ذروة ومي ال د الق ا الم غ فيه ي بل تينات  الت ع الس ينات ومطل اهير . الخمس ى الجم ك تبق ى جانب ذل وإل

ة  عربية صاحبة الكلمة الصادقة في مطالبتها بالوحدة      ال ة          العربي ، وتبقى المخدوعة بالسياسات القطري
 . التي تلعب بعواطفها الصادقة البعيدة عن أحابيل السياسة

 :م1958ـ األسباب الرئيسة لفشل وحدة 6
م يتوضح إال بع                         1 ذي ل ين ناصر وعامر، وال ك الحين ب ذ ذل د حرب   ـ انعكاس الصراع الموجود من

م، على وضع الحكم في اإلقليم السوري، إذ يبدو أن عامر آان يعمل لحسابه الخاص      1976حزيران  
ة عامر جر          . )2(ولضرب نفوذ عبد الناصر منذ بداية الوحدة         من خالل    ) البعث (هذا ما يفسر محاول

ذ إصالحا                ت سياسية  حواره مع أمينه العام عفلق، إلى القيام بحرآة عصيان للضغط على ناصر لتنفي
ى الظن              ) البعث(لقد وصل شعور قيادة     . )3("ودستورية بالمفاجأة إلى درجة عدم تصديق عامر، وإل

ة لجر           آمر        ) البعث (بأن عرضه هذا ما هو إال محاول ادي المت ره بمظهر المع ة تظه ام بحرآ ى القي إل

                                                 
 . 1960 الصادرة بتاريخ العشرين من أيار 11201صحيفة النهار العدد  )1(
 
ي  ) تنظيم الوحدويين اإلشتراآيين   أحد البعثيين القدامى وأحد أعضاء قيادة        (،مقابلة مع أديب النحوي    )1(  آذار 22ف

 .م1978
 302م، ص 1972 مطبعة الثبات، دمشق ،رياض المالكي، ذآريات على درب الكفاح والهزيمة )2(
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ق العرض              )1(ضد الوحدة مما يعطي مبرر لضربه       د رفض عفل ة، وق اهير العربي ام الجم ، وسافر    أم
 .م1960إلى البرازيل ريثما تنجلي حقيقة األوضاع في سوريا ثم عاد إلى بيروت في أواسط 

ه أن                            ا ال شك في ق، ولكن مم ا يخص عرضه لعفل ة فيم ا عامر الحقيقي ال يمكن التكهن بنواي
ي        ة ف ريين وخاص لط وتصرف المص د تس ي، وض م البوليس د الحك وريين ض كاوي الس ه لش إهمال

ذا          أوساط الجيش،   دة في ه ة للوح ة المعادي ه للتواجد الواسع للعناصر البرجوازي باإلضافة إلى إهمال
 )2(.الجيش، قد ساهم إلى درجة آبيرة في نجاح عملية االنفصال بين سوريا ومصر

ة السورية          2 ة البرجوازي دة        . )3(ـ انهيار الوضع االقتصادي وتصاعد نقم ة الوح ذه البرجوازي دت ه أي
ي تعز ًال ف ع مصر أم ي   م ًال ف ى مصر، أوًال، وأم اطها إل دى نش يع م وريا وتوس ي س ا ف ز مواقعه ي

اً               ين، ثاني أن             . تحويل خط التطور في سوريا نحو اليم د طم وإن ضرب ناصر للعناصر اليسارية ق
دة                    ة للوح البرجوازية السورية في هذا المجال مما جعلها تقدم على توظيف أموالها خالل السنة الثاني

ن شعور البرجوازية باالطمئنان لم يدم طويًال فقد سيطر عليها الخوف من جراء              لك. )4(بشكل ملحوظ 
االبتالع من               ددها ب ا ه ى القطر السوري مم اقتحام البضائع المصرية وتسلل الرساميل المصرية إل

ا ر منه م أآث ة من الحك ا والمدعوم وى منه ة المصرية األق ل البرجوازي ة . قب وزاد خوف البرجوازي
ن تس ة  السورية م اهمة الهيئ د صدور المرسوم القاضي بمس ى سوريا بع اميل المصرية إل لل الرس

ن         ل ع ا ال تق وري بم يم الس ارف اإلقل ي مص ة ف ادية الحكومي اميل   % 35االقتص ة الرس ن جمل م
 ، وتاريخ صدور)5(المصرفية، وأن توظف الهيئة ودائعها األساسية في مصر

 )6(.م1961 آذار 30هذا القرار آان في 
ة            بلغ خو  ف البرجوازية السورية أوجه بعد مباشرة ناصر في عملية التأميمات في الجمهوري

ورع عن        م تت م الناصري، ول ة المتحدة، فأخذت تصعد معارضتها للسياسة االقتصادية للحك العربي
ي    بالد ف اميلها داخل ال ف رس ورية توظي ة الس ة البرجوازي ب اقتصادي مقصود لعرقل ام بتخري القي

ة، من أجل    .  وأخذت بتهريبها إلى الخارج   )7(من الوحدة   السنة األخيرة    هذا ما أدى إلى لجوء الحكوم
اهير الشعبية                     رًا بالجم ا أضر آثي ع الضرائب مم ى رف ة التصنيع، إل إيجاد الوسائل الضرورية لعملي

ود االقتصادي، وتضخم                   . الكادحة وأدى إلى نقمتها    ة، آنتيجة للرآ د البطال ا تزاي ا زاد في نقمته ومم
ار                      ا ام، وخاصة انهي ة للوضع االقتصادي بشكل ع ألسعار، وظهور السوق السوداء، آنتيجة طبيعي

 .اإلنتاج الزراعي نتيجة لفترة الجدب التي استمرت ثالث سنوات

                                                 
 .302سابق، ص المصدر ال )3(
 .420ـ 419، ص 1971عبد اهللا اإلمام،الناصرية، دار الشعب، القاهرة  )4(
 469ـ 460عبد المولى، مصدر سابق، ص )5(
 
روت،    1961 ـ  1958سباعي، المرحلة االنتقالية في سوريا، بدر الدين ال )1( دون، بي ن خل  م، ص1975م، دار اب

224. 
روت    )2( اربي بي ى، دار الف ي الشرق األدن ي الشرق األوسط وف ة ف ات الدولي ا، العالق ا نوغانوف ، 1980أولغ

 .112ص
)3( M. colombe, " la novella politique de la Republiquel Arsoe"   (Orient. No 

11,3 eme trimester, 1959, pp 13 – 19).  
 .224 ص مرجع السابق،سباعي، ال )4(
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زع                  ة اإلقطاعيين، وانت ذي حدد ملكي اإلقطاع بدوره تضايق من قانون اإلصالح الزراعي ال
ذا          منهم أراضيهم لتوزيعها على الفالحين، ف      ذ ه ة تنفي رجعيين لعرقل اونون مع الموظفين ال أخذوا يتع

ور حماس الفالحين لإلصالح                      . القانون واإلساءة إليه   ى فت ك وإل ى ذل ا ساعدهم في الوصول إل ومم
اء واآلالت        ين بالم د الفالح ال تزوي ي مج ة ف دمات الحكومي ات والخ يم التعاوني دم تنظ ي ع الزراع

 .أرضهمالزراعية والبذور الضرورية لزراعة 
في طبيعة هذا الوضع االقتصادي في سوريا في ظل الحكم الناصري يكمن السبب الرئيسي             
اهير السورية الكادحة في                   لتحالف البرجوازية واإلقطاع ضد هذا الحكم، من جهة، وعدم جدية الجم

 .الدفاع عن هذا الحكم، من جهة ثانية
د     3 م الناصري      ـ تأرجح الحكم الناصري بين اليمين واليسار، ففي مي ة تحالف الحك ان الساحة الداخلي

ها حزب البعث     ى رأس ار وعل وى اليس اع وق وى اإلقط ام بضرب ق ة وق ع البرجوازي ة م ي البداي ف
ام بضربها من                ة وق ه مع البرجوازي م الناصري أن فك تحالف والحزب الشيوعي، ولكن ما لبث الحك

ه عن         . خالل قرارات التأميم   ذه عزلت ى تحالف             سياسة الحكم الناصري ه ا سهل عل وى مم ع الق  جمي
ة االنفصال  ام بعملي اع القي ة واإلقط م   . البرجوازي أرجح الحك إن ت ة ف ية العربي دان السياس ي مي ا ف أم

ة           دول العربي الناصري في تمتين صالته حينًا مع الدول العربية اليسارية، آالعراق، وحينًا آخر مع ال
ل مداخال     ى فش افة إل عودية، باإلض ة، آالس األردن       اليميني ة، آ دول العربي ض ال ؤون بع ي ش ه ف ت

ى              دون شك، إل ا، ب ا قاده ة واليسارية، مم ة اليميني والعراق ولبنان، قد أآسبه عداء أآثر الدول العربي
 . تشجيع ودعم التحالف البرجوازي ـ اإلقطاعي للقيام بإنهائه

ع دول           الته م ة ص ي البداي ري ف م الناص د الحك ة وط ة الدولي دان السياس ي مي كر وف  المعس
كر       ع دول المعس ه م ى عالقات اءة إل اب اإلس ى حس وفييتي، عل اد الس ها االتح ى رأس تراآي، وعل االش
ة                        رة زمني ا انعكس األمر خالل فت م سرعان م ة، ث الرأسمالي، وعلى رأسها الواليات المتحدة األمريكي

واز                ه مع المعسكرين بشكل مت رة تحسين عالقات ا فت م الن  . محدودة تلته ه    سياسة الحك ذه أفقدت اصري ه
 .الثقة الفعلية للمعسكرين معًا مما جعلهما يرحبان بإضعافه من خالل ترحيبهما بعملية االنفصال

ا أوحت بالوحدة    ) بالتمصير (ـ أساليب الحكم الناصري التي أوحت     4 ر مم والداعي للكالم عن    . أآث
ى أن أآ           لبية      هذه األساليب ألننا تكلمنا عنها سابقًا، ولكن نحب أن نشير إل ذه األساليب س ر مظاهر ه ث

ومي                     ة الخط الق ة في حماي هو غياب التنظيم السياسي الجماهيري الحقيقي صاحب المصلحة الحقيقي
    )1( .العربي االشتراآي الذي طرحه ناصر والجدير بالتالي بحماية نظام الوحدة

هما ناصر، اليمكن   اللذين اعتمد علي " حرآة القوميين العرب  "أو" االتحاد القومي "فبالنسبة لـ 
م                        ر أساليب الحك ان بتبري ائيين يقوم ين دع ا آتنظيم ا آان الين وإنم اهيريين فع ين جم اعتبارهما تنظيم

ا         )2(.الناصري أمام الجماهير بدًال من توجيه هذا الحكم وحمايته         ة بنيتهم ى طبيع  ما ذآر، باإلضافة إل
دة           يفس  االجتماعية المتناقضة وإلى ضعف فكرهما القومي عمومًا،       ة نظام الوح ا عن حماي ر عجزهم

 .   ومنع االنفصال
ين                   5 روق الموجودة ب ة، وللف ـ أخيرًا، عدم مراعاة الحكم الناصري لدولة الوحدة للخصوصية المحلي

 . سوريا ومصر
                                                 

 .468اإلمام، مصدر سابق، ص  )1(
 .469 ـ 468اإلمام، مصدر سابق، ص  )1(
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حي،         افي والص ي والثق اعي والتعليم توى االجتم ور المس بة تط اع نس ي ارتف روق ف ذه الف ت ه تجل
ومي للج وعي السياسي والق اهير المصريةوال ت بالجم ا قورن ورية إذا م اهير الس ت أيضًا، . م وتجل

اهير المصرية                   ة النفسية للجم . وبشكل خاص، في اختالف البنية النفسية للجماهير السورية عن البني
ى       ا بمعن ًا، وإنم ه طبع ارف علي المعنى المتع يس ب ة، ل اهير مسيس ا جم ورية بغالبيته اهير الس فالجم

يس                     اهتمامها بالمظاهرات و   رة، ولكن ل ا، وهي فقي ا أو تجري حوله التغيرات السياسية التي تمر به
رد                         رفض والتم ى ال ل إل ر مستكينة وتمي ام، وهي غي ذا االهتم . إلى الدرجة التي يشغلها فقرها عن ه

 .وفي الوقت الذي تتمسك فيه بقوميتها وتعتز بعروبتها تشعر بتميزها الخاص
 غير مسيسة وال تنشغل بالتفكير في األحداث السياسية            أما الجماهير المصرية فهي بغالبيتها    

ا  يط به ها أو تح ي تعيش ة   . الت اهم، آأنظم د الناصر س ام عب ردي لنظ م العسكري الف ال شك أن الحك
ه           الرغم من آل إنجازات الحكم التي سبقته، في خلق هذه البنية النفسية عند الجماهير المصرية، فهو ب

  )1(.مها وإعدادها للمشارآة الفعلية في الحكم وقضايا البناءالكبيرة قد أهمل توعيتها وتنظي
 

 
 الفصل الثاني

 م1963 ـ 1961خالل فترة االنفصال السورية السياسة 
  ـ أسباب االنفصال1
 .  خالل فترة االنفصال سوريا ـ أوضاع2
 : ـ الموقف العام للسياسة السورية3

 .على الصعيد الداخليأ ـ 
 .على الصعيد العربيب ـ 
 .على الصعيد الدوليجـ ـ 

 : ـ تطور العالقات السياسية السورية4
 .مع جمهورية مصر العربيةأ ـ 
 . مع لبنانب ـ

 ).العراق واألردن(مع الهاشميين جـ ـ 
 .مع السعوديةد ـ 

 م1962 ـ انقالب الثامن والعشرين من آذار 5
 :آنذاك ـ السياسة السورية 6

 .م1962 آب 22 المؤتمر العربي في شتورا أ ـ 
                                                 

 .393ـ 375عبد المولى، مصدر سابق، ص  )2(
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 .م1962ثورة اليمن ب ـ 
 .م في العراق1963 شباط 8ثورة جـ ـ 

 
 
 

 :م1963 ـ 1961خالل فترة االنفصال السورية السياسة 
 تعالج أسباب االنفصال معالجة مجردة بحيث يستطيع عندمافي الحقيقة إنها لظاهرة إيجابية، 

نه إ وهذا يدفعنا إلى القول ب، االنفصالالباحث أن يستنتج األسباب العلمية الحتمية التي أدت إلى
فالقواعد االقتصادية . يمكن أن يكون هناك الكثير من المالحظات عما قيل في أسباب االنفصال

واالجتماعية في إقليمي الجمهورية، آانت متغايرة، لكن هذه الفوارق آانت ستزال لو آانت سياسة 
، وتلك الفروقات لم تكن شاسعة، ولكن بحكم  فسورية بلد عربي ومصر بلد عربي)1(.الحكم حكيمة

الطابع اإلقليمي آان يوجد القليل منها، ونحن لسنا مع الصحفي محمد حسنين هيكل في قوله، إن 
الشعب العربي في مصر، لم يكن قد وصل إلى مرحلة االستعداد الكامل للوحدة، إذ آيف يمكن أن 

ت نتائجه في مصر بالموافقة على الوحدة وعلى تناسب هذا القول مع أرقام االستفتاء الذي أعلني
 )2(؟رئاسة جمال عبد الناصر

 :أسباب االنفصال – 1
ال    ى االنفص رة عل ل آثي اعدت عوام ية    , س ور الشخص ابين األم ت م بابه وتنوع ت أس فاختلف

داخلي في        , والعامة ان للوضع ال ام       سوريا  فكما آ ام           1957 أواخر ع ل بقي د الطولى في التعجي م الي
ببًا في االنفصال                , الوحدة دة س ام الوح يم       . آان أيضًا في أواخر أي داخلي في اإلقل أثر الوضع ال د ت لق

ة        . الشمالي بجملة متغيرات حدثت في أثناء الوحدة       اة العام آان أهمها إطالق يد أجهزة األمن في الحي
دة   ل إعالن الوح ل قب ه مثي بق ل م يس كل ل مالي بش اإلقليم الش ي بر. ب از األمن ول الجه د وتح ة عب ئاس

ى             ،الحميد السراج من جهاز يخدم الوحدة ويحافظ عليها        م وعل ى الحك از يحاول السيطرة عل  إلى جه
از تصرفات أسهمت في       . األفراد الذين شارآوا في صنع الوحدة  ولتحقيق هذه السيطرة مارس الجه

ة التسلط و   )3(.إضعاف دولة الوحدة وسهلت مهمة االنفصال     ه   ولم تتحكم بجهاز األمن رغب م في , الحك
ًا      , وإنما تحكمت به في آثير من الحاالت انفعاالت المسؤولين عنه ونزواتهم           امحًا ومتهاون فوقف متس

ات  ات دون جماع ع جماع ن  . م ر م ف الكثي ذا الموق ن ه تفاد م د اس  ولق
دة   دة           , أعداء الوح ة للوح وا أنفسهم وتصرفاتهم المعادي أن حم دة         . )4(ب ة للوح ا أن العناصر المعادي آم

ات   داخل  ى عملي ترها عل ة بتس ذا الوضع فقامت بممارسات تخريبي تغلت ه ي اس از األمن ذا الجه ه
دة للوحدة       , بالتآمر والتخري  ة العناصر المؤي ارٌز في أواخر               . ومالحق از األمن دوٌر ب ان لجه ا آ آم

                                                 
 FO- 371-158733-0025–وثائق وزارة الخارجية البريطانية  )1(
 . 232ص, 2003دار الذاآرة, يخ سوريا الحديثصفحات مجهولة من تار, عبد الهادي البكار )2(
,  الوطنذاآرةأوراق من ,جمعة. للتوسع أآثر عن ممارسات األجهزة األمنية في اإلقليم الشمالي في عهد الوحدة )3(

 . 67 صم،1998دمشق، 
 

 آان من بين المستفيدين من هذا الوضع جماعة عبد الكريم النحالوي أو آما آان يطلق عليهم جماعة الضباط )1(
  .الشوام

 .121ص ,مصدر سابق, نصر     
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د                 ين عب ذي ظهر ب عهد الوحدة بإثارة الناس ونشر الذعر والتذمر ضد الوحدة السيما مع الخالف ال
    ) 1(.ميد السراج والمشير عبد الحكيم عامرالح

 وبينهم وبين الضباط , آما آان للعسكريين وخالفاتهم القديمة بين بعضهم من جانب
 لقد آان . فلعبة العسكريين لم تتوقف طوال عهد الوحدة .المصريين دور في االنفصال

 أهم دوافعهم هي تطلعاتهم الشخصية وربما آان من, العسكريون من أبرز الداعين إلى الوحدة آما أسلفنا
وأبعد قسم آبير منهم أيضًا إلى المناصب , ولكن مع إعالن الوحدة سرح عدد آبير منهم,والفردية
 وبدأت تظهر حساسيات بين الضباط السوريين والقيادات التي صار المصريون يسيطرون )2(.المدنية

هذا إلى جانب .  يحتلون أي مواقع قيادية في مصربينما الضباط السوريون ال, عليها في اإلقليم الشمالي
لقد حافظ الضباط في . تذمر الضباط السوريين من عمليات نقلهم إلى مصر واستبدالهم بضباط مصريين

,  وبارتباطاتهم الحزبية واالجتماعية، على ارتباطهم السابق بأحالمهم الشخصية سورياالجيش األول في
ت سياسية شارآت في قيام الوحدة وترتب على ذلك أن آثيرًا من حيث آان بعضهم ينتمي إلى حرآا

وقد أحس هؤالء جميعًا , وانتظروا لذواتهم آماًال في إطار دولة الوحدة, الضباط أعطوا ألنفسهم حقوقًا
 )3(.بعد قيام الوحدة بأنهم في الحقيقة فقدوا نفوذهم القديم

فالبنية . بسورية إلى االنفصال عن مصرالتي أدت ذاتها لعامل السياسي األسباب آان ل آما 
, السورية بنية خصبة وحيوية قابلة لهضم سياسات الدول المجاورة عندما تستدعي المصلحة ذلك

.  سورياوقادرة على إجهاض تلك السياسات عندما تشعر أن تلك السياسات ستؤثر على حيوية وبنية
اسية والصحف التي وصل عددها قبل إعالن  بحياة سياسية غنية ُزينت باألحزاب السي سورياوتميزت

لت وآما أن العديد من ومع إعالن الوحدة فإن األحزاب السياسية ُح. الوحدة إلى خمسين صحيفة
وشعر . وتحولت السياسة السورية إلى رافد للقرينة األوسع وهي السياسة المصرية, الصحف عطلت

وتحول العديد من الساسة . نها لم تفلح حاولت أجهزة األمن مأله ولك،المواطنون بفراغ سياسي
 أن بعضهم من شارك في م وقد آلمه سورياالسوريين المستقلين وقادة األحزاب إلى مشردين خارج

 إلى االضطراب  سوريا إن تلك الحالة وغيرها أوصلت المواطنين في)4(.العمل على قيام الوحدة
الذي ُعدَّ , ميد السراج من دمشق إلى القاهرةوالسيما أمام استقالة الوزراء البعثيين ونقل عبد الح

موجهًا لضرب نفوذه وسلطته حيث تحرآت عناصره تقاوم هذا النقل عن طريق إثارة التجار وبعض 

                                                 
 .215ص, مرجع سابق, برآات )2(
 28مذآراتي في فترة االنفصال في سوريا ما بين (, مذآرات الفريق عبد الكريم زهر الدين, عبد الكريم زهر الدين )3(

 .16ص, 1965الطبعة األولى , دمشق. )1963آذار 8أيلول و
 . 115 ص،مصدر سابق, طالس )4(
آمكان آمن من سطوة األجهزة األمنية أمثال ميشيل عفلق األمين العام , اسة السوريين إلى بيروتلجأ العديد من الس )1(

ص , مصدر سابق, عبد الناصر وتجربة الوحدة, نصر, للمزيد من االطالع انظر, لحزب البعث العربي االشتراآي
114. 
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الصراع الذي نشب بينه وبين عبد ) 1(وآان من أسباب استقالة عبد الحميد السراج. العناصر السياسية
  ) 2(.الحكيم عامر الذي وصل إلى نقطة الالعودة

 م1962وآان حزب البعث العربي االشتراآي قد أصدر بيانًا في الحادي والعشرين من شباط 
 إن وحدة": تضمن هذا البيان ما يلي) ∗(آتبه ميشيل عفلق,  ومصر سورياحول تجربة الوحدة بين

بل شعارًا ناضل الحزب من أجله طويًال ورفعه رسميًا في ,  ومصر لم تكن صدفة عابرةسوريا
وبوحدة , وقد اعترف الحزب بأخطائه عندما قبل بحل نفسه, 1956  سورياياد الجالء فيأع

 أثناء مباحثات  فيولقد فوجئ الحزب. شعبي لبناء نظام, اندماجية سريعة دون ضمانات مادية
وحين أرجأ دراسة صيغة ,  سورياحين اشترط الرئيس جمال عبد الناصر حل األحزاب في, الوحدة
فقبل بشروط الرئيس , ولكنه لم يضع هذه العوائق بمستوى الوحدة نفسها, ا بعد إعالنهاإلى م, الوحدة

إرجاؤه البحث في , ومن أخطائه هنا. )3(ألنه آان يريدها وحدة يتقوى بها العرب جميعًا, عبد الناصر
, هوبالتالي موافقته على حل نفس, إلى ما بعد إعالنها, محتوى الوحدة وصيغتها آكيان قومي جديد

مما أفسح المجال أمام الحكم الفردي إلفراغ الوحدة  ,وإلغاء دوره القيادي في حماية الوحدة وإنمائها
 )4 (."وبنائها على أساس التسلط الفردي والمستند على تفتيت القوى الشعبية التقدمية, من مضمونها

االنفصال ل الحزب مسؤولية حّم, م1961وفي بيان آخر صدر في الخامس من تشرين األول 
من الجمهورية العربية فالحرآة العسكرية التي وقعت في اإلقليم الشمالي  :للرئيس جمال عبد الناصر

وطالب   جمال عبد الناصر في دولة الوحدةالذي طبقه الرئيس, هي نتيجة الحكم اإلقليمي الفردي, المتحدة
حكم في الجمهورية العربية تجديد الوحدة على أسس ديمقراطية ألن الظاهرتين اللتين ميزتا الب

 )5(.المتحدة هما اإلقليمية والحكم الدآتاتوري
ومن جانب آخر آان للسياسة التعليمية تأثير واضح في اإلقليم الشمالي في دفع الرأي العام إلى 

إحدى هذه الحاالت آانت التغيُّرات .نتيجة حالة التذمر الشعبي في اإلقليم الشمالي, تقبل االنفصال

                                                 
حيث عمل حتى خصوم ,  اإلقليم الشماليسهمت استقالة عبد الحميد السراج فيما بعد زيادة االضطراب السياسي فيأ )2(

 عبد الكريم نحالوي عودة السراج من القاهرة يحمل استقالة مذلة لدمشق عّدفقد . عبد الحميد على االستفادة منها
للمزيد من , وإنما أصبحت تحكمًا على حد تعبير أآرم ديري,  أن الوحدة لم تعد شراآة تضامنيةعّدآما . أمام القاهرة
 .  56ص, الجزء الرابع, مصدر سابق, الحوراني, نظرا, االطالع

, سابقالمصدر ال,  نصر:انظر, للتوسع أآثر في الخالف بين المشير عبد الحكيم عامر وبين عبد الحميد السراج )3(
 .212ص

م 1946وأصدر جريدة البعث عام . 1940وانتخب أمينًا له في نيسان , 1940أسس حزب البعث عام : ميشيل عفلق  )∗(
اختير وزيرًا للمعارف بوزارة . م1945انتخب نائبًا عن الروم األرثوذآس لدورة . شتراك مع صالح الدين البيطارباال

حزب البعث العربي  دعي, البعث واالشتراآي في حزب واحد, بعد اندماج الحزبين. 1949هاشم األتاسي عام 
 .131ص, 4ج, مرجع سابق, الموسوعة الحديثة, قسام .وانتخب أمينًا عامًا له, االشتراآي

  . FO-371-158788-0001.وثائق وزارة الخارجية البريطانية )1(
 . 251ص , الجزء الرابع, مصدر سابق, الحوراني )2(
منشورة في العدد , في صحيفة الحياة) البعث وعبد الناصر(في مقالة بعنوان , يذآر الدآتور مصطفى الفقي )3(

العنيف بين حزب البعث وجمال عبد الناصر آان من أهم أن التصادم : م11/4/2000 الصادر بتاريخ 21021
 .األسباب التي أدت إلى سقوط الجمهورية المتحدة
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وهذا ما نلمسه في خطاب الدآتور عزة النص وزير التربية والتعليم , أت على قطاع التعليمالتي طر
 )1(. عن مصر سورياواإلرشاد القومي في أول حكومة في عهد انفصال

آما شكلت السياسة االقتصادية التي اتبعت في اإلقليم الشمالي عامًال مهمًا في السير باتجاه إجهاض 
ويتخطى , تمتع باقتصاد جيد يتوزع على القطاع التجاري والزراعي والصناعيفسورية آانت ت, الوحدة
وفي عهد الوحدة آانت آمال الشعب في اإلقليم السوري .  إلى العواصم العربية والدولية سورياحدود

 ولكن اآلمال سرعان ما تحولت إلى آالم وطنية حين تم اإلعالن ،متجهة نحو ازدهار االقتصاد وتقدمه
. كيةي قبل أن يعلن أيضًا موافقتها على قبول المساعدات األمر سوريارة في تاريخها عن إفالسوألول م

لقد شعر الشعب بشكل عام في اإلقليم الشمالي أن االقتصاد السوري تحول إلى قطاع رديف لالقتصاد 
في المذآرة وهذا ما يظهر , مما شكل حالة تذمر عند أهم طيف اجتماعي في البنية السورية, )2(في مصر

 في يوم الحادي عشر من تشرين األول  سورياالتي صدرت عن مؤتمر غرف التجارة والصناعة في
 آبارًا واندفع إلى الوحدة مع مصر  سورياآانت آمال الشعب في: "م حيث جاء فيها ما يلي1961عام 

. ذية توضع على منافسهوإذ به يحس منذ األيام األولى، أن يدًا فوال, ظنًا بأن هذه اآلمال ستصبح حقيقة
وبدأت تتمثله ببطء , تسد على االقتصاد السوري جميع منافذه, ومضت األيام وإذ بهذه اليد األخطبوطية

. فتفرق بين الفالح وصاحب األرض, فقد بدأت أول األمر تضرب بالعداوة في مجتمعه. ليذوب فيها
 عزل االقتصاد السوري عن األسواق وبين الجار وجاره، ثم عملت على, وبين العامل وصاحب المعمل

العالمية شيئًا فشيئًا، حتى وصل األمر في األشهر األخيرة إلى أن طالبت وزارة االقتصاد في القاهرة، 
، ولقد عمل العهد السابق على حرمان البالد من الصناعة،  سورياأن تقوم باستيراد جميع حاجات

 ) 3 (."كون سوقًا للصناعة المصريةوتحويلها لبلد يمون مصر بالقمح والخضروات ولي
آانت هناك أسباب أخرى فقد  ، األسباب االقتصادية واالجتماعية والسياسيةفضًال عن
عامل السكان، فقد عن  فضًال الجغرافي بين اإلقليمين الذي مثل عقبة حقيقية، البعدلالنفصال مثل 

سمة، ومعنى ذلك أن الترجيح  أربعة ماليين ن سوريا مليون نسمة وسكان26آان عدد سكان مصر 
آما أن تيار الوحدة لم يستطع التغلب على النعرات اإلثنية . دائمًا سوف يكون في يد القاهرة

ناهيك عن األرستقراطية المحلية التي تضررت مصالحها من الوحدة، ولهذا بدأت  )4(.والطائفية
ونستطيع أن هم المنافقين، تسهم وفق برنامج منظم للنخر في جسد الوحدة وذلك من خالل أعوان

نتابع أسباب أخرى لالنفصال من خالل تصريحات وبيانات السياسيين والفئات الشعبية واالجتماعية 
التي أعلنت موقفها في تأييد االنفصال،فقد حوى بيان الرئيس شكري القوتلي سردًا عامًا لهذه 

                                                 
مما يرهق الطالب ,  ساعة في األسبوع38 إلى 28حيث نجد إيضاحات حول زيادة الحصص الدراسية من  )4(

 = حملة الثانوية فيويمنع أيًا آان من  ,ويزيد عدد المعلمين لتدريس الحصص اإلضافية, ويضعف إنتاجهم
وآان المعلمون المصريون أحد . من أجل إيفاد المعلمين المصريين إلى  اإلقليم السوري, سورية من مهنة التعليم=

  التي أثارت موجة تذمر شعبي في, عناصر موجة الهجرة الواسعة التي قدمت من مصر إلى سوريا في عهد الوحدة
وفي الوقت الذي يعرف . ن على نظرائهم السوريين وعلى المواطنين في سورياسوريا نتيجة استعالء الموظفين المصريي

لمزيد من , فيه السوريون حق المعرفة أنهم ينتسبون إلى بنية اجتماعية حضارية تفوق المصريين حيوية وأداة ومعرفة
 .109ص , مصدر سابق, زهر الدين, االطالع انظر

 .262ص , مصدر سابق, الحوراني )1(
 .101 نقًال عن زهر الدين، مصدر سابق، ص . أيلول28د الغرف االقتصادية لقيادة حرآة نص بيان تأيي )2(
 
 .191برآات، مرجع سابق، ص  )1(
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ان منها عدم اشتراك دمشق في آم 1961األخطاء بتاريخ الرابع والعشرين من تشرين األول عام 
 )1(.الحكم

أما وجهة نظر الرئيس جمال عبد الناصر في أسباب االنفصال، فقد برزت في محاضر 
ويحدد الرئيس جمال عبد الناصر بأن حزب البعث العربي . 1963جلسات الوحدة العربية عام 

 على تجربة الوحدة، االشتراآي، آان سببًا رئيسًا في االنفصال، فحزب البعث في رأيه انقلب
 )2(.وحاربها، وآان من القوى التي مهدت لالنفصال

من الجانب المصري فكان من الذين تعرضوا ألسباب االنفصال الصحفي محمد حسنين و
حيث يشير إلى )∗(،هيكل حيث آشف بعض األخطاء التي سببت االنفصال في آتابه سنوات الغليان

 له وهي أنه وقع في خطأ يسوغهاعض األخطاء التي مسؤولية جمال عبد الناصر في ارتكاب ب
في مراحل متقدمة، يعد إلى مراجعتها بين وقت االعتماد على مسلمات قديمة سابقة تكونت لديه 

 )3(.وآخر،لكي يتأآد من استمرار صحتها
في حديث له، في مجلة ) 4(ومن الذين تعرضوا ألسباب االنفصال اللواء عبد المحسن أبو النور

أولهما إساءات الوزراء : (م، حيث نسب لالنفصال نوعين من األسباب1988عة عدد آذار آخر سا
وبهذا .  وثانيهما الروتين الذي آان ساري المفعول في مصر)5(، سورياالسوريين بتصرفاتهم في

البيروقراطية المصرية هي أطر األزمات، أو هي الداء الكامن في النفوس، وقد أساءت : (الصدد يقول
روقراطية المصرية آثيرًا للوحدة فاإلنسان السوري يستطيع أن يدخل إلى مكتب رئيسه، في أي البي

ويستطيع أي سوري أن يلتقي برئيس الجمهورية في أسرع وقت، بعكس . لحظة ويأخذ قراره في يده
هذه البيروقراطية آانت غريبة على السوريين، ولم يفهموها، فبعد الوحدة . الحال هنا في مصر

 .)6(القاهرة حت دمشق ال تأخذ قرارها، إنما تنتظر القرار منأصب
 الذي يذآر في معالجته )∗( الذين تناولوا معالجة أسباب االنفصال محمود رياضوآان بين

إن الصراع لم يكن بين الرئيس جمال عبد الناصر وحزب البعث، وإنما : ") 7(ألسباب االنفصال 
  البعثية آانت ترفض سيطرة البعثيين على الحكم فيبين السوريين أنفسهم، ألن القوى غير

                                                 
، 1961 أيلول 28للتوسع راجع بيان الرئيس شكري القوتلي المتضمن تأييد الرئيس شكري القوتلي لحرآة  )2(

النجاح في العمل، نقًال عن زهر الدين، وأمنياته لرجال الحرآة ووزراء حكومة مأمون الكزبري بالتوفيق و
 .91مصدر سابق، ص 

 .13، ص1963محاضر محادثات الوحدة الثالثية، مرآز األهرام للطباعة والنشر، القاهرة،  )3(
 )الباحثة (.            الذي أتى بعد أآثر من ثالثين عامًا من صدور آتابه األول ـ ماذا جرى في سوريا)  ∗(
 .302هيكل، مصدر سابق، ص  )4(
 .59نصر، مصدر سابق، ص  )1(
 . 181برآات، مرجع سابق، ص  )2(
 .367عصاصة، مصدر سابق، ص  )3(
 حتى قيام الوحدة، وبقي في دمشق بعد إعالن 1955شغل منصب سفير مصر في سوريا، منذ آذار : محمود رياض )∗(

ام االستحقاق السوري الوحدة مستشارًا للرئيس جمال عبد الناصر، في القصر الجمهوري، والذي قلده السوريون وس
، وتحولوا عنه حين انقلب مستشارًا، حيث تسلط على القرارات في الوزارات 1955 آب 19من الدرجة األولى في 

مصدر  الحوراني،  .السورية، فكان يعترض عليها، أو يحتجز قسمًا منها، ويؤخر وصول الباقي منها إلى القاهرة
 .219ص  ،4ج سابق،

 .370 ص سابق،المصدر العصاصة،  )4(
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وفي هذه الظروف الحرجة : (ويتابع السيد محمود رياض سرد أسباب االنفصال فيقول.... سوريا
التي تحتاج إلى دعم الموقف في اإلقليم السوري، حدث العكس تمامًا، فقد دار بحث في القاهرة حول 

اء المجالس التنفيذية، أي عدم وجود حكومة في دمشق، وآان ذلك يقتضي إلغ. قيام حكومة موحدة
وآان ذلك يبدو غريبًا على السوريين، فقد قبلوا أن تكون القاهرة عاصمتهم بدًال من دمشق، أما أن 
يفقدوا حكومتهم فهو أمر اليستطيعون استساغته، وآان المواطن السوري قد اعتاد أن يطلب مقابلة 

، وقلة عدد السكان تساعد على  سورياآانت ظروف الحياة فيه، وتالوزير المختص لحل مشكال
قيام الوحدة، لم يتحقق االندماج بين البلدين، وبعد أآثر من ثالث سنوات على . البساطة في التعامل

 باب ما يكفيـس، تجمع من األسـآما آان مفروضًا بل على العك
 )1(".ال هو مسألة وقت فقط لحدوث االنفصال، وأصبح واضحًا أن حدوث هذا االنفصمسوغًا 

والبد لنا هنا من أن نشير إلى دور السوريين في أسباب االنفصال الذي يتلخص في اإلساءة 
حتى ينالوا الدرجات . إلى دولة الوحدة بتوجيه اللطمات لآلخرين من قبل بعضهم في السر والعالنية

حتى في التمهيد للوحدة , فوسآما أن التفكك واالختالف بين الن. عند الرئيس جمال عبد الناصر
التؤدة ودراسـة خطوات الدخول على الوحدة، فاختالف المشـارب وية ؤوقيامها إذ آان بإمكانهم الر

والخالفـات الحزبية وتعدد اآلراء وتعددية االتجاهات والكفاح المتبادل من أجل المصالح الخاصة، 
 االستسالم الكامل لقيادة الوحدة من هتجاقد ُغيب عنهم وعن الكثيرين آل صوت ناقد، فابتعدوا با

دون تعقل،األمر الذي فتح الثغرات الكثيرة التي تسلل منها االنفصال، وآان التعمق بدراستها إنقاذًا 
  )2(.للوحدة، والعمل الوحدوي

 :ـ أوضاع سوريا خالل فترة االنفصال2
د أن الجيش   لق دة ب ى للوح ات األول ذ اللحظ درك من د الناصر ي ان عب وة الضاربة  آ و الق ه
ي ة ف ورياالرئيس ه    س ي ثكنات ية، وحصره ف احة السياس اده عن الس ى إبع ر إصراره عل ذا يفس ، وه

ده بالعناصر المصرية الناصرية                ه برف  وبتصفية العناصر     ،ليسهل سيطرته عليه، ويفسر أيضًا قيام
ك                      ا ضده، وذل بًا لتحرآه ع حزب البعث تحس ه م ل اختالف بعض     البعثية في أثناء وحتى قب  بتسريح ال

د الناصر                 )3(.ونقل البعض اآلخر وهي األآثرية إلى مصر       اذا أهمل عب ذلك ال نستطيع أن نفسر لم  ل
ل أو       ة       في  تصفية العناصر البرجوازية في الجيش قب ة للبرجوازي ع المدني ه بضرب المواق اء قيام أثن
ا      1960 تموز  20السورية من خالل إصداره لقوانين التأميم في         د آ د        م، خاصة وق ا ال ب ع بأنه ن يتوق

ا صانعة                           ه، مع أنه دفاع عن نفسها ضد إجراءات حكم وأن تحاول تحريك عناصرها في الجيش لل
ة          ر البرجوازي رك العناص ن تح ب م م يتحّس ا، ول ي حمايته ة ف لحة الحقيقي احبة المص دة وص الوح

 .وخاصة بعد أن ضرب مواقعها المدنية
ه            صالح  سوريا سّلم عبد الناصر المشير عامر في      ه ب يات واسعة نظرًا لثقته به، فهل وصلت ثقت

ا يضمن عدم تحرآه ضد              ا بم إلى درجة االعتماد عليه وحده في تقدير أمور الجيش السوري ومعالجته
ع القوى في                     حكم الوحدة ؟ وهل عامر هو المسؤول، سواء عن قصد أو من دون قصد، عن إعادة توزي

ذين آان ي            ة ال يهم اسم      الجيش السوري لصالح البرجوازي  )4("الدمشقيين "أو " الضباط الشوام  "طلق عل
                                                 

 .374عصاصة، مصدر سابق، ص  )1(
 .191برآات، مرجع سابق، ص  )2(
 .م1962أنظر النشرة الداخلية الدورية، القيادة القومية، نيسان  )3(
      23ـ 22مصدر سابق، ص  زهر الدين، )1(
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م آان من دمشق، اطق العسكرية في الجيش السوري وفي  )1 (نظرًا ألن معظمه ر المن ادات أآث في قي
ة في          مهمناصب إدارية    ذ حرآتهم االنقالبي مة فيه، مما أسهم في نجاح هؤالء الضباط في تخطيط وتنفي

ل               وآثيرًا ما ُحذر المشير   .  أيلول 28  عامر من نشاط هؤالء الضباط وتخطيطهم لالنفصال، سواء من قب
أي إجراء ضدهم                   )2(المخابرات م ب م يق ذا فل ذلك     .  أو من قبل بعض السياسيين، ومع ه د وضع نتيجة ل لق

ذ                       ه من ا قورن تصرفه بمحاولت إشارة استفهام آبيرة حول مدى إخالصه للوحدة ولناصر، وخاصة إذا م
ام            )3 ( بانقالب ضد حكم ناصر،    م إقناع عفلق  1959أوائل   د قي  ثم بعدم نقله للصورة الصحيحة للوضع بع

ه،                 ا أسهم       )4 (االنقالب مما دفع ناصر إلى االستهانة به وعدم اتخاذ الخطوات الصحيحة لمعالجت ذا م وه
 .  إلى حّد آبير، آما سنرى، في ترسيخ عملية االنفصال

ى     استغلت البرجوازية السورية مساوئ الحكم الناص   ري، وما سببه من تسلط المصريين عل
ة وسخط الضباط السوريين، بشكل  السوريين، وخاصة في صفوف الجيش السوري، لتصّعد نقم

المتنفذين، بشكل خاص، الذين آانت على صلة مستمرة بهم من أجل جرهم         " الضباط الشوام "عام، و 
يس االنفصال         إلى القيام بانقالب عسكري ضده، مدعية في البداية بأن الهدف الر           ئيس من االنقالب ل

  سوريا  التام عن مصر، وإنما إجبار الحكم الناصري على تصحيح األوضاع بما يضمن احترام آيان             
ول 28ولكن وبمجرد تنفيذ االنقالب ونجاحه في        . وحقوق وآرامة مواطنيها   دء المفاوضات   )5(أيل ، وب

ة مساعيها في أوساط ضباط االن          ى أنفسهم      مع عامر فقد باشرت البرجوازي وا عل ذين أطلق الب، ال ق
ة             "القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة     "اسم   ل االنقالب من حرآ ، من أجل دفعهم إلى تحوي

 .ية عن مصرلتصحيحية إلى حرآة انفصا
  )6 (:نتيجة لذلك انقسم ضباط االنقالب إلى جناحين

ي اح اليمين ة  الجن ع البرجوازي عة م ن ذوي الصالت الواس ري   م در الكزب ال حي رة، أمث ورية الكبي الس
 .  التام عن مصر سوريالعمل النفصاقد و... وموفق عصاصة وفيصل سري الحسيني إلخ

د مال                 الجناح المعتدل   اعي، وق ايز الرف د الكريم النحالوي وزهير عقيل ومحمد منصور وف  إلى  ، أمثال عب
 )7(.بالوحدة وعدم اإلساءة إليها ورأى ضرورة االحتفاظ ،الضغط على ناصر لتصحيح أخطاء حكمه

د وعود المشير عامر                       دل، وخاصة بع اح المعت وفي البداية آانت الكفة راجحة لصالح الجن
ين السوريين والمصريين             ل ب ى التماث باإلصالح الداخلي وبترحيل الضباط المصريين، وبالعمل عل

م        هذا ما يفسر قيام االنقالب بإ       )8 (.في المراآز المدنية والعسكرية    الغ رق ذي أعلنت     )9(9صدار ب ، ال
                                                 

)2( DADNDACHLI,op.cit,p.61. 
 .24ـ23سابق، صالمصدر زهر الدين، ال )3(
 .302 ص مصدر سابق،المالكي، )4(
 .421ص  مرجع سابق،اإلمام،  )5(
رة         )6( ي نش لحة ف وات المس ا للق ة العلي ة الثوري ادة العربي ان القي ع بي ة "راج حافة العربي دد " الص  ،1349ع

الب       . م10/1961/ 9- 3  ول أنظر    28بالنسبة للبالغات والتفاصيل حول انق ة  = =إدارة الشؤون  :  أيل العام
 . م1961، دمشق، 1م، ج1961 أيلول 28والتوجيه المعنوي للجيش العربي السوري، حقيقة الثورة وأهدافها، 

)1( Ltamar RABINOVIH, syria under the Ba'th, (1963-1966).New-York,1972 
ي    )2( ادة االنفصال ف د الناصر وبعض ق ين عب وار ب رام"الح دد "األه ان27، 27530، ع ر 1962نيس م، وأنظ

 .م1963محاآمات المسؤولين عن االنفصال في الصحافة السورية في أيلول وتشرين األول
 .54ـ53صمصدر سابق، زهر الدين،  )3(
 .56ـ54، ص السابقالمصدر )4(
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أة التي      . فيه عودة األمور إلى مجراها الطبيعي اعتمادًا على ثقتها بوعود المشير عامر               ولكن المفاج
ل     ،حولت الكفة بشكل نهائي لصالح الجناح اليميني االنفصالي هي نكوص عامر بوعوده               ه بنق  وقيام

لقد صوره له على أنه عبارة عن عصيان  . بصورة خاطئة تمامًا إلى ناصر عن حقيقة وضع االنقال  
اده،                            ى النجاح، وق ه عل االنقالب وبقدرت ى االستهانة ب د الناصر إل اد عب ا ق ط، مم بسيط في دمشق فق

المتمردين     تهم ناصر ب ذين نع الب ال اديي االنق ب قي رفض مطال امر ب از لع ى اإليع الي، إل وإن . بالت
االنقالب     رفض عامر إلصدار بيان علني يتعهد فيه بعدم ات     خاذ أي إجراء بحق الضباط المشترآين ب

ي   تالحم والمضي ف ى ال نفس، إل دفاع عن ال وع من ال ًا، آن م جميع د دفعه وا عصيانهم ق و أنه ا ل فيم
 )∗(.حرآتهم إلى نقطة االنفصال التام عن مصر

ات     ي محافظ يش ف ات الج ا قطع ورياأم ردين       س د المتم التحرك ض ر ب ا ناص ي أمره  الت
دة                  فسرعان ما أعلن   ك لسيطرة عناصر مؤي و األخرى، وذل دة تل ت تأييدها لالنقالب االنفصالي الواح
ال              . لالنقالب عليها  وات المسلحة، وجم ام للق د الع ل المشير عامر، القائ وقامت قيادة االنقالب بترحي

اء    ي مس ى مصر ف ع الضباط المصريين إل د الجيش األول، وجمي ول28فيصل، قائ ي .  أيل  29وف
ول أصدرت  م  أيل الغ رق الب ب ادة االنق وزارة،   17قي ة ال ري برئاس أمون الكزب ف م  القاضي بتكلي

م    18وأصدرت بالغ رقم   الغ رق وزراء، وب ذي خول مجلس    19 القاضي بتكليفه رسميًا بتسمية ال  ال
ة         اريخ           . الوزراء حق إصدار المراسيم التشريعية خالل الفترة االنتقالي دة من ت رة جدي دأت فت ذا ب  وهك

الحكم االنفصالي المعسوريا ذي سمي ب م ال رة الحك ام إّال وأصبح موضوع . اصر، فت م تمض أي ول
ورياانفصال ث    س ة، حي ة واقع دة، حقيق ة المتح ة العربي م الجمهوري ي احتفظت باس  عن مصر، الت

ة بدول ة والعربي دول األجنبي ات ال تعادتةتتالت اعتراف ة  سوريا االنفصال، واس دها في الجامع  مقع
ة في    . م1961 تشرين األول    28العربية في    ة العربي ة القومي  من   سوريا واآلن ما هي مواقف الحرآ

 االنقالب االنفصالي؟
  )1(:انقسم حيال االنفصال إلى أربعة أجنحة رئيسية" البعث"بالنسبة لـ

ًا من خالل المشارآة في                    الجناح األول   هو الجناح الحوراني الذي أّيد االنفصال سواء نظريًا أو فعلي
وقد استطاع الحوراني جر البيطار إلى صفه، مما يفسر وجود            . م منذ أيامه األولى وحتى نهايته     الحك

ا            )2("وثيقة االنفصال  "توقيعه إلى جانب توقيع الحوراني على        ى إعالنه ي اتفق عل ة الت ، وهي الوثيق
ي   ًا ف دوا اجتماع ذين عق وريون ال يون الس الب االنفص 2السياس ة االنق رين األول لمناقش الي  تش

ه واقفهم من انوا   . وم ن آ ة مم ابقة المنحل زاب الس االت األح ن رج ر م اع آثي ذا االجتم ي ه ترك ف اش
زب         ن ح واء م ًا، س م الناصري تمام ن الحك ال ع د االنفص ى تأيي ون إل ث"يميل زب "أو " البع الح

ة مسؤولية االنفصال        ... إلخ" اإلخوان المسلمون " و" الشعب"أو حزب   " الوطني وقد وضعت الوثيق

                                                                                                                                               
 
تفيد بعض الوثائق في الخارجية الترآية أن المشير عبد الحكيم عامر، تعمد عدم القيام باإلصالح تمهيدًا لزيادة ) ∗(

 . النقمة وتسارعًا لمسألة االنفصال
  .ل م / 197أرشيف وزارة الخارجية الترآية، آرتونة رقم 

دود "  )1( ق المس ي الطري ث ف زب البع ة"ح دد  (5، حلق د، ع ة ) م15/8/1965، 751األح رزاز، التجرب وال
 .75ـ73 َو ص57ـ54،ص......المرة

 .372ـ371صمصدر سابق، ،  عبد الرحيمو.  203ـ201، صمصدر سابقالعظم،  )2(
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ين مصر وسوري           "لى ناصر وحكمه    ع ة ب ا        " االديكتاتوري الذي أوجد التفرق دة بينهم د الوح ذي أفق ال
حيحة    املة الص ة الش دة العربي واة للوح ون ن ن أن تك دها م امية، وأبع ا الس دت "معانيه ، وأي

 ".الثورة المبارآة للقوات المسلحة السورية"الوثيقة
ا              " بعث ال" هو جناح التنظيم القومي لـ     الجناح الثاني  د قررت في اجتماعه ه ق ذي آانت قيادت ال

ة                      1961األخير في آب     ة أي م ناصر من خالل إطار الوحدة ومحارب م العمل على إصالح أخطاء حك
رة، ففي        " البعث" وقد حاول التنظيم القومي لـ     )1(.دعوة انفصالية  حماية الوحدة حتى في اللحظات األخي

ة  "أبلغت   أيلول،   29اليوم الثاني لالنفصال، أي في       ة          " القيادة القومي ة العربي ه مسؤوًال في الجمهوري في
ذه االنتكاسة        "المتحدة خطورة الوضع وطلبت منه أن يبلغ ناصر بأن           ... أسلوبه في الحكم قد أدى إلى ه

د،               والبد لحماية الوحدة من عمل ثوري يجمع القوى الوطنية في داخل الجمهورية حول الوحدة من جدي
ة الوحدة     تياء حاسم وسريع يعيد للوحدة ثورجروال بد لهذا من إ    ها، أي ال بد من إعطاء ضمانات لحماي

ار آخر يجب أن ال                      من التسلط اإلقليمي والحكم الديكتاتوري والمفهوم المنحرف للوحدة، وإن أي اعتب
ة الوحدة،               ة لحماي دة الممكن ا دامت هي الوسيلة الوحي و وصل    "يقف حائًال دون هذه الخطوة م حتى ل

 )2 (."مر إلى إعالن ناصر الستقالتهاأل
ى  ذا الطلب وزاد غضبه عل م "البعث"أهمل ناصر ه ه وتهج ذا يفسر استمرار تهجم ، وه

ي صفوف   ه، وخاصة ف رب "مؤيدي وميين الع ة الق دة   "حرآ ن الوح التخلي ع اه ب ين إي ، ضده متهم
اون مع االنفصال              دة والتع ة الوح ة ناصر     والشك   )3 (.العربية وبالمساهمة في ضرب دول دور حمل ب

اح     . في تقليص جماهيريته في أوساط الشعب السوري آنذاك       " البعث"والناصريين ضد    ذا الجن وإن ه
د         "إذ اتفق مع الحوراني في تحميل مسؤولية االنفصال          رئيس عب للحكم اإلقليمي الفردي الذي طبقه ال

د االنفصال       )4(،"الناصر في دولة الوحدة    ة     " ةنكس "ه  ّد وع  ، إّال أنه رفض تأيي ة إقليمي ؤامرة رجعي وم
 )5 (."مدعومة من قبل االستعمار

د                 الجناح الثالث  ا بع ذي أطلق على نفسه فيم اح ال ر       "التنظيم القطري   " هو الجن ألف من أآث ، ت
ادروا          . من النسق الثاني ومن القواعد الحزبية المثقفة      " البعث"قياديي حزب    د ب انوا ق ذين آ وهؤالء هم ال

ة من أجل مناقشة األوضاع التي           في أواخر عهد الوحدة إل     ا طابع الحزبي ى القيام باجتماعات غلب عليه
 ودولة الوحدة والحزب، وهم الذين توجه إليهم الجناح الحوراني والتنظيم القومي من   سوريا وصلت إليها 

ون السود وقنوت وعلي                          أجل ضمهم إلى خطه، ولهذا يالحظ أن فيهم من مال إلى خط الحوراني، آعي
ل شويري ووسيم سفرجالني           عدي، وهم  ومي، آنبي ا  .  آثر إذا ما قيسوا بمن مال إلى خط التنظيم الق أم

ورًا في  ًا يجب استغالله من حيث المباشرة ف ار االنفصال واقع ى اعتب د مالت إل اح فق ذا الجن ة ه غالبي
ة         ة انفصالية ودآتاتوري                 "النضال من أجل إزال ة وإقليمي  )6(".ةالعوائق التي تعترض الوحدة من رجعي

                                                 
 .31ـ30،ص....6 ج مرجع سابق،نضال البعث، )1(
 32، ص6وأنظر نضال البعث، ج) م22/8/1965، 752حد، عدد األ(، 6حلقة" حزب البعث في الطريق المسدود" )2(
 .م1962م وأيلول 1962م وحزيران 1961، أعداد تشرين األول "الحرية" )3(
 
ي        . 14ـ 11،ص..6م، نضال البعث، ج     1961 تشرين األول     5أنظر بيان البعث في      )1( داخلي ف يم ال وأنظر التعم

 .43ـ  20 ص،6عث، جلبم، نضال ا1961آانون األول 
اح "م في  14/10/1961ان البعث في   راجع بي   )2( الجزء  م، وفي نضال البعث،    17/10/1961، 110، عدد  "الكف

 .19ـ15، صالسادس
 .م13/2/1977م ومع قنوت في 11/3/1977مقابلة مع عيون السود في  )3(
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ؤمن                   ورأت أن إحدى عوائق الوحدة مع مصر الطبيعة الفردية والديكتاتورية لناصر، لذلك فقد آانت ال ت
ة، أي عفلق والبيطار، قسمًا                      .بالوحدة معه  ا الثالث ادة العلي ة القي وإن هذه الغالبية قد حّملت الحوراني وبقي

ة ضمان   سوريا من مسؤولية االنفصال لتسرعها في تسليم       ه       دون أي د الناصر المعروف بفرديت ة إلى عب
ررت أن تستغل فرصة تنظيم   د ق ذلك فق ة لتشتت الحزب وضياعه، ل ه والمسؤولية الكامل وديكتاتوريت

 )1(.الحزب من جديد لتقوم بإبعاد هذه القيادة
ة وتبنى               )2( هو الجناح الناصري،   الجناح الرابع  ة العربي  وقد آمن بزعامة ناصر للحرآة القومي

ه ال امي صوفان      مواقف ماعيل وس ايز إس ان ف اح آ ذا الجن ى رأس ه تراآية، عل ة واالش الية والقومي نض
م الناصري في                  . وسامي الجندي وأديب النحوي    ة أخطاء الحك  إن ناصرية هذا الجناح لم تمنعه من رؤي

اءاتهم الشخصية سوريا اء من خالل لق ذه األخط رارًا ه اقش أصحابه م د ن اع . ، ولق ا اجتم ان أهمه وآ
ا               1961حوالي حزيران   حمص   ذآرة إلى ناصر يشرحون فيه نهم إرسال م م، حيث قرر المجتمعون م

  )3(. والسبيل إلى حلها، لكن االنفصال حال دون إرسالها، وخطورتها،هذه األوضاع
ال وع    اح االنفص ذا الجن تنكر ه ب    ّداس ة وطال تعمار والرجعي ا االس ترك فيه ؤامرة  اش ه م

ورًا و  دة ف ادة الوح ن بإع رط دون م د أو ش كل   . قي ذي سيش و ال اح ه ذا الجن دويين  "وه ة الوح حرآ
 )4(.آما سنرى" االشتراآيين
ومي "، التي آانت بعد حل      "حرآة القوميين العرب  "أما   وة   1في  " االتحاد الق  تشرين األول الق

د شجبت   )5( التي رأينا صلتها بناصر والناصريين،     سوريا المنظمة الوحيدة على الساحة السياسية في       فق
ة حرب             " رجعية"ته مؤامرة   ّداالنفصال وع  ة شبيهة بنكب ة الثوري م   )6(.م1948ونكبة للحرآة العربي  ول

ة           وميين العرب     "يغفل ضباط االنفصال عن أهمي ة الق وم            " حرآ ذ الي اموا من ة، فق وة ناصرية منظم آق
ا    ة مراآزه ال بمداهم اني لالنفص ا  ،الث ادرة وثائقه ا وبمص حف  )7(. وإغالقه ادرت ص " ةالحرآ" وب

اون مع                 ات إلعادة الوحدة، وباشرت بالتع وبياناتها بالطلب إلى السلطة السورية المباشرة في المباحث
ة التي آانت تطالب بإسقاط االنفصال             ،بقية العناصر الناصرية من أجل تنظيم المظاهرات الجماهيري

 )8(.وإعادة الوحدة فورًا إلى سابق عهدها

                                                 
 .المصدر السابق )4(
ي   )5( ماعيل ف ايز إس ع ف ة م وش2/2/1977مقابل ريف الك ر ش ة . "م، وأنظ اني التصحيحي16حرآ رين الث ة  تش

دد        " وحزب الوحدويين االشتراآيين   روت، ع رأي، بي اني   27مجلة ال ة  . 25ـ 24، ص1976، تشرين الث ومقابل
 .م5/5/1976في ) أحد أعضاء اللجنة المرآزية لحرآة الوحدويين االشتراآيين(مع الكوش 

 .م23/6/1976في ) األمين العام األول لطليعة حرآة الوحدويين االشتراآيين(مقابلة مع سامي صوفان  )1(
 .447ـ 445 ص  مصدر سابق،مام،اإل )2(
 .407 ـ 402 ص ، دمشق، دار البعث،1، الحرآة القومية العربية في سوريا، ج نجاح محمد )3(
راهيم،   )4( ن اب ةمحس رب،     الديمقراطي وميين الع ة الق ورات حرآ روت، منش عبي، بي يم الش ورة والتنظ م، 1962 والث

  .14 ـ10ص
 .5، ص نفسها السابقةملخص عن حرآة القوميين العرب، المعطيات )5(
أحد  (م، ومع حسن إسماعيل       2/2/1977ومع فايز إسماعيل في      م،24/4/1976مقابلة مع سامي ضاحي في       )6(

 .م19/4/1976في ) القياديين المعروفيين في حرآة الوحدويين االشتراآيين ثم في االتحاد االشتراآي
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 ومن  )1(.واضح الوفرة ويسيطر على الشارع السوري      لقد آان عدد هذه العناصر الناصرية       
ان      يح                  " الخماسي الناصري   "أبرز قياديها آ د الصمد الفت اد القاسم وعب ي بوظو ونه المؤلف من عل

ابقة لحزب                   ادة الس م من القي ا  . المنحل " الشعب "وعبد الوهاب حومد وراتب الحسامي، ومعظمه أم
ين              ا ب راوح موقفه د ت ذا الحزب فق دواليبي             بقية قياديي ه ه، آمعروف ال لبية والمشارآة في حكم  الس

وطني  ال" وقد انقسمت القيادة السابقة لـ     )2(.ورشاد جبري  ين   " حزب ال د       وحدوي ب الي وأحم ائز آي ، آف
وري      هيل خ لي وس بري العس الي، آص ماعيل، وانفص ذين     )3(.إس ابقة له ة الس د الحزبي ا القواع  أم

صرها، وهذا يفسر فشل محاولتهما في إعادة تنظيم        الحزبين فقد استطاع ناصر أن يستقطب أآثر عنا       
  )4(.نفسيهما من جديد خالل هذه الفترة

 . السورية في ظل االنفصاللسياسيةالموقف العام لولننتقل اآلن إلى بحث 
 : ـ الموقف العام للسياسة السورية3

دولي أم    سوريا إن الصراع على   ى المستوى ال ي،  ، لألسباب المذآورة سابقًا، سواًء عل  العرب
ة               .  المعاصر  سوريا آان السمة الرئيسة لتاريخ    رة التاريخي دة مراحل في الفت وقد مّر هذا الصراع بع

ى        . م1961 عن مصر في أيلول       سوريا التي سبقت انفصال    فعلى المستوى الدولي انقسم الصراع عل
 : إلى مرحلتينسوريا

رة التي سبقت سقوط الشيشكلي في شباط ا ى وتشمل الفت ا 1954ألول ذا الصراع فيه د ترآز ه م، وق
ه  مالي نفس كر الرأس ابين دول المعس كل خاص   : م ة بش دة األمريكي ات المتح ا، والوالي را، فرنس . إنكلت

ز      د ترآ ى اآلن، وق د حت ت تمت كلي ومازال قوط الشيش ت س ي أعقب رة الت مل الفت ة وتش ة الثاني والمرحل
ة، من         فيها مابين دول المعسكر الرأسمالي وع       سوريا الصراع على  لى رأسه الواليات المتحدة األمريكي

 .جهة، ودول المعسكر االشتراآي وعلى رأسه االتحاد السوفييتي، من جهة أخرى
 :أ ـ على الصعيد الداخلي

بعد عمليات التسريح الجماعية التي حصلت في صفوف الجيش، وعمليات النقل إلى الوزارات 
 ى إلةتبقى األمور مسند شاءت الظروف أن, عثيينبال، واستقالة الوزراء )5(المدنية وإلى القاهرة 
رأسهم المقدم عبد الكريم النحالوي  الذين آان على) جماعة الضباط الشوام(مجموعة من الضباط 

السياسي والموقع العسكري الذي شغله المقدم عبد  وقد ساعد الظرف.)6( علويدمعاون العقيد أحم
ر القطعات المحاربة بصورة تالئم الخطة التي وضعها لصغا في إجراء تنقالت, الكريم النحالوي

 .)7(حيث أطلقت آلمة السر من دمشق. االنقالب هو ورفاقه ممن نفذوا

                                                 
 .م28/12/1976م، ومع حومد في 26/4/1976مقابلة مع بوظو في  )1(
 .م26/4/1976، ومع بوظو في 3/6/1976ابلة مع برمدا في مق )2(
اديي الناصريين               (مقابلة مع أحمد إسماعيل      )3( م أصبح من قي وطني ث ي  )أحد األعضاء المعروفين في الحزب ال ، ف

 .م3/5/1976
 .م26/12/1962، عدد "الجريدة"م، و24/12/1962 و18، عدد "الشام" )4(
ه من          باإلضافة إلى , مصر إلى الجيش الثاني في   مع إعالن الوحدة تم نقل مجموعة من الضباط          )1( نقل عدد ال يستهان ب

 . 164ص,مصدر سابق, عصاصة, انظر ضباط الجيش السوري إلى اإلدارة المدنية لمزيد من االطالع
 . 201ص, مصدر سابق, هيكل )2(
 .61ص, م1972المكتب المصري الحديث، القاهرة، , مذآرات عبد اللطيف البغدادي,  البغداديعبد اللطيف )3(
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ة   ذ ينتظر الفرصة المالئم ذي أخ نحالوي ال ريم ال د الك دم عب ل المق د وضعت الخطة من قب لق
ات، و               . للتنفيذ ى بعض المعلوم وط      وأطلعت شعبة المخابرات في الجيش األول عل أخذت تطارد خي

ور                       تمكن من العث م ت ا ل العنكبوت التي آانت تمر في هواء دمشق الذي أصبح موبوءًا آنذاك، غير أنه
 )1(.على دالئل وبيانات تكشف العمل

ا     ورآزت شعبة المخابرات اهتمامها على نشاط عبد الحميد السراج وعناصره            أهملت إلى حد م
ع المشير               نشاط النحالوي ورفاقه ثم مكثت في حالة         ا م ادة الجيش األول بكامله استنفار دائم هي وقي

استفاد النحالوي من هذا الوضع، من   . عبد الحكيم عامر والوزراء السوريين من العسكريين القدامى    
ة            ريم      . اهتمام المخابرات بعبد الحميد السراج، وعدَّ الفرصة مالئمة تمامًا للقيام بالحرآ د الك ان عب وآ

ل إل      اهم            النحالوي قد نق ة، التي تف دين للحرآ ة العناصر من الضباط المؤي ة آاف ى القطعات المحارب
 )2(.وإياهم عليها منذ فترة غير قصيرة سبقت حدوثها

د                     ة إلى المشير عب ارير المتتالي دم التق ة، وتق وآانت شعبة المخابرات تالحق أطراف وخيوط العملي
ام         الحكيم عامر متهمة الكتلة الشامية، وخاصة المقدم عبد         الكريم النحالوي، بالنشاط المتزايد من أجل القي

نحالوي، والرجل    ريم ال د الك رئيس المباشر لعب و ال وي، وه د عل د محم ر أن العقي ة، غي ة انقالبي بحرآ
ام المخابرات               ويطمئن المشير عامر       ،المصري الموثوق من المشير عبد الحكيم عامر،آان يدحض اته

ازة بحق     نحالوي   عندما يشهد الشهادات الممت د الكريم ال دى المخابرات       .  عب ل ل حتى حصل بعض المل
رد             السورية عندما الحظت بأن المشير عبد الحكيم عامر ال يتخذ أي إجراء بحق العناصر التي آانت ت

ا   ارير مخبريه ي تق ماؤها ف ة      . أس الخطر وبمالحق عرون ب ذوا يش ه أخ نحالوي وأتباع دم ال ا أن المق آم
د الموعد بأقصى سرعة واالستفادة من           المخابرات الحثيثة، وهذا م    اداة بضرورة تحدي م إلى المن ا دفعه

 )3(.أول فرصة سانحة
د السراج                     د الحمي يم عامر وعب د الحك  ووقوف   ،  وآانت الفرصة المنشودة هي خالف المشير عب

ة         ،أعوان عبد الحميد السراج من عناصر المباحث والمكتب الخاص              ات العمالي داخلي والنقاب  واألمن ال
يم عامر    دوالطالبية وغيرها في صفه ضد المشير عب            ة            .  الحك ادة آاف وآان المشير عامر وضباط القي

ادة               . اليغادرون مكاتبهم إال بالتناوب نهاراً     م في مبنى القي ة اجتماع دائ انوا في حال ل فك اء اللي . أما في أثن
دي       : وآان ينضم إليهم الوزراء المنقولون من الجيش         دي وجمال    أآرم ديري وجادو عز ال د حني ن وأحم

ا                  . الصوفي وطعمة العودة اهللا    ون باستمرار م وان ينتقل د جاسم عل وآان قادة القطعات الموثوقون آالعقي
 )4(.ونقلها إلى القيادة العامة, بين قطعاتهم والقيادة الستقصاء المعلومات عن وضع القطعات

يم عامر     وفي ليلة السابع والعشرين من أيلول وصلت أنباء إلى المشير ع           د الحك عن تحرآات     ب
ق   اه دمش ا باتج كرات قطن ن معس ات م كرية ودباب ات عس ير. قطع أوعز المش  ف

ة      اط العملي ة إلحب راءات الالزم اذ اإلج وب اتخ ادة بوج ى عناصر القي دوره إل ات  )5(.ب ع تحرآ  وم
د        دم عب  القطعات العسكرية األخرى استطاع آل من العميد موفق عصاصة والعميد زهير عقيل والمق

  )6(.الكريم النحالوي الوصول إلى مبنى القيادة وقدموا شروطهم

                                                 
 .211ص, برآات، مرجع سابق )4(
 .331سابق، صالمصدر الهيكل،  )5(
 .131 ص ،عصاصة، مصدر سابق )1(
 .25زهر الدين، مصدر سابق ص )2(
  .381 الثاني، ص العقدطالس، مصدر سابق،  )3(
 .26 ص،سابقالمصدر الللتوسع أآثر في الشروط راجع، زهر الدين،  )4(
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 ثم قرر ضباط الثورة تسفير الرهائن الذين آانوا في مبنى القيادة العامة، وذلك بعد أن تمكنوا 
ديهم                 ام األمر أصبح بأي أن زم وقهم ب  ووضعت طائرة خاصة تحت تصرف        )1(،من حرآتهم ومن وث

ة         وعندما تطورت المفاوضات أُ   . قاهرةالضباط الرهائن نقلتهم إلى ال     اهرة مقل رسَلْت طائرة ثانية إلى الق
د                      دين وطعمة العودة اهللا وجمال الصوفي وأحم الوزراء العسكريين آلهم أي أآرم ديري وجادو عز ال

دي م  . حني هرًا، ول ة عشر ش ذا حدث االنفصال وخالل ثماني ي  يوهك دا ف ذا ب تقرار، وه ك اس ن هنال ك
وزارات الخمس  تال ي أغرق ورياالت يس لتعاقب   س تقرار، ول دم االس ه وع ة الفوضى والتموي ي لج  ف

 )2(.الوزارات المتالحقة أي دليل إال دليل القلق، والتخبط وعدم االستقرار
قطاعية  اإلتميز عهد وزارته باسترداد العناصر)4(.الوزارة األولى )3(مأمون الكزبري شكل السيد

 آانون الثاني تولى الوزارة عزة 21إلى م 1961  تشرين األول11 ومن )5(.واالحتكارية لنفوذها
وقد جرى في عهده تزييف انتخابات المجلس التأسيسي، الذي آان قد صدر بشأنه مرسوم  النص،

يقضي بدعوة الناخبين إلى االستفتاء، على ما سمي بالدستور المؤقت، النتخاب ممثلين  في المجلس 
 )6(.الذي ترأسه مأمون الكزبريم 1962في األول من آانون الثاني 

انون األول   ن آ رين م ادي والعش ي الح دواليبي م 1961وف روف ال ت وزارة مع تول
ؤولية اني  )7(.المس انون الث ن آ امن م ي الث ه م 1962وف ام المجلس التأسيسي بيان دواليبي أم ى ال أدل

دة،          د الوح ى عه الهجوم عل ذي مأله ب انون اإلصالح الزراع     الوزاري ال اجم ق أميم   وه وانين الت ي وق
وق           سوريا واجتاحت المظاهرات الساخطة   )8(.الكلية والجزئية  ى حق ، احتجاجًا على التآمر السافر عل

دة، وقامت الس          الشعب المكت  د الوح ى تسريح             لطاتسبة في عه ات قاسية، وعمدت إل السورية بعملي
لنقابات، وعمت المنشورات     الموظفين الوحدويين، الذين آانوا ما يزالون يهيمنون على االتحادات وا         

المؤامرة ضد مكاسب الشعب           سوريا  المعادية لالنفصال أنحاء     دد ب ات من المحامين         )9(. تن دم مئ  وق
اء                 السوريين في مختلف المحافظات مذآرات شديدة اللهجة إلى رئاسة المجلس التأسيسي تستنكر إلغ

الح ا        انون اإلص ت ق الية ألغ لطات االنفص ن الس أميم، لك وانين الت ي،ق لطات   لزراع ت الس وفوجئ
ة  ع أعالم الجمهوري ى المجلس التأسيسي وهي ترف عبية تتجه نحو مبن االنفصالية بالمظاهرات الش

 .)10(العربية المتحدة، وصور الرئيس جمال عبد الناصر
ادي بالوحدة،    سوريا وتوالت األحداث، وقامت مظاهرات شعبية صاخبة في آل مدن وقرى                تن

اه        م   1962 العربية المتحدة،وبلغت الذروة في نيسان        وترفع أعالم الجمهورية   في حمص وحلب وحم
زور، واجتاح   ر ال ي دي عبية ف اهرات الش ى المظ وات الجيش إل ة، وانضمت ق اهرات توالالذقي  المظ

                                                 
 .231الحوراني، مصدر سابق، ص )5(
جواد، سقوط االنفصال، سلسلة آتب قومية، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، حشاد عدلي، عطية عبد ال )1(

 .162ص.م1968الطبعة األولى 
 .96ص, 4ج, مرجع سابق, قسام )2(
 .142ص , مصدر سابق, زهر الدين )3(
  . 33 ،ص 4العظم، مصدر سابق ،ج  )4(
  .241 ،ص 4الحوراني، مصدر سابق،ج  )5(
 .  131عصاصة، مصدر سابق، ص  )6(
 .105 ، ص 4سابق، ج المصدر الي ، الحوران )7(
 .61البغدادي ، مصدر سابق ص  )8(
 
 
  .67زهر الدين ، مصدر سابق ص  )1(
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 وفي دمشق لم يملك ضباط االنفصال غير نداءات أخذت توجهها اإلذاعة على أساس                .السويداء ودرعا 
 )1(. على خطوط الهدنة استعدادًا لشن هجوم جديدأن إسرائيل تحشد قواتها

ة                د أربع دواليبي، وبع تقالة وزارة معروف ال د اس وزارة بع في تلك األثناء شكل بشير العظمة ال
رة،        داث األخي ي األح م دور ف ان له ن آ ملت بعض م االت ش ة اعتق ت حرآ كيلها، قام ن تش ام م أي

و  . وأجريت حرآة تنقالت في القوات المسلحة      وزاري،            وفي الي ه ال ة بيان م الخامس أذاع بشير العظم
 )2(.في عهد هذه الوزارة أعيدت االتصاالت مع القاهرة إلعادة البحث في أمور الوحدة

ول             امن عشر من أيل د العظم                 م1962وفي الث ى السابع من آذار شكل خال وآان   وزارة،ال  إل
ؤتمر شتور ر م ى أث اظم القدسيم1962ا عل اع ن ه اجتم ذي أعقب يس )3(، ال ع عصام  رئ ة م الجمهوري

ى تشكيل                   ًا عل وا جميع العطار، وجالل السيد وسعيد الغزي، وعدد آخر من محترفي السياسة، واتفق
د العظم       الة من               سوريا  وطار سفير    )4(،حكومة جديدة برئاسة خال ى دمشق يحمل رس  من األردن إل

ك حسين   همة جدًامالوزراء األردني أنها  الملك حسين وصفها التل رئيس مجلس    ، ولحقها إعالن المل
ي،             وزراء األردن ه نصف مجلس ال أة ومع ى السعودية فج اد يضم        سفره إل د عن اتح ا بع ن فيم وأعل

ادة المجلس التأسيسي               )5(.السعودية واألردن لصيانة العرشين    وآان قد سبق تشكيل وزارة العظم إع
ًا     ،م1962في السادس من أيلول     المنحل   واب المجلس اجتماع د العظم، وعرض      وعقد ن زل خال في من

ة   يس الجمهوري ي رئ اظم القدس ى ن م     ،عل د العظ ف خال ة، وتكلي ير العظم تقالة بش ن اس ن ع م أعل  ث
   )6(.بتشكيل آخر وزارة في عهد االنفصال

ول              امن والعشرين من أيل وم الث ر   م 1961استيقظ الرئيس جمال عبد الناصر صباح ي ى أآب عل
ة             ،   المتحدة صدمة وجهت إلى الجمهورية العربية     د الناصر مباشرة في مواجه فبدأ الرئيس جمال عب

ن في الخطاب                 . حرآة االنفصال  اهرة، أعل حيث ألقى خطابًا في الساعة التاسعة صباحًا من إذاعة الق
دة   ى خطر تفكك  ،عن تمسكه بالوح د عل ائًال     سوريا وأآ ه ق ي الخطاب ذات اذا عن ": ، وأضاف ف م

ى     موقفنا اآلن، إننا نريد أن نتجن    ان تتحرك اآلن إل ب سفك الدماء، إن قواعد الجيش األول في آل مك
د أن                       ة بع دد سالمة الجمهوري دمشق، لتقاوم هذه القوة التي تمردت على إرادة الشعب التي قامت لته

رد              ذا التم ة وليوقف ه ذه الحرآ ة من            . صدرت له األوامر ليوقف ه ذه الجمهوري ا مسؤول عن ه فأن
 )7(."القامشلي إلى أسوان

د الناصر      ال عب ة في   لقد أراد الرئيس جم ة الحرآ التحرك      سوريا  مقاوم ره ب  حيث أصدر أوام
العسكري فعًال بإنزال قوات المظليين والصاعقة في مطار الالذقية، وتتحرك المدمرات مساًء لتصل              

ن شهر  ي التاسع والعشرين م اني ف وم الث ي الي ة ف اء الالذقي ى مين ة بع إل اعة الرابع ي الس ول ف د أيل

                                                 
  .335 ، ص العقد الثانيطالس ، مصدر سابق ،  )2(
 341هيكل ، مصدر سابق ، ص  )3(
 .170 ص 4 قسام، مرجع سابق ،ج )4(
 315، ص4الحوراني، مصدر سابق ، ج )5(
 .71ص  ، الجزء الرابع،سابقال مصدرالزهر الدين،  )6(
 
  . 109الحوراني، مصدر سابق، ص  )1(
 .، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني1961 أيلول 28من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في  )2(
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درع عن طريق              )1(.الظهر واء م ذلك ل اة بأسلحتهما، وآ واءين من المش آما تم اتخاذ إجراء إرسال ل
دأ    ى أن يب م، وعل ي نقله تخدامها ف ة الس ل العربي واخر النق ل ب ى آ تيالء عل ر، وأن يجري االس البح

 )2(.إبحار تلك القوة في مساء اليوم التالي
ًا،               وآان الرئيس جمال عبد الناصر في الساعة ا        ًا ثاني د ألقى خطاب وم االنفصال ق لسابعة مساًء من ي

ة                  ندد فيه باالنفصاليين، وحض على ضرب االنفصال، وطلب من الشعب العربي السوري إسقاط الخون
ين صفوفه ي  . من ب دخل العسكري ف دم الت د الناصر بع ال عب رئيس جم ر ال ك أم د ذل ن بعي وريالك .  س

ان ا   اذا آ ه، لم رح نفس ذي يط ؤال ال ة    والس ت قائم دة آان ا أن الوح كري، طالم ل العس ن الح ع ع لتراج
د         . والشرعية تحمي التدخل، وحلب والالذقية تواجهان االنفصال حينذاك        رئيس جمال عب وآان بإمكان ال

  .؟)3(الناصر أن يتوجه إلى إذاعة حلب، بدًال من التوجه إلى إذاعة القاهرة آما ذآرنا
ذ صبي         ه              آان الرئيس جمال عبد الناصر من نحالوي ورفاق ريم ال د الك ة عب وم األول لحرآ حة الي

ى                  د األعل العسكريين، مصممًا على أن يقطع الطريق على أي تفاهم مع الحرآة، فأصدر بوصفه القائ
ل   ودهم من آ اء ضباطهم وجن بهم، وإعف دهم من رت ردين وتجري زل المتم رًا بع لحة أم وات المس للق

م ار . والء له ادي البك د اله ل عب وزراء اولكن ينق يس ال ي صبري رئ رًا عن عل ديثًا مثي لمصري ح
رئيس  ه إن ال ال في بق، ق ب       األس كريًا عق ال عس ة االنفص ي مقاوم ادًا ف ان ج د الناصر آ ال عب جم

ذا األساس                      ى ه ة إال عل ى الالذقي   )4(.وقوعه، وإنه لم يرسل قوات عسكرية محمولة جوًا من مصر إل
د أقلعت من ة السبع ق ائرات الحربي اه األجواء آانت الط ي اتج ي األراضي المصرية ف دها ف  قواع

د                ال عب الرئيس جم اتفي ب ى االتصال اله اد السوفيتي في مصر إل فير االتح السورية حيث سارع س
رئيس الراحل دع            ول لل رملين تق الة شفهية من الك أنها  سوريا الناصر وإبالغه رس ان   )5(، وش د آ  وق

د ا                ال عب رئيس جم ذي جعل ال ى           ذلك السبب الخفي ال ة أسراب الطائرات إل ادة بقي أمر بإع لناصر ي
ى السوريين من دون          قواعدها في مصر، ويأمر قائد السرب جالل هويدي بتسليم نفسه وعناصره إل

 )6(.مقاومة
د الناصر             ال عب رئيس جم ى ال داًء إل وآان ضباط حرآة الثامن والعشرين من أيلول قد وجهوا ن

امن والعشر         م          ردًا على خطاباته في يوم الث ول، التي اتهمه دَّ         فيين من أيل د ع ائرة، وق ا باتهامات ج ه
دوا أن             سوريا الضباط في ندائهم بأن ما حدث في       ا أآ  هو تحقيق لرغبة الشعب العربي السوري، آم

                                                 
ي                     )3( ة ف ة الحربي وارج أو القطعات البحري اله للب ل إرس نزل المظليون الذين أرسلهم الرئيس جمال عبد الناصر قبي

ة خمس        و  ةمطار حميميم الذي يبعد قراب ر   آيل ى               ات مت اهد عل امج ش ت، برن رة ن ع الجزي ة موق ة الالذقي  من مدين
 . 10/8/2003العصر، أحمد أبو صالح، الحلقة الخامسة، تاريخ 

 . 112البغدادي، مصدر سابق ص )4(
اقم                    )1( زات أو الط آانت إذاعة القاهرة مجهزة بأحدث التجهيزات، وتحمل مواصفات إذاعة دمشق من حيث التجهي

ك إ    ود ذل ى          اإلعالمي، ويع ة عل ه اإلعالمي ي حرب د الناصر ف ال عب رئيس جم ا آانت مصدر إعالمي لل ى أنه ل
 .219 البكار، مصدر سابق،  ص .   الرئيس عبد الكريم قاسم

 FO – 371-157827-0001 -. وثائق وزارة الخارجية البريطانية )2(
)3( Khalil, Houssan El dawla : The Soviet foreigns policy towards Egypt 1955 – 

64, (Ph.D. Howard Un Dept. of political sc., 1979 ). P. 16.       
 :صحيفة الزمان، الموقع اإللكتروني على الرابط التالي )4(

http//www.azzaman.com/azzaman/articies/2002/01/1-20/a99157.htm  
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ًا                        وا يوم م يكون ة، ول اهللا والعروب وا ب اء آمن ادة أقوي زمام األمور في الجمهورية العربية السورية بيد ق
 )1(.ل أو انفصالرسل إقطاع أو استغال

واب سابقين، هم                      ا من رؤساء ووزراء ون  أنفسهم   لقد آان الذين صنعوا الوحدة، ونسجوا خيوطه
ة من       . )2(الذين أعلنوا تأييدهم الشامل المطلق لهذه الحرآة       ة والصناعية والزراعي آذلك الهيئات التجاري

اء      .  لتأييد الحرآة  مختلف فئات الشعب، من رجال دين وعلم وأدب، الذين آانوا قد تنادوا            وم الثالث ففي ي
ام     رين األول ع ن تش ر م وري      1961العاش ة الس ر الدول ارودي وزي طفى الب دآتور مص ه ال م، وج

الي ان الت ون البي اء من اإلذاعة والتلفزي ة واألنب أمون : (للدعاي دآتور م وزراء ال يس مجلس ال تلقى رئ
ن عن اغتباطه       الكزبري من الرئيس شكري القوتلي، الموجود حاليًا في ال       د أعل ا، وق مستشفى في ألماني

ة الخاصة إلى الشعب                    دم التهنئ لوثبة الجيش المظفرة، والتفاف الشعب حول الجيش والحكومة، وهو يق
ذه الحرآة                الجيد  والجيش والحكومة على هذا العمل       دًا من التوفيق له ر، ويسأل اهللا مزي والنجاح المظف

ا أحد         المبارآة العاملة على تحقيق الوحدة ا      ر منه ين ال ينف ليم مت لصحية الحقيقية الكبرى، على أساس س
ى رجال     . من شعوب العرب   ه إل ه وأمنيات رئيس الكزبري تحيات وتلي ال رئيس شكري الق ل ال د حمَّ ولق

 )3(.)الثورة األشاوس وإلى السادة الوزراء، وإلى أبناء الشعب جميعًا
ي الث          يين ف ن السياس دٌد م ق ع ي دمش ع ف د اجتم ان ق تعرض    وآ رين األول واس ن تش اني م

لحة   وات المس د الق ى تأيي رأي عل وا ال اعهم، وأجمع ي اجتم ي ف ون الوضع السوري والعرب المجتمع
 . )4(السورية في ثورتها، وعلى توجيه الشكر إليهم ضباطًا وصف ضباط وجنودًا

ي     ة ف ات األهلي ات والنقاب ًا الهيئ ت أيض ا رحب ورياآم دث س يش والح ، بالح دوا الج ة  وأي كوم
خ في األول من تشرين األول،     االنتقالية السورية الجديدة، ففي بيان لالتحاد العام لنقابات العمال مؤرَّ         

أيد البيان الحرآة التي قام بها الجيش العربي السوري، والرامية إلى تصحيح األوضاع وإعادة الحق               
ة       بيانًا أي   سوريا آما أصدر االتحاد العام لطالب    . السليب إلى نصابه   ادة الحرآ  ودعوا   ،ضًا أيدوا فيه ق

اد الطالب العرب اء اتح ة إحي ى محاول ؤتمر ،إل د م زًا لعق ون دمشق المتحررة مرآ البوا أن تك  وط
 )5(.تمهيدي لتشكيل اتحاد الطالب العرب

دين المسيحي،     ،الذين أيدوا العهد الجديد شريحة علماء الدين اإلسالمي       بين  وآان من     ورجال ال
وا تأ    ول التي أعادت               الذين أعلن امن والعشرين من أيل ة الث دهم لحرآ ة       سوريا  يي ا الطبيعي , إلى مكانته

                                                 
 .83زهر الدين، مصدر سابق، ص  )1(
 FO – 371-157827-0005 -. وثائق وزارة الخارجية البريطانية )2(
ى     )3( نص بيان الدآتور مصطفى البارودي وزير الدولة السوري للدعاية واألنباء من اإلذاعة والتلفزيون الموجه إل

 .الشعب العربي بشكل عام وإلى الشعب العربي السوري بشكل خاص
ة  يعة األمر دائرة الدراسات السياسية واإلدارة العامة للجام  ، الوثائق العربية،  )يوسف ( وخوري )خلدون (الحصري كي

 .211، ص2ج ,م1971, في بيروت 
د الشراباتي ـ أسعد هارون ـ أآرم الحوراني ـ بشير                        )4( ر ـ أحم د قنب ان أحم وا على البي ذين وقع ان المجتمعون ال آ

العظمة ـ حامد الخزجة ـ حسن مراد ـ خالد العظم ـ رشاد جبري ـ سهيل فوزي ـ صبري العسلي ـ صالح البيطار ـ          
ان الجالد ـ    = =وحضر. د العياش ـ نجيب األرمنازي ـ هاني السباعي فؤاد قدري ـ محم أيضًا االجتماع السادة  عرف

وبي ـ شفيق                       وري ـ نصوح األي ين النف ريم ـ منصور األطرش ـ أم د الك د عب ل آالس ـ أحم الكي ـ خلي رياض الم
 .سليمان ـ ظافر القاسمي ـ حبيب آحالة

 .166 زهر الدين، مصدر سابق، ص  
 .114سابق، ضالمصدر الين، زهر الد )1(
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ة      وفي بيان    )1(.وأوصدت الباب أمام ممارسات العهد السابق      للفعاليات االقتصادية أيدت الغرف التجاري
 )2(.السورية الحرآة لجملة أسباب ذآرت في بيانها

اً    أ االنفصال خالف الن نب كل إع ر ش ب آخ ن جان ي  وم ادات ف ين القي ده ب ى أش ان عل وريا آ   س
ًا                . ومصر ا جزاف وقد رافق هذه األحداث اتهامات من إذاعة صوت العرب والصحف المصرية آالته

ول        امن والعشرين من أيل ة الث ادة حرآ ى ق ة،      , عل ة والعمال ة بالرجعي ة التقدمي ى الطريق تهم عل واتهم
لبيًا             بشكل مبالغ فيه، مما دفع وسائل اإلعالم السورية ل         رًا س رك أث ذي ت ترد الصاع صاعين، األمر ال

ى                         افي أوس  وذ عل ر النف ى دوائ دى ضباط الجيش حيث آانت الصراعات عل ط الشارع السياسي ول
 )3(.أشدها بينهم

ذي  ،ونتيجة لتطور األمور خالل األيام القليلة التي أعقبت االنفصال    واعتراف الدول بالوضع ال
رار                     ، وجد   سوريا  آلت إليه األمور في     ى اإلق دعوه إل د الناصر نفسه في موقف ي ال عب رئيس جم  ال

د الناصر في الخامس من                  ال عب رئيس جم رد، فاستدعى ال باألمر الواقع، طالما عجز عن قمع التم
واب                  م  1961تشرين األول  ع ن اع جمي ذا االجتم وزراء، وحضر ه األعضاء السوريين في مجلس ال

د   ال عب رئيس جم ن ال ة، وأعل يس الجمهوري راف  رئ ن االعت د م ه الب اع، أن ذا االجتم ي ه الناصر ف
وم    ك الي اء ذل ي مس ه ف ًا أذاع ك بيان ل ذل ن أج ه وضع م ر، وأن ع المري األمر الواق رف )4(.ب د اعت  لق

ي الخامس من تشرين األول   ه ف ذي أذاع ان ال ي البي ع االنفصال ف د الناصر بواق ال عب رئيس جم ال
ار دبلوم   م1961 ة حص وي إقام ن ين ه ل ال إن ول ، وق ي ح وريااس ا    س ي عودته انع ف ن يم ه ل ، وأن

ة  المي بالجمهوري راف الع الطبع نتيجة لالعت ك ب ان ذل دة، وآ م المتح ة األم ا في هيئ الحتالل موقعه
ة السورية ادة. العربي ة إع ان معرآ ذا البي ي ه ى ف د الناصر أبق ال عب رئيس جم ى  سورياولكن ال  إل

ا،        س: (وحدتها مع مصر مفتوحة، وذلك من خالل قوله        ة راياته تبقى الجمهورية العربية المتحدة رافع
     )5(.)الخ. ...مرددة نشيدها، باذلة في سبيل  العروبة

 :ب ـ على الصعيد العربي
د ترآز الصراع على               ة بشكل       سوريا أما على الصعيد العربي فق دول األربعة المعني ابين ال  م

راق واألر   عودية ومصر والع ي الس ا، وه يطرة عليه يس بالس ا   . دنرئ ا بينه ذا الصراع فيم ّر ه د م وق
ومي       1958األولى وتشمل الفترة التي سبقت وحدة       : بمرحلتين رئيسيتين أيضاً   م، وبروز ناصر آزعيم ق

 في األردن ن فيها مابين محور السعودية ـ مصر ومابين الهاشميي  سوريااشتراآي، وترآز الصراع على
ة المتحدة         1958أعقبت وحدة   المرحلة الثانية وتشمل الفترة التي      . والعراق ة العربي م، وتشكيل الجمهوري

روز ناصر               ا، إذ أن ب ة المتصارعين فيه وطن    وامتدت حتى االنفصال، وتغيرت هوي ادة ال وطموحه لقي

                                                 
ابق،       .للتوسع راجع إعالن علماء الدين المسلمين، وبيان الطوائف المسيحية في سوريا           )2(  زهر الدين، المصدر الس

 . 116ص
  .62نص بيان الغرف التجارية السورية، نقًال عن زهر الدين، المصدر السابق، ص )3(
حي     )4( ور آص ى الظه ادت إل د ع ة ق ن الصحف المحلي د م ت العدي حيفة   آان ام وص رأي الع ام وال فة النصر واألي

ع إعالن الوحدة السورية                             د عطلت م ذه الصحف ق ة، وآانت ه ديرها حبيب آحال ان ي المضحك المبكي التي آ
 .113 زهر الدين، المصدر السابق نفسه، ص.المصرية

 FO – 371-157827-0012. وثائق وزارة الخارجية البريطانية )1(
 .، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني1961ي الخامس من تشرين األول عام بيان الرئيس جمال عبد الناصر ف )2(
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 جعلهم يتحولون عنه إلى التحالف       العربي في الطريق القومي االشتراآي، قد أثار حنق حكام السعودية مما          
 .ن، أي الحكام الهاشميين في العراق واألردنضده مع أعدائهم التقليديي

ورة   ام ث ن قي وز 14لك مي  1958 تم ي الهاش ام الملك راق ضد النظ ي الع ط  ،م ف ا للخ الن تبنيه  وإع
دايتها مع ناصر         اون مع الشيوعيين ومع المعسكر                 ،االشتراآي، وتعاونها في ب ه للتع م تحولت عن  ث

م      ،م العراق الجدد   االشتراآي، قد دفع السعودية إلى النقمة على حكا        ا معه ذا الوضع    .  وفك تحالفه وه
ى                  رة تتصارع للسيطرة عل ذه الفت ه في ه ة أطراف من  في مشرق الوطن العربي قد سبب وجود ثالث

ا، وطرف العراق التي آانت تعمل                         : سوريا اظ بوحدتها معه طرف مصر التي آانت تعمل لالحتف
رًا طرف ا            ان         جهدها لفصلها عن مصر والحكم الناصري، وأخي ذا الطرف آ لسعودية واألردن، وه

ت نفس  ي الوق ل ف وريا لفصلهيعم ن مصر س م  ، ع ن حك راق م يص الع ريم  ولتخل د الك معب  ،قاس
راق، ألن أي                ولتصعيد الصراع مابين الحكمين التقدميين في آل من الجمهورية العربية المتحدة والع

ى استمرار          للخط القومي االشتراآي التقدمي      ًاتحالف بينهما يعني انتصار    الي، خطرًا عل ويعني، بالت
 .تواجد حكام السعودية واألردن في حكم بلديهما

وطن العربي                ة ال ان تخوف السعودية واألردن من طموح ناصر لزعام ذات آ  ،من هذا المنطلق بال
وذه الشخصي       داد نف ى شعبيهما            ،ومن امت ومي االشتراآي إل أثير خطه الق ذا التخوف هو       .  وت وإن ه

ا في دعم انقالب         أدتهدور الذي   الذي يفسر ال   ول  28 آل منهم   سوريا م وتكريس انفصال  1961 أيل
 . سورياعن مصر، وغايتهما الحد من طموح عبد الناصر ونفوذه واسترجاع نفوذهما في

ى  راع عل ورياإن الص الف         س راق وتح دة والع ة المتح ة العربي ة، الجمهوري راف الثالث ين األط  ب
  سوريا  على الداخل من خالل تواجد األنصار لكل طرف بين سياسيي          السعودية واألردن، قد انعكس     

 : من عسكريين ومدنيين، مما سبب، بالتالي، تواجد عدة اتجاهات
اه األول رز عناصره    االتج ن أب ع األردن وم اد م عودية واالتح ع الس الف م ى التح ل إل ان يمي : ، وآ

ة االنفصال       فيصل سري الحسيني وحيدر الكزبري ومأمون الكزبري، رئيس الو         زراء األول في دول
 وبإعادة الحق    ،بالوحدة العربية الحقيقية الشاملة   "ي بالرغم من إعالنه في بيان وزارته عن إيمانه          ذال

ة  طين األبي ى عرب فلس ليب إل ار   ،الس تى دي ي ش ر وف ي الجزائ ي ف اندة نضال الشعب العرب  وبمس
ة م االنفصال)1(،"العرب والعروب ة الحك اهير عجز أن يغطي حقيق ان الجم ي أذه د اآتشفت . ية ف وق

ذآور مع األردن        1961المخابرات السورية في أوائل آانون األول        م صلة بعض عناصر االتجاه الم
ة األسباب التي                   وما قدمته هذه الدولة من دعم مادي لهم ليقوموا بعملية االنفصال، وآان هذا من جمل

ت  ا "دع ادة العلي أمون ال  " القي ن م ب م يش أن تطل تقالته، للج ديم اس ري تق ذه  )2(كزب ارت ه د أش  وق
در    يني وحي االت الحس ا وأن اعتق دني، آم توى الم ى المس اه عل ذا االتج أثير ه ة ت ى نهاي تقالة إل االس

 .الكزبري وغيرهما دلت على نهايته عسكريًا
ذا لصالح       لقد   اني   آان ه ل لالتحاد مع العراق،                سوريا   في  االتجاه الث ذي آان يمي ، االتجاه ال

ى ا حزب وعل ه عناصر بقاي ة  " الشعب" رأس رئيس للجمهوري ذي انتخب آ اظم القدسي، ال ة ن برئاس
آان تواجد هذا االتجاه واضحًا في        .  آانون األول، ومعروف الدواليبي رئيس الوزراء      24السورية في   

د المنتخب في          انون األول     12المجلس النيابي الجدي ا حزب            . م1961 آ وخاصة من خالل تواجد بقاي

                                                 
 .م1961 تشرين األول 1أنظر البيان في الصحافة السورية في  )1(
 .148ـ144زهر الدين، مصدر سابق، ص  )1(
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ذا االتجاه         . الذي لم يعد يخفي ميله إلى هذا االتحاد        " البعث" وتواجد حزب    ،"عبالش" أثير ه ادة ت إن زي
ين       ا على مصارعها لسوريا ب          والعراق التي     سوريا  في الحكم يفسر تحسن العالقات ب د   فتحت أبوابه ع

ار والصناع السوريون من إغال   ره التج ا خس ى م بيل التعويض عل ي س د ف ق االنفصال ودون أي قي
ة    1962 آذار   12 ويفسر أيضًا لقاء القدسي مع قاسم في           )1(أسواق القاهرة،   على الحدود     )2(م في الرطب

العراقية السورية ورغبة القدسي الملحة بعد هذا االجتماع حول ضرورة إجراء اتصاالت عسكرية مع              
راق اعدة ،الع ا لمس وة منه ب ق وريا وطل دوان    س د الع ها ض ن نفس دفاع ع ي ال رائ  ف  وإن )3(.يلياإلس

دل على ضعف تواجد اتجاه التحالف       " القيادة العليا"لـ )4(الرفض المستمر  للجيش لتنفيذ رغبة القدسي ت
  سوريا مع العراق في أوساطها مما يفسر، بالتالي، ضعف تأثير هذا االتجاه على مجرى األحداث في            

 ".القيادة"التي آانت تقررها غالبًا هذه 
ابين          في الجيش    االتجاه الثالث  دة          سوريا  آان يميل إلى إعادة الوحدة م  ومصر على أسس جدي

د الناصر في سبيل ذلك                          ًا من التساهل في شروط عب رز    . يوافق عليها عبد الناصر، ولم يَر مانع من أب
اهرة                ذي آان على صلة مع الق ايز             )5(:عناصر هذا االتجاه ال دي وف نحالوي ومهيب الهن د الكريم ال  عب

انقالب في                      . هالرفاعي وهشام عبد رب    ام ب ذا االتجاه في الجيش النجاح في القي  28وقد استطاع قياديو ه
دواليبي نظرًا لسيطرة االتجاه العراقي 1962آذار  ة وزارة ال واب وإقال ده بحل مجلس الن اموا بع م، وق

دين بتحضير مشروع                        د زين ال دآتور فري اموا بتكليف ال والعدائي إلعادة الوحدة مع مصر عليهما، ثم ق
د باشروا بالمفاوضة    . ا إلعادة الوحدة ما بين مصر وسوري   ،ن الخطوات والمراحل الواجب إتباعها    ع وق

من أجل تشكيل وزارة    " حرآة القوميين العرب  "و" البعث"مع العناصر الوحدوية الناصرية من أعضاء       
 .وحدوية يوافق عليها ناصر لتقوم بمفاوضات معه إلعادة الوحدة

تجاه في سبيل التمهيد إلعادة الوحدة مع مصر ذهبت هباء، وذلك نتيجة   لكن جميع جهود هذا اال   
ذي آان يصر على                 اديين وهو االتجاه ال وة في أوساط الضباط السوريين القي لبروز اتجاه رابع أآثر ق

ة  " ويدعو إلى     سوريا، االحتفاظ بكيان  ا    االتي تحفظ لسوري     " "الوحدة العربي ا وآيانه رز    ".  آرامته من أب
دين         عناصر هذا  امق   )6(، االتجاه القائد العام للجيش والقوات المسلحة الفريق عبد الكريم زهر ال واء ن  والل

ر                ...آمال واللواء ميخائيل ورد وصبري السيد إلخ       تخلص من أآث ذا االتجاه ال د استطاعت عناصر ه وق
د مع          ،م1962 نيسان    2 في     سوريا   وترحيلها عن   ،عناصر مجموعة النحالوي   اق من جدي اظم   واالتف ن

وعلى أساس عدم     ،م1962 آذار   28الستالم رئاسة الجمهورية بعد أن استقال منها بعد انقالب           )7(القدسي
المجلس  " بأية قوات عربية إّال بعد موافقة ثلثي أعضاء       ةوعدم قيامه باالستعان  ،انحيازه ألية فئة أو حزب    

انون األول    " األعلى لألمن القومي   ة أعضائه من أعضاء      م، وآا1961الذي تألف في أوائل آ نت أآثري
تشير هذه الفقرة في اتفاق ضباط زهر الدين والرئيس القدسي إلى           . العسكرية للجيش طبعاً  " القيادة العليا "

اق أن على رئيس       .  سوريا تخوفهم من رغبته السابقة الستدعاء قوة من العراق إلى         آما جاء في هذا االتف
                                                 

ابق، ج   )2( در س م، مص دافها، ج    . 365، ص3العظ ورة وأه ة الث ر حقيق ابقة،   2وأنظ ات الس س المعطي ، نف
 .م4/11/1961 السورية في والصحافة. 44ـ35ص

)3( SAAB, op. cit, p. 110. 178 ـ 176   وأنظر زهر الدين، المصدر السابق، ص. 
 .178ـ 177 السابق، ص المصدرزهر الدين،  )4(
 .178ـ 177، ص السابقالمصدر )5(
 .210ـ 206 ص  سابق، مصدرزهر الدين، )1(
 .242 ـ 201سابق، ص المصدر ال )2(
 .243 ـ 242، ص  سابقمصدرال )3(
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ة مع         "الجمهورية أن    ة المتحررة      يسعى لتحقيق وحدة عربي ا مصر على        ، األقطار العربي  وفي طليعته
ا، على أن تعرض هذه األسس في استفتاء                   اأسس صحيحة سليمة تحفظ لسوري     ا وآيانه  العربية آرامته

 )1 (."شعبي حر، وعلى أن تتخذ الخطوات اإليجابية لتحقيق ذلك بالسرعة الممكنة
م من عناصر وحدوية، وهذا مايفسر 1962 نيسان 16تشكلت وزارة بشير العظمة االنتقالية في      

ة الوحدة االقتصادية    التوقيع على اتفاقي ا ب ادة  . قيامه ام الم ًا ألحك أن  20ولكن، ووفق ا التي تقضي ب  منه
ة من ثالث من                        دى الجامعة العربي االتفاقية التصبح نافذة إّال بعد ثالثة أشهر من إيداع وثائق تصديقها ل

م تصبح ن ا، ول ة عليه دول الموقع ي ال ول إّال ف ذة المفع ات 1964 نيسان 23اف د تصديق حكوم م،أي بع
 .سوريا،والجمهورية العربية المتحدة،والعراق،واألردن،والكويت عليها بثالثة أشهر

ا آانت                  ر ناصرية، بمعنى أنه ا غي إن عناصر وزارة العظمة آانت وحدوية في أآثرها لكنه
م الناصري في           تميل إلى إعادة الوحدة بشروطها هي البشروط عبد ا         ام الحك لناصر، وهذا مايفسر قي

 .مصر بتهجمه اإلعالمي الكبير ضد هذه الوزارة
اهرة من                           ات مع الق د الجو للمباحث ة تمه ة بشير العظم تهجم أخذت حكوم ذا ال بالرغم من ه

ة                اترات اإلذاعي الكف عن المه والسماح  ،  أجل إعادة الوحدة، فأوعزت إلى وسائل اإلعالم السورية ب
دخول    للصحاف م االنفصالي في                     سوريا  ة المصرية ب الذع للحك د ال ة بالنق ا آانت مليئ الرغم من أنه   ب
ر الناصريين والمعروفين                          . سوريا ين غي دايم، أحد البعثي د ال د اهللا عب ا عب ر اإلعالم فيه ام وزي وقد ق

ى    وسبل إعادت  ، وأهميتها ،بوالئهم الواعي للوحدة، بعقد ندوات تلفزيونية حول الوحدة مع مصر          ها عل
ا  ين يضمن بقاءه ي   . أساس مت ا الصادر ف ن خالل بيانه ة م د شرحت وزارة العظم ران 5وق  حزي

دة مع مصر            )2(م1962 ه ظروف            "وجهة نظرها في إعادة الوح ًا تملي ًا واقعي ة ومطلب ضرورة قومي
ة ة القائم بالد العربي ة آشكل للو". ال دة االتحادي ة صيغة الوح وزاري للعظم ان ال ى البي د تبن دة ولق ح

ا  ع غيره ع مصر وم ة م ة المقبل ف  . العربي ن مختل ة م ة الشؤون العربي ة لجن وشكلت وزارة العظم
ا       "االتجاهات السياسية من أجل موضوع          دة وشكلها وإطاره ع   اودع " رسم طريق الوح ا جمي  بيانه

اش              ، ورجال السياسة  ،أرباب الفكر   وسائر المنظمات الشعبية في الوطن العربي إلى المساهمة في نق
  )3(.هذا الموضوع

دوى، ألن ناصر   ال ج ت ب ة آان ة الوحدوي ادرات وزارة العظم ن مب للك تهجم ظ ي ال ه ف ى موقف  عل
ا        , بنظره, "االنفصالي الرجعي العميل  "عليها وعلى الحكم     وأصر على رفض أية مباحثات معها ألنه

رة االنفصاليين في    ، إرادة الشعب السوريل والتمث ،غير شرعية    تفسير  )4(. الجيش  وإنما إرادة زم
ة األوضاع في             ود النخداعه بحقيق ين            ,  سوريا  موقف ناصر هذا يع ه ب وة مؤيدي ان يتصور أن ق إذ آ

روت في        ,  وسياسييها المتنفذين وفي أوساط جيشها      سوريا جماهير فارته في بي باإلضافة إلى نشاط س
م االنف   , مجال تنظيم هذه القوة واستغاللها    ى الحك ه    ،صالي آانت آفيلة بالقضاء عل دة مع ادة الوح  وإع

ة            , دون قيد أو شرط   من  متى أراد و   ان نتيجة للمعلومات الخاطئ ذي آ والشك أن تصور ناصر هذا ال

                                                 
 . وما بعد243ابق، ص  السالمصدر )4(
 .م6/6/1962الصحافة السورية، تاريخ  )1(
 . السابقالمصدر )2(
 .م11/6/1962عدد " األهرام" )1(
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ة نجاح االنقالب االنفصالي في              , إلى حد آبير  , سهمأالتي وصلته قد     ول  28في استهانته بإمكاني ,  أيل
 )1(.ب منذ ساعاته األولىسهم في تراجعه عن استخدام القوة في قمع هذا االنقالأومن ثم 

ل                          ا من قب ط، وإنم ل ناصر فق ة من قب ادرات وزارة العظمة الوحدوي دة   لم يكن رفض االستجابة لمب  ع
اظم         , أصحاب االتجاه نحو التحالف مع العراق     : أبرزها )2(قوى في الداخل   أتي ن ى رأس هؤالء ي وعل

م       ألنهم آا " واإلخوان المسلمون ", أوًال, القدسي رئيس الجمهورية   ى الحك وب إل اً , نوا ينوون الوث , ثاني
ع ناصر      ة م دة الفوري ادة الوح البون بإع انوا يط م آ ريون ألنه دويون الناص ه , والوح ى رأس م وعل

رب " وميين الع ة الق ًا, "حرآ رًا ثالث ادين وأخي ع    ل المع دة م ة وح انوا يرفضون أي ذين آ لناصرية ال
ا           . نيآالشيوعيين والقوميين السوريين ومجموعة الحورا    , ناصر وى ممثلوه ذه الق ع ه ان لجمي ولقد آ

ذين   يش المتنف باط الج ين ض د مصطفى     , ب ق عصاصة والعمي د موف ان العمي ؤالء آ ى رأس ه وعل
وزارة       .... الدواليبي والعميد مسلم الصباغ الخ     ان باستطاعة الضباط االنفصاليين فرض ال هذا وقد آ

د الوحدوي الناصري في            ولم يوافقوا على تشكيل وزارة العظمة إال      , التي يريدونها    تحت ضغط الم
دة مع                       سوريا، ادة الوح وزارة لهدف إع  وآمحاولة لتخدير هذا المد وربطه بالدولة من خالل تبني ال
ة في الوقت نفس          , ناصر ا الوحدوي ه    هلذلك فقد آانوا يشجعون الوزارة على مبادرته ون في ذي يعمل  ال

 .على تشكيل مبادراتها من خلف الكواليس
زز  وم ا ع ع التي م يس  موق كل رئ يش بش ي الج الي ف وات   ار االنفص ه الق ذي حققت ار ال ان االنتص  آ

ا     )3(م1962 آذار 17أثناء معرآة تل النيرب في    في  العسكرية السورية    د فيه   اإلسرائيليون   التي تكب
رة ائر آبي أن   . خس وس ب ة للنف ار الثق ذا االنتص اد ه د أع وريالق ى التصدي   س ادرة عل رائيل  ق   إلس

دف يها  وال ن أراض ن اع ع ا    م راق وال غيره ر وال الع د ال مص اعدة أح ا دور . دون مس وإذا أدرآن
ر  عور بخط رائيل الش ذا      إس ة للتصدي له ة العربي دة األم ك بوح و التمس وريين نح دفاع الس ي ان  ف

ه جزئي     , الخطر أدرآنا قيمة هذا االنتصار      و أن ة السوريين بأنفسهم         , ول ز ثق  وخاصة في     ،في تعزي
 .موقع التيار االنفصالي في هذه األوساط, بالتالي, يش مما عززأوساط الج

ة    ع محاول اوب م ه ألي تج و رفض ناصر نفس ًا ه ار االنفصالي أيض ع التي زز موق ا ع وم
روف       تالف الظ رام اخ ليمة تضمن احت دة س ى أسس جدي دة عل ادة الوح ة إع ة لمناقش وزارة العظم

رام شخصية آل        ، ومصر   سوريا  المحلية لكل من     ا  واحت ى استخدام            , منهم ك إل دًال من ذل ه ب ولجوئ
ه     سوريا سفارته في بيروت في اإلعداد لتنفيذ حرآة انقالبية جديدة عسكرية مدنية في  ل مؤيدي  من قب

ة الناصريين في الجيش وخارجه         " البعث "و" القوميين العرب "في صفوف    وإن جهل ناصر     . وبقي
ذ في آب            الذي  ,  ألسرار هذه الحرآة    سوريا باآتشاف الحكم في     )4(م1962آان من المفروض أن تنف

م في          وهذا  , التي آان ناصر واثقًا من نجاحها      ى الحك ه العنيف عل ه في        سوريا  يفسر تهجم  في خطاب

                                                 
ا                             )2( ة حيث أعلنت الوحدات العسكرية السورية قيه ى الالذقي وات مصرية من الصاعقة إل آان ناصر قد أرسل ق

وات الصاعقة ب  د ق ى قائ ره إل ا لبث أن أعطى أوام ن م ا لالنفصال، ولك ة مقاومته وات نظامي ى ق االستسالم إل
دم   "يصادفها بحجة تبدل الموقف في الالذقية لصالح االنفصال وبحجة اقتناعه بأن        دة بال فرض وحدة أو إنقاذ وح

 .   147ـ146، أنظر هيكل، مصدر سابق، ص "سينهي أمر الوحدة إلى األبد
 .j. l'Orient, No. 10965,30 sep. 1961: وأنظر

 .269ـ 267 ص زهر الدين، مصدر سابق، )3(
 .م1962 آذار 22 إلى 18، والصحافة السورية من 183 ـ 178، ص  سابقمصدرزهر الدين،  )1(
 .305ـ 381سابق، ص المصدر الزهر الدين،  )2(
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وز  ي تم ورة ف اد الث بة أعي تعمار , م1962اإلسكندرية بمناس ع االس آمر م ة والت ه بالرجعي حيث اتهم
يم     فقد استخدم ناصر في      سوريا وآبديل عن تعبير  , وقبض األموال من الملك حسين     خطابه تعبير اإلقل

 . وبدولتهالشمالي للجمهورية العربية المتحدة تأآيدًا على عدم اعترافه باالنفصال
ه                         ة إزاء تهجم ه وزارة العظم ذي أبدت ة من الصبر ال إن خطاب ناصر هذا قد قضى على البقية الباقي

م بشك              ة ضدها وضد الحك تن الداخلي ه للف ام عليها وإثارت ه     وعّدت , ل ع ى أن ه إشارة إل د   أن خطاب يع
ة الضباط االنفصاليين بوجوب              ,  واقعة تحت سلطته   سوريا لذلك فقد تجاوبت وزارة العظمة مع رغب

م قرارًا بتقديم شكوى عاجلة     1962 تموز 27واتخذت مع الرئيس القدسي في      . وضع حد لعبد الناصر   
ة السورية     . يا سور لمجلس الجامعة العربية ضد تدخل ناصر في شؤون    د أبرقت وزارة الخارجي وق

ة    1962 تموز29إلى األمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ         ة العربي م ترجو دعوة مجلس الجامع
 .لالنعقاد وفورًا للنظر في هذا الموضوع

د استطاع   )1(.م في شتورا في لبنان لبحث الشكوى السورية1962 آب   22انعقد المجلس في      ولق
ه        . ري تقديم األدلة التي تخدم شكواه لوفود الجامعة العربية        الوفد السو  دم قدرت ولشعور الوفد المصري بع

د قرر االنسحاب من                             د الناصر فق ة موقف عب ود لتصديقها وإلدان ول الوف ة وبمي ذه األدل على دحض ه
.  المجلس  آشرط لعودتها إلى هذا سورياولقد اشترطت الجمهورية العربية المتحدة إدانة     . مجلس الجامعة 

ا ورياأم يطرة      س يطرتها وس دة لفرض س ة جدي دة آمحاول ة المتح ة العربي ف الجمهوري ّدت موق د ع  فق
ة  ة العربي ى الجامع ها عل ة    , رئيس ذه الجامع س ه ل مجل ن قب ا م ى وجوب إدانته د أصرت عل ذلك فق . ل

م يستطع المجلس     , وبالنسبة للشكوى السورية    اق الجامعة       , ل ام ميث ًال بأحك رار بسبب     أن يتخذ أ   , عم ي ق
ة     سوريا أما بالنسبة الختالف  . غياب وفد الجمهورية العربية المتحدة عن االجتماع       ة العربي  مع الجمهوري

ورة          ا إلى                 1963 آذار   8 المتحدة فقد حل من قبل ث ا المذآور وعادت ا من موقفه م حيث انسحبت آلتاهم
ة            اد في مجلس الجامعة العربي د آانت الغ     .ممارسة نشاطهما آالمعت ؤتمر شتورا       لق ة من م  م،1962 اي

ادة الوحدة السورية ـ المصرية في          )2(نسف زعامة عبد الناصر للقومية العربية ونسف موضوع إع
اً  فًا تام رة نس ذه الفت ي  , ه م ف ين الحك اهم ب تحيًال أي تف ات مس ورياإذ ب د الناصر س تغلت .  وعب واس

ذا الظرف لتحاول آل                  ه لصالحها     مختلف القوى من أعداء الوحدة مع ناصر ه ا تحويل دو  . منه فمؤي
ابي المنحل          ،التحالف مع العراق وعلى رأسهم القدسي والدواليبي        حاولوا جهدهم إلعادة المجلس الني

                                                 
ؤتمر شتورا     : من أجل التفاصيل أنظر آتاب  . 418ـ412، ص   3العظم، مصدر سابق، ج    )1( ع، م بقلم سياسي مطل

ي               : يخ، وأنظر نهاية طاغية، دار الحياة، دمشق، بدون تار       ي دمشق وانتهى ف دأ ف د الناصر ب ابع   ش عب تورا، مط
 .ألف باء، دمشق

حافة        )2( ي الص د الناصر ف د عب ة ض ات الموجه ائح واالتهام ن الفض لة م دف، سلس ذا اله ًا له ر، تحقيق د نش لق
ع، السجل           : واإلذاعة وفي بعض الكتب ونورد آأمثلة عليها       م مطل ة بقل  مجموعة من الرسائل المفتوحة الموقع

اريخ    دون ت ق، ب اة، دمش رية، دار الحي ؤامرات الناص راج وم ود، الس ة . األس ة طاغي تورا نهاي ؤتمر ش ... م
اريخ                 ... الغادري، الكتاب األسود   ان وال ت د الناصر والسراج، ال مك ى عب ا إل ع وثائقه ع م ل  . رسائل مطل خلي

ا . م1962آالس، أردناها وحدة وأرادوها مزرعة، مطبعة الجمهورية، دمشق،          وع       بي زرة المطب ن عفيف الب
 =تعمارــة فيجملة االسـعفيف البزرة، الناصري. م1962 حزيران 14في دمشق في 

 
 

ديث = ق، آب ... الح ورية، دمش كوى الس ائق الش ريقي، ال. م1962وث راهيم الش تعمار، دار دآواب ة واالس تاتوري
 . م1962الجامعة، دمشق 
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ه      ان                       , الذي آانوا يسيطرون علي ذي آ ار االنفصالي في الجيش ال ك الن التي م ينجحوا في ذل نهم ل لك
ا   ،ةة المتحديعرب آما يعارضه مع الجمهورية ال ،يعارض التحالف مع العراق     رفض عودته بحجة أنه

 . ألنه هو الذي حله)1("تعتبر صفعة للجيش بكامله"
وم          ،أما قوة البرجوازية السورية والمالك الكبار       فقد استغلت فشل عودة الوحدة مع ناصر لتق

ا الثق       , بتحويل السلطة نهائيًا لمصلحتها  د يوم م تفق ا التي ل م ممثله ة وذلك من خالل فرضها على الحك
ذي                          دائي من الشكل ال ه الع د العظم المعروف بموقف امين مصالحها وهو خال به وثقتها بنجاحه في ت

ا                    . م1958تمت فيه الوحدة في      تبعاده لم ى اس ة إل ل في البداي ة في الجيش تمي وى الوحدوي وآانت الق
اد                   يعرف من عداء ناصر له وأل      اهم مع ناصر في موضوع إع ع أي تف ة ن وجوده في السلطة قد يمن

اك أي                            . الوحدة د هن م يع ار الوحدوي في الجيش فل ًا وضعف التي ذا الموضوع تمام أما وقد نسف ه
م  اد العظ بب إلبع ي     , س ة ف تقالة وزارة العظم د اس وزارة بع كيل ال ه بتش ر تكليف ا يفس ول 13مم  أيل

ا أن مصالح البرجوازي. م1962 عةوبم ع التحالف م رة م ذه الفت ي ه ار ال تتعارض ف   والمالك الكب
ثله                 د تحالف مم اج السوري فق ذا التحالف       , العظم , مالعراق التي فتحت أسواقها لإلنت دي ه . مع مؤي

اد         ابي لالنعق وهذا يفسر قبول هؤالء وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ناظم القدسي بدعوة المجلس الني
وزارة العظم          حيث جلسة واحدة     ه ل ا ثقت ا الشرعية      ,  أعطى فيه ا يسبغ عليه ا   , مم رر منحه سلطة  وق

 )2(.ومن ثم قام بحل نفسه إرضاء للجيش, التشريع لمدة سنة
ات    ويال بعالق تفظ ط م أن تح تطع وزارة العظ م تس وريال ع    س راق وال م ع الع ة ال م  الودي

ى جانب      سوريا   مع السعودية نتيجة لوقوف         سوريا  لقد ساءت عالقات  . غيرها من الدول العربية     إل
 28خلعت الملك وأعلنت قيام الجمهورية العربية اليمنية فيها في            السالل في اليمن التي      ثورة عبد اهللا  

ول  وع , م1962أيل ك المخل ب المل ى جان عودية إل ت الس ا وقف دربينم ام الب ات)3(. اإلم اءت عالق   وس
راف     ، مع الكويت  سوريا دم اعت ى إرضاء                  سوريا   نتيجة لع تقلة عن العراق حرصًا عل ة مس ا دول  به

ورة  الحسنة مع العراق آنتيجة طبيعية لقيام        تاولم تدم العالق   .هذه األخيرة  ا في        ث  شباط   8 البعث فيه
ة شرعية في            1963 ذه         )4( سوريا  م الذي رفض االعتراف بحكومة العظم آحكوم ام ه الرغم من قي  ب

  .)5(الحكومة بإعالنها لترحيبها بالوحدة مع العراق والوحدة الثالثية معها ومع مصر
ؤر       ومن أجل جر    ,  سوريا ة للنشاط الناصري العدائي ضد الحكم في            أما بالنسبة للبنان فقد آان ب

ان لصالح   ه مع الناصرية إلى تغيير موقف لبن رئيس شهاب وحكومة رشيد آرامي المعروف بتعاطف ال
ان         ة ضد الحكم الناصري في الجمهورية العربية المتحد        سوريا، التحالف مع الحكم في     وضد نشاطه في لبن

د مارست وزار     سوريا، ضد ين والترغيب     فق د والترهيب من خالل       ،ة العظم أسلوب الل م أسلوب الوعي  ث
دو )6(.ولكن دون جدوى, التهديد بقطع العالقات االقتصادية معها   ة باستثناء تونس    ل وقد مالت بقية ال  العربي

يال       .  سوريا والمغرب إلى الوقوف مع ناصر ضد الحكم االنفصالي في     وال شك أن موقف حكم أحمد بن ب
د أسهم في دعم الناصرية وفي عزل               )7( سوريا  زائر إلى جانب ناصر ضد الحكم االنفصالي في        في الج   ق

                                                 
 .322زهر الدين، مصدر سابق، ص  )1(
 .464ـ463 ص بق، مرجع سااإلمام، )2(
 .369ـ368 و365ـ364، ص3العظم، مصدر سابق، ج )1(
 .                                                        375 ـ 374 و 367 ـ 365، ص  السابقمصدر ال )2(
 ..                                                        388 ـ 382سابق، ص  زهر الدين، مصدر )3(
 .361 ـ 352، ص 3در السابق، جالعظم، المص )4(
 .433 ـ 432وص . 372 ـ 370، ص  السابقالمصدر )5(
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هذا الحكم عن الجماهير السورية نتيجة لالحترام التي تكّنه للثورة الجزائرية التي استطاعت أن تحوز على                 
 .االستقالل بقيادة أحمد بن بيال بعد آثير من النضال والضحايا

تالف وزارة خ ة           إن اخ تهم بالعمال ا ال ة تبادلهم ى درج ل إل د وص ر ق ع ناص م م د العظ ال
هيونية ةلالمبريالي ة وللص د        )1(. األمريكي م عب ال وحك م االنفص ين حك اهم ب تحيًال أي تف ات مس  وب
ا االنقالبي    ,  سوريا بعد تسلله من جديد إلى    , وخاصة بعد فشل عناصر النحالوي    ,الناصر  ةفي محاولته

      )2( .م1963آانون الثاني13في
د     سورياوال شك أن سوء عالقات    ة ق دان العربي سهم في   أ في ظل الحكم االنفصالي بمعظم البل

م مع السعودية والعراق                      ذا الحك ترحيب هذه البلدان بسقوط هذا الحكم بشكل عام، وأما سوء عالقات ه
ة حم      ,  سوريا أي الدول المعنية بشكل خاص ودائم باألوضاع في       , ومصر ه أي ة آان      فقد منع عن ة فعلي اي

ات ال        . من الممكن أن تقدمها له إحدى هذه الدول        د صغير وضعيف اإلمكان د آان وضع األردن آبل وق
 .يسمح له بتقديم هذه الحماية بالرغم من استمرار العالقات الحسنة معه

 :جـ ـ على الصعيد الدولي
ة  دة األمريكي ات المتح ى دور الوالي ادر إل ض المص ارت بع اص)3(,أش كل خ ودور ,  بش

داد النقالب              ,  بشكل عام  )4(, الغربي راالستعما في الدفع بسورية نحو االنفصال عن مصر وفي اإلع
ة        ,  أيلول الذي جعل هذا االنفصال حقيقة واقعة       28 وذلك بهدف إضعاف ثقة الجماهير العربية بإمكاني

 .ة أخرىهن جم,  العروبي فيهماه ومصر واالتجا سورياوإضعاف, من جهة, نجاح حرآتها القومية
ذي سبقت وزارة                , مع ذلك فإن الدول االستعمارية     رة ال دول االشتراآية في الفت ل ال مثلها مث

د           , العظم الحكم الجدي ى               ،فبالرغم من إنها قد اعترفت رسميًا ب د بقيت تنظر بشيء من التخوف إل  فق
دة لم   سوريامستقبله وإلى إمكانية استمرار انفصال    ة نظرًا لم    عن الجمهورية العربية المتح  ادة طويل

لذلك فقد تمنعت هذه الدول من آال المعسكرين    . تعرفه من تعلق الجماهير السورية بالوحدة وبناصر      
ديم      ، لمساعي الوزارات السابقة لوزارة العظم     ةالرأسمالي واالشتراآي عن االستجاب     في جرها إلى تق

ا      ا،الدعم المادي والمعنوي لسوري     د فيه م الجدي د فضل   .  وللحك دول االستعماري    ولق ى    ةت ال  اإلساءة إل
ه  ، مع هذا الحكم المتخلخل في نظرها في سبيل إرضاء ناصر          اعالقاته  وجره  ، وتحسين العالقات مع

ه                  وذه وآبحت تطلعات د أن قلصت نف ابع ضعيف بع ى         ،إلى معسكرها آت ا عل  وأشعرته بمدى تأثيره
 .  سورياد تغير الموقف منأما بعد وزارة العظم فق. أصحاب اتخاذ القرار دوليًا وعربيًا

ت  د حاول مالي  لق كر الرأس تغالل دول المعس ي   اس ي ف ادي والسياس ع االقتص رّدي الوض   ت
وريا ال س ل االنفص ي ظ ربط    ، ف ي تلخصت ب ا الت ام لمطالبه الم الت ى االستس وريا لتضطرها إل   س

ين     وبح  )5(,الشكل الجديد لالستعمار الغربي   ,  الغربية ت لالحتكارا ةبالشبكة االقتصادي  ل مشكلة الالجئ

                                                 
 . م3/1/1963م و29/12/1962، وأنظر الصحف السورية والمصرية ما بين 437 ـ 436، ص  السابقالمصدر )6(

 
 .م18/1/1963 في" النهار"وأنظر . 373ـ 360ابق، ص سزهر الدين، مصدر  )1(
 .م13/4/1962، 27516عدد" األهرام"، 281 ص در سابق،مص،.....هيكل، عبد الناصر والعالم )2(
ي تشرين أول                    )3( م 1961أنظر جميع بيانات التنظيمات الناصرية والبعث القومي وخطب عبد الناصر وخاصة ف

 .م1961 تشرين الثاني 25و
 .م25/12/1976مقابلة مع البزرة في  )1(
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ة             )1(.الفلسطينيين في الوطن العربي    دول الغربي ئن ال  وآان وجود البرجوازية السورية في الحكم يطم
وع    ةاالستعماري وة الضغط               سوريا   حول استحالة وق ا بلغت ق  في أحضان المعسكر االشتراآي مهم

ا ع , االقتصادي والسياسي عليه ث أن تراج ا لب ذا م ان ه عورها باالطمئن ن ش عور لك ه ش  ليحل محل
 . بعد تشكيل خالد العظم للوزارةهبالخوف ضمن المنظور نفس

ا    ,  آسابقاتها في هذه الفترة    )2(,تبنت وزارة العظم في بيانها الوزاري       في   زموقف عدم االنحي
ا    )3(,ةسياساتها الخارجي  ابقاتها   ,  وباشرت جهوده رام لسوري         , أيضًا آس ادة االحت ان   امن اجل إع  آكي

وباعتبار أن الوزارات السورية في فترة االنفصال آانت في         . مهورية العربية المتحدة  مستقل عن الج  
درات األمور في                   ى مق ذاك عل ة السورية المسيطرة آن د    سوريا،  معظمها تمثل مصالح البرجوازي  فق

ة           ارات الغربي ة االحتك رى     , بشكل خاص   , آان الهم األآبر لها آسب ثق دول الكب ة ال ام   ب, وثق , شكل ع
ع  ي بالوض د ف ورياالجدي ام        ,  س مود أم تطيع الص ه ليس وي ل ادي والمعن ون الم ديم الع ا لتق وجره

 .لكنها فشلت في ذلك, محاوالت ناصر لعزله عالميًا وعربيًا وحتى داخليًا
ه نحو التحالف مع المعسكر االشتراآي            ,  أن وجود خالد العظم    غير  في   )4(,المعروف بميول

.  قد جّر دول المعسكرين إلى تغيير موقفها من حكم االنفصال         رئاسة الوزارة واستقرار الوضع نسبياً    
ى        سوريا  إذ رأى فيها المعسكر االشتراآي وعلى رأسه االتحاد السوفييتي فرصة لجر            أآثر إل ر ف  أآث

ة دول                     , التحالف معه  اد السوفييتي وبقي دمها االتح ددة التي ق ا يفسر المساعدات االقتصادية المتع مم
ل   االسوفييتي وسوري    وعاد الحديث بين االتحاد   )5(, وزارة العظم  ة فتر هذا المعسكر إليها في     عن تموي

ه                     دها بتمويل ذ تعه د االنقالب االنفصالي في تنفي ة تماطل بع ا الغربي , سد الفرات بعد أن أخذت ألماني
دة       سوريا  الناصري في   هذا التعهد الذي آانت قد قدمته إلى الحكم          رة الوح د أن تراجع      ,  في فت أي بع

 . الحكم عن االتفاق بتمويله مع االتحاد السوفيتيهذا 
, االشتراآي   عن الحياد وانحيازها إلى المعسكر        سوريا ن تلويح وزارة العظم بإمكانية تخلي     إو

بالد ونتيجة لوقوف دول                      ة لل رامج اإلنمائي ة الب تحت ضرورات عالج الحالة االقتصادية وخاصة تنمي
لب رج الس االمعسكر الرأسمالي موقف المتف دول وأدى, ي منه ذه ال ار مخاوف ه الي, أث ر , بالت ى تغي إل

ا ا       , موقفه ة وفرنس دة األمريكي ات المتح ن الوالي ة م ادية وخاص اعدات االقتص دفق المس ر ت ا يفس مم
ان إلى المعسكر        )6(. في فترة هذه الوزارة    سوريا وألمانيا الغربية إلى   ًا من االطمئن  وليعطي العظم نوع

ه      الرأسمالي في محاولة لج   ان السوري في معرآت وي للكي ره أآثر فأآثر إلى تقديم العون المادي والمعن
وفييتي     اد الس د رفض عرض االتح ها ناصر فق دة ورئيس ة المتح ة العربي ع الجمهوري ه م ات نفس إلثب

 )7(.بتمويل سد الفرات وقبل في شباط عرض ألمانيا الغربية
ن الب     ة م ك الفئ الح تل ل مص ت تمث م آان ن وزارة العظ ي   لك ة الت ورية الوطني ة الس رجوازي

ا من       ترغب في التعامل مع االحتكارات الغربية على األساس الذي يضمن استقالليتها وعدم ابتالعه

                                                 
 .385 ـ 384 و320 ـ 318، ص 3العظم، مصدر سابق، ج )2(
 م1962 أيلول 14ة في الصحافة السوري )3(
 .م30/10/1961م ـ 30/9/1961، 1349عدد " الصحافة العربية"نشرة  )4(
 .382 ـ 378، ص 3سابق، جالمصدر الالعظم،  )5(
 .403 ـ 400 و383، ص  سابقمصدرالعظم،  )1(
 .م6/2/1963 و22/2/1962أنظر الصحافة السورية في  )2(
 .م6/2/1963والصحافة السورية في . 401، ص3سابق، جالمصدر الالعظم،  )3(
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دتها               , قبل هذه االحتكارات   د عق ة التي آانت ق وهذا يفسر النقد الذي وجهه العظم لبنود االتفاقية المالي
انها إحاطة     وزارة بشير العظمة مع البنك الدولي التي آان           بشباك اقتصادية التستطيع       سوريا  من ش

  )1(.اإلفالت منها
طينيي   ين الفلس كلة الالجئ ول حل مش ي ح ون األمريك روع جونس بة لمش ا بالنس بوضع , نأم

ارين     ام اختي ه تعويض سخي                    : الالجئ أم ى أن يعطى ل اء خارج فلسطين عل  أو  ،االستمرار في البق
ه    دون أي تعويض أ    من  الرجوع إلى فلسطين     د رفضته   , و ضمان ل  في ظل وزارة العظم         سوريا  فق

ارين                   د والخسائر لكل من االختي ادل الفوائ مًا بحجة عدم تع م يكن من الممكن أن          )2(.رفضًا حاس  ول
تون     روع جونس ل بمش م وتقب ة العظ رأ حكوم رض   ،تتج اه أن تتع ذا معن ة نفس ل ألن ه ي هالتهم  الت

ر   ى ناص ا إل ه   , توجهه ن أعدائ ا م ي وغيره ي , ه ين     وه ية الالجئ وية قض ا لتس ع أمريك آمر م الت
دم  نالفلسطينيي ا يخ وية قضية فلسطين بم د لتس رائيل  آتمهي م االنصياع . إس إن رفض وزارة العظ

م في                   دول ضد الحك ذه ال ع ه ب جمي دول      .  سوريا  التام لمطالب الدول االستعمارية قد أّل ا بالنسبة ل أم
م تنظر بعين الرضا               ا ل ة              المعسكر االشتراآي فإنه ا الغربي ول وزارة العظم بعرض ألماني ى قب ال إل

رات     ات       ،لتمويل سد الف ى تحسن عالق ة بشكل ملموس           سوريا   وال إل دول االمبريالي ا    ,  مع ال ذا م وه
 . جعلها ترحب بسقوطه

ان                 م االنفصالي آ هذا وإن الوضع الخارجي والدولي والعربي المحيط بسورية في ظل الحك
     )3(.ير إلى قرب سقوط هذا الحكم بين لحظة وأخرىمن جملة المظاهر التي آانت تش

 :ـ تطور العالقات السياسية السورية  4
  :ـ مع جمهورية مصر العربيةأ 

ع في الخامس                سوريا بعد إعالن انفصال    عن مصر، وفي بيان الرئيس جمال عبد الناصر الراب
يلة لتحقيق ا   1961من تشرين األول     ة وس ع    . لوحدة ، رفض أن تكون الحرب األهلي وطلب من جمي

 يجب أن   سوريا  المتمسكة بالوحدة أن تدرك أن الوحدة الوطنية داخل         سوريا قوى الشعب العربي في   
ى النجاح للشعب السوري            ًا              . تحتل المكانة األولى، ثم تمن لفنا، اعتراف ا أس ذا الخطاب، آم د عد ه وق

ورية  ة الس ة العربي منيًا بالجمهوري ن  .)4(ض الن ع تم اإلع م ي و ل فير    ول ان س د آ ك صراحة، وق  ذل
ة األمر وزارة الخارجي د اتصل ب دة في واشنطن ق ة المتح ة العربي رئيس يالجمهوري دًا أن ال ة مؤآ كي
اهرة ال    م  1961جمال عبد الناصر بين في بيانه الرابع المؤرخ في الخامس من تشرين األول                أن الق

 )5(.تعارض أبدًا االعتراف بسورية
ا          رئيس جم ول ال ر قب الواقع في        على أث د الناصر ب د من            سوريا،  ل عب ررت دمشق تشكيل وف  ق

ة والصدق                     ى سالمة الني ة عل ك للدالل العناصر التي ساهمت بحرآة الثامن والعشرين من أيلول، وذل
ى آالً                 . في الطوية  رة األول دت للم د أوف ادة العسكرية السورية ق ل         وآانت القي ر عقي د زهي  من العمي

اع          والمقدم ظهير الجندلي إلى ا     لقاهرة لتصفية األمور اإلدارية، وإجراء االحتكاك األول تمهيدًا الجتم

                                                 
 .317، ص  السابقمصدر ال )4(
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 .437ـ 436 ص نجاح محمد، مرجع سابق، )2(
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ر                     . مقبل ة، غي ة بخصوص معالجة القضايا اإلداري اد دون نتيجة عملي وسبق لهذا الوفد أن ذهب وع
العودة                   أنه تمكن من مقابلة الفريق جمال فيصل، الذي آان ال يزال في القاهرة، والذي طلب السماح ب

ال الصوفي       .  سوريا إلى ودة اهللا، وجم ة الع دين وطعم ثم قابل الوفد آل من أآرم ديري وجادو عز ال
د      . وغيرهم من السوريين الذين ناقشوهم في موضوع االنفصال نقاشا طويال          وقد أدلى بعضهم بما يفي

ان يجري في              امن والعشرين          سوريا  بأنه آان على وشك إجراء تبديل جذري لما آ ة الث ، ولكن حرآ
 )1(. آانت سباقةمن أيلول

د                            د محم ل والعمي ر عقي د زهي ًا من العمي ان مؤلف ة، وآ رة الثاني د في الم منصور،  ثم سافر الوف
اعي                 ائز رف د ف ادة، والرائ ن القي مية م ا بصورة رس ذا     . اللذين عين ن ه د تمك ة       وق د من مقابل الوف

ري     ية البك ي منش ه ف ي منزل د الناصر ف ال عب رئيس جم اب  . ال ث عت اك أحادي ان هن ار وآ ، وإظه
 أما رأي الرئيس جمال عبد الناصر بصدد القضايا            )2(.لألخطاء وإلى ما هنالك من القضايا الروتينية      

 :التي يحملها الوفد فكانت حسب ما قاله الوفد عند عودته
ك، ألن حرآة              • تمكن من ذل بالنسبة لوقف المهاترات اإلذاعية قال الرئيس جمال عبد الناصر أنه ال ي

ه في     .  وإلى انقالب في القاهرةتن من أيلول آادت تؤدي إلى خلق مشكال      الثامن والعشري  د ذآر أن وق
اهرة                      هاليوم نفس  ة في الق وم حرآة انقالبي ول آادت تق .  الذي قامت فيه حرآة الثامن والعشرين من أيل

حتى أن حكومة قد شكلت، ولوال المعونة اإللهية لقضي األمر وانتهى حكم الرئيس جمال عبد الناصر     
ة،          . ي مصر ف اترات اإلذاعي هذا ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر، وعقب عليه معتذرًا عن وقف المه

 .ألنها تدعم مرآزه في مصر وال يمكن التخلي عنها في الوقت الحاضر
ادة الجيش المصري                      • ذا الموضوع مع قي د    . بالنسبة لالتفاق العسكري وافق على دراسة ه د عق وق

وع في مبنى الجامعة العربية، حيث حضر ممثلون عن الجيش المصري               هذا الموض  لمعالجةاجتماع  
ادة السورية في دمشق              . وباشروا بدراسة هذه الناحية    أن القي غير أن السلطات المصرية أبلغت الوفد ب

 .أرسلت برقية تطلب إلى وفدها العودة فورًا من القاهرة
م            عاد الوفد إلى دمشق باالستناد إلى هذه البرقية الوهمية ا          د اته لتي لم يكن للقيادة السورية أي علم بها، وق

أنهم             ،الوفد الجانب المصري بتزوير هذه البرقية      ذي شعروا ب اق العسكري ال  للتخلص من مباحثات االتف
   )3(.لم يكونوا مستعدين للخوض فيه

ي   ة الت يع األربع ة المواض از دراس اهرة إلنج ى الق ة إل رة الثالث ه للم د نفس اد الوف  ع
ا  ا أتين ى ذآره ي      . عل ا يل ق بم ى دمش ه إل د عودت د عن اد الوف د أف رئيس   ": وق ا ال د قابلن  لق

ال     حتى أن الرائد  . جمال عبد الناصر للمرة األولى واقتصر الحديث حول أخطاء الوحدة          اعي ق ايز الرف ف
ه بعض وزرائك                        ام ب ول لق امن والعشرين من أيل م   . للرئيس عبد الناصر بأننا لو لم نقم بانقالب الث اد  ث أف

نهم              د الناصر طلب م رئيس عب أن ال د                  الش  أعضاء الوفد ب ـادة في دمشق ق د أن تكون القي روط التي ال ب
وب ذ المطل تها من أجل تنفي ر. درس و أوًال، وانتهى  غي دلي بشروطه ه رئيس أن ي ن ال وا م م طلب  أنه

 )4(."االجتماع بتحديد موعد آخر لاللتقاء ثانية دون أن يتم بحث أي موضوع

                                                 
 .193برآات، مرجع سابق، ص  )1(
 .162طالس، مصدر سابق، ص )2(
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م اللق روطه الواجب      ت وري ش د الس ى الوف د الناصر إل ال عب رئيس جم دم ال ث ق اني حي اء الث
ه         ل                . تطبيقها بغية إعادة العالقات إلى ما آانت علي د الناصر بنق ال عب رئيس جم د ال وعد ضباط الوف

م  . آل فقرة من فقرات الشروط     ، للتداول وذلك بعد أن ناقشوه في       سوريا تلك الشروط إلى القيادة في     ث
ررت      عادوا ل البحث      إلى دمشق وشرحوا النقاش الذي دار بينهم للقيادة السورية التي ق دورها تأجي ب

 )1(.في هذا الموضوع إلى فرصة أخرى
، ومع تقديم مأمون الكزبري استقالته، ومع تشكيل           سوريا ومع التحضير لالنتخابات النيابية في    

نص زة ال ده ،وزارة ع دد موع ي ح ات الت ى االنتخاب راف عل انون األول  لإلش ن آ اريخ األول م ا بت
 سواء في     سوريا، م، تابع الرئيس جمال عبد الناصر تشديد هجومه على النظام الجديد في           1961عام

ه     ة والجيش لإلسراع في إجراء                     )2(،خطبه أو أجهزة إعالم ا الحكوم م، ودع ار مخاوف الحك ا أث  مم
ة ضمن األ           ات التأسيسية النيابي ت،           االستفتاء الشعبي، ولالنتخاب سس التي وردت في الدستور المؤق

ات          تفتاء واالنتخاب ة االس ى شهرين، فحدد             ،ولذلك صدرت المراسيم بتقصير مهل ة أشهر إل  من أربع
انون األول            ى          م  1961الموعد آما أسلفنا بتاريخ األول من آ ة للترشيح عل دة القانوني واقتصرت الم

 )3(.خمسة أيام
انون األول      ن آ رين م اني والعش اريخ الث ام  بت وزارة     1961 ع كيل ال يم تش درت مراس م ص

ًا                    ،السورية د الناصر مباشرة خطاب ال عب رئيس جم  برئاسة الدآتور معروف الدواليبي، حيث ألقى ال
ام   باط ع ن ش رين م اني والعش اريخ الث ري 1962بت أمون الكزب ورط م اب ت ي الخط ين ف  ،م، ب

ريم الدندشي     ،ومعروف الدواليبي  ة لقلب    يامرة مع السفارة األمر     بمؤ  ، وصبري العسلي    ، وعبد الك كي
 .م1957  قبل أربع سنوات عام سوريانظام الحكم في

ه                 دواليبي، ووجه إلي وزراء معروف ال رئيس ال ه ل د الناصر في خطاب آما تعرض الرئيس جمال عب
 )4(.بعض االتهامات التي تناولت العالقة مع عراق نوري السعيد حينذاك

اريخ الس       واب بت س الن ة مجل ي جلس باط      وف ن ش رين م دآتور م1962ادس والعش ى ال   ألق
م                        د الناصر، ث ال عب رئيس جم ه على اتهامات ال ًا، رد في وزراء خطاب اله  معروف الدواليبي رئيس ال  ت

اجئ                   ا بشكل مذهل ومف ة اعترف فيه آمر مع المخابرات         ،عبد الكريم الدندشي بكلمة مكتوب ائع الت  بوق
ارئ أن نفي معرو          . المرآزية ادر للق د يتب ه         وق د الناصر في ال عب رئيس جم دواليبي التهامات ال ف ال

ام           بس وال إبه  ،شيء من الغموض، ولكن الحقيقة أن معروف الدواليبي قد وضح هذا الموضوع بال ل
د   ال عب رئيس جم ام ال نوات من اته ع س ل أرب راق قب ي الع ة ف ى المحكم ا إل ة وجهه الة علني ي رس ف

ول      ة رجال ا      م  1958الناصر في أيل ول         خالل محاآم ا يق دفها آم ان ه راق، وآ د السابق في الع لعه
 )5().أن تقطع على المستثمرين طريق االستثمار(الدواليبي 

ريم الدندشي                     د الك ات عب اله من اعتراف ا ت د الناصر وم ال عب رئيس جم لقد استهدف خطاب ال
د في       م يدح               سوريا  إدانة أرآان النظام الجدي ره ممن وردت أسماؤهم فل ري، وغي أمون الكزب ضوا   م

                                                 
 .261زهر الدين، مصدر سابق، ص )3(
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ا            ذيب له ان باستطاعة الدندشي أن          )1(.اتهامات الرئيس جمال عبد الناصر، ولم يصدروا أي تك د آ  لق
ا         و فعل لم ذيب، ول أثير التع يدعي بأن اعترافاته التي أوردها الرئيس جمال عبد الناصر إنما آانت بت

ام        ،آان لخطاب الرئيس جمال عبد الناصر      رأي الع ان   .  السوري  األثر الكبير الذي أحدثه في ال د آ لق
د                ريم الدندشي التمهي د الك ات عب اله من اعتراف ا ت  الهدف من خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، وم

 )2(.م1962 آذار عام 28النقالب عبد الكريم النحالوي وضباطه في 
 : ـ مع لبنانب

ات           ان انتكاسة    السورية  آان لبنان مع إعالن االنفصال وقد شهدت العالق ية، مع لبن ث  سياس  حي
ول           ن أيل امن والعشرين م وم الث اضطرابًا في العاصمة    م 1961شكل اإلعالن عن االنفصال ي

روت ة بي داخلي ،اللبناني اني ال ى الصعيد اللبن ة الضطراب أوسع عل ان مقدم ي ، وآ ل ف ة  تمث محاول
هاب    ؤاد ش رئيس ف ة ال ى حكوم ان، عل ي لبن كري ف الب عس ى(انق الب إل ى االنق ى رم تيالء عل  االس

ل شمعون        أنطوان ة بالقوة المسلحة، وقاَدُه رئيس الحزب القومي السوري         السلط ه آمي  ، سعادة وحليف
 أي في يوم التاسع والعشرين       ،الذي آان قد عاد من لندن إلى بيروت قبل محاولة االنقالب بيوم واحد            

ول   ن أيل واء  )3().م1961م طر الل تخدام   اض ى اس هاب إل ؤامرة،    ش رب الم اني لض ران اللبن  الطي
وري،          و ومي الس زب الق اء الح ن أعض مائة م ين وخمس ال ألف رى اعتق دة، وج ارك عدي دارت مع

ين    د تب معون، وق ل ش د حاصرت قصر آمي ن ق وات األم ت ق د وأنصارهم، وآان ا بع ة أن فيم خط
ان           ،المؤامرة ي لبن د .  رتبت في معهد اللغات البريطاني بشمالن ف ؤامرة         وبع ة الم ك تأآدت هوي  ذل

يهم               حيت أذاعت وآاالت ا     ًا القبض عل ان مطلوب ؤامرة آ ادة الم ددًا من ق اء أن ع روا من    ،ألنب د ف  وق
ة                   اه اإلقليمي ة خارج المي ة آانت واقف دمرة بريطاني ى م م إل زورق حمله روت ب ان أيضًا   . ميناء بي وآ

ان     ":  قد أدلى باعترافات قال فيها     ، سعادة رئيس الحزب القومي السوري     أنطوان إن هدف االنقالب آ
ال    .  ولبنان واألردن والعراق    سوريا حقيق مشروع الهالل الخصيب بتكوين اتحاد بين      التمهيد لت  ا ق آم

ة االنقالب                     ة نجاح عملي وري في حال اعتراف بريطاني ف ان الهدف    . إن حرآته آانت موعودة ب وآ
ا، وتصفية أي دور أو                        د حصر مصر في إفريقي البريطاني من تأييد مشروع الهالل الخصيب، تأآي

ات مع دمشق            )4(. الشرق العربي  وجود لها في    في تحرآات عناصر       ، وقد بدت االنتكاسة في العالق
اهرة                ،الحرآة الوطنية اللبنانية   ًا للق ًا وآذان  المشايعة للرئيس جمال عبد الناصر التي عدَّت نفسها عيون

ي دمشق ا يجري ف ى م وم األول إلعالن االنفصال تشن  . عل ذ الي ة من ا راحت الصحف اللبناني آم
اني        . ت قاسية على دمشق وعلى من اشترك في دفن الوحدة فيها          حمال وبشكل عام شكل الموقف اللبن

ا       سوريا  حيال ،الشعبي والرسمي السلبي   ى االتصال مع    ، سببًا أساسيًا في دفع القيادة العسكرية فيه  إل
 )5(.الجماعات المناوئة ألشياع الرئيس المصري جمال عبد الناصر

 بمحاولة التنسـيق مع مشـروع االنقالب     سوريا، والعشـرين من أيلول فيفقام قادة حرآة الثامن   
سعادة آما ذآرنا، ثم حاولوا بعد ذلك االتصال مع البطريرك       أنطوان الذي قاده    ،على الحكومة اللبنانية  

ياً  م تثمر سياس اءات ل ذه اللق ة، إال أن ه ة الرافضة للسياسة اللبناني وى اللبناني ره من الق اروني وغي  الم
                                                 

 .216الحوراني، مصدر سابق، ص  )1(
 .161سابق، صالمصدر ال )2(
 .176برآات، مصدر سابق، ص )3(
 .597هيكل، مصدر سابق، ص )1(
 178برآات، مصدر سابق، ص )2(
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ة     د الناصر                  ،بسبب العالقة السياسية المتين رئيس المصري جمال عب ؤاد شهاب وال رئيس ف ين ال د  .  ب بع
ين      ة ب ت العالق ي اآتنف ات المضطربة الت ام العالق روت أم ع بي ة م ين العالق ت دمشق تحس ك حاول ذل

ق اهرة ودمش روت وق    . الق م بي د العظ وزير خال ورية ال ة الس ل الحكوم ياق زار ممث ذا الس ي ه ل وف اب
اد        الده جانب الحي زام ب الرئيس اللبناني فؤاد شهاب، حيث طلب الوزير السوري من الرئيس اللبناني الت

ق   اهرة ودمش ين الق ي ب ى    . السياس ريين عل ؤامرات المص ًا لم ان موطن ون أرض لبن ورياوأال تك ،  س
اجم   آما طلب الوزير السوري إعادة النظر في الحمالت الصح    . ومرتعًا ألعوانهم وعمالئهم   فية التي ته

روت         ين                  . دمشق التي تنطلق من بي أن تكون الصالت ب ؤاد شهاب تمسكه ب اني ف رئيس اللبن وأظهر ال
اهم  ا يمكن من التف م م ى أت دين عل ه إغالق  . البل ي متناول يس ف يس دستوري ول ه رئ ى أن ه ألمح إل لكن

الد         أن ب ه ب اني علم رئيس اللبن ا نفى ال ه تستضيف المؤامرات   الصحف وحملها على تغيير اتجاهها، آم
ا من الشقيقات     لالمتجهة إلى دمشق أو      ان                 . غيره ات لبن اء أن عالق ة اللق وزير السوري في نهاي يَّن ال وب

  )1(. أآثر متانة سورية ال تمنع قيام عالقات لبنانية،الجيدة مع القاهرة
ني رشيد آرامي      الحكومة في دمشق، أرسل إلى رئيس الوزراء اللبنا        )2(ومع تأليف السيد خالد العظم    

رًا         . لبنانبرقية أعلمه فيها َعْزم الحكومة السورية إقامة أحسن الصالت مع            ة آبي ذه البرقي ع ه وآان وق
ين بيروت              ة بعد القطيعة ب ا االقتصادية      وإيجابيًا في الصحف اللبناني وراحت  .  ودمشق وظهور آثاره

اني                وزراء اللبن يس ال وم رئ ى          الصحف اللبنانية على صدر صفحاتها تل أخيره في الجواب عل ى ت عل
اقتراح على   ،بعض الصحف أيضًا إلى تقديم جواب للبرقية السورية وذهبت . برقية الحكومة السورية    ب

 )3(. بزيارة لدمشق تبدد الغيوم المتلبدةرئيس الوزارة للقيام
ة         اهرة، برقي ة الق ب سياس ى جان ف إل ي تق ية الت يات السياس دت بعض الصحف والشخص وع

ام                 الحكومة ال  ة، حتى إذا ق وزارة اللبناني رئيس ال سورية مناورة سياسية لإليقاع بين الصفوف، إحراجا ل
دة    ه العناصر المؤي ي وجه ارة قامت ف ع عن الزي اهرة، وإن تمن ع الق ه م ارة دمشق ساءت عالقت بزي

ة السورية )4(.لدمشق  ة للحكوم ة تهنئ ى مضض برقي اني عل وزراء اللبن يس ال دم رئ يس .  ق ورفض رئ
ه              سوريا راء اللبناني زيارة  الوز د اقترحت علي ة ق ه عرضة      .  آما آانت بعض األوساط اللبناني ا جعل مم

 )5(.لهجمات الصحف التي اتهمته بتعريضه مصالح لبنان لألذى، وبابتعاده عن دمشق

                                                 
 .127الحوراني، مصدر سابق، ص  )3(
لوزراء، بشير العظمة، نائبا للرئيس، رشاد خالد العظم رئيسًا لمجلس ا:تشكلت الوزارة على الشكل التالي  )1(

وزيرًا للعدلية : وزيرًا للبلديات والشؤون القروية، أسعد آوراني: وزيرُا للتربية والتعليم، فرحان الجندلي: برمدا
وزيرًا للصناعة، : وزيرًا للخارجية، جورج خوري: وزيرًا للمالية، أسعد المحاسني: واألوقاف، خليل الكالس

ً للعمل : وزيرًا لإلعالم، منصور األطرش: وزيرًا لإلصالح الزراعي، عبد الحليم قدور: ريأمين النفو وزيرا
: وزيرًا لألشغال العامة، صبحي آحالة: وزيراً للداخلية، روبير الياس: والشؤون االجتماعية، عزيز عبد الكريم
وزيرًا : للثقافة، نهاد ابراهيم باشاوزيرًا : وزيرًا لالقتصاد، رفيق بشور: وزيرًا للمواصالت، عزت طرابلسي

وزيرًا للتموين، : وزيرًا للصحة، عمر عودة الخطيب: وزيرًا للزراعة، نبيل الطويل: للتخطيط، مظهر العظم
 .اللواء عبد الكريم زهر الدين للقيام بأعمال وزارة الدفاع الوطني

 .   99العظم، مذآرات العظم، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص     
 .132حوراني، مصدر سابق، صال )2(
 .91سابق، صالمصدر الالعظم،  )3(
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اء           ك األثن ة مع               ،ومن األهمية بمكان أنه في تل ين العالق ى تمت ا إل اني دع ار وطني لبن  ظهر تي
ة          ،إلى ممارسات المصريين   يعود   ،دمشق انيين من جه ارت اللبن ى اضطراب     ، وسياستهم التي أث  وإل

ة أخرى               فمع إعالن االنفصال     . الجانب االقتصادي في لبنان نتيجة سوء العالقات مع دمشق من جه
اهرة لسبب                           انيين في الق وال وممتلكات اللبن ر من أم د صادر الكثي آان الرئيس جمال عبد الناصر ق

دهم        غير معروف و   ى بل ان للجو     . آذلك منع اللبنانيين من العودة إل ًا بسبب     وأيضًا آ المضطرب أمني
 .)1(وجود النفوذ األمني المصري فيه دور آبير انعكس على االصطياف

د انتهجت                        روت المنضوي في المحور المصري فق أما في دمشق التي استاءت من موقف بي
ان     لها في تحسين العالقات بين      سياسة الضغط بعدما أبدت المساعي السياسية فش       البلدين وخروج لبن

واب          من الفلك المصري، وظهرت سياسة الضغط هذه في حادثة         يس مجلس الن ادة رئ صبري حم
ة         )2(،اللبناني ة بعض الصحف البيروتي ة الخالف     ، حيث سارعت على إثر هذه الحادث اء حال ى إذآ  إل

ة   ى حال ورية إل ة الس ت الحكوم ق وبيروت،وانتقل ين دمش ع   ب ادية م ع الصالت االقتص د بقط  التهدي
ام ب ى القي ة عل ة حمل األوساط اللبناني ي سياسة الحصار التجاري بغي ان، وتبن ه دلبن ي وج ا ف ور م

ان             . حكومة رشيد آرامي   ى لبن ان مشروع الحصار االقتصادي السوري عل وده       ،وآ ذ بن  يجري تنفي
رابط االقتصادي وتعاملهما التجاري مع    بسبب ال،األولى وذلك بالتنسيق مع حكومة األردن والعراق 

ان راق ومعارضة بعض      . لبن ي الع باط ف ورة ش ام ث بب قي اح بس ه النج ب ل م يكت روع ل إال أن المش
 )3(.الساسة السوريين آنذاك

د االنفصال                 دة في عه روت مجم ة          . لقد آانت العالقة مابين دمشق وبي ى آلي ود إل ك يع وسبب ذل
ا السفير              تعاطي الساسة السوريين للملف ال     ان يوجهه ي آ ة الت لبناني، وإلى الحمالت الصحفية اللبناني

ان                   الده مصر ولبن ين ب ادة الشرخ السياسي ب ًال نستطيع     .)4(المصري بلبنان على دمشق بغية زي  وفع
ى                  إالقول   ة عل ة اللبناني دائي مع         االن سياسة مصر نجحت في حمل الحكوم ا الع  ستمرار في موقفه
فيرها ف. سوريا ا نجح س ال آم ه أمث ان ورجاالت وز لبن ع رم ة م ات وثيق ي تأسيس عالق روت ف ي بي

دور واسع في انتشار النشاط الناصري                 يالشيخ بي  ذي أسهم ب ا أال ننسى         . ر الجميل ال ا يجب علين آم
 )5(.مكانة الرئيس جمال عبد الناصر الممتازة في قلوب اللبنانيين

 : ـ مع الهاشميينجـ
ذا الخصوص         دين به داد               وقد تم تشكيل وف ى بغ اني اتجه إل ى الرياض والث ان  . ، األول اتجه إل آ

ة،                 ،وفد العراق مؤلفًا من العميد صبحي الشربجي        ادة العام رع القي يس ف ة رئ ان يشغل وظيف ذي آ  ال
                                                 

 .181 ص،البغدادي، مصدر سابق )1(
ه األراضي السورية              )2( حادثة رئيس مجلس النواب اللبناني صبري حمادة تمثلت في منع السلطات السورية دخول

د الوحدة          حيث آان صبري حمادة من الممن     . أثناء عودته من ترآيا إلى بالده     في   ذ عه وعين من دخول سوريا من
ى أرسلت             في  و. مع مصر، وبقي آذلك حتى عهد االنفصال       ى الحدود أوقف حت ادة إل اء وصول صبري حم أثن

ذآرة            دت الم حكومة لبنان على إثرها مذآرة إلى وزارة الخارجية السورية التي رفضت بدورها استالمها، وأعي
تح                 بمظروفها دون أن تفتح أو يطلع عليها أح        ا ف ذا م ا وه ة له رد إهان ذا ال ة، وعدت ه ة اللبناني د، فثارت الحكوم

ة السورية، العظم،                       ى الحكوم ان عل ي لبن ات الصحف ف ة وهجم الباب مجددًا أمام االستنكارات الرسمية اللبناني
 .411مصدر سابق، الجزء الرابع، ص

 .106مصدر السابق، صالالعظم،  )3(
)1( FO- 371-15899-0019. 
)2( Middle Eastern Affairs ,Dec, 1960 p,12. 
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ادل                      ؤاد الع ات، والسيد ف يس شعبة العملي ة رئ ان يشغل وظيف ذي آ والعميد فيصل سري الحسيني ال
ر العمل وا           ة وزي ة   الذي آان يشغل وظيف داد            . لشؤون االجتماعي ى بغ د السوري دمشق إل غادر الوف

دارس              ض الم ى بع ًا عل د أيض اف الوف ة، وط دوات مختلف حفية ون ؤتمرات ص دة م د ع ث عق حي
د          سوريا والقطعات العسكرية والنوادي الثقافية، شارحًا أوضاع       في عهد اتحادها مع مصر، مع التأآي

ى أن ورياعل ا   س وي االنفصال، وإنم ن تن م تك يتها،   ل ى قدس ًا عل دة، حفاظ ات الوح تصحيح انحراف
 .)1(وصيانة ألهدافها في الوطن العربي

 :ـ العراق 1
اظم                  ره السوري ن اء نظي ريم قاسم لق د الك رئيس عب ة ال حمل الوفد السوري معه إلى دمشق رغب

تقباله                          اء اس ريم قاسم في أثن د الك ة عب ذه الرغب ى ه د عل د أآ داد  السفير السوري     القدسي، وآان ق ببغ
لطان  ي س يد فهم د   )2(.الس وري، عق ن الطرف الس ردد م د ت اظم   وبع وري ن ين الس ين الرئيس اء ب اللق

ة من          ة القريب ريم قاسم في الرطب وم       القدسي والعراقي عبد الك دين، استمر المؤتمر لي ين البل الحدود ب
ة السورية          ة، عاد بعدها رئيس الجمهوري اد في أحد       واحد وليل دما أف ى دمشق، بع أن   إل تصريحاته، ب

آما طلب الرئيس ناظم القدسي من معروف الدواليبي إصدار         . المباحثات دارت حول موضوع الكويت    
ى خالف       .  وزيرًا للخارجية  بيان بهذا الخصوص وبصفته    اء عل ك األثن لقد آان عبد الكريم قاسم في تل

ين                  حاد مع الرئيس   ان العراق في صفوف المهنئ الي آ ة السورية   جمال عبد الناصر، وبالت  ،للحكوم
وحاول العراق تأسيس عالقات سياسية مع الحكومة في      .  سوريا والقيادة العسكرية للوضع الجديد في    

د  ف جدي ة آسب حلي اظم    )3(.دمشق بغي ين ن اع الرئيس ول اجتم ه ح ي مذآرات م ف د العظ ذآر خال  وي
ة    ي الرطب م ف ريم القاس د الك واء عب ين "...القدسي والل مية ب ات الرس ة إن العالق ومتين العراقي  الحك

ارة  ا لمصلحة الصناعة والتج ى ذروته ادالت االقتصادية عل ا آانت المب والسورية آانت حسنة آم
ى              السوريتين، إذ آان قاسم فتح أبواب العراق على مصراعيها، دون أي قيد، في سبيل التعويض عل

اهرة     واق الق الق أس ن إغ وريون م ناع الس ار والص ره التج ا خس ب . م ى جان ي  وإل د الت ذه الفوائ ه
ة    ا إرضاء لحكوم ا، وآن ي وجهن واق الكويت سدت ف إن أس م ف ع قاس ة الصفاء م ا سياس ضمنتها لن

ا    دمها لن ت يق ر الكوي ان أمي ي آ ة الت روض المغري ع الع نا جمي راق رفض تعد  . الع ه مس ا أن ل لن وقي
رة سوريا               ا     إلقراض سوريا عشرين مليون جنيه إسترليني، أي ما يقارب مئتي مليون لي اء اعترافن  لق

م وثق صالته             . وقد رفضنا هذا العرض إآرامًا لخاطر قاسم      . به ه حك وفي النهاية قتل قاسم وقام محل
د الناصر                         ...بالكويت ع عب دفنا المشترك في من ريم قاسم في العراق ه وآان يجمعنا مع حكم عبد الك

 )4(."من اإلستيالء على العراق وسوريا
يس                     وفي هذا السياق آان وزير الخ       ى رئ د حمل ثالث رسائل إل ة العراقي هاشم جواد، ق ارجي

د       . الجمهورية السورية، ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء        ن عب ذه الرسائل أعل وفي ه
ة السورية                  ا الحكوم ديم أي مساعدة تطلبه ر        . الكريم قاسم عن استعداده لتق رح هاشم جواد وزي واقت

ات االقتصادية      الخارجية العراقي في أثناء المباح     د سلسلة من االتفاق ثات التي أجراها في دمشق، عق
                                                 

روت،   )3( ع، بي ة للدراسات والنشر والتوزي ة العام ى الشرق األوسط، المؤسس د والصراع عل يل، األس ك س باتري
 .113، ص1988الطبعة األولى 
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وفي الوقت نفسه قام وزير الخارجية العراقي بسلسلة اتصاالت مع            .  والعراق  سوريا والعسكرية بين 
ى  تم عل أن الظروف تح ا ب ة إقناعه ألردن داخل دمشق بغي دة ل ى  سورياالعناصر المؤي ه إل  أن تتج

 )1(.بغداد
ف الس   ان الموق ذي     آ توى ال يس بالمس راق ل دمها الع ي ق وات الت ن الخط ه   وري م ت إلي تطلع

داخل           ا ال ان يمر به ة التي آ ى الظروف السياسية الداخلي ى إل ود السبب بالدرجة األول راق، ويع الع
. السوري، وبالتالي فإن اللقاءات الرامية إلى تمتين العالقات مع العراق وغيرها من الدول قد أهملت               

ك الوقت                 واقتصرت العال  ى القضايا الساخنة في ذل ة عل ات السورية العربي ة       ،ق ؤتمر الجامع ل م  مث
ة      د في شتورا اللبناني ذي عق ة ال ام  العربي دا      , م1962 ع ة ع دول العربي ه معظم ال ذي شارآت في وال

ة              ة العربي ة حضور جلسات الجامع رر مقاطع د ق ان ق ذي آ ات     .العراق ال ًا آانت العالق  و لكن عموم
ين ا  مية ب ا         الرس ى ذروته ادية عل ادالت االقتص ت المب ا آان نة، آم ورية حس ة والس ومتين العراقي لحك

واب العراق على مصراعيها                          تح أب د ف د الكريم قاسم ق لمصلحة الصناعة والتجارة السورية، إذ آان عب
على األسواق السورية دون أي قيد، في سبيل التعويض على ما خسره التجار والصناع السوريون من              

 )2(.أسواق القاهرةإغالق 
ع    راق م ه الع ذي انتهج ابي ال ان الموقف اإليج ام آ ورياوبشكل ع ي   س ة ف ن الرغب ع م ف  ينب حلي

عودية   ع مصر والس ه م ان خالف راق   , )3(إضافي إب ع الع الي اجتم ت، وبالت ع الكوي ه م أجج خالف وت
اهرة        اوسوري ة الصفاء التي ضمنتها سياس           .  في محور ضد ممارسات الق ى جانب حال راق  وإل ة الع

ي وجه إن أسواق الكويت سدت ف ع  سورياف راق رفضت جمي ة الع رة وإرضاًء لحكوم ، ألن األخي
ة السورية       ى الحكوم دمها إل د ق ر الكويت ق ان أمي ة التي آ ر الكويت  . العروض المغري ان أمي د آ فق

راف             سوريا مستعدًا إلقراض  اء اعت ه إسترليني لق ون جني  ا سوري  لكن .  بالكويت   سوريا   عشرين ملي
ريم قاسم                    د الك ى عب رفضت العرض إآرامًا للعالقة مع العراق التي شهدت نمطًا جديدًا باالنقالب عل

 )4(.م1963في الثامن من شباط 
 :ـ األردن 2

وتر        ة الت دة حال ة المتح ة العربي ه بالجمهوري ت عالقت د اآتنف راق ق ل الع دوره مث ان األردن ب  وآ
زة األمن       ال في األردن، طالت شخصيات                 السيما بعد اتهام األردن لألجه ة في دمشق بمحاوالت اغتي ي

ي وزراء األردن ل رئيس مجلس ال ارزة مث ة . ب ذ إعالن الجمهوري ل العراق من ان األردن أيضًا مث وآ
ره إعالن الوحدة على أرضه                 ذي فجَّ د ال اف الم الي  . العربية المتحدة وهو يحاول بشتى السبل إيق وبالت

ل المشجعين ان األردن من أوائ ى إجهاض الوحدةآ ى أي مشروع يرمي إل  ومع إعالن انفصال. عل
د                      سوريا ه، آان العرش األردني أول من اعترف بالوضع الجدي ألردن دوٌر في  عن مصر الذي آان ل
ه أن األردن                  .  سوريا في دين في مذآرات ولم يكتف األردن باالعتراف فقط، بل يذآر عبد الكريم زهر ال

 .)5(فصال منذ اليوم األول لالنفصالعرض المساعدة لقادة حرآة االن

                                                 
 .113الحوراني، مصدر سابق، ص )3(
 .184سابق، صبرآات، مرجع  )1(
 FO- 371-157828-0001–. وثائق وزارة الخارجية البريطانية )2(
 .364العظم، مصدر سابق، ص )3(
 .142 ص،زهر الدين، مصدر سابق )1(
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ان ودمشق              يومع استقرار الوضع السياسي السور      ين عم د االنفصال ب  أصبحت العالقة في عه
ى الوقوف في وجه المحاوالت المصرية                        ،بحالة جيدة  اق عل ان باالتف ر من مك  لبث   ، التقت في أآث

ؤتمر شتورا        وبعد.  وقلب نظام الحكم في آلتا العاصمتين      ،روح العصيان والفتن    22في    ذلك شكل م
د  م 1962آب  دما انسجم الوف دين، عن ين البل دة ب ات الجي ي العالق ى ف ة أعل ان حال ي لبن د ف ذي عق ال

ًا                          عًا ووافي ذي تضمن شرحًا واس ي ال د األردن األردني مع المطالب السورية السيما في خطاب الوف
 .)1(ياآللية التدخل المصري في األردن وسور

دن      شتورا تعرض األردن إلى مح    وبعيد مؤتمر      ه استهدفت الم ق راف المواوالت تخريب في داخل
ك المحاوالت مجموعات من الشباب      وآ . كريةار الشخصيات السياسية والعس   فيها، وآب   ان وراء تل

اهرة ع الق ذين انسجموا م ين والفلسطينيين، ال ؤتمر . األردني ي م اهرة ف د انتكاسة الق ؤالء بعي ام ه فق
 . أيضًا سوريا تخريبية فيشتورا بمحاوالت

قية ضد                          ة صحفية دمش دأت بحمل ين العاصمتين، ب د لشرخ سياسي ب ا بع هذه المحاوالت أسست فيم
  .)2(ملك األردن، واتهامه بالضلوع وراء تلك المحاوالت

وري    ين األردن وس ية ب ات السياس ي العالق ان لالضطراب ف د آ ؤتمر  ا، لق د م ر بعي ذي ظه  ال
ي حا ر ف تورا دور آبي دين ش ال البل ي آ داخلي ف تقرار ال دم االس ة ع ين . ل ات ب دهور العالق ا أن ت آم

دخل المصري                  البلدين أثر سلبًا على التعاون األمني بين البلدين، مما خلق حالة خصبة لمحاوالت الت
 )3(.م1963لة إلى إعالن ثورة آذار عام ، استمرت هذه الحاافي األردن وسوري

 : ـ مع السعوديةد
ودًا عسكرية                   المم معأما   د شكلت وف لكة العربية السعودية فقد آنا ذآرنا آيف أن قيادة الحرآة ق

ومدنية لزيارة األقطار العربية آافة، بغية شرح األسباب التي دعت إلى قيام الحرآة، وللحصول من               
د     ى التأيي دول عل ذه ال ل من             . ه ر عقي د زهي ى الرياض من العمي ذي توجه إل د السوري ال ألف الوف ت

و رالق اد الحري د زي ة، والعمي ر  يى الجوي ات وزي وزير عوض برآ ن ال ة، وم ات المقاتل ن القطع  م
ليمة               وآانت المملكة العربية السعودية   . االقتصاد ات س ع بعالق راق ال تتمت ا األردن والع ل نظيراته  مث

اف        سوريا مع الجمهورية العربية المتحدة، وتراقب بخوف مشروع الوحدة بين          ومصر، وتحاول إيق
رى  مح ى دول أخ ديره إل امن       . اوالت تص ة الث ريعًا بحرآ عودي س ب الس ان الترحي ك آ ى ذل وعل

ر من                          ى اإلسهام في أآث ة السعودية الترحيب إل ة العربي والعشرين من أيلول، وتعدى موقف المملك
 . )4(مناسبة في تدعيم موقف حكومة االنفصال األولى 

د                 ن عب ك سعود ب م المل دما عل ذي حدث في صفوف            فعلى سبيل المثال عن قاق ال ز باالنش العزي
ات                   ذه الخالف دخل بنفسه في ه ا    . االنفصاليين بعد أسابيع قليلة من قيام الحرآة، قرر أن يت ان وقته وآ

ك                          ل سكرتيره الخاص في ذل ه الخاصة بنق بانيا في إجازة حين قامت إحدى طائرات ى إس مسافرًا إل
ى دمشق لعـ  و خضرة إل ماعيل أب يد إس و الس ت، وه ي الوق ة الت ة والمعنوي ـاعدات المادي رض المس

ة في             .  سوريا تريدها حكومة  ادات العسكرية والمدني ين القي دى    سوريا  وفي سبيل تدعيم العالقات ب  أب
ام   ارآوا بقي ذين ش ه الضباط ال د سوري يشترك في اء وف ي لق ه ف ز رغبت د العزي ن عب ك سعود ب المل

                                                 
)2( Khalil: op.cit.,pp.16. 
 .354العظم، مصدر سابق، ص )3(
 .123الحوراني، مصدر سابق، ص )4(
 .361العظم، مصدر سابق، ص )1(
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م المقدم هشام عبد ربه، حيث اجتمع الضباط مع          سافر ثالثة من ضباط الحرآة بينه      الحرآة، وبالفعل 
عود   ك س ة  المل ات المملك ذي وضع إمكان ة ،ال ت تصرف حكوم وريا تح م    س ل الحك ن فش ًا م  خوف
ز في             )1(. ومصر  سوريا  وخوفًا من عودة الوحدة بين     ،االنفصالي د العزي ن عب  واستمر الملك سعود ب

ذ   سوريا دعم حكومات  ددًا       بعهد االنفصال، إال أن الخالف ال ى الدبلوماسية السعودية مج ي طغى عل
ام       ه السيما أم بين الملك وولي عهده األمير فيصل أبعد المملكة عن دورها السياسي المتوجب القيام ب

نجد ا س ة آم ورة اليمني ام الث ر  . قي ده األمي ي عه ز وول د العزي ن عب ك سعود ب ين المل ان الخالف ب آ
ا بخصوص ا         ة مع       فيصل خالفًا عائليًا داخليًا أم ى العالق اق وتطابق          سوريا  لنظر إل اك اتف ان هن ، فك

ة السورية          ام                . بينهما على وجوب دعم الحكوم ائق البيت األبيض عن مجاالت اهتم ا وث وتكشف لن
ول                      ر من شهر أيل وم في األسبوع األخي ففي  .  األمير فيصل، وعن تنوع هذه االهتمامات يومًا بعد ي

 :ا تحت عنوان الحديث مع األمير فيصل ما يلي جاء فيه)2(مذآرة لمجلس األمن القومي
ة   سورياإن فيصل يعتقد أنه البد من مساعدة النظام في   ( ة المتحدة، وهو      ضد ضغوط الجمهوري العربي

ا تساعدها اآلن                     أآثر مم د  . يعتقد أن الواليات المتحدة األمريكية يجب أن تساعد الحكومة السورية ب وق
ر فيصل أ  اع األمي ن الصعب إقن دا م ي  ب ة ف ين الحكوم ا وب افة بينه تفظ بمس ة تح ة األمريكي  ن الحكوم

ون       .  وتتردد آثيرًا دون مسوغ آاٍف في مساعدتها للحكومة السورية            سوريا دو أن السعوديين يرغب ويب
ة                   .  سوريا  في زيادة نفوذهم في    دون أن تكون السعودية هي الوسيط في المساعدات األمريكي م يري وه

ة االسوري ت الحكوم د لدمشق  إذا آان ًا آمؤي ور علن ي الظه ة ال ترغب ف ر . ألمريكي ارس األمي د م وق
ي فيصل  ك    ف ع بن وا م ي يرتب ابالين لك و وت ة أرامك ى مجموع ورك ضغطًا عل ي نيوي وده ف اء وج أثن

  )3(. مليون دوالر28مورجان جارانتي تراست وشرآاه قرضًا للحكومة السورية بمبلغ 
ي عن الحكوم  د أن يخف دو أن فيصل يري ذا القرض  ويب ي ه ابالين ف و والت ة السورية دور ارامك

د أي اعتراض على الصفقة          يووزارة الخارجية األمر  . بحيث يظهر هو وآأنه المانح الحقيقي       ،كية لم تب
ا مس   رة أنه الحهما     أمعتب وء مص ى ض ا عل ررون فيه ابالين يق و والت ا  . لة تخص أرامك ًا فإنن وعموم

ة لسوري       .  من خالل وسطاء       سوريا  نعارض أي تعامل مع    اوض      اونرى أن أي معون تم التف  يجب أن ي
ورية    ة الس ع الحكوم رة م ا مباش ت       . عليه ائق البي ة وث ن مجموع ة م ذآرة ثاني ذآرة م ذه الم ت ه وتل

ا             )4(األبيض د جاء فيه ر فيصل من       : (، يظهر فيها اهتمام األمير فيصل بموضوع آخر، وق موقف األمي
 :لعربية المتحدةمسألة العالقات بين السعودية والجمهورية ا

ذي يحاول                          -1  د الناصر ال ال عب رئيس جم ر من ال  إن العربية السعودية ترى أنها محل هجوم مري
 .ااستعادة نفوذه بعد خسارته لسوري

دة                   -2 ة المتح ة العربي ات المتحدة للجمهوري دمها الوالي  هي   ، إن المعونات األمريكية السخية التي تق
د الناص        ى االستمرار في السلطة        التي تساعد الرئيس جمال عب ده          , ر عل ذل قصارى جه ا هو يب بينم

 .إلضعاف مرآز األصدقاء الحقيقيين للواليات المتحدة في المنطقة

                                                 
)2( Khalil: op.cit.,pp.26. 
وثيقة ال تحمل أي توقيع، ويبدو أنها مذآرة عمل، ويظهر من نصوصها أن مصدرها هو  وال49 ـ 3568رقم  )1(

نقًال . وزارة الخارجية األمريكية، وأنها أرسلت آمذآرة عمل إلى لجنة الشرق األوسط في مجلس األمن القومي
 .632عن هيكل، مصدر سابق، ص 

)2( Khalil :op.cit.,pp.42. 
 .632كل، مصدر سابق، ص ، نقًال عن هي3571/31رقم الوثيقة  )3(
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ات                    -3 إن الوالي د الناصر ف ال عب رئيس جم ه مرآز ال دو      المتحدة   في الوقت الذي يضعف في ا يب  فيم
 . ي المنطقةتبني سياستها على أساس أنه الزعيم الطبيعي والذي ال بديل له ف

ة      -4 ادية للجمهوري ات اقتص عودية أي معون ة الس ة العربي ه المملك ارض في ذي ال تع ت ال ي الوق  ف
ع    اه م ذي حققن ا ال تعمال نفوذه ل اس ى األق ا عل ب من ا تطل دة، فإنه ة المتح د العربي ال عب رئيس جم ال

 )∗(). السعوديةالناصر لمنعه من مواصلة هجومه على المملكة العربية
 : م1962ب الثامن والعشرين من آذار ـ انقال 5

دوان    اه الع زم تج وف بح ة الوق وري والشعب والمجلس والحكوم اجس الجيش الس ان ه د آ  لق
ذه                 اإلسرائيلي  لتحويل مجرى نهر األردن، وسحب مياهه إلى صحراء النقب، وقد اتجهت معالجة ه

دّ           ات مع العراق بع ى تحسين العالق ر    ه القضية على المستوى العربي إل ة، أو بتعبي من دول المواجه
ّد تراتيجي العسكري والبشري واالقتصادي لسوريأصح بع اريخ الخامس . اه العمق االس فصدر بت

اني   انون الث ن آ رين م اعي    م1962والعش اون دف ة تع ترك يقضي بإقام وري مش ي س الغ عراق  ب
ين ورياعسكري ب اريع ا  س ترك بمش اون مش اق سياسي واقتصادي، وتع راق، واتف د  والع ري وس ل

ذي          سورياأرسلت فيه الفرات في الوقت الذي      ة برئاسة عدنان األزهري، ال دها إلى الجامعة العربي  وف
إنني                ":  وصوله إلى مصر بأنه    صرح عند  ات السورية المصرية ف ائم للعالق على الرغم من الجو الق

 )1(."أذهب من بلد عربي صميم إلى بلد عربي صميم
ى                 لقد آان من المقرر أن تعقد ال       اء عل ي، بن دفاع العرب تثنائية لمجلس ال ة دورة اس ة العربي جامع

ا      دمت به ا أن      سوريا  المذآرة التي تق ة تبلغه ى الجامع ة       إسرائيل   إل ة المنشآت الالزم ادة في إقام  ج
ا         رة طبري ى النقب      ،لضخ مياه نهر األردن من بحي اء        .  إليصالها إل ة في أثن د وافق مجلس الجامع وق

ا  اريخ الس ه بت باط  اجتماع ن ش رين م ة   م 1962دس والعش ى جلس ذآور إل س الم وة المجل ى دع عل
د                 م1962استثنائية تعقد في الخامس من آذار         ى عق ة صرف النظر عل ة العربي ين الجامع ، ولكن أم

ل نهر                  ة لتحوي ة ضد آل محاول هذا االجتماع بداعي أن القرارات السابقة التي اتخذها مجلس الجامع
ان السبب الحقيقي                    األردن قد أصبحت آلية، وال     د، وآ دفاع العربي من جدي دعوة مجلس ال  موجب ل

ين ات ب اع بسبب الخالف اع مصر عن حضور االجتم و امتن اء ه ذا اإللغ ا  له ة آم ات العربي الحكوم
 )2(.آتبت الصحف المصرية الصادرة في تلك الفترة

رر للحكوم                    د ب ده ق ًا عق ذي آان مزمع ة السورية أن تتجه      إن إلغاء اجتماع مجلس الدفاع العربي ال
ة       يس الجمهوري ين رئ اع ب يء الجتم ية، وأن ته كرية وسياس ات اقتصادية وعس د اتفاق راق لعق ى الع إل
اريخ     دود السورية بت ى الح ة عل دة الرطب ي بل م ف ريم قاس د الك ين عب اظم القدسي وب ة السورية ن العربي

د   أن ما جرى في لقاء الرطبة بين الرئيس السوري ناظم           . م1962آذار  14 القدسي، ونظيره العراقي عب
ة               دول العربي ين ال ات ب الكريم قاسم شكل مظاهرة المسوغ لها لتشكيل محور عربي زاد في حدة الخالف

                                                 
وذ          ذلك على رأس أولويات  وآان   –) ∗(  دعم العرش السعودي لحكومة سوريا في عهد االنفصال هو إبعادها عن النف

ة                   ة والعالمي ة سوريا والحكومات اإلقليمي ين حكوم المصري أوًال، ومن ثم العمل لتكون الرياض صلة الوصل ب
د                    في سياق البحث عن دور فاعل للرياض إقليمي        ال عب يمن وإرسال جم ي ال ورة ف ام الث د قي يما بع ًا ودوليًا، والس

دما وجدوا أنفسهم محاصرين                       الناصر الجنود المصريين إلى هناك األمر الذي شكل حالة قلق عند آل سعود، بع
 )       الباحثة.        (أمام النفوذ المصري

 .241زهر الدين، مصدر سابق، ص )1(
 .131العظم، مصدر سابق، ص )1(
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آما أن دول الخليج لم تكن مرتاحة        .والسيما أن الرئيس جمال عبد الناصر عد هذا االجتماع موجهًا ضده          
 )1(. المحوروالسيما الكويت والسعودية وآذلك األردن لقيام هذا

، حيث آان حزب البعث في           سوريا وآان من المتوقع أن اجتماع الرطبة سيعكس آثارًا سلبية على         
د الناصر واألحزاب                          دًا من قبل جمال عب العراق يخوض معرآة فاصلة مع نظام عبد الكريم قاسم مؤي

 )2(.ودوليًاالقومية في العراق، ولم يكن هناك أي أمل باستمرار نظام قاسم المعزول عربيًا 
 : ـ السياسة السورية آنذاك6

يي      ين السياس ورية ب رار اإلدارة الس ة ق ع ازدواجي داث م ك األح ت تل كريين نتزامن  والعس
أن    واب بش ي أصدرها مجلس الن وانين الت اروا ضد الق ي الجيش السوري ث وريين، فالضباط ف الس

تق          اإلصالح الزراعي والتأميم،   ة واس تقالة الحكوم ا اشترطوا اس واب،        آم د من الن ا الة العدي  أزم  ومم
ام                آمري ع حيث آانت   م 1956الموقف هو مشروع إعادة النظر في األحكام التي صدرت بحق مت

 )3(. آذار آلخر جلسة في عمر الحكومة وعمر المجلس النيابي24هذه الجلسة يوم 
ن           ر م ا أآث ا ورفعه اوز افتتاحه م يتج ن آذار فل رين م ابع والعش ة الس ي جلس ا ف  أم

ان عدد الحضور              خم س دقائق إذ تغيب عن حضورها مأمون الكزبري وجميع أعضاء الحكومة، وآ
ام الضغط                      تقالتها أم ة اس دمت الحكوم ة، فق من النواب قليًال، وآانوا يتهامسون فيما بينهم بوجوه وجل

اظم                   . العسكري ال صبري العسلي ون ام الجيش باعتق  وفي تلك الليلة يوم الثامن والعشرين من آذار ق
يس الجمهوري ي رئ د ةالقدس نهم خال واب بي ن الن دد م وزراء وع يس ال دواليبي رئ روف ال ، ومع

 )4(.العظم
ذيع   م 1962وفي صبيحة الثامن والعشرين من آذار    ًا   بدأت اإلذاعة السورية ت البالغات تحقيق

دم    ابي، وق س الني ل المجل به، وح ى مكاس ًا عل عب وحفاظ ات الش اظم  لرغب ة ن يس الجمهوري  رئ
حية     القدس باب ص وري ألس عب الس ى الش تقالته إل ادة      . ي اس ن ق ف م وري المؤل د الس ان الوف وآ

د                            ل والعقي ر عقي د زهي م العقي ه وه د الناصر في بيت ال عب رئيس جم ذين زاروا ال االنفصال الثالثة ال
 والذين اعتذروا عند لقائهم بالرئيس جمال عبد الناصر عن           )5(،محمد منصور، والرائد فايز الرفاعي    

ا واطفهم      قي د الناصر ع ال عب رئيس جم دغ ال د أن دغ ول، بع ن أيل رين م امن والعش ة الث مهم بحرآ
ام انقالب وحدوي في       اوطموحات هؤالء الضباط و    و ق ا ل دة    سوريا صفًا تصوراته فيم  فسيعيد الوح

ة هي      م 1962وقد تبين بعد أحداث الثامن والعشرين من آذار      . فورًا ة هؤالء الضباط الثالث أن مقابل
 )6(.م1962ي شجعتهم على انقالب الثامن والعشرين من آذار الت

ام في صفوف الجيش                  . وبالسرعة التي حدث بها انقالب الثامن والعشرين من آذار ظهر االنقس
م                     وبدأت األخبار تتوارد بأن االضطراب يعم الجيش، وأن قطعات الجيش الموجودة خارج دمشق ل

د                وآان االضطراب  . تتجاوب مع قادة االنقالب    اده قائ  األول في حمص، وسمي بعصيان حمص، ق
يش       وز الج ة رم ه آاف ارك في ؤتمر ش د م ى االضطراب بعق ر، وانته در األعس طى ب ة الوس المنطق

                                                 
 .214 الدين، مصدر سابق، صزهر )2(
 .281سابق، صالمصدر الالعظم،  )3(
 .217زهر الدين، مصدر سابق، ص )1(
 .201العظم، مصدر سابق، ص )2(
 .206البغدادي، مصدر سابق، ص )3(
 .171الحوراني، مصدر سابق، ص )4(
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ل مجموعة          . م1962حمص عام   في  السوري في األول من نيسان       ؤتمر نق رارات الم وآانت أبرز ق
وات      الكريم النحالوي من مواقعهم وإعادة ت  من الضباط بينهم عبد      ادة العامة للجيش والق ة القي  شكيل هيئ

ة موضوع    ي دراس رة ف يش، فضًال عن المباش دًا للج دين قائ ر ال ريم زه د الك ين عب لحة، وتعي المس
ة      ة انتقالي كيل حكوم ر، وتش ع مص دة م رحين    ،الوح باط المس ي الض ر ف ادة النظ امن    وإع د الث بع

 )1(.األحداث األخيرةوإصدار عفو عام عمن اشترك في م 1961والعشرين من أيلول 
ررات                  ى مق آان من المفروض أن تعود الحياة الطبيعية إلى أوساط الجيش بعد موافقة القيادة عل

ررات،حمص ك المق ذ تل رق لمجموعة من الضباط العسكريين .  والمباشرة بتنفي م ي ك ل ر أن ذل غي
ؤي األتاسي           انوا   )2(المتعاطفين مع القاهرة على رأسهم جاسم علوان ول ذين آ ديل       ال ى تب  مصممين عل

ى                        . األوضاع بكاملها  اك استولوا عل ة حلب وهن ى مدين ؤتمر حمص إل د م د انسحبوا بع لذلك آانوا ق
ات      )قيادة الضباط األحرار  (اإلذاعة وأعلنوا عن قيادة جديدة أطلقوا عليها اسم          ذيعون البيان ، وأخذوا ي

ن الجم    مالي م يم الش ون اإلقل م يمثل ى أنه ير إل ي تش ة الت دة المختلف ة المتح ة العربي اموا . هوري ا ق آم
دعم العسكري           اهرة مطالبين بال د غالب              . بتوجيه النداء إلى الق د الحمي ًا مع عب وأجروا اتصاًال هاتفي

روا    م باش كرية، ث دادات العس دهم باإلم اهرة بخصوص م ع الق روت للتوسط م ي بي اهرة ف فير الق س
ة الشرقية للتمرآز في           بتسليح المقاومة الشعبية واستدعاء أحد ألوية االحتي       اط وبعض قطعات المنطق

 )3(.حلب ومقاومة باقي قطعات الجيش
د                   ال عب رئيس جم آما قام المتمردون في حلب برفع علم الجمهورية العربية المتحدة، وصور ال

تثيرة النزعات. الناصر م مس اهرة له ة الق م إذاع ام دع ن ،أم ين صفوف الجيش م يع الشرخ ب  لتوس
ع            . السياسيين من جهة أخرى    وبين الجيش و   ،جهة اريخ الراب ولكن العصيان لم يلبث أن باء بالفشل بت

امن والعشرين من آذار                    . م1962من نيسان عام     انقالب الث اموا ب ذين ق ان الضباط ال د آ م 1962لق
د صفح              ه ق دما تصوروا أن اهرة                بالغي السذاجة عن ة الق دعم اإلعالمي من إذاع ان ال د آ نهم، فلق ع

الي         للضباط الذين قاموا  واضحًا وقويًا    ا أن تكون آالت : ( بعصيان حلب، وآانت األحداث قد رتب له
ابي            أن يقوم ضباط االنفصال أنفسهم بالمرحلة األولى من االنقالب في دمشق، وهي حل المجلس الني

م                 ى الحك اهرة عل  ،وإقامة الحكومة، وأن تكون المرحلة الثانية هي استيالء الضباط المتعاطفين مع الق
هذه الخطة هو مؤتمر     عن طريق قيامهم بحرآة تالية في حلب، ولكن الذي أفسد           ،قيادة جاسم علوان  ب

                                                 
د الكر                       1: وآان مقررات مؤتمر حمص آما يلي      )1( دم عب بالد وهم المق ة أسماؤهم إلى خارج ال اد الضباط اآلتي يم ـ إبع

اوي . الرائد بسام عسلي. العميد عبد الغني دهمان. المقدم وهيب هندي . النحالوي د    . الرائد ممدوح حن دم هشام عب المق
 5.  ـ تشكيل حكومة انتقالية 4.  ـ دراسة موضوع الوحدة 3.  ـ إعادة تشكيل هيئة القيادة 2. النقيب عادل حج علي. ربه

ـ طلب العفو عن العسكريين الذين اشترآوا في          6. 28/9/1961قاعد بعد   ـ إعادة النظر في الضباط المحالين إلى الت       
ؤتمر،      1/4/1962 وصباح    31/3/1962حوادث حلب يوم     اد الم ذين         ، وحتى انعق والتعويض على العسكريين ال

اد عدد من ضباط                           ع السمان بإبع د مطي د طلب العمي وانين، وق ا الق توفوا، أو أصيبوا بأحسن الشروط التي تسمح به
 . صيان مماثل لعدد الضباط االنفصاليين المطلوب إبعادهمالع

 .96، ص 2000، سوريا من الوحدة إلى التصحيح شهادات ونظرات، دار التوحيدي، حمص، )أحمد(غميض     
م          : لؤي األتاسي  )2( ر العسكري رق ى األم اًء عل امن آذار   ) 1(عين رئيسًا للمجلس الوطني لقيادة الثورة بن اريخ الث ت

ذا المنصب        . من تحويل المجلس الوطني لقيادة الثورة السلطتين التشريعية والتنفيذية         المتض 1963 ي ه تمر ف اس
 . حيث قدم استقالته من المجلس الوطني27/7/1963حتى 

 .147 زهر الدين، مصدر سابق، ص     
 .101العظم، مصدر سابق، ص )1(
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دًا عن تخطيط              ).ضباط الجيش في حمص الذي أعاد األمور إلى نصابها         يس بعي ًا ل ان انقالب  وبالتالي آ
ة        يس الجمهوري ي رئ ؤي األتاس ق ل ه الفري ير إلي ًا يش ًا مزدوج مت انقالب ي رس اهرة الت ة الق العربي

ن آذار   امن م الب الث د انق ورية بعي رئيس  م 1963الس ع ال ة م دة الثالثي ات الوح ي محادث صراحة ف
ة                    : (جمال عبد الناصر عندما يقول     ا في حلب آانت عملي ا قبله امن والعشرين من آذار وم عملية الث

م   المتصلين بال )∗(ناجحة مئة بالمئة، ولكن سبب الفشل هو التخطيط الخاطئ من الجماعة             فارة ألنه س
 )1().تعاونوا مع بدر األعسر

دين     ر ال ريم زه د الك د الجيش عب ا قائ ن آذار دع رين م امن والعش الب الث ر فشل انق ى أث وعل
ددًا من           م 1962بتاريخ العاشر من نيسان     ة ع تقالته من رئاسة الجمهوري ل عودة القدسي عن اس قب

دف          اع في وزارة ال ول             .اعالقيادات السياسية واالقتصادية لالجتم اع البحث في الحل جرى في االجتم
ع مصر       دة م ن آذار، وموضوع الوح رين م امن والعش الب الث د انق ي بع ة للوضع السياس المقترح

 )2(. ومصر سوريابصورة خاصة والخالف بين
اظم القدسي                  رج عن ن اد  ،وعلى أثر اجتماع العاشر من نيسان الذي دعا إليه قائد الجيش، أف  وع

ادة الجيش         ،ةإلى رئاسة الجمهوري   اره      ، بعد صدور بيان عن قي ه اعتب اد إلي ه    وسوغ  ، أع  للجيش قيام
امن والعشرين من آذار        ه لرئاسة         . بانقالب الث ر عودت ى أث ـع عشـر من         وعل اريخ الراب ة بت الجمهوري

ه       م  1962نيسـان   ه : ( أذاع ناظـم القدسـي بيانًا جاء في ة إلرساء             أن ة االنتقالي ده مع الحكوم  سيعمل جه
 )3().دستورية ديمقراطية ولمباشرة العمل من أجل الوحدة مع البالد العربية مبتدئين بمصرحياة 

 : م1962  آب22 في شتوراالعربي بمؤتمر الـ أ 
د       د وزراء عه ة أح ير العظم دآتور بش ف ال تقالته آل ن اس ي ع اظم القدس رئيس ن ودة ال د ع بع

رئيس    ظمة رئيسًا لمجلس     وآان اختيار تكليف بشير الع     )4(.الوحدة بتشكيل الوزارة   الوزراء ليتقبله ال
                                                 

م                )  ∗( د جاس ا جماعة العقي رد حلب ألن        يقصد الرئيس لؤي األتاسي بالجماعة هن ى رأس تم ان عل ذي آ وان ال عل
رر                       ذي ق ؤتمر الضباط ال د م ي حمص حيث انعق ة الوسطى ف د المنطق در األعسر قائ د ب ع العقي هؤالء اتصلوا م

 )الباحثة   (                               .  الوقوف في وجه انقالبي دمشق وحلب في آن واحد
 .171زهر الدين، مصدر سابق، ص  )2(
 .86ع سابق، ص قسام، مرج )1(
 .192زهر الدين، مصدر سابق، ص  )2(
، وآانت على الشكل  1962آلف الدآتور بشير العظمة بتأليف الوزارة بتاريخ السابع والعشرين من نيسان عام           )3(

ة والزراعة           . الدآتور بشير العظمة للرئاسة   : (التالي رًا للتربي رئيس ووزي ًا لل داني،    . رشاد برمدا، نائب رياض مي
رًا للمواصالت والتخطيط      .  البلدية والقروية والتموين   وزيرًا للشؤون  ة، وزي يم   . المهندس صبحي آحال د الحل عب

ة  رًا للداخلي دور، وزي ة   . ق غال العام رًا لألش اس، وزي ر الي دس روبي رًا   . المهن ريم، وزي د الك د عب تاذ أحم األس
ة  ؤون االجتماعي ل والش ي والعم رًا للخارجي . لإلصالح الزراع ري وزي دنان األزه دان،وزيرًا . ةع يد حمي رش

ة  ة    . للعدلي رًا للمالي وري، وزي ورج خ اد    . ج رًا لالقتص باعي، وزي اد س حة     . نه رًا للص اعي، وزي ان رف إحس
ام   ومي               . واإلسعاف الع اد الق ة واإلرش رًا للثقاف ي، وزي د السالم العجيل دآتور عب دايم،         . ال د ال د اهللا عب دآتور عب ال
وزارة بخروج       ). الدين، مكلفًا بتسيير أمور وزارة الدفاع     اللواء عبد الكريم زهر     . وزيرًا لإلعالم  ثم عدلت هذه ال

ا                   : آل من    دائم منه د ال د اهللا عب باعي وعب اد الس اريخ العشرين من      . عبد الحليم قدور وعدنان األزهري ونه وبت
الي    وآان ذلك بسبب استقالة الوزراء السابقين، وتم التعديل على الشك          .  تم تعديل الوزارة   1962حزيران   : ل الت

يم            رشاد. الدآتور بشير العظمة، رئيسًا لمجلس الوزراء     ( ة والتعل رًا للتربي رئيس ووزي ًا لل ب دا، نائ .  برم
وين  ة والتم ة والقروي ؤون البلدي رًا للش داني، وزي اض مي دل = =.ري رًا للع دان، وزي يد حمي رش

رًا لإلعالم     الدآتور عبد السالم ا    . صبحي آحالة وزيرًا للمواصالت والتخطيط    .واألوقاف ي، وزي دآتور  . لعجيل ال
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ين         ،عبد الناصر  ة ب ن العالق د م وريا  بغية صياغة شكل جدي د      )1( ومصر  س ال عب ا يرضي جم بم
رئيس          سوريا كف عن حمالته على الوضع في     يالناصر، ف  اندة ال ا يضمن مس ره، مم ه تفجي  ومحاوالت

 )2(. سورياجمال عبد الناصر للحكومة السياسية في
الرغم  ة         وب دأ الحمل م ته ر، ل ع مص ات م ز العالق ى تعزي ة إل ير العظم ة بش وة حكوم ن دع م

ى  ة عل وريااإلعالمي ار        س هري أي ي ش ا ف ت ذروته ن آذار، وبلغ رين م امن والعش الب الث د انق  بع
ال      سوريا  في محاولة للمزيد من زعزعة األوضاع في         م  1962وحزيران   رئيس جم دما اتخذ ال  عن

 )3(.ؤتمر الوطني للقوى الشعبية منبرًا لمهاجمة هذه األوضاععبد الناصر من اجتماعات الم
تن والفوضى     )4(  سوريا،  وأمام تصعيد الرئيس جمال عبد الناصر حملته اإلعالمية ضد          وزرع الف

اهرة في بيروت                         سوريا في ان سفير الق ا من لبن  بواسطة أجهزة المخابرات المصرية التي آان يقوده
ام إعالن          ب، وأم ات         عبد الحميد غال ة بيان ا على عودة الحوار مع           ،حكومة بشير العظمة بثالث  عزمه

وا مع                  الرئيس جمال عبد الناصر بشأن الوحدة، عمت مخاوف في الجيش والساسة السوريين حيث عمل
 )5(.بعض القوى مثل خالد العظم على استقالة حكومة بشير العظمة

ريم    د الك ز عب د عزي وري العقي ة الس ر الداخلي ان وزي د ق،وآ اريخ   ق ؤتمر صحفي بت ي م ام ف
ام      ين من تموز ع ان      م 1962الثالث ي لبن دها ف ات التخريب التي يع د   بكشف عملي د الحمي السفير عب

ام          ،غالب ائع واألرق د اعترف بعض          .  واألسماء   بواسطة عمالء المخابرات المصرية بالوق ان ق د آ وق
يهم من هؤالء العمالء   ذين ألقي القبض عل ون ا،ال انوا يتلق أنهم آ د   ب فير عب وال مباشرة من الس ألم

 )6(. سورياالحميد غالب، آما آانوا يتلقون األسلحة بواسطة السفارة المصرية للتسلل بها إلى
 ومهدت لمحاوالت خالد العظم إعادة       ،بدورها وحدت حمالت الرئيس جمال عبد الناصر الصفوف       

تور   ل بدس ير    م1950العم ة بش ن حكوم دًال م تورية، ب ة دس كيل حكوم ة،، وتش ف    العظم م مختل تض
ان من الهجوم         ، سوريا االتجاهات وترمي إلى إعادة االستقرار إلى       ذا الطوف ة الوقوف بوجه ه ومحاول

                                                                                                                                               
ة          .إحسان رفاعي، وزيرًا للصحة واإلسعاف العام      رًا للصناعة واألشغال العام ر  . المهندس روبير الياس وزي عم

ومي    اد الق ة واإلرش رًا للثقاف ة . شخاشيرو وزي رًا للخارجي را وزي ال الف ة  . جم رًا للداخلي ريم وزي د الك ز عب . عزي
ة والعمل          .وزيرًا للزراعة الدآتور عبد الوهاب العقاد      رًا للشؤون االجتماعي ق وزي ام،       .)رفعت زري ًال عن قس  نق

 .122مرجع سابق، ص
ة      )1( ة بشير العظم ي          :( تضمن بيان حكوم إلرادة الحرة األصلية الت ة جاءت لتستجيب ل ة االنتقالي ذه الحكوم إن ه

اء وال            دة البق ذه الوح ة وفق أسس مدروسة تضمن له ة وحدة عربي اء تهدف إلى إقام ة ستشرع   ). (نم  إن الحكوم
تفتاء الشعبي                          ى االس ك عل د ذل قيقة، لتطرح بع ة بمصر الش ة المتحررة مبتدئ ات العربي ، )باالتصال مع الحكوم

 .112ص ، العظم، مصدر سابق
 .314زهر الدين، مصدر سابق، ص  )2(
  .161سابق، ص المصدر الالعظم،  )3(
 304سابق، ص المصدر الزهر الدين،  )4(
 .57، ص1962الناصر بدأ في دمشق وانتهى في شتورة، دمشق أمين النفوري، عبد  )5(
 
 .311العظم، مصدر سابق، ص  )1(
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وقد تشكلت هذه الحكومة بعد انتهاء النظر        .  ومحاوالت التدخل في األوضاع الداخلية بسورية      ،اإلعالمي
 )1(.الجامعة العربيةبالشكوى السورية التي قدمتها حكومة بشير العظمة إلى مجلس 

ين  ات ب ي العالق ًا ف ي مصر دورًا تخريبي ابرات واإلعالم ف زة المخ وريالعبت أجه  ومصر  س
ارة  ادة اإلث ة قي ابرات المرآزي الء المخ ولى عم د ت بوهة، فق دوافع مش ة ،ب دعوة للفتن  والتحريض وال

وزراء الس                يس ال ذر رئ ذي أن ة    وارتكاب األعمال اإلرهابية أمثال مصطفى أمين ال وري بشير العظم
داد          ات بشير      . )2(بالقتل والسحل، وأنه سيلقى مصير نوري السعيد في بغ ى بيان ذار ردًا عل وجاء اإلن

دة                      د الناصر حول صيغة للوح العظمة التي دعا فيها للتفاهم مع مصر والحوار مع الرئيس جمال عب
ة دول العر     . العربي ة ال كوى لجامع ديم ش و تق ورية ه ة الس ان رد الحكوم رات   وآ بب التفجي ة بس بي

 )3(. سورياومحاوالت التخريب واالغتياالت في
وز        ن تم رين م امن والعش ي الث ه ف رر باجتماع د ق وزراء ق س ال ان مجل ة م 1962وآ برئاس

ة      راءات الالزم ة اإلج ذ وزارة الخارجي ة، أن تتخ يس الجمهوري ي رئ اظم القدس دآتور ن دعوة ،ال  ل
وم     مجلس الجامعة العربية إلى االجتماع فور     ال التي يق وال واألفع ًا للنظر في الموقف الناجم عن األق

اه            ،بها د الناصر تج ال عب رئيس جم يادة        سوريا   ويدفع إليها ال ى س داء صريحًا عل ، والتي تشكل اعت
ة    ل الجامع ة ممث تدعت وزارة الخارجي وري، فاس ة الشعب الس ورية وآرام ة الس ة العربي الجمهوري

ه أن  ي دمشق، وطلبت من ة ف ي  العربي ودًا ف ان موج ذي آ ونة ال الق حس د الخ ام عب ين الع ل لألم ينق
  )4(.لبنان، طلب الحكومة عقد اجتماع الجامعة العربية للنظر بالشكوى السورية

ة خ                ل اللقد نص النظام الداخلي لجامعة الدول العربية على ضرورة عقد اجتماع مجلس الجامع
د الخالق        عشرة أيام من تلقي األمانة العامة مثل هذا الطلب       ة، ولكن عب  من إحدى الحكومات العربي

اد المجلس إل ين انعق أ تعي اني والعشرين من آبىحسونة أرج اريخ الث ة شتورا ، ت ي مدين ه ف  وجعل
ان   سوريا  الواقعة على الحدود بين    ار   .  ولبن ان اختي اد ألن حكومة             وآ ًا لالنعق ة شتورا مكان مصر مدين

د الناصر،  ة لعب ت موالي هاب آان ؤاد ش د الناصر،    آمف ال عب ًا بجم ارع اإلسالمي مهووس ان الش ا آ
ة النظام الطائفي في             ،وبالجمهورية العربية المتحدة   رًا في مواجه  باعتبارها تشكل تكتًال إسالميًا آبي

ان يرجوه                           ا آ اع المجلس جاء بعكس م رًا الجتم ة شتورا مق لبنان، ولكن الذي حدث أن اختيار مدين
ى    الرئيس جمال عبد الناصر، فقد      استنفرت دمشق هيئاتها السياسية والفكرية ونقاباتها التي زحفت إل

د السوري                            ات الوف ة نشر بيان د من الصحف اللبناني ولى العدي ا ت شتورا تأييدًا للشكوى السورية، آم
 )5(.التي ألقيت في االجتماعات وتأييدها
                                                 

)2(                Raleigh ,j.s, The Middle East in 1959, "Apolitical survey" , 
(MiddleEastern Affairs, jan 1960). P,11                                    

 .31/7/1962 تاريخ 3715انظر صحيفة النصر العدد  )3(
 . 59النفوري، مصدر سابق، ص )4(
 .31زهر الدين، مصدر سابق، ص  )1(
ع الكويت       )2( ه م روز خالف د  . تخلف العراق عن الحضور بسبب مقاطعته حضور جلسات الجامعة العربية منذ ب وق

ا                          ين الع ل األم يد نوف دآتور س ام وال ين الع د الخالق حسونة األم يد عب اعد  مثل األمانة العامة للجامعة الس . م المس
ؤتمر  ي الم ة ف ود التالي ارآت الوف ة، : وش ي الجامع دائم ف دوب ال فير طاهر رضوان المن ة بالس السعودية، ممثل

ة                . والسفير سعود الدغيثر   ام وزارة الخارجي ين ع ؤاد عمون أم يد ف ة بالس ان ممثل يد سعد    . لبن ة بالس األردن ممثل
ة         الجزائر ممثلة بالسيد أ   . جمعة سفير األردن في دمشق     ة العربي دى الجامع دائم ل دوب ال دني المن . حمد توفيق الم

ان   ي لبن فير ف ته الس و س ر أب دآتور عم ة بال ونس ممثل دى  . ت دائم ل دوب ال د المن ي المؤي يد عل ة بالس يمن ممثل ال
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رئيس       ائبين ل الس آن ل آ ن، وخلي عد محاس ن أس ًا م وري مؤلف د الس ان الوف ر  وآ د ووزي الوف
داوودي،      ب ال فير أدي ات، وعضوية الس م يحضر االجتماع ذي ل را ال ال الف وري جم ة الس الخارجي

ة من       . وهيثم الكيالني وبعض المستشارين في وزارة الخارجية       انبهم بعث ى ج ة إل آما أرسلت الحكوم
دوبي اإلذا   ررين ومن حفيين والمح ن الص ر م دد آبي ع ع وتلي م رم الق ة مك امين برئاس ة المح ع

 )1(.والتلفزيون
دين           ز ال ادو ع ديري وج رم ال ابطين أآ ة الض ان برئاس ري فك د المص ا الوف  أم

ب،                       د غال د الحمي ان عب د الوحدة، وعضوية سفير مصر في لبن وتوفيق   الوزيرين السوريين في عه
ابق المالحق من القضاء السوري، والضابط السوري طلعت صدقي  دير إذاعة حلب الس حسن م

ذين                 رجل المخابرات  ة، وعدد من الصحفيين ال وزارة الخارجي  المعروف، ومحمد قنديل المستشار ب
 )2(.يمثلون آافة دوائر اإلعالم والصحف المصرية المؤممة

د السوري               ارًا صائبًا نظرًا       ،لقد آان اختيار أمين النفوري وخليل آالس عضوين في الوف  اختي
ى أدق ال اءة واطالع عل درة وآف ه من مق ان ب ا يتمتع ام المصريلم زة النظ ي أجه ان . تفاصيل ف وآ

ة المصرية،                    د الحكوم ين وف ة السورية، وب الفارق آبيرًا بالمستوى والكفاءة والحجة بين وفد الحكوم
ة      ن الجامع حاب مصر م إعالن انس ؤتمرين ب أة الم ى مفاج د الناصر إل ال عب رئيس جم ا ال ا دع مم

اع شتورا دون أن يتخذ             العربية ليكون سبيًال لسحب الوفد المصري، وهكذا أسد         ى اجتم ل الستار عل
دعوة                   ان وال ا الطرف ة التي تبادله ارات النابي مجلس الجامعة قرارًا بعودة مصر للجامعة، وشجب العب

 )3(.إلى التضامن العربي
اهرة ال        ة الق ى حكوم ابي عل ر إيج ى أي أث ورية إل كوى الس ؤد الش م ت ر فيه  تل ت تنخ  اي آان

ين              االنحرافات واالرتكابات، بل     ات ب أزم العالق   سوريا  آان تأثير مؤتمر شتورا معكوسًا إذ زاد في ت
اهرة       سوريا  ومصر التي آانت تخشى انعكاسات األوضاع في          ة الق ى حكوم ة      .  عل دول العربي ا ال أم

تورا     ؤتمر ش ي م ترآت ف ي اش ي الت امتة      م، 1962 آب 22ف ت ش ا آان ْد، ولكنه م تع ذْر ول م تن فل

                                                                                                                                               
ة ان. الجامع ي لبن فير ف ر الس اهر بكي يد ط ة بالس ا ممثل فير مصر. ليبي ار الس د مخت يد أحم ة بالس . السودان ممثل
د العظم، مصدر                     الكويت ذآرات خال  ممثلة بالسيد راشد راشد مدير اإلدارة العربية بوزارة الخارجية، العظم، م

 .219سابق، الجزء الرابع، ص 
 .301العظم، مصدر سابق، ص  )1(
 .211الحوراني، مصدر سابق، ص  )2(
دول الع                    )3( ة ال ة تضمن    في اختتام مجلس الجامعة العربية الذي عقد في شتورا صدر قرار باسم مجلس جامع : ربي

وم     1962في الساعة الواحدة والنصف من صباح الجمعة الثالثين من آب           ( دة مساء ي ته المنعق  ، للنظر في جلس
رر               1962الثالثين من آب عام      ، للنظر في دعوى الجمهورية العربية السورية، والمبلغة من دول األعضاء، يق

 :ما يلي
ة     ـ عمًال بأعمال ميثاق الجامعة ال يستطيع ال 1  د الجمهوري مجلس النظر في الشكوى المذآورة بسبب تغيب وف

ي أقرب وقت ممكن             2. العربية المتحدة اع ف د االجتم ى أن يعق تثنائية مفتوحة عل دورة االس ذه ال  ـ  3.  ـ تظل ه
تبذل الدول األعضاء المساعي الالزمة لدعم آيان الجامعة واحترام ميثاقها ولم شملها آفالة الستمرار نهوضها              

 . التهابرس
 .316زهر الدين، مصدر سابق، ص 
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ا          ى وراضية عما جر   ،بالنظامين السوري والمصري معاً    ل والسيما وأن معظمه السعودية  ( وعما قي
 )1(.آانت ملدوغة من حمالت الرئيس جمال عبد الناصر وتآمره عليها) واألردن

وز      هر تم ي ش ا ف ع إجراؤه ات المزم ان الناصريون يعارضون االنتخاب رئيس 1963آ م ألن ال
ات       جمال عبد الناصر آان يبذل آل ما يستطيع إلسقاط حكومة خا          د العظم قبل أن تجري هذه االنتخاب ل

د نشطت نشاطًا        سوريا  وآانت المخابرات المصرية في      .  سوريا التي يمكن أن تقيم وضعًا مستقرًا في        ق
ًا باط     ،محموم ن ش رين م ث والعش اريخ الثال دة بت رى الوح د ذآ راب موع ع اقت ارة 1963 م م إلث

ذا النشاط بل ترافق مع               زامن ه  نشاط اإلخوان المسلمين، فوقعت بعض           االضطرابات واإلشاعات وت
ة حلب ي مدين تباآات ف يما أن. االش ي   سورياوالس امن من شباط ف د انقالب الث  أصبحت محاصرة بع

 )2(.من النظام الجديد في العراقوالعراق من نظام الرئيس جمال عبد الناصر 
 : م1962  ـ ثورة اليمنب

لى شمالي وجنوبي، حكم اليمن الشمالي األسرة    آان اليمن قبل الحرب العالمية األولى قد قسم إ        
محاوالت الجيش المصري    أثناء  في   دورًا في الدفاع عن أرضه السيما        أدت، التي آانت قد     )3(الزيدية

رن التاسع عشر   ي أواخر الق رة ف به الجزي ى ش دخول إل ام  .ال ى ع ة األول ة الحرب العالمي ع نهاي  وم
د آ       م  1918 ة              انسحب العثمانيون من اليمن، وق ة العثماني دوا في الحمل ذين جن ان بعض السوريين ال

ك      على اليمن    ا              في أثناء سفر برل يمن الحصينة وجباله ع ال ين وعن مواق يتحدثون عن شجاعة اليمني
 )4(.المرتفعة ومناخها اللطيف وجمال خضرتها الدائمة

رة حم     ين أس عود وب ين آل س ة ب ات التاريخي ن العالق م تك ي ال  يول ة ف دين الزيدي  يمن د ال
ة ات   , طيب ن األوق ت م ي أي وق ي      , ف ة ف ر الحاآم ين األس ة ب ات التقليدي ب المنافس إلى جان  ف

ة   رة العربي به الجزي الف       . ش بب الخ رب بس د الح ى ح ل عل راع يص رتين ص ين األس ان ب  آ
ران    زان ونج ي جي ى منطقت ازل      , )5(عل ذ تن ا من ت واليته ا تح ى أنهم ممة عل اض مص  فالري

ى        ,  سعود للك عبد العزيز آ   الشريف اإلدريسي عنهما للم    داد     نأبينما تصر صنعاء عل ين امت المنطقت
يمن    ا              , طبيعي من ال ازل عنهم ك سلطة التن م يكن يمل ى حد        . ألحد  وأن اإلدريسي ل ووصل األمر إل

احتالل          م  1931وأسرة آل سعود سنة       , الحرب بين أسرة حميد الدين     وات السعودية ب حين قامت الق
الح   وة الس ين بق ي    وق. المنطقت عودي واليمن رفين الس ين الط ال ب تعر القت ين   , د اس دت ب ى أن عق إل

ائف   دة الط رفين معاه امالط وتر     .م1934 ع ن الت ا م ة فيه دين عالق ين البل ة ب ت العالق دها ظل وبع
 )6(.المكتوم أآثر مما فيها من الصفاء الظاهر

                                                 
)1( Telegram from the Embassy in the United Arab republic to the department of 

state, Cairo , October 21 , 1963.                                         
 .23/2/1963 تاريخ 3722صحيفة النصر العدد  )2(
ن            )3( ي ب ن عل ى أساس                          نسبة إلى اإلمام زيد ب ذه األسرة عل ي ه ام ف ب، ينتخب اإلم ي طال ن أب ي ب ن عل الحسين ب

اقًال ، للتوسع               دًال ع الشورى واالتصاف بمناقب متمثلة في أربع عشرة صفة منها أن يكون حرًا مجتهدًا علويًا ع
 .2003، تاريخ شبه جزيرة العرب، منشورات جامعة دمشق، )نجاح(في الموضوع راجع محمد 

 .218ر سابق، ص الحوراني، مصد )4(
 بذلك نسبة إلى نجرانبن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن تسمي, تقع في مخاليف اليمن من ناحية مكة )1(

 .ألنه أول من عمرها ونزلها, قحطان
 . 215ص, 5ج, بيروت, دار الكتب العلمية,شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت الحموي     

 .561ص, مصدر سابق, هيكل )2(
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عود         ز آل س د العزي ك عب ين المل ات ب ي الثالثيني ب ف ذي نش الف ال ان للخ د آ ينولق   وب
د            , اإلمام يحيى حميد الدين    د عن والحملة التي جردها الملك عبد العزيز بقيادة األمير فيصل صدى بعي
 ىـانت علـالتي آ )∗( السوريةةفتطوع بعض أعضاء الكتلة الوطني, الرأي العام السوري

 )1(.مرد بك عالقات جيدة مع الملك عبد العزيز للتوسط بين البلدين برئاسة جميل
ة         آان اإل  ه الخارجي دوًا لبريطاني   , مام يحيى حذرًا في عالقات ر من    ل التي تحت   اوع  الجزء األآب

ام            ق اولما استفحل الخالف بين إيطاليا وبريطاني      , الجنوب اليمني  أ اإلم ة أنش ة الثاني ل الحرب العالمي ب
ي حين     دين ف د ال ى حمي ا     يحي ين ايطالي ه وب ة بين ات طيب ض    ـموسه عالق ه بع دمت ل ي ق يليني الت

دة                  . المساعدات م المتح ة األم يمن عضوًا في هيئ ة أصبح ال د    , وبعد الحرب العالمية الثاني وسميت بع
يمن         ة     ( اعتالء اإلمام أحمد بن يحيى عرش ال ة اليمني ة المتوآلي ة       , )المملك وأصبح عضوًا في الجامع

 ) 2(.م1947العربية عام 

اول م  ه يح نين إمامت وال س دين ط د ال ى حمي يمن يحي ام ال ان إم عآ ه م ة عالقات  وازن
عوديين ت       , الس ك الوق ي ذل ًا ف ي أيض ت ه ي آان ر الت ع مص ورة م وبة ومحص ة محس  وبعالق

عوديين    ع الس الف م ى خ ين      )∗(.عل ات ب ي أن العالق ال ه ى أي ح الف عل ة الخ ت نتيج   وآان
ؤاد              د الملك ف ة     , البلدين السعودية ومصر وقد توقفت بالكامل طوال عه د العالق م تع ين    ول دين إ   ب ى  البل ل

د         اروق بع ك ف ى عرش المل ؤاد    حالها الطبيعي إال في عهد مجلس الوصاية عل اة الملك ف ام  وف  ع
 ) 3(.م1936

ب إلرث           ت يرت رانكلين روزفل ي ف رئيس األمريك ا ال ان فيه ي آ رة الت ي الفت  وف
ة  ي المنطق ا ف ا , بريطاني ؤتمر يالط د م ى, بعي ن       تلق ون م د يك ه ق ا أن يحة مؤداه اروق نص ك ف المل

ا                      المستحيل ات بينهم ز آل سعود من ترتيب العالق د العزي ك عب تمكن هو والمل ة       ، ان ي م بداي ا يالئ  بم
                                                 

ائر نحو        , نشأت الكتلة في أواخر العشرينات : وطنية السورية الكتلة ال  )∗( ن حزب الشعب الس ان عناصرها م وآ
ن عناصر حزب      , الزوال وخاصة من المسالمين منهم والذين يرفضون زعامة الدآتور عبد الرحمن الشهبندر            وم

روت     ع, م  1927 تشرين األول    19وبتاريخ  . وسمو تجمعهم الكتلة الوطنية   , االستقالل العربي  قدوا مؤتمرًا في بي
وآان في عداد الكتلة عدد ال . م1928وتسلمت الكتلة قيادة الكفاح السلمي فعليًا منذ عام      , )المؤتمر الوطني (سموه  

آما ضمت بعض المؤسسين من خريجي       , )إبراهيم هنانو (بأس به ممن درس العثمانية سابقًا تأثر بأفكارها ومنهم          
ار             الجامعة األمريكية في بيروت مث     ن األفك ة م ر متجانس ة غي ل عبد الرحمن الكيالي  وهكذا ضمت الكتلة مجموع

خاص ذت .واألش ي اتخ دت والمواقف الت ي عق ؤتمرات الت ي الم ك ف ر ذل ى صفحات الصحف . وظه وانعكس عل
ة        ي                . والتصريحات والوثائق التي ظهرت في تلك المرحل ارآة ف ة المش ة حري ي ممارس تور ف ة الدس وخالفت الكتل

ي              , السياسيةالحياة   ا ف ة قادته ع نزع يًا م ي تمش ا    = =فعارضت آل تكتل سياسي أو وطن , حب السلطة والسعي إليه
ذلك  ). ولذلك تعتبر الكتلة الوطنية تأليف األحزاب السياسية مخالفًا لوحدة الجهود         : (حيث جاء في القانون األساسي       ول

ول . ر الطاعة واالنقياد والجهادحصر قادة الكتلة العضوية في طبقة األغنياء فرضت على الجماهي  : وللحقيقة يمكن الق
ة فرضتها الظروف واألحداث  (  ة وجماهيري ا مواقف وطني ان له ه آ ام.إن ة مرجع ,  قس الموسوعة السورية الحديث

 .462ص, الجزء الرابع , سابق
 .231ص, مصدر سابق,  البغدادي )1(
 . 231ص, مصدر سابق, الحوراني )2(

الملك فؤاد أن يعترف بضم الحجاز إلى المملكة العربية ملك مصر مع السعوديين تعود إلى رفض آانت أسباب خالف مصر ) ∗(    
ثم . وأن حلم الخالفة راوده في وقت من األوقات, وربما آان الدافع الحقيقي يعود إلى موقف الملك فؤاد, 1924 عامالسعودية 

 )الباحثة.   (ن الشريفين تهديد لحلمهعبد العزيز على الحجاز بما فيه الحرمي وجد أن استيالء الملك
 .601ص, مصدر سابق, هيكل )3(
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اء           , األوسط  مرحلة جديدة في الشرق     اروق في مين ك ف ى ظهر يخت المل ان عل وبالفعل اجتمع االثن
ام           ينبع السعودي  انون األول من ع اهرة والرياض      , م1945في شهر آ ين الق ات ب واستمرت العالق

 )1(.م1952 بعد الثورة المصرية في تموز جيدة حتى
ورة     د ث أت بع ة نش ة وثيق د أن عالق ام أحم ظ اإلم د الح اهرةم 1952وق ين الق  ب

اض ة     , والري ى مراجع اج إل اض تحت اهرة والري ين الق دي ب وازن التقلي ة الت س أن لعب  وأح
دة ت      . جدي ي وقع دة الت ي المعاه ا، وه الف بينهم دة التح ى معاه م إل ه انض ذا فإن ام  وهك دة ع ي ج ف

ذا    . م1955 عود أخ ز آل س د العزي ك عب ر وال المل د الناص ال عب ة أن ال جم  والحقيق
و     وإن لم يجد أيهما بأسًا من توقيع اإلمام       , توقيع إمام اليمن على اتفاقية التحالف مأخذ الجد        ا، ول  معهم

الم       واجز الظ ه وراء ح ن عزلت يمن م روج ال رب خ ى ق ام . أدى إل ي اإلم   وبق
ن يحي  د ب اهرة   أحم ع الق ة م ة الطيب ى العالق اظ عل ي الحف ته ف ى سياس دين عل د ال  ى حمي

اض ق    , والري اهرة ودمش ين الق دة ب ام الوح بق قي ذي س ي ال اص السياس ع اإلره ن م  ,ولك
ا   م إعالنه ين الصف السوري ـ           )∗(،ومن ث ار ب ن يحيى أن يخت د ب ام أحم ى اإلم ان عل المصري أو    آ

ى الجمهور, السعودي  ار أن ينضم إل دة فاخت ة المتح ة العربي د  , ي د حمي ام أحم دما وجه اإلم ك عن وذل
ة المتحدة             ة العربي ى الجمهوري ا االنضمام إل ة يطلب فيه د الناصر برقي ال عب , الدين إلى الرئيس جم

اد     , وقد قام على اثر ذلك اتحاد الدول العربية بين الجمهورية العربية المتحدة واليمن             ذا اإلتح وآان له
 )2(.م1958مشق في الخامس من آذار ميثاق وقع عليه في د

اد مع             ةلقد آان هناك اعتبارات سياسية دفعت الجمهورية العربي         ك الوقت لالتح  المتحدة في ذل
دة ع            ,المملكة المتوآلية اليمنية   ارات ليست بعي ذه االعتب ًا ه ين    نوحتم افس ب ة      التن ة العربي الجمهوري

اهرة     وآان إعالن دم  .المتحدة والمملكة العربية السعودية    ه الرياض      , شق انفصالها عن الق ذي عّدت وال
ان في استضافة                  , نصرًا سياسياً  قد شهد عليه حينذاك وفي نفس ليلة االنفصال ولي عهد اليمن الذي آ

ريم قاسم                   . الرياض د الك ورة عب د ث , ولقد عدَّ ذلك في القاهرة انتكاسة ثانية في دبلوماسيتها العربية بع
را   اهرة سيطرة          . قونجاح حكومته في إدارة الع وازن التي تضمن للق يمن إحدى ساحات الت ان ال وآ

ويس    اة الس د قن يض عن البحر األب اه ب د ملتق ر عن ر األحم ى البح ة عل ه  . تام ه يمسك بمخارج ا أن آم
 )3(.الجنوبية عند نقطة لقائه بالمحيط الهندي

ام             ذا االنفصال        م،1961لقد حدث انفصال القاهرة ودمشق في أواخر ع د أحدث ه ًا    ولق  حراآ
ان منشغًال في        )4(.وأدخل المنطقة في فترة حرجة    , سياسيًا تعدى النطاق العربي واإلقليمي     فالعراق آ

ذاك              .  سوريا تطوراته الداخلية مثل   . وأما القاهرة والرياض فقد آانا طرفين في الحراك اإلقليمي حين
ا ا    م  1962ففي صيف شهر تموز      ة موَّله ام بمحاول دة أي ك سعود  انشغلت القاهرة لع وشارك في   , لمل

ررًا أن         ,  المصريين في الخارج   ناإلعداد لها عدد من الالجئي     ان مق وآان هدفها نسف المنصة التي آ
 .يلقي جمال عبد الناصر منها خطابه في العيد العاشر للثورة بميدان الجمهورية

                                                 
 .401ص, مصدر سابق, طالس )1(
ما من شك أن أهم العوامل التي دفعت اإلمام إلى اتخاذ هذه المواقف هو تخوفه التاريخي من طموحات آل ) ∗(

 )احثةالب   (                         .        سعود الرامية إلى السيطرة على اليمن 
 .311ص, مصدر سابق, هيكل )2(
  . 231ص , مصدر سابق , الحوراني )1(
 .221ص , مصدر سابق, العظم )2(
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 )1(. وقد اآتشفت العملية واآتشف سالحها قبل ساعات من موعد بدء الخطاب
هر  ي ش راء     1962 آب وف اهرات وإج ام مظ ا قي عودية منه ي الس داث ف اهرة بأح غلت الق  انش

ادة التنظيم             . أهمها الصراع داخل األسرة الحاآمة    , اعتقاالت ة إع اهرة منشغلة أيضًا بعملي وآانت الق
ول              . الداخلي للحكم فيها   ه   1962فقد أعلن الرئيس جمال عبد الناصر يوم الرابع والعشرين من أيل  أن

ة            ,  سلطاته إلى مجلس لرئاسة الجمهورية     نقل آل  وا سلطات تنفيذي ن يتول , وأن أعضاء هذا المجلس ل
ي صبري     يد عل ه الس د يرأس ذي جدي س تنفي ل مجل ى عم راف عل م باإلش ون ه ا يقوم ت. وإنم  وآان

ال        ,  أيضًا منشغلة داخليًا بعمليات التخريب التي تتم على أرضها         سوريا ًا بأعم وآانت منشغلة خارجي
امن عشر من                   . ونتائجةم  1962شتورا  مؤتمر   يمن في صباح الث وسط هذه المشاغل تسربت من ال

د مات              1962أيلول عام    يمن ق د في ال ل         .  أخبار تفيد أن اإلمام أحم ه قت وحي بأن رددت إشاعات ت  وت
ام               , نتيجة لقيام أحد ضباط الجيش بإطالق النار عليه        اة اإلم أ وف وما لبثت إذاعة صنعاء أن أذاعت نب

مي د , ًارس ي العه در ول د الب ر محم ه األمي ى ابن ه إل ال خالفت ة و. وانتق ت إذاع د أعلن بوع واح د أس بع
ى السلطة         )2(1962صنعاء صباح يوم السادس والعشرين من أيلول عام          عن قيام انقالب استولى عل

واب قصره في صنعاء                   ى أب ة صادرة       .بعد مقتل محمد البدر في معرآة مسلحة دارت عل وفي برقي
د المغني                     عن سف  د عب م العقي ين لالنقالب وه ادة الحقيقي ة عن الق يمن تحدثت البرقي ارة القاهرة في ال

 )3(.وعبد اهللا السالل
ام   ن تشرين األول ع ين م ادي والثالث اريخ الح د اهللا السالل بت ن عب ًا 1962أعل تورًا مؤقت  دس

ًا       , نيةومجلسًا لقيادة الثورة انتخبه رئيسًا للجمهورية العربية اليم       , لليمن ورة ورئيس ورئيسًا لمجلس الث
وزراء   رئيس             , لمجلس ال ًا لل رحمن البيضاني نائب د ال دآتور عب ة          , وعّين ال د بخيان ا بع م فيم ه اته ولكن

 )4(.الثورة وأقصي عن البالد
اريخ               فوآان أول اعترا   راف مصر بت د االنقالب هو اعت التاسع    عربي بالجمهورية اليمنية بع

ام    ول ع ن أيل رين م راف م 1962والعش اله اعت م ت ورياث ام    س رين األول ع ن تش اريخ األول م  بت
يمن           .م1962 ورة ال ى الوقوف مع            ,  وآان أآرم الحوراني قد أصدر بيانًا حول ث ه الشرفاء إل ا في دع

يمن ورة ال وطنيين   . ث وريين ال باط الس ن الض ة م ام مجموع ذلك ق د اهللا  )5(،آ ى عب ة إل ال برقي  بإرس
ذا  رتها الصحف حين الل نش وانالس هم تحت   : (ك تحت عن ابقون يضعون أنفس وريون س ضباط س

 )6().تصرف ثورة اليمن
يمن         ة السعودية              ،آان واضحًا منذ إعالن الثورة في ال ة العربي دخل مصر والمملك ال ت  أن احتم

اً       , في أحداث اليمن هو احتمال آبير      ورة حرب ة     فمنذ األيام األولى أعلن رجال الث ة ضد المملك إعالمي

                                                 
 .411ص , مصدر سابق, هيكل )3(
 .192ص , مصدر سابق, البغدادي )4(
 .265ص , مصدر سابق, الحوراني )1(
 .231ص , مرجع سابق, برآات )2(
, ممدوح شاغوري, يد هنيديمز, عبد الغني قنوت, مصطفى حمدون: آانت البرقية موقعة من قبل الضباط  )3(

, عبد القادر شقفة, آنعان جديد, حافظ األسد, محمد توفيق جهمي, محمد منصور, صالح جديد, عدنان حمدون
 .عبد الكريم الزآار, وليد حمدون, ناصر صالح, رئيف علواني, عبد الكرم الجندي, طالل أبو عسلي, عزة جديد
 .411ص , مصدر سابق, الحوراني

 . 2/10/1962 تاريخ 3814العدد صحيفة النصر  )4(
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ة ال  رحمن البيضاني     . سعودية العربي د ال وزراء عب يس ال اة سعود    : (فصرح رئ نحن مستعدون لمالق
 )1().وقد اتخذنا الترتيبات الالزمة لنقل المعرآة إلى السعودية والرياض نفسها. نفسه

يمن       ى ال ة إل رية نظامي وات مص ال ق ورة إرس د الث الل قائ د اهللا الس ب عب ا طل تجاب ،آم  فاس
د الناصر ل ال عب رئيس جم ورًا ال ه ف ا «طلب ة تقطنه ة جبلي ا في منطق ين حطت رقتين مظليت  وأرسل ف

ا ر أفراده ى أآث ة فقضي عل ل معادي يئة, قبائ ة الس ذه البداي ة ،وتعويضًا عن ه ام المصريون بعملي  ق
 )2(».غزو آثيفة عن طريق مرفأ الحديدة وسرعان ما أصبح ثلث الجيش المصري في اليمن

ين مصر و         ات ب ا             وهكذا تطورت العالق ى درجة اقتتالهم على أرض   السعودية حتى وصلت إل
يمن      وبعد أيام من دخول القوات المصرية عقد اإلمام البدر مؤتمراً          , اليمن ا      ,  صحفيًا داخل ال ه م نفى في

ال                ه تحت أنقاض القصر وق زاة          : (أذاعه عبد اهللا السالل بأنه قضي علي رة للغ يمن مقب ه سيجعل ال أن
حبوا من ا م ينس ة ألراضيالمصريين إذا ل رعيًا )3().اليمني دخل الجيش المصري ش  ولكي يصبح ت

ترك    دفاع المش ًا لل الل ميثاق ة الس ع حكوم دت مصر م ى لوضع   , عق س أعل أليف مجل ى ت نص عل
الخطط  ق ب ا يتعل ديم التوجيهات فيم ي يختص بتق ا للسياسة العسكرية ومجلس حرب التوجيهات العلي

دخل المصري في          . مليات الحربية المشترآة  العسكرية واستخدام القوات المسلحة في الع      ان الت د آ وق
م            ناليمن مدعاة لدهشة المراقبي    يمن ألسباب ل ى ال  من تسرع عبد الناصر بإرسال الجيش المصري إل

 :تكن خافية 
ورة فحسب              1 رًا      , ـ ألن السعودية لن تعتبر تدخل الجيش المصري في اليمن تأييدًا للث ل خطرًا مباش ب

 .فهي ستلتمس آل األسباب للدفاع عن نفسها على المملكة ولذلك 
ا                           2 ة احتالله زائم والخسائر في محاول ة من اله ه الحمالت العثماني ا القت ًا ومشهورًا م ان معروف ـ آ

اتحين      رة الف يمن مقب ى ال ق عل ى أطل يمن حت يع     , ال ن توس انيون ع ع البريط بب امتن ذا الس وله
 .احتاللهم وسيطرتهم على القسم الشمالي من اليمن 

ل ال            3 در والقبائ وم الب ع أن يق ة مـ أصبح من المتوق دعم من السعودية بحرب العصابات في             ،والي  وب
ذه             ،جبال اليمن الحصينة   ل ه ى الحرب في مث ود عل م يتع ذي ل ة الجيش المصري ال  في مواجه

ال ه , الجب ى جنوب يمن إل مال ال ن ش ى البحر م د عل عة تمت ة واس ي منطق دن ،وف ى الم ة إل  متوغل
ان          ،عبر سلسلة من الجبال ذات المسالك الصعبة      الداخلية    والتي يزيد ارتفاعها في آثير من األحي

د                , عن ثالثة آالف متر    ا يزي إضافة إلى ابتعاد خطوط مواصالت الجيش المصري عن مصر بم
 .بين اإلسماعيلية وميناء الحديدة عن ألف آيلومتر

يمن بي                 4 ى ال امرة أن يرسل الجيش المصري إل ا تواجه مصر الجيش اإلسرائيلي          ـ آان من المغ نم
 . على حدودها

ة ضد المصريين   5 ة واإلقليمي ة والمذهبي رات القبلي يثير النع دخل الجيش المصري س و , ـ إنَّ ت وه
 )4(.األمر الذي استغله البدر أحسن استغالل

 طالبت الحكومة, وعندما بلغ الخالف بين مصر والسعودية بشأن ثورة اليمن حد االقتتال بينهما
ووجه رئيس , السورية الملوك والرؤساء بموقف مسؤول لحل الخالف بين السعودية ومصر

 نداء علنيًا إلى الدول  سورياالجمهورية العربية السورية السيد ناظم القدسي باسم الشعب العربي في
                                                 

 .3/10/1962 تاريخ 3815صحيفة النصر العدد  )5(
 . 171ص. م1978, بيروت, العلم للماليين دار, مذآرات الجنرال آارل فون هورن, آارل فون هورن )1(
  . 12/11/1962 تاريخ 3841صحيفة النصر العدد  )2(
 .171ص, مصدر سابق, آارل فون )1(
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. يرة تضمن النداء أخبار الدم العربي المراق على أرض اليمن الخ)1(.العربية مع رسائل إلى حكامها
وما من عربي يستمع إلى هذه األخبار مهما آانت وجهة نظره في هذه : (وأضاف الرئيس في النداء

األحداث الخطيرة على أرض عربية إال ويتألم ويحزن حين يعلم أن العرب يقتتلون فيما بينهم ويقتل 
األجنبية التي د بعضهم بعضًا بسالح حصلوا عليه بعرق الجبين وآد اليمين ودفعوا ثمنه غاليًا للبال

 وإبطاًء في تطورهم االقتصادي وتكبدوا في سبيل التسلح إرهاقًا وحرمانًا, تنتج األسلحة وتبيعها لهم
وإنماء الثروة القومية في سبيل أهداف أسمى وأعز من المنافع المادية واالقتصادية العاجلة وهي 

سليبة والعمل من اجل عزة العرب الحفاظ على االستقالل والحرية واسترجاع األراضي العربية ال
 لما آانت الجمهورية العربية السورية في ظرف خاص بالنسبة ألحد األطراف المعنية )2().ووحدتهم

بلوغ هذا الهدف السامي لذالك طلبت إلى  آان هذا الظرف قد يؤثر في ولما, )مصر(مباشرة باليمن 
 ألننا نعّد أن حقن الدم العربي هو غاية الوساطةباألخوة ورجوتهم أال يتقيدوا بضرورة إشراآنا 

إن إيماننا بكرامة األقطار العربية وسالمتها مرهون (آما أضاف . أسمى وأنبل من أي اعتبار آخر
بكرامة أي قطر عربي وسالمته وهذا اإليمان يدفعنا إلى توجيه ندائنا المخلص آملين أن ننسى 

 )3().ن لنا جميعًا من خير ونفع وسالمةجميعًا ما آان بيننا من تنابز في سبيل ما سيكو
 : في العراقم1963 شباط 8ثورة ـ جـ 

نال عبد الكريم قاسم تأييد الجمهورية العربية المتحدة عند إعالن ثورته على النظام الملكي في 
مما , والجمهورية العربية المتحدة بعدها باعدت التطورات السياسية بين عبد الكريم قاسم. العراق
.  عن مصر ومساندة الحكومات السورية الخمس في فترة االنفصال سوريالى تأييد انفصالدعاه إ

هاجسًا عند مصر التي قام , اوبالتالي شكلت العالقة السياسية الجيدة بين حكومة العراق وسوري
عيد وقد بينت محادثات الوحدة ب. )4(رئيسها جمال عبد الناصر بتأييد المناوئين لنظام عبد الكريم قاسم

مدى دعم الرئيس جمال عبد الناصر العسكري والمالي ,  سورياقيام ثورة الثامن من آذار في
 اظهر هذوقد . واإلعالمي لمشروع قيام انقالب على عبد الكريم قاسم أو مشروع ثورة في العراق

ة  مبالغ آبيرة من القاهرالدعم عن طريق تصريح ميشيل عفلق األمين العام لحزب البعث باستالم
 .)5(لتوزيعها في العراق بغية التمهيد لثورة على عبد الكريم قاسم

 بحالة عزلة م1963وآان الرئيس عبد الكريم قاسم قد وجد نفسه وحكومته مع بداية العام 
ففي تصريح صحفي . دولية نتيجة خالفه مع الكويت ومطالبته للدول العربية بعدم االعتراف بها

, حكومته ليست معزولة عربيًاعّد أن , عالقاته مع الدول العربيةللفريق عبد الكريم قاسم حول 
العراق سحب سفراءه من الدول التي اعترفت  ولكن, ألن التمثيل قائم بين العراق والدول العربية
وعلى أرض الواقع لم يكن العراق معزوًال أبدًا في . بالكويت احتجاجًا منه على موقف تلك الدول

 )6(.أوضاعه الداخلية تعاني إرهاصًا سياسيًا شديدًاتلك الفترة، بل آانت 

                                                 
 .361ص , مصدر سابق, العظم )2(
  .162ص ,  مصدر سابق,عصاصة )3(
 291 الحوراني، مصدر سابق، ص  )4(
)1(    Chomsky,N.Peace in Middle East, New York 1974, London1975 , 

p167. 
 .    للتوسع راجع محادثات الوحدة الثالثية، األهرام للنشر والطباعة )2(
 .23الحصري وخوري، مرجع سابق، ص )3(
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توجهت سرية من معسكر م 1963في تمام الساعة الثامنة من صباح الثامن من شباط  
وآان في المحطة حوالي أربعين جنديًا . الوشاش إلى محطة إذاعة بغداد الكائنة في الصالحية

من المحطة عدد وفير من البعثيين وآان ض. وقد استطاعت السرية احتالل المحطة. لحراستها
وفي نفس الوقت قامت طائرتان من مطار . والقوميين العرب الذين آزروا السرية المحتلة فورًا

في هذا الوقت .  بالصواريخ بحيث تعطلت عن اإلرسالهاالحبانية، وتوجهتا إلى اإلذاعة وقصفتا
اآي، وهم يحملون األسلحة توجه عدد آبير من المدنيين أعضاء حزب البعث العربي االشتر

ومعسكر الرشيد، وأغلقوا المداخل، ومنعوا الدخول إلى المطار الخفيفة، إلى مداخل مطار الرشيد 
 الوقت أيضًا آانت إذاعة البث الثانوية في منطقة سلمان بك، تذيع البيان األول وفي هذا. والمعسكر

 تضمن البيان األول للمجلس )1(. الثورةعن الثورة وتطلب من األهالي الخروج إلى الشارع لمساعدة
لقد تم بعون اهللا القضاء على حكم عدو الشعب عبد الكريم قاسم : (الوطني لقيادة الثورة في العراق

قامت ثورة الرابع عشر من تموز . وزمرته المنتشرة التي سخرت موارد البالد لخدمة مصالحها
في الحكم الملكي، وسيطرة اإلقطاع وسياسة لتحرير وطننا من األوضاع االستعمارية المتمثلة 

والجيش هي من أجل مواصلة المسيرة الظافرة لثورة إن هذه االنتفاضة التي قام بها الشعب . التبعية
 )2().الرابع عشر من تموز المجيدة

في هذه األثناء آان عبد الكريم قاسم في دار شقيقه فخرج وتوجه نحو وزارة الدفاع فوجد  
جمهرة من الشيوعيين الذين تجمعوا هناك، وأخذوا يهتفون بحياته فوقف وخطب بهم، أمام المدخل 

عدد آبير من القوميين العرب من وفي هذه األثناء أيضا تجمع . وطلب إليهم الخلود إلى السكينة
سكان األعظمية اتجهوا نحو وزارة الدفاع واصطدموا بالشيوعيين وأنصار الرئيس عبد الكريم قاسم 

في تلك األثناء قد التحق بوزارة الدفاع عدد من أنصار  وآان )3(ين الطرفين معرآة حاميةوقامت ب
. عبد الكريم قاسم بينهم فاضل عباس المهداوي ووصفي طاهر وطه الشيخ أحمد وعبد الكريم خلده

إذ أن من . سبب نجاح الحرآة الرئيس إلى حسن اختيار الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعةويعود 
لمعلوم أن يوم الجمعة هو يوم عطلة، وفي هذا اليوم، وخاصة في رمضان يكون الضباط آافة عدا ا

المعسكرات آافة شبه خاوية، وآذلك الحال والمناوبين في منازلهم، وعلى هذا يكون مطار الرشيد 
 بالنسبة للقوة الكبيرة المتمرآزة في وزارة

 الحرآة في مطلع إذ لو آان البدء في. أهم أسباب النجاحولقد آان انتقاء الساعة الثامنة من .  الدفاع
الفجر فلن يتمكن المدنيون من االستيقاظ والتحرك لمساعدة الثورة، وآذلك لن يكون لدى الضباط 

   )4(.واألفراد المأذونين المتسع الكافي من الوقت لبلوغ معسكراتهم والتحرك لصد الحرآة
                                                 

، نقًال عن زهر 5/2/1963ميد محمد وهيب الرفاعي، بتاريخ نص تقرير الملحق العسكري السوري في بغداد، الع )1(
 .374الدين، مصدر سابق، ص

نص البيان األول للمجلس الوطني لقيادة الثورة في العراق، نقًال عن الحصري وخوري، الوثائق العربية، مرجع  )2(
 .24سابق، ص

 شباط، حيث 8لشعب لمقاومة ثورة  يدعو فيه ا8/2/1963آان الحزب الشيوعي العراقي قد أصدر منشورًا بتاريخ  )3(
، أمام 1958 تموز14اعتبر الحزب أن استقالل العراق الوطني أمام خطر مؤآد، وإن مكتسبات الثورة، ثورة 

ودعا المنشور الشعب العراقي إلى حمل السالح والهجوم في آل أنحاء بغداد والعراق لسحق جيوب . خطر مؤآد
 .  25حصري وخوري، المرجع السابق ، صعمالء استعمار المتآمرين نقًال عن ال

التيارات السياسية في آردستان العراق، قراءة في ملفات الحرآات واألحزاب الكردية في العراق , الخرسانصالح  )1(
 .100، ص2001 مؤسسة البالغ، بيروت 2001 – 1946
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د الكر         ة هي أن                تتضارب الروايات عن نهاية عب ى الحقيق ات إل ذه الرواي يم قاسم، وأقرب ه
ار وهو ال                   دأت تنه دفاع ب ة وزارة ال عبد الكريم قاسم بعد أن وجد نفسه في موقف حرج، وأن مقاوم

أ ي الملج زال ف ورة . ي س الث ًا بأعضاء مجل د  , اتصل هاتفي ال أح نهم إرس ب م ذ يفاوضهم وطل وأخ
ه ب          نهم أن يسمحوا ل ة ضمانة        الضباط فرفضوا، ثم طلب م بالد فرفضوا إعطاءه أي ذهاب خارج ال ال

اتفي      ه االتصال اله وا عن م قطع ليم نفسه، ث ل تس دفاع حوصر    . قب وحين حاول الهرب من وزارة ال
داوي، وأخذ        م                     اوقبض عليه مع المه د سجلت ث ا ق ال أنه ة ويق ا محاآم ى اإلذاعة حيث جرت لهم  إل

ًا بالرصاص بإحدى غرف اإلذاعة           داد مساء السبت التاسع من               وأعل .  )1(أعدما رمي ن في إذاعة بغ
باط  يس      م 1963ش ين رئ ة لتعي ع بالصالحيات الالزم ورة يتمت ادة الث وطني لقي س ال ن أن المجل ع

وزارة   كيل ال ة وتش نهم بعض        )2(.الجمهوري ردًا م ين ف والي خمس ن ح ف م وطني مؤل س ال والمجل
ة وبعضهم ذو رتب ص  ي الخدم ودين ف دين وضباط موج ا يضم المجلس . غيرةالضباط المتقاع آم

يس                  . أيضًا بعض المدنيين   د أن رئ د السالم عارف والمعتق ين عب ًا بتعي ثم أصدر المجلس الوطني بيان
 )3(.الجمهورية والوزراء ما هما إال أداة لتنفيذ أوامر مجلس الثورة

ين    ا ب ي الجيش م ده ف ذي أوج وازن ال ى الت د عل ان يعتم م آ ريم قاس د الك روف أن عب ن المع م
ة                     الش ة المثقف د من الطبق أي تأيي ع ب د يتمت م يع د    . يوعيين والقوميين، وأنه في المدة األخيرة ل ان عب وآ

ان     الكريم قاسم قد اآتشف مؤامرة تحاك ضده داخل الجيش، فعمد إلى          بهم آ تسريح ستين ضابطًا أغل
اريخ الثالث   وبت  )4(.م1963عشر من آانون الثاني     له ضلعًا في تلك المؤامرة، وآان ذلك في السادس          

ورة    1963من شباط    ة وخمسين ضابطًا                    أي قبل الث ام أصدر مرسومًا آخر بتسريح ثماني  بخمسة أي
دين          رئيس األول محي ال اش، وال آخرين من القوميين، وآان من بينهم المقدم الرآن صالح مهدي عم

تخبارات  دير االس ود م ع     . محم ن التاس ارًا م ذ اعتب ى أن ينف د وزع عل وم ق ان المرس باط  وآ ن ش م
، عندها هرع ضباط المجلس الوطني إلى تنفيذ الحرآة ألنهم لو تأخروا أو نفذ تسريحهم إذًا                 م1963

 )5(.لكان األمر قد أفلت من أيديهم

اطًا    ذلوا نش د ب ان الناصريون ق ا ناصريًا، وآ ر األول له ان المظه د آ ة فق اه الحرآ ا اتج أم
د الناصر أو االنضما   ال عب ع صور جم رًا لتوزي جيال آبي ا بالتس رع له ة، والتب ى اإلذاع ن تم إل  م

ذيعات  ذيعين وم ل آم اني أو بالعم ين    . األغ ر أن البعثي ومي، غي ى الحرس الق م االنضمام إل ن ث وم
اد                 ذلك إلبع أفاقوا، وانتبهوا إلى هذه الناحية، وأخذوا يرآزون آل جهودهم إلقصاء هذه العناصر، وآ

ع     13صدر بيان الحاآم العسكري رقم      فكرة الوحدة أو االتحاد مع عبد الناصر، و         بمنع طباعة وتوزي
ة شخصية    ع صور أي ة  وبي د الناصر  (عربي ا عب ومي   )يقصد به ، وطاف رجال األمن والحرس الق

       )6(.وأخذوا يتلفون صور الرئيس جمال عبد الناصر

                                                 
 . 25الحصري وخوري، مرجع سابق، ص )2(
 . 117، ص1983 دار المستقبل العربي، القاهرة ،1965 -1963أمين هويدي ، آنت سفيرًا في العراق  )3(
 .191البغدادي، مصدر سابق، ص )4(

 .307طالس، مصدر سابق، ص )1(
 .312الحوراني، مصدر سابق، ص  )2(
نص تقرير السيد فهمي سلطان سفير الجمهورية العربية السورية ببغداد بعد أسبوعين من قيام ثورة الثامن من  )3(

 .384مصدر سابق، صشباط في العراق، نقًال عن زهر الدين، 



 110

يس          ارف رئ الم ع د الس رئيس عب ى ال ة إل ل برقي د أرس د الناصر ق ال عب رئيس جم ان ال وآ
ة المتحدة          " حيث جاء في البرقية       الثورة، يوم نفسبهورية العراقية   الجم ة العربي لقد تابع شعب الجمهوري

ورة في العراق،                     ادة الث وطني لقي ة المجلس ال ئكم بثق بقلب صاف متجه إلى اهللا العلي القدير، وإني إذ أهن
 )1(."ماني التوفيقواختيارآم منه لرئاسة الجمهورية العراقية أبعث إليكم في نفس الوقت بكل أ

وزراء            . شكلت ثورة شباط لدى دمشق مفاجأة متوقعة       ا اجتمع مجلس ال ر إعالن قيامه ى أث وعل
ا  ي الس ر عف ة عش لة  ةة الحادي ورة مفص راق بص اع الع ه أن   . ، ودرس أوض ق علي ن المتف ان م وآ

ى ام ليبق د أو ق راق وج ي الع ى اال. االنقالب ف ة عل رح أعضاء المجلس الموافق الي اقت راف وبالت عت
ه في نشرة                     ى وزارة اإلعالم إلذاعت بالغ إل الفوري، فنظم آتاب االعتراف بنفس الجلسة، وأعطي ال

 )2(.م1963الساعة الثانية والربع من يوم السبت في التاسع من شباط 
ورة                       ى مجلس الث اني إل ديم الته داد وتق ى بغ ذهاب إل لكن  . آما تم تشكيل وفد عسكري سوري لل

د العسكري السوري، ألن الوقت            مجلس قيادة الثورة     تقبال الوف ذاره عن اس دم اعت د ق العراقي آان ق
م ر مالئ د الجيش،  . غي دفاع وقائ ر ال ى آل من وزي ة إل ة تهنئ د العسكري بإرسال برقي ى الوف واآتف

ي، أشكر        ": ب على برقية نظيره السوري قائالً     وبدوره وزير الدفاع العراقي أجا     باسم الجيش العراق
م وللجيش  ود لك ان األس يم الطغي ي تحط دة ف ا المجي ة نحو ثورتن واطفكم النبيل ا اهللا . السوري ع وفقن

 )3( ."لتحقيق أهداف أمتنا العربية في التقدم والتحرر والوحدة

س         ا مجل ا دع راق، مم ورة الع د ث االت ض در مق ذت بعض الصحف تص ق أخ ي دمش وف
 في تزييف وحدة الصف العربي        الوزراء إلى إصدار مرسوم تشريعي رادع يطال آل صحيفة تسهم         

  ).4(وتهاجم أي قطر من األقطار العربية
داد، السيما                     اهرة نحو بغ ومع قيام ثورة شباط في العراق نشطت حالة سباق بين دمشق والق

امن من آذار في   . وأن القاهرة آانت تدعم تغيير النظام العراقي بكل ما أوتيت من قوة         إال أن ثورة الث
 )5(.ين غيرت الموازسوريا

آمها الشيخ عبد السالم الصباح إلى الرئيس عبد السالم عارف           اأما دولة الكويت فقد أرسل ح     
ة تضمنت    ة تهنئ ان        ": برقي م والطغي د الظل زوال عه د حرآتكم   , أهنئ شعب العراق الشقيق ب ى ي عل

راق    وأهنئكم بالثقة الغالية التي وضعت فيكم في هذه المرحلة المشرفة في ح            , المبارآة الموفقة  اة الع ي

                                                 
نص برقية الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس عبد السالم عارف رئيس الجمهورية العراقية بمناسبة العيد  )4(

 مصدر، نقًال عن الحصري وخوري، 1963 شباط 21الخامس لذآرى قيام الوحدة السورية المصرية في 
 .25سابق، ص

 . 97العظم، مصدر سابق، ص )1(
، نقًال عن 1963 شباط 8لعراقي على برقية قيادة الجيش العربي السوري بعيد ثورة نص جواب وزير الدفاع ا )2(

 .382زهر الدين، مصدر سابق، ص
محمد حسنين هيكل، االنفجار، حرب الثالثين سنة، مرآز األهرام للترجمة والنشر، مؤسسة األهرام، القاهرة،  )3(

 .56، ص1990الطبعة األولى 
)4( Chomsky, N.Peace in the Middle East: op.cit.,pp271. 
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ا حدث في العراق                     )1( ."الشقيق اح لم دم ارتي دورها واجهت األردن والسعودية الحادث بع عّدت  , ب
 )2(.ذلك العمل خطوة تندرج لصالح القاهرة

ة صحفية واسعة والسيما             امن من شباط تغطي ورة الث أما على الصعيد الشعبي فقد شهدت ث
ورة العراق            ة التي أدرجت الث ة التي          في الصحف اللبناني ورة العربي ة في سلسلة الث اهرة  ي ا الق . تقوده

ان            وهذا ما أآده أيضًا بيان من حرآة القوميين العرب حول ثورة الثامن            :  من شباط حيث جاء في البي
ده              ( ا هو وح ة وتعاونه ة التقدمي ورة       إن تضامن القوى القومي دحر أعداء الث ل ب وضمان سالمة    , الكفي

ا العرا, اتجاهه ير ب ا آي تس يودفعه ةق ف ق العروب ام لحزب   )3(). طري ين الع ق األم يل عفل ا ميش أم
ورة العراق هي                          ر أن ث د السالم عارف يعتب رئيس عب ى ال البعث العربي االشتراآي ففي برقية له إل

ة              ة العربي ا األم ع        , الثورة المعبرة أعمق تعبير عن طبيعة المرحلة التي تجتازه ورة الراب ة ث ا ابن وأنه
 )4(.اوالثأر النتكاسة الوحدة بين مصر وسوري, االنحراف الذي عطلهاتموز وتصحيح من عشر 

ى        وفالسوري .  جملة متغيرات   سوريا وهكذا فنظام االنفصال حمل إلى     د االنفصال عل م ينقسموا بع ن ل
ة     تراآية أو الديمقراطي ن االش ف م اس الموق كل   , أس موا بش ل انقس ن    ب ف م ول الموق ي ح أساس

 . ييناالنفصال إلى انفصاليين ووحدو
  

 
 

 
 

 الفصل الثالث
 1966-1963السياسة السـورية ما بين 

 .ـ السياسة السورية قبيل ثورة الثامن من آذار1
 .ـ السياسة السورية في ظل ثورة آذار2
 . ـ ردود الفعل العربية على ثورة آذار3
  :ا ـ المواقف القومية لسوري4

 ). ومصر والعراق سوريابينمحادثات الوحدة (أ ـ التمسك بالوحدة والدعوة إليها 
                                                 

ونجاح , نص برقية الشيخ عبد اهللا السالم الصباح إلى الرئيس العراقي بمناسبة سقوط نظام عبد الكريم قاسم )1(
 .26ص , مرجع سابق, نقًال عن الحصري وخوري, ثورة الثامن من شباط

 .316ص , مصدر سابق, الحوراني )2(
 المرجع, نقًال الحصري وخوري, من من شباطبيان من حرآة القوميين العرب حول نجاح ثورة الثا )3(

 .28ص , سابقال
نص برقية ميشيل عفلق األمين لعام لحزب البعث العربي االشتراآي إلى الرئيس عبد السالم عارف بمناسبة  )4(

 .نجاح ثورة الثامن من شباط
 . 27ص, , سابقالمرجع ال, الحصري وخوري     
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 .اب ـ رد الفعل العربي على توقيع الميثاق الثالثي بين مصر والعراق وسوري
 . ـ تأزم العالقات بين دمشق والقاهرةـج

 .د ـ  تطور العالقات السورية مع العراق
 .هـ ـ قضية تحويل مياه نهر األردن ومؤتمر القمة العربية األول

 .ب الجزائري من االنقال سورياو ـ موقف
 : في عهد أمين الحافظ سوريا ـ سياسة5

 ـ محاولته التقرب من مصر والعراق
 
 
 
 
 :السياسة السورية قبيل ثورة الثامن من آذار -1

ؤتمر    سوريا   تسير باتجاه االضطراب الذي بدا ظاهرًا داخل        سوريا آانت األوضاع في    د م  بعي
تورا  ي آب ش ة ا م، 1962ف ة اإلعالمي اد الحمل ىوازدي وريالمصرية عل ة  .  س ا أن الحمل د ذآرن وق

ة                سوريا اإلعالمية المصرية على   وزارة الرابع يس ال ة رئ  آانت من أبرز أسباب استقالة بشير العظم
د العظم           د االنفصال، وتكليف خال دة      )1(في عه ة الجدي د سبق تشكيل وزارة      . بتشكيل الحكوم ان ق وآ

ام      خالد العظم إعادة تشكيل المجلس التأسيسي المنح   ول ع ان   . م1962ل في السادس من أيل حيث آ
اظم القدسي               ة ن ذي  , قد عقد نواب المجلس اجتماعًا في منزل خالد العظم بمشارآة رئيس الجمهوري ال

ة                         ال ثق د ن ان ق ذي آ اع ال ذا االجتم أعلن عن استقالة حكومة بشير العظمة، وتكليف خالد العظم في ه
  )2(.المجلس المنحل

                                                 
خالد : (، وآانت على الشكل التاليم1962سابع عشر من أيلول عام لف خالد العظم بتشكيل الوزارة بتاريخ الُآ )1(

أسعد . رشاد برمدا، وزيرًا للتربية والتعليم. بشير العظمة، نائبًا لرئيس الوزراء. العظم، رئيسًا للوزراء
د أسع. فرحان الجندلي، وزيرًا للشؤون البلدية والقروية. آوراني، وزيرًا للعدل ووزيرًا لألوقاف بالوآالة

جورج . أمين النفوري، وزيرًا لإلصالح الزراعي. خليل آالس، وزيرًا للمالية. محاسن، وزيرًا للخارجية
عزيز عبد . روبير الياس، وزيرًا لألشغال العامة. عبد الحليم قدور، وزيرًا لإلعالم. خوري، وزيرًا للمواصالت

عزت . مظهر العظمة، وزيرًا للزراعة. د القوميرفيق بشور، وزيرًا للثقافة واإلرشا. الكريم، وزيرًا للداخلية
نهاد ابراهيم باشا، وزيرًا . منصور األطرش، وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل. طرابلسي، وزيرًا لالقتصاد

عبد الكريم زهر الدين، مكلفًا . نبيل الطويل، وزيرًا للصحة. عمر عودة الخطيب، وزيرًا للتموين. للتخطيط
 .)ة الدفاعبتسيير أمور وزار

 .230العظم، مصدر سابق، ص     
 .231المصدر السابق، ص )2(
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د العظم،                  سادت حالة سوء الفهم      وزراء خال اظم القدسي ورئيس ال ة ن العالقة بين رئيس الجمهوري
امن من آذار                ورة الث ام ث ل قي ين        . وظهرت جليًا في األوساط السياسية قبي اهم ب ة سوء التف ا سادت حال آم

د العظم       دين                . الوزراء في وزارة خال وزراء المؤي وزراء المنتسبين إلى اإلخوان المسلمين وال السيما ال
ة أعضاء         .  الحوراني ألآرم ذور فشلها، حيث تغيب ثالث وم األول ب ذ الي فقد حملت وزارة خالد العظم من

وزاري األول         اء االجتماع ال م           . منها في أثن وزارة نفسها ضمت وزراء ل ا أن ال نهم       آم م، وم  يؤخذ رأيه
 .)1(منصور األطرش الذي عين وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية

ة والبعث               وآان أول عمل قام به ر       دة العربي ئيس الوزراء خالد العظم إغالق صحيفتي الوح
دين البيطار           ال نشره            . التي آان يشرف على تحريرها صالح ال ل الصحيفتين، مق ان سبب تعطي وآ

ال آخر نشره في صحيفة                           ة، ومق ه سياسة الحكوم اجم في صالح الدين البيطار في صحيفة البعث ه
م        هاظم القدسي نصح في   الوحدة صحفي صديق لرئيس الجمهورية ن      التخلي عن الحك رئيس ب ان  .  ال وآ

اني                اريخ الث ة بت ى المحكم دين البيطار إل دم صالح ال اليبه، وق المقاالن ضد االنفصال، وفضحًا ألس
ة               م1962والعشرين من تشرين األول      ه سياسة الحكوم اجم في اًال ه ة نشره مق ت دوب . ، وحوآم بتهم

ان أحدها تعاطف بعض              خالفات من جانب آخر بين ضباط الجيش          بخصوص موضوعات عدة، آ
دين،                      . الضباط مع القاهرة   ا آانت تحمل بع ة حيث أنه ة الحكوم وآانت األزمة في الجيش تشبه أزم

اظم    ة ن يس الجمهوري ع رئ ًا م د الجيش، وخالف ين قائ نهم أوًال، وب ا بي ين الضباط فيم ًا ب ًا داخلي خالف
 )2(.القدسي ثانيًا

ي      ق ف ت دمش د عم ت ق رين األول      وآان ن تش ر م امس عش ذ الخ اء من ك األثن م 1962تل
ى    قُ . مظاهرات صاخبة تهتف للوحدة، وتدعو إلسقاط حكومات االنفصال      دم الضباط الوحدويون عل

ة         دارس والجامع أثرها إلى المحكمة في الحادي والثالثين من تشرين األول، وعمت المظاهرات الم
ى إ         ة        السورية، مما دعا وزارة خالد العظم إل دارس الثانوي ة، وبعض الم إغالق الجامع رار ب صدار ق

ًا في         , ، وفصل الكثير من الطالب من الجامعة ومن مدارسهم         سوريا في  إلى أن توقفت الدراسة نهائي
ى    م 1962 بتاريخ السابع من آانون األول    سوريا ًا عل امًال، احتجاج بعد إضراب المعلمين إضرابًا ش

ادة النظر في الراتب الشهري، وفي            رفض حكومة خالد العظم االستجابة        ق بإع لمطالبهم التي تتعل
ار ع             ذي حمل بعض أفك اهرة،            ّدالمنهاج المدرسي ال ارًا صادرة من الق ة أفك  فضًال عن   تها الحكوم

 )3(. معهاهاتعاطف
ه أنَّ مظاهرات الطالب آانت نتيجة تحريض               ه التي نشرت بعد وفات َعدَّ خالد العظم في مذآرات

 )4(. سوريا وهذا السبب نفسه دعا إلى إضراب المعلمين الذي حدث في         . عاطفين مع القاهرة  المعلمين المت 
والواقع أن المظاهرات التي قامت لم يكن سببها تحريض المعلمين ألنها لم تقتصر على المعلمين والطالب               

اد    فقط، بل تحولت إلى حالة رافقت رئيس الوزراء خالد العظم في جولته التفقدية لمحافظات ا               لقطر التي اعت
وزارة    لمه ال ور تس ا ف ام به ب       . القي ي أغل اهرات ف ن المظ ة م وزراء موج يس ال م رئ د العظ ه خال وواج

                                                 
 .142زهر الدين، مصدر سابق، ص )1(
 .371العظم، مصدر سابق، ص )2(
 .162البغدادي، مصدر سابق، ص )3(
 .381 ص،العظم، مصدر سابق، الجزء الرابع )1(
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ويداء      ة الس ل محافظ ه مث ت زيارت ات قاطع ات، وبعض المحافظ د  . المحافظ اهرات ض تمرت المظ واس
د المشاغبين والمش            وزراء السوري إلى تهدي د العظم رئيس ال ا دعا خال ارآين بالمظاهرات االنفصال مم

ة املتهم دون رحم د من الجرحى، وازدادت السخرية على ألسنة الناس من  . بمع وسقط نتيجة ذلك العدي
ات   ا االنقسامات والخالف ة االنفصال التي ُحلت فيه ات نتيجةحكوم ة، والخالف  االنتفاضة الشعبية العارم

اني سوى أربعة        ولم يبَق مع رئيس الوزراء خالد العظم في ال   , البينية داخلها  ين من آانون الث حادي والثالث
راً    ر وزي عة عش ه التس ن أصل أعضاء وزارت د    ,)1(وزراء م م، بع ع العظ وا م ذين تبق وزراء ال ان ال  وآ

ر              ن وزي عد محاس ة، وأس ر الداخلي ريم وزي د الك ز عب دفاع وعزي ر ال رين وزي وزراء اآلخ حاب ال انس
 )2(.الخارجية، وأحمد العظمة وزير الزراعة

 رئيس الوزراء السوري خالد العظم في تعامله مع األحداث والتطورات المتصارعة في عهد              وآان
ة         ي الدعاي اهرات ه ن المظ ة م ذه الموج باب ه ًا أن أس د جازم ال، يعتق د االنفص ة بع ه الخامس حكومت
ة تبث بواسطة                          المصرية التي آانت تحرض األوساط الشعبية على حكومة االنفصال، وآانت الدعاي

ة باإلضافة       ،من القاهرة أو إذاعات بيروت عن طريق مقاالت صحفية        )  العرب راديو( ات إخباري  وتعليق
إلى   )3(وصدر تعميم من وزارة الخارجية السورية . إلى األغاني واألناشيد التي تالمس العواطف الشعبية      

م مفاده 1963  بتاريخ السابع عشر من آانون الثاني  سوريا السفارات في العالم حول الوضع الداخلي في      
أن الدعاية الناصرية المصرية ناشطة في اآلونة األخيرة بشكل غير عادي، وهي ترمي إلى زعزعة ثقة               

إشاعة البلبلة وتفرقة الصفوف، وترمي إلى حمل الدول األجنبية على          والمواطنين السوريين باالستقرار،    
  )4(. سياسيًا واقتصاديًا سورياالتشكيك بمستقبل

اريخ التاسع عشر من        فيليب تقال    لبنان في بيان لوزير الخارجية والمغتربين        وعدَّت حكومة   بت
ة    آانون الثاني في بيروت أن في دمشق حملة مرآزة على بيروت، وأن هذه الحملة تتخذ                  أشكاًال مختلف

االت في الصحف               م أو المق وال في اإلذاعات        أو ،آالتصريحات المنسوبة إلى بعض رجال الحك األق
 )5(.و غير ذلك، مما يدخل في عداده التدابير المتخذة على الحدودالرسمية أ

                                                 
تقال بشير العظمة، فمرض رئيسها خالد العظم وأدخل المشفى، واس, شهدت وزارة خالد العظم نهاية االنفصال )2(

واعتكف منصور األطرش، واحتج خليل آالس، وعبد الحليم قدور، ثم استقال على مراحل آل من رشاد برمدا 
وآلف غيرهم بتسيير أمور وزاراتهم، ورغم ذلك استمرت  وعبد الحليم قدور، وأمين النفوري، ونبيل الطويل،

 .161ق، ص، البغدادي، مصدر سابم1963حتى صباح الثامن من آذار 
 .411 الثاني، صالعقدطالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،  )3(
آانون 17نص تعميم وزارة الخارجية السورية إلى السفارات في العالم حول الوضع الداخلي في سوريا بتاريخ  )1(

 .م1963الثاني
 .32ص، 1جالحصري وخوري، مرجع سابق،    
اث الداخلية من مظاهرات واضطرابات إلى عمليات أصدرت الحكومة السورية هذا التعميم بعد تطور في األحد )2(

شغب وتخريب، اعتبرت الحكومة السورية أن مصدر التخريب بعض المواطنين الفلسطينيين الالجئين في 
سوريا الذين يتلقون تعليمات بهذا الشأن من القاهرة عن طريق بيروت، مما دعا الحكومة إلى إغالق حدودها 

 .مع لبنان
 163سابق، ص البغدادي، مصدر 

 في بيروت حول 1963نص بيان وزارة الخارجية والمغتربين اللبناني بتاريخ التاسع عشر من آانون الثاني عام )3(
 .التطورات السياسية في المنطقة
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في تلك األثناء صعَّد حزب البعث العربي االشتراآي نضاله في مواجهة االنفصال بالتعاون مع              
وات    ى صعيد الق ن نضالها عل ين م كرية للضباط البعثي ة العس دويين، وعززت اللجن الضباط الوح

ل الضباط          1959 اللجنة التي تأسست في عام       هذه. المسلحة إلسقاط االنفصال   دة من قب م خالل الوح
د، حافظ          "الذين خدموا في مصر، وآانت هذه اللجنة تتألف من الضباط              ران، صالح جدي د عم محم

ر          د المي دي، وأحم ريم الجن داد،                . األسد، عبد الك ليمان ح ان، س ان آنع د لتشمل عثم ا بع وتوسعت فيم
د، موسى ال د عبي اطوم، حم ليم ح م،  س ين الملح ويداني، حس د س ي، أحم اج عل ي، مصطفى الح زعب

افظ    ين الح ل، وأم اح الطوي د رب ة        )1(،"محم اء مهزل ي إنه ر ف دور األآب ة ال ذه اللجن ت ه د لعب وق
د              االنفصال بالتحالف مع الضباط الوحدويين، والمستقلين، ومنهم لؤي األتاسي، زياد الحريري، محم

امن     )2(...."اسم علوان، محمد الجراح    الصوفي، راشد قطيني، فواز محارب، ج      ورة الث والسيما أن ث
ائم في                 م  1963من شباط    م الق ًا لمناهضي الحك ًا ثوري ًا وحماس ام    سوريا  في العراق أعطت دفع  للقي

د                   . بمشروع تغيير  ر العسكري، وق ة التغيي ًا إلمكاني ًا معنوي آما أعطت ضباط الجيش الوحدويين دفع
م  .  سوريا  عة العراقية بعيد ثورة الثامن من شباط بحملة ضد الوضع في            زاد هذا الدفع مع قيام اإلذا      ث

رة              احتالل الجزي د ب ما لبثت أن زادت هذه الحملة اإلعالمية العراقية أن زادت من حدة لهجتها بالتهدي
الذين صدر    فذ حكم اإلعدام بحق بعض الضباط الوحدويين القابعين في سجن المزة،          السورية إذا ما نُ   

 )3(.م1963بعد أربعة أيام من قيام ثورة شباط م اإلعدام عليهم حك
ة                  وآان الضباط ومعهم مجموعات أخرى من الناقمين على االنفصال قد قاموا بالتمرد في مدين

د       ة    ؤحلب، واستولوا على اإلذاعة وب ذيعون البالغات الثوري وم السبت     . "وا ي ي صباح ي  آذار 31فف
ة حمص  1962 ب بحرآ ي حل م الضباط ف د   م عل د عبي زم حم ر، فع در أعس د ب ا العمي ام به ي ق الت

ى         ) جميعهم بعثيون (ومحمد ابراهيم العلي وسعيد دباح       على القيام بحرآة مماثلة في حلب، وآانوا عل
اع             صلة مع بعض الضباط المسرحين، وعلى إتصال مع زمالئهم في حمص، وجّدوا في السعي إلقن

وا   . هتمامهم وآانت اإلذاعة موضع ا    ،من يستطيعون إقناعهم   ه واجتمع وعندما حل الموعد المتفق علي
ات                       ى الثكن العودة إل د انتهت وصدرت األوامر ب ة حمص ق أن حرآ وا ب ة فوجئ إال أن . للقيام بالحرآ

ن        رة م قات غزي م برش والين له ر الم باط غي أوا بعض الض اح فاج عيد دب ي وس راهيم العل د اب محم
نهم   ددًا م وا ع ث قتل د)4(،الرصاص حي م الرائ ية،   ص وه عبة السياس يس الش ي رئ د فوت حلل والرائ

كرية،          ابرات العس رع المخ يس ف وس رئ ل عرن ب آام اوير والنقي ة المغ د آتيب ال، قائ وح النع نص
د       . والنقيب جميل قباني قائد سرية الشرطة العسكرية       د محم ة الشمالية العمي آما تم اعتقال قائد المنطق

                                                                                                                                               
 .29، ص1جسابق، المرجع  الالحصري وخوري،     
 الثورة، بيروت ، تجربتي مع)محمد( انظر عمران .87م، ص1967منيف الرزاز، التجربة المرة، بيروت  )1(

 .18م، ص1970
 .61م، ص 1995نيقوالس فاندام ، الصراع على السلطة في سوريا، مكتبة مدبولي، القاهرة،  )2(
 .2، ج2003للتوسع أآثر حول قضية أحكام اإلعدام راجع محمد إبراهيم العلي ، حياتي واإلعدام، دمشق )3(

 .518ـ513ص
ر مقدمة القرار الذي أصدرته محكمة أمن الدولة م، نش1963\1\18 تاريخ 7816عن جريدة األيام العدد  )1(

 .العليا اإلستثنائية والوقائع في قضية فتنة حلب
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ة      )1(...مبنى اإلذاعة على  هللا عمرايا    المالزم األول عبد ا    وسيطرهشام الميداني،     وعندما أخفقت حرآ
د مصطفى                         ي والعسكري المتطوع محم راهيم العل د اب ى المالزم األول محم م باإلعدام عل حلب ُحك
ين                       د والمالزم د عبي د حم نهم الرائ ة وم ًا مختلف ة أحكام يوسف وحكم على بقية الذين اشترآوا بالحرآ

د اهللا       د رحمون          األولين محمد سعيد دباح وعب ا وحسن شريتح ومحم ك في     ...  عمراي انون   17وذل  آ
  )2(.م1963الثاني 

 : السياسة السورية في ظل ثورة آذار -2
ة                الناصريون  (في هذا اليوم، نجح الضباط البعثيون، بالتعاون مع أصحاب االتجاهات الوحدوي

م وإنشاء        ) على وجه الخصوص   ادة ا    "في السيطرة على الحك وطني لقي ورة المجلس ال ذي ضم   " لث ال
اهم مع البعث في                          ة والتف ة الداخلي د الجبه ًال في توحي في بادئ األمر، عناصر بعثية وغير بعثية، أم

ريم قاسم                  د الك م عب ه بحك ورة      . )3(العراق، الذي آان سبق البعث في سوريا شهرًا بإطاحت ام ث شكل قي
ل ف                وآانت األوضاع    .  سوريا  يالثامن من شباط في العراق عامل دعم إلمكانية نجاح مشروع مماث

م                 للتغيير بل    مشجعة    سوريا الداخلية في  ذا الشيء، ولكن ل ل ه إن العديد من الناس توقعوا حدوث مث
 )4(.يستطيعوا التعرف على من يحمل راية العمل

أآثر من خمسة عشر                      وآانت إشارة البدء لقيام ثورة الثامن من آذار قد أطلقت قبل قيام الثورة ب
ن ك م ًا، وذل دة المصرية السورية يوم ام الوح ة لقي ذآرى الخامس ى ال ز عل ان .  خالل الترآي ي بي فف

اريخ التاسع                            روت بت نتها الخامسة صادر في بي دة في س د الوح وميين العرب بمناسبة عي لحرآة الق
م االنفصالي     سوريا ، عدَّ أن المهمة األولى للنضال في  1963عشر من شباط    اء الحك ا  .  هي إنه آم

ة    ا انطالقة العراق وسوري   أآد البيان أن    والجمهورية العربية المتحدة في طريق وحدة تفيد من التجرب
ة            ا جاء في     .)5(المتحررة السابقة ثم توسُِّع رقعَة هذا العمل الوحدوي ليشمل األجزاء العربي  وآذلك م

وزراء،  يس مجلس ال ي صالح السعدي، نائب رئ يد عل ا خطاب الس ي أثن ة ف ة العراقي ر الداخلي ء ووزي
تح             م،1963زيارته إلى القاهرة بتاريخ الحادي والعشرين من شباط           ة تف ورة العراقي أن الث  حين ذآر ب

ره ى آخ اب عل ار   ،الب ل األقط ين آ ا، وب اء بينهم ى لق داد، وإل اهرة وبغ ين الق اء صريح ب ئ للق  وتهي
ه    ي آل وطن العرب ي في ال ين الشعب العرب ا وب ة المتحررة، وبينه ا أآ.)6(العربي ذلك م رئيس  وآ ده ال

ًا آالمه للسوريين               في  جمال عبد الناصر     د الوحدة الخامس موجه ول  : (أثناء خطابه في االحتفال بعي نق
ة من صالبتك، ومن نضالك                 د         و )7(.)للشعب السوري، إننا معك، وإننا على ثق امن من آذار، بع في الث

                                                 
 .199طالس، مرآة حياتي، العقد الثاني، مصدر سابق، ص )2(
 .518ـ513 ص.مصدر سابقالعلي،  )3(
 .98، ص10، ج2004مسعود الخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، بيروت  )4(
)5( Chomsky , N.Peace in the Middle East: op. cit.,pp291. 
نص بيان حرآة القوميين العرب بمناسبة عيد الوحدة في سنتها الخامسة صادر في بيروت بتاريخ  )1(

 .30، نقًال عن الحصري وخوري، الوثائق العربية، مرجع سابق،الجزء األول، ص19/2/1963
 .19/2/1963 تاريخ 8105األهرام العدد  )2(
لناصر بمناسبة الذآرى الخامسة إلعالن الوحدة السورية المصرية، نقًال عن نص حديث الرئيس جمال عبد ا )3(

 .1963 تاريخ في الثاني والعشرين من شباط عام 8106صحيفة األهرام المصرية العدد 
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ائم    شهر بالضبط من سقوط نظام عبد الكريم قاسم في العراق تحرآت دمشق، وأسقط    م الق ت نظام الحك
وم قطع    سوريافي  و دمشق (، ففي الساعة السابعة من صباح ذلك الي ادي، وأذاع ) رادي برنامجه الع

البيان األول لقيادة الثورة التي تولت األمور فيها بعد أن استولت القوات المسلحة السورية على السلطة                  
امن            وتوالت بيانات الثورة بعد ذلك تشرح بالتفص         )1(.عند الفجر  داًء من الث م االنفصال ابت ائق حك يل حق

  .)2(من أيلول والمحادثات المتكررة لتصحيح آثاره حتى جاءت ثورة الثامن من آذار
وم الجمعة ي امن من آذار عام وآان ي د 1963م الث ارة والحوادث في دمشق، فق ًا حافًال باإلث م يوم

اظم القدسي      سوري، وأعلن عن   جرى اعتقال اللواء عبد الكريم زهر الدين قائد الجيش ال           دآتور ن ع ال خل
ا             من رئاسة الجمهورية، والتجأ رئيس مجلس الوزراء خالد العظم إلى السفارة الترآية في دمشق، آم
ل                         ه قب د سرحوا من انوا ق ذين آ صدرت قرارات تعيد إلى الخدمة في الجيش عشرات من الضباط ال

مد عمران والرائد صالح جديد، والنقيب حافظ   ، ومنهم المقدم مح عهد االنفصال وفي عهد االنفصال    
اء المتسربة من دمشق تشير      . األسد، والنقيب عبد الكريم الجندي، والرائد أحمد األمير   وراحت األنب

ة                         ل في ثالث ه تتمث ادت حرآت ا ق دو أنه إلى أن القيادة التي قامت على رأس الجيش السوري، والتي يب
م  باط ه ذي أع  : ض ي ال ؤي األتاس د ل يش      العقي ًا للج دًا عام ين قائ ق، وع ة فري ى رتب ه إل ت ترقيت لن

د                      ام، والعقي د الع ًا للقائ واء، وعين نائب السوري، والعميد راشد القطيني الذي أعلنت ترقيته إلى رتبة ل
ان حرب الجيش              ادة أرآ ًا لقي واء، وعين رئيس ة ل ى رتب ه إل ان  . زياد الحريري الذي أعلنت ترقيت وآ

ادي البعثي                 قادة الثورة قد شكلوا مج     دين البيطار القي ورة ترأسه صالح ال ادة الث ًا لقي ورة آذار   . لس وث
ع     يق م ين، دون التنس باط البعثي ذ بالض ث التنفي ن حي ة م ت مرتبط زب،  آان ي الح ية ف ادة السياس القي

البعثيون والناصريون والقوميون العرب    :  هي وآانت الفئات الرئيسة التي قامت بحرآة الثامن من آذار        
د تراآيونوالوح ا  . ويون االش ري فيم ت تج ة    وآان ط اإلجمالي م الخط ت ترس نهم االتصاالت، وآان بي

 )3(. تضع لنفسها مخططًا بعد نجاح الحرآةللحرآة، ولكن آل فئة منها آانت
ا األول                  ويتحدث باتريك سيل عن دور السيد الرئيس حافظ األسد في أحداث الثورة في يومه

دة         آانت اللحظة المظفرة لأل   : "فيقول ى قاع ة حيث آانت      ) الضمير (سد هي لحظة استيالئه عل الجوي
الب دة ضد االنق ة الوحي ة الجوي ي آانت تشكل المقاوم ا الت زة فيه ا متمرآ ة بكامله وة الجوي د . الق فق

) الضمير (ُأرسلت بعض الطائرات لقصف المتمردين، وآانت الخطة تقضي بأن يتحرك األسد ضد               
ري، واء الحري ى رأس سرية من ل ه من عل وع هجوم علي ل الفجر لتجنب وق تهدفًا الوصول قب  مس

                                                 
لقد عانينا طويًال : ( تضمن بيان المجلس الوطني لقيادة الثورة في سوريا شرحًا لظروف المرحلة وأهداف العمل )4(

مجال أمام آل الحكومات التي تعاقبت بعد االنفصال لنعمل من أجل الشعب، فكانت المآسي التي وأفسحنا ال
عشناها، فقامت ثورتنا المظفرة، ثورة الجيش، ثورة العامل والفالح، ثورة الطفل والشباب، ثورة المناضلين 

أيها : (ان بعد ذلك يعددومضى البي. المكافحين، ثورة آذار للخالص من حكم العمالء والمرتدين والمرتزقة
 حتى ...الشعب العربي في سوريا، سنة ونصف مرت على االنفصال، وأنت تعاني أصعب فترة مرت عليك

 )....اأضحت العزلة هي الطابع األساسي لسوري
 تاريخ، في 414نص البيان األول للمجلس الوطني لقيادة ثورة الثامن من آذار، نقًال عن صحيفة البعث العدد  )1(

 .م1963ع من آذار التاس
 .395الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص )2(
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د استغرقت المفاوضات في           . الجو بان، فق م تكن في الحس ولكن مرًة أخرى حصلت مشكلة معرقلة ل
د                            ى بع ه الصغيرة عل دما أوقف قوت ار عن ان في وضح النه الكسوة أطول مما آان متوقعًا، لذا فقد آ

ان األسد             ثالثة أو أربعة آيلو مترات من القاعد       ا، وآ د وجدت لتتمرآز حوله دبابات ق ة التي آانت ال
  )1("اليزال بالمالبس المدنية

 :ويقول السيد الرئيس حافظ األسد متذآرًا تلك اللحظات
ة،             " ة مقاوم اك أي أنني سأباشر القصف إذا آانت هن ة، ب أرسلت إليهم مبعوثًا برسالة تحذيري

ى          وبعد بضع دقائق جاء اثنان من ضباطهم في س         ور إل يارة ليقترحا التفاوض فهرعت معهما على الف
م                      : حيث آمر القاعدة وقلت له     ا ل دًا، ولكن م ل أح د أن نقت م، ونحن ال نري د انتهى األمر بالنسبة لك لق

  )2("تستسلموا فإننا سنستعمل القوة

ا الفاعل   ية وأداته دتها األساس ى قاع ز عل ورة يرتك تنتاجيًا للث يًال موضوعيًا اس دم تحل ي هي ويق ة الت
اهير               ... الثورة: "الشعب فيقول  ات الشعب، وإدراك دقيق لمصالح الجم هي التفجير الخالق لكل طاق

ذه المصالح            د ه ا يفي و،        . األساسية، واستشفاف لكل م ق التطور والنم ى عوائ ورة هي القضاء عل الث
ذه      بقدر ما هي تفجير خالق لطاقات الجماهير واستشفاف لمناحي الخير التي يجب أن ت                ا ه تجه وفقه

  )3( ..."الطاقات لتكون في خدمة الجماهير

امن من آذار، األول            ورة الث ذين شارآوا في ث ون   وقد ظهر اتجاهان بين الضباط ال ه قومي يمثِّل
ا        م تنضم إليه ورًا، ث دة ف ة المتح ة العربي ودة الجمهوري البون بع ون    يط ه بعثي اني يمثل راق، والث  الع

دين الب   م صالح ال ن رأيه ر ع ات    عب ودة العالق ال، وع قاط االنفص ان إس دفهم آ ه إن ه ار، بقول يط
وري   دة، وس ة المتح ة العربي ين الجمهوري ة ب ة األخوي ة  االطبيعي ات ومفاوضات إلقام راء مباحث  إلج

 )4(.وحدة على أسس سليمة ومدروسة
ورة في           ادة الث وطني لقي تاذ صالح          سوريا  وآان المجلس ال د شكل وزارة برئاسة األس دين   ق ال

ذي                 )5(بيطار،ال ام بإسقاط نظام االنفصال،وهو التحالف ال ذي ق وزارة تضم قوى التحالف ال وآانت ال
ي   ة ف ة الوحدوي وى التقدمي وع الق وريايضم مجم ي حزب البعث  س رب،  ،، وه وميين الع ة الق  وحرآ

                                                 
 .131سيل، األسد ـ الصراع على الشرق األوسط ، مصدر سابق، ص )1(
 .131المصدر السابق، ص )2(
 .م1973\3\8من آلمة ألقاها الرئيس حافظ األسد في الذآرى العاشرة لثورة الثامن من آذار بتاريخ  )3(
)1( Middle Eastern Affairs , Apr , 1963 p,9. 
نهاد القاسم، . صالح الدين البيطار، رئيسًا للوزراء وزيرًا للخارجية: آانت الوزارة األولى مؤلفة من السادة  )2(

العميد أرآان حرب محمد . عبد الوهاب حومد وزيرًا للمالية. نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للعدل
منصور األطرش وزيرًا للعمل . الحافظ وزبرًا للداخليةاللواء أرآان حرب محمد أمين. الصوفي، وزيرًا للدفاع
. الدآتور سامي دروبي وزيرًا للتربية والتعليم. سويدان وزيرًا للزراعة عبد الحكيم. والشؤون االجتماعية

الدآتور درويش العلواني . الدآتور جمال األتاسي وزيرًا لألعالم. الدآتور عبد الكريم زهور وزيرًا لالقتصاد
لب وزيرًا للشؤون البلدية االوزير الوليد ط. هاني الهنيدي وزيرًا للتخطيط. دولة واألوقاف بالوآالةوزير ال
 لألشغال أحمد أبو صالح وزيرًا . جهاد ضاحي وزيرًا للمواصالت. سامي صوفان وزيرًا للتموين. والقروية
ور سامي الجندي وزيرًا للثقافة الدآت. طالب ضماد، وزيرًا للصناعة. شبلي العيسمي وزيرًا للصحة. العامة

 .   131 ـ 130، ص4القسام، مرجع سابق، ج. واإلرشاد القومي
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ة المتحدة         ل لصالح حزب       )1(.وحرآة الوحدويين االشتراآيين، والجبهة العربي زان يمي  حيث آان المي
ي   ور دور حزب البعث ف ى ظه ذي أدى إل ر ال ا األث ف، أولهم ي الموق رزا ف م عنصرين ب البعث بحك
ات الحزب وأرصدته على                      الثورة على عبد الكريم قاسم في بغداد، وما حققه ذلك من ارتفاع في معنوي

د في             وزراء الجدي طار   وهو األستاذ صالح البي        سوريا  الساحة العربية، بصفة عامة، والثاني رئيس ال
د في دمشق معضلة حرجة من         . الذي آان هو نفسه أحد مؤسسي حرآة البعث      وواجه الوضع الجدي

ة المتحدة                    ة العربي أول لحظة، فقد آانت الجماهير السورية فيما يبدو تتوقع بيانًا يعلن استعادة الجمهوري
ا          . اآاملة بعودة الوحدة الفورية بين مصر وسوري       ا آ ًال مشروعًا وربم ك أم ذلك     وآان ذل ن شرعيًا آ

اس صلب ألي   ل بوضع أس ًا يتكف ًال مدروس ت تقضي عم ي آان وال الظروف الموضوعية الت  ةل
 .)2(محاولة وحدوية جديدة تظهر على الساحة العربية

 :ـ ردود الفعل العربية على قيام الثورة3
ا   سوريا  شكل قيام ثورة الثامن من آذار ردود أفعال عديدة داخل           ذ   .  وخارجه ام إعالن قي   فمن

ة      الثورة خرجت إلى شوارع دمشق مظاهرات شعبية تطالب هذه المظاهرات            بقيام الوحدة دون معرف
ة إلى الوحدة في           المسيرات    ولم تنحصر . من تلك الجماهير باتجاه الثورة الحقيقي      والمظاهرات الداعي

ار المتاعب            بل شملت معظم المدن    ،العاصمة دمشق  ادة    والمحافظات السورية، حتى أن بعضها أث  لقي
امن عشر من آذار             الثورة، آما حدث في مدينة حلب      ع عشر والث حيث  .  في الفترة الواقعة ما بين الراب

ال                أرادت الجماهير  ا استدعى انتق وري، مم  من خالل المظاهرات عودة الوحدة مع مصر بشكل ف
 لمــ حديثًا، والذي تس سورياالذي آان قد وصل إلى)3(أمين الحافظ

 .)4(ية السورية إلى حلب لمعالجة األزمةمنصب وزير الداخل

                                                 
شكلت الوزارة األولى لعهد الثامن من آذار، باسم المجلس الوطني لقيادة الثورة برئاسة صالح الدين البيطار،  )3(

 :وقد ضمت الفئات اآلتية
 .ذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء فئة البعث بزعامة السيد صالح الدين البيطار ال-1
 . فئة الناصريين، بزعامة نهاد القاسم الذي شغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء-2
 .دي الذي شغل منصب وزير التخطيطي فئة القوميين العرب، بزعامة هاني الهن-3 

 نقًال عن صحيفة البعث . فئة الوحدويين االشتراآيين بزعامة السيد عبد الكريم زهور، وزير االقتصاد-4
 .م1963 تاريخ في التاسع من آذار 141العدد 

 .133-131، ص 1967 منيف الرزاز ، التجربة المرة، دار الطليعة، بيروت  )1(
، وقبل 1936رفض انتسابه إلى الكلية العسكرية عدة مرات بسبب نشاطه في مظاهرات عام :  أمين الحافظ  )2(

ية انتسب إلى الكتلة الوطنية، جماعة ابراهيم هنانو، شكري القوتلي، في بدء حياته السياس. م1946بها سنة 
عين رئيسًا للمجلس . ثم انتسب إلى حزب البعث العربي االشتراآي. دخل في عصبة العمل. سعد اهللا الجابري

، وشكل الوزارة في سوريا بتاريخ الثالث 27/7/1963تاريخ) 2(الوطني لقيادة الثورة بموجب المرسوم رقم
استمر . م ، حيث صدرت قرارات التأميم ألغلب الشرآات الصناعية والتجارية1964 تشرين األول عام من

 ، حيث حل المجلس1966في رئاسة المجلس الوطني لقيادة الثورة حتى تاريخ الثالث والعشرين من شباط 
الث والعشرين من شباط تاريخ الثالصادر عن القيادة القطرية ) 1(الوطني لقيادة الثورة بموجب القرار رقم

 .م1966
 .218، ص 4ج قسام، الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق،      

 .401ص   الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، )3(
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د  ددة بالعه دة والمن ى الوح ة إل يرات الداعي اهرات والمس ك المظ ذآر أن تل دير بال ن الج وم
ك المظاهرات                       ان في تل رأة في أغلب األحي . االنفصالي لم تقتصر على الرجال فقط، بل شارآت الم

ائي       ت نس اهرات آان يرات أو المظ ض المس ائق أن بع د الوث ل     وتؤآ يدات، مث ا الس وم به ط، تق ة فق
ن           ر م امن عش وم الث اء ي ي مس ت ف ي خرج ائية الت اهرة النس ا    المظ ة ثري ق برئاس ي دمش آذار ف

زل     )1(،الحافظ يس    قاصدة من ة                  رئ يًال مطالب ؤي األتاسي في الساعة التاسعة ل ة السورية ل الجمهوري
 )2(.قاهرة وبغدادبقيام الوحدة مع مصر، وعدم التهاون أو التلكؤ في إعالنها مع ال

ة أن    ة اللبناني ّدت صحيفة السياس ث ع ورة آذار، حي ام ث دورها بقي ة ب ت الصحف العربي ورحب
ائم                     دة من دع ة جدي ل دعام ر، تمث ثورة دمشق التي جاءت في أعقاب ثورات بغداد وصنعاء والجزائ

دول المتحررة الموحدة األهداف                 د ال ال عق ة، وأن اآتم ة العربي ى   االستقرار في المنطق وب عل  والقل
ة               دة رائع اق جدي در     . النحو الذي نشاهده اليوم ليدفع بالرآب العربي المتوثب إلى آف وان الق وتحت عن

ي      اح العرب دة الكف ت جري وم قال ي المحت ذين      : (العرب م ال ا، ه ة ويقاومونه اهلون الحقيق ذين يتج ال
ان الشعب      وفي بالد ال سورياوالحقيقة في. يحاولون أن يطفئوا نور الشمس بأيديهم    عرب هي في إيم

ام    اذلهم أم تعمار وتخ ى إضعاف العرب وخضوعهم لالس ة أدت إل ه يعرف أن التجزئ دة، ألن بالوح
ا هي                        . الصهيونية ت، وه ا آان وة مهم ة ق دفها اليمكن أن تعترضه أي ة نحو ه ة العربي إن زحف األم

ا                      ك في الق د أن فعلت ذل ا في دمشق بع ر   طالئع الزحف، تجرف من اعترضوا طريقه هرة، والجزائ
  )3().وصنعاء وبغداد

، وهي   سوريا لقد آانت الفرحة الكبرى أن تعود: قالت بيروت المساء ) الحمد هللا (وتحت عنوان   
 .التي احتلت المقام المرموق في دنيا الجهاد العربي طوال أجيال وأجيال إلى دورها الفعال

ي،        وفرضوا عليها الرجعي   ، فلقد شردها االنفصاليون المتآمرون    ة لألجنب ة، والعمال ة واالنتهازي
وطن           فصبرت طويًال، ولكنها انفجرت أروع انفجار حين تعاون الشعب مع الجيش في تطهير تربة ال

دين   الء والمرت س العم ن رج ي       . م وا ف ام، التق الل ع اءات خ ة لق رب أربع رار الع ى األح د التق لق
و         وا في صنعاء، والتق وا في        االجزائر، والتق داد، والتق دة        في بغ ؤمنين بوح اء األبطال الم  دمشق، لق

 .)4 ()الهدف، وصاروا اآلن خمسة أقطار متحررة يؤلفون جبهة موحدة

                                                 
، 1947م،وفي عام 1929زاولت التعليم في المدارس االبتدائية من عام ): م 2000 ـ 1911( ثريا الحافظ  )1(

أسست جمعية خريجات دور المعلمات ثم انتسبت إلى . ز البنات الثانيةعينت أستاذة للغة العربية في تجهي
رشحت نفسها للنيابة باسم .الرابطة الثقافية النسائية وحلقة الزهراء األدبية، وهي من مؤسسات مدرسة الفتاة

) ينةسك(م، وبعدها حولت جهودها إلى الناحية االجتماعية فأسست منتدى 1953االتحاد النسائي ولم تنجح عام 
 .األدبي

 .266، ص4جقسام، الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق،      
)2(  Telegram from the Department of state to the Embassy in Syria, Washinton, 

October 19,1963                                                                          
 .172وط االنفصال، مصدر سابق، ص  حشاد وعبد الجواد، سق )3(
 .408ص   الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، )1(



 121

ي   ة الت ورة العربي د أوردت أن الث ة الشعب فق وان آلم ة، وتحت عن ا صحيفة الشعب اللبناني أم
ي    ن المح ي م وطن العرب ز ال ي ته املة الت ة الش ورة العربي دة للث ة جدي ي دمشق واجه ى قامت ف ط إل

الة اإلنسان                   ة لرس ل المضامين الحقيقي الخليج، وتحت شعارها الوحدة والحرية واالشتراآية التي تمث
ة من            ت سوريا ت أن الثورة التي توج    ّدآما ع . العربي ه حفن ذي قامت ب  جاءت لتصحح االنحراف ال

وا االنف         ة، ويعلن ة العربي وا األم الم ليطعن ي الظ اموا ف ذين ق رجعيين ال الء وال ال،العم ت  ص وآان
ل روح الشعب                        ة عرضية ال تمث ه مجرد مرحل ى أن ة تشير إل ذ البداي مقومات هذا االنحراف آلها من

 )1(. سورياالعربي في
ن آذار،      امن م ي الث ي قامت ف ورية الت الخطوة الس اهرة ب ي الق ت الصحف الصادرة ف ا رحب آم

ة     ة القاهري حيفة الجمهوري ت ص ة قال وان دروس التجرب ت عن دث :(وتح يماح ورياف قاط   س ن إس  م
ا                     داء به للتحالف الرجعي االنفصالي، وما حدث قبله في العراق يؤآد من جديد حقيقة آبرى يجب االهت

د الملك            . )2(في تقدير التطورات الحاسمة في المنطقة العربية       وأضافت الصحيفة قائلة لقد آان الظن عن
ون، وأسيادهم االستعماريين والص             هاينة والرأسمالية واإلقطاعيين أن      سعود والملك حسين وبن غوري

ة في األوطان         ، والتحرآات ، نهائيًا من االتجاهات   تحرآة االنفصال الرجعي قد تخلص      والقوى الثوري
ام آان                      ًا ونصف الع ذه األوطان، ولكن عام دة   تالعربية، وعزلت الجمهورية العربية المتحدة عن ه  م

ع        ين أن أي وض ح، وتب ور، وتتض ف األم ي تكتش ة آ ة     آافي ة العربي ات القومي ع اتجاه ى م ال يتالق
ة    ة العربي ي المنطق وطني ف رر ال ات التح ى ،واتجاه تقر أو يبق ن أن يس حيفة  )3(. ال يمك ت ص ا قال  آم

ة                سوريا آان صدى ثورة  : (األخبار القاهرية    ا في المنطق  عميقًا بعيد األثر في الدوائر العالمية عامة أم
. ، وفي األردن وفي السعودية، وفي آل مكان       سوريا في داخل العربية فقد آانت هزة عميقة للرجعية     

ار السريع            . )4()أحست أنها أرض قوية، وأن الحوادث تقف لها بالمرصاد، وأن مستقبلها آخذ في االنهي
ًا لمجلس وزرا د الملك حسين اجتماع د عق ا ئوق ا السعودية فالذت بالصمت بينم ف، أم ه لبحث الموق

ورة   : (م العربية المتحررة في صنعاء وبغداد والقاهرة، وأضافت        انطلقت المظاهرات في العواص    إن الث
ة     اد العواصم العربي يمن، واتح راق وال ورة الع ا ث ر وإذا أضيفت له دة األث ًا بعي تكون حتم ورية س الس

 .)5(المتحررة في سياسة واحدة وأهداف واحدة، فإن شكل المنطقة سيتغير، والميزان سيتحول أيضًا
ا موقف الجمه ورة الثأم ن ث دة م ة المتح ة العربي ًا اوري ًا مرحب ًا إيجابي ان موقف ن آذار، فك من م

ادر                     د الق دآتور عب بالحدث السوري منذ اليوم األول، حيث آان الرئيس جمال عبد الناصر قد آلف ال
ة                        اهرة حكوم ل ترحيب الق ة المتحدة، بنق ة العربي ومي في الجمهوري اد الق حاتم وزير الثقافة واإلرش

عبًا ورةوش ام الث د  .  بقي ال عب ة جم يس الجمهوري ومي أن رئ اد الق ة واإلرش ر الثقاف ر وزي ث اعتب حي
يال يحدث خطأ                 الناصر يريد أن يكون موقف القاهرة بالتأييد الخالص لدمشق أمام جميع األطراف لك

                                                 
 .210 البغدادي، مصدر سابق، ص  )2(
 .162 عصاصة، مصدر سابق، ص  )3(
 .54 حشاد وعبد الجواد، مصدر سابق، ص  )1(
 .431ص   الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، )2(
 .162سابق، ص المصدر ال حشاد وعبد الجواد،  )3(
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د  أن القوات المسلحة للجمهورية العربية المتحدة : (آما صرح . في الحساب يؤدي إلى أخطر النتائج      ق
 )1(.)وضعت على أهبة االستعداد منذ الصباح الباآر

ة بعثت عن طريق مطار دمشق برسالة             وات المسلحة العربي وعلى أثر ذلك فإن القيادة العامة للق
ة                ،تحمل هذا المعنى وتؤآده بتاريخ التاسع من آذار          ة العربي وات الجمهوري  حيث جاء في الرسالة أن ق

 .)2( الشقيقة   سوريا  تصرفكم لرد أي اعتداء، وأي عدوان خارجي على        المتحدة تضع آل إمكانياتها تحت      
ورة في              رئيس      سوريا  وفي اليوم التالي لتصريح وزير الثقافة المصري، وإعالنه تأييد قيادة الث ، أرسل ال

جمال عبد الناصر رسالة إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة السوري نشرته األهرام في العاشر من آذار،              
ورة، أن         سوريا  إنه لشرف لي، وأنا أقدم التهنئة القلبية إلى شعب        : ( رسالةتضمنت ال  ، وجيشها بنجاح الث

د في                  وطني الجدي م ال ة المتحدة، بنظام الحك ة العربي ام أيضًا في       .)∗() سوريا  أنقل اعتراف الجمهوري  وق
ة     التنفيذي، وعضو مجلس الرئاسة في الجمهو        سرئيس المجل , اليوم نفسه السيد علي صبري     ة العربي ري

لست  : (س مجلس الوزراء السوري، جاء فيهاالمتحدة، بإرسال برقية إلى السيد صالح الدين البيطار رئي        
ع                    اون في جمي ة المتحدة على استعداد للتع ة العربي أظنني في حاجة إلى أن أؤآد أن حكومة الجمهوري

 . )3()العربية المتحدةالمجاالت، وإلى غير ما حد ومن دون قيد أو شرط مع حكومة الجمهورية 
ورة آذار مع موقف إيجابي أيضًا من                           د لث ة المتحدة المؤي ة العربي وقد ترافق موقف الجمهوري

المجلس الوطني لقيادة الثورة العراقي الذي أيد الثورة السورية في بيان بتاريخ الثامن من آذار، وتضمن       
ا منبث         ة         البيان االعتراف بالثورة السورية التي قامت، وأنه ة العربي ة من الحرآة الثوري ان      . ق د البي ا أآ آم

ورية     ورة الس ًا عن الث اء الشعب دفاع ن أبن ين م انده المالي ي يس تنفار الجيش العراق ن ،اس ا م  وحمايته
 . األخطار

ورة السورية             فوأآد البيان أيضًا أن المجلس الوطني لقيادة الثورة          ي العراق أن أي عدوان على الث
ى العراق          اليعتبر عدوانًا على      ًا للحرب عل ره إعالن دة ويعتب رده بش ان آخر لمجلس     . عراق ي وفي بي

ورة في             ادة الث وطني لقي ل المجلس ال ورة آذار بتخوي د ث د من تأيي ورة في العراق ذهب أبع ادة الث  قي
 )4(. حق استخدام الجيش العراقي حسبما يرتئيهسوريا

ك حسين       أما موقف المملكة األردنية والمملكة العربية السعودية        ان أن المل و عم د أذاع رادي ، فق
ورة                          ه لبحث الموقف في ضوء الث دت في مكتب ة عق في األردن دعا مجلس وزرائه إلى جلسة طارئ

و     ا رادي ي أذاعه ات الت ًا للبيان و تلخيص ورية، وأذاع الرادي ق الس االنقالب  ،دمش ورة ب  ووصف الث

                                                 
يح الدآتور عبد القادر حاتم، وزير الثقافة واإلرشاد القومي في الجمهورية العربية المتحدة، بتاريخ  نص تصر )4(

 .41 نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص 1963الثامن من آذار 
 .231 البغدادي، مصدر سابق، ص  )1(
ريا، وجيشها على آل باطل وأزاح بهما آل أحمد اهللا الذي نصر شعب سو: ( آما جاء في الرسالة أيضًا )  ∗(

 ....).ن أجل الحرية واالشتراآية والوحدةمضالل، وأيد بهما الحق، ونصر بثورتهما حرآة النضال الشامل، 
 .522 برآات، الوحدة السورية المصرية، مرجع سابق، ص

ثامن من آذار في سوريا، نقًال عن  نص بيان قيادة المجلس الوطني لقيادة الثورة في العراق بمناسبة قيام ثورة ال )1(
 .42الحصري وخوري، الوثائق العربية، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص
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ورة             وأذاعت وآاالت األنباء أن القلق الشديد سيط        . )1(العسكري ام الث ر قي ان والرياض إث ى عم ر عل
ة      سوريا في د برس   (، وقالت وآال ك                   إ) اليونايت ك سعود والمل د انزعاج آل من المل ق يزي ذا القل ن ه

ة   ا أن التجاء   : (حسين من قيام الجمهورية في اليمن على الحدود الجنوبية للسعودية، وأضافت قائل آم
ذي            قاهرة،الطيارين األحرار من السعودية واألردن إلى ال       زاد من حرج موقف الملكين في الوقت ال

 .)2)يتردد فيه أن العناصر القومية في آل من البلدين تستعد للقيام بحرآة
ورة في دمشق،                          ى مجلس الث ة إل د بعث ببرقي د اهللا السالل ق ا     وآان المشير عب أه فيه باسم  هن

ادت للشعب العرب   ي أع الثورة الت يمن ب ة ال ي جمهوري ه الجيش والشعب ف ده وآرامت موه ومج ي س
ه نفسه أن          : ( وعزته، وقال  إنا نؤيد ثورتكم، ونقف بجانبكم، ونشعلها حربًا شعواء ضد آل من تحدث

داع دس والخ اول ال ورتكم أو يح ي ). يمس ث ورة ف ام الث عبًا قي ة وش ر حكوم تقبلت الجزائ ذلك اس  وآ
ورة   إننا نعد : ( بالتأييد والترحيب، وصرح المسؤولون على الفور  سوريا ة الث إلعالن اعترافنا بحكوم

و       ). في أية لحظة   دها مباشرة رادي ن بع ى                 وأعل ورة من خالل برامجه عل ر للث د الجزائ ر تأيي  الجزائ
ى أن   سوريا  إن تطورات الحالة في    طول النهار، وقال الراديو    آل شيء يسير في انتظام      : ( تشير إل

  )3(.)لدعم الثورة
ادة والرؤساء             ولم تقتصر برقيات التأييد والترحيب       لثورة آذار على دمشق فقط، بل تبادل بعض الق

ة إلى السيطرة                    ة الرامي العرب رسائل التهنئة بثورة آذار آثورة ذات بعد وطني في وجه األطماع الدولي
ة                            ورة في دمشق، بعث برقي د إلى مجلس الث ة تأيي على المنطقة، فكما بعث المشير عبد اهللا السالل برقي

ا      ثانية إلى الرئيس     ال فيه ورة           : (جمال عبد الناصر ق ام ث ه    سوريا من أعماق قلبي أهنئ بقي  الشقيقة، وإن
  )4().لنصر عظيم، حقق اهللا بكم اآلمال واهللا يحرسكم ويرعاآم

اريخ                       ام ثورة آذار آمنعطف سياسي مهم في ت لقد أدرآت الجماهير والحكومات العربية مدى أهمية قي
ة، حرر ن االنفصاليين سورياالمنطق ى جانب     م د إل ا السياسي الرائ ى دوره ود إل ا لتع اب أمامه تح الب ، وف

 .الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية العراقية بدخولها في محادثات الوحدة في القاهرة
 :ا المواقف القومية لسوري-4

 ): ومصر والعراق سوريامحادثات الوحدة بين(أ ـ التمسك بالوحدة والدعوة إليها 
ر  ي    ي دًا للج ان قائ ذي آ دين ال ر ال ريم زه د الك واء عب ي   وي الل ال ف رة االنفص وال فت ش ط
ه ي : (مذآرات ية الت ات الرئيس ت أن الفئ يقام ن آذار ه امن م ة الث ون : بحرآ ريون والبعثي الناص

ا االتصاالت، وآانت ترسم              . والقوميون العرب والوحدويون االشتراآيون       ا بينه وآانت تجري فيم
ط اإلجمال ةالخط ة للحرآ ة    ،ي اح الحرآ د نج ًا بع ها مخطط ت تضع لنفس ا آان ة منه ّل فئ م  .)5() وآ ث

ول                        امن من آذار، فيق ورة الث ى أسباب نجاح ث دين إل ريم زهر ال رت    : ( يتطرق اللواء عبد الك د آث لق

                                                 
)2(  Telegram from the department of state to the Embassy in Sudi Arabia, 

Washinton , October 19,1963.                                                                      
 .462 الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع،ص  )3(
 نص برقية المشير عبد اهللا السالل إلى مجلس قيادة الثورة في سوريا، نقًال عن الحصري وخوري، الوثائق  )4(

 .44، ص 2جالعربية، مرجع سابق، 
 .235البغدادي، مصدر سابق، ص  )1(
 .318 زهر الدين، مصدر سابق، ص  )2(
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دة المصرية ـ         د الوح ا بع د م دًا لعه ذي وضع ح الب ال ذا االنق ى ه ي أدت إل دوافع الت باب وال األس
 :واألسباب الرئيسية لتلك الناحية نوجزها فيما يلي). الذي لقب بعهد االنفصال السورية، و

دتها آل من مصر                  : المد الوحدوي  -1 من أهم أسباب حرآة الثامن من آذار هي الوحدة التي فق
ة               اوسوري ة ومعنوي ة بصورة عام دول العربي دتها ال د أدت تطورات      . بصورة خاصة وعملية، وفق  لق

ام               1961 من أيلول    حرآة الثامن والعشرين   د قي د يشعر عن م إلى انتكاسة ظالمة للمد العربي الذي آان ق
 .الوحدة بأنه اهتدى إلى الطريق السليم الذي سيقوده إلى وحدة الوطن العربي بكل أطرافه وأجزائه

ة الساحقة من الشعب ومن الجيش                : محاولة القضاء على الخط االشتراآي           -2 د آانت األغلبي فق
ذا        . دي بمبدأ االشتراآية العادلة   بصورة خاصة تنا   وبما أن عهد الثامن والعشرين من أيلول قضى على ه

إن المقاومة ضده أصبحت       المبدأ عندما عدّ  ل القوانين االشتراآية، وخاصة قانون اإلصالح الزراعي ف
 ).شديدة 

ا  وأضاف قائد الجيش السوري السابق إلى هذين السببين الرئيسيين عناصر أخرى تكررت اإلش      ارة إليه
، وتكالب   سوريا االنفصال من خارج      في مذآراته وهي ظهور الحقيقية عن القوى التي دبرت لمؤامرة         

اره إلى       نظام االنفصال على المنافع الشخصية ألقطابه، وضعف هذا النظام إلى درجة شديدة نتيجة الفتق
 .)1(أسس الشرعية، هذا إلى جانب انعزاله عن الدول العربية

ت    د آان ي    ولق ورة ف س الث درها مجل ي أص زل الت رارات الع ورياق ؤامرة   س ة لم ة تعري  بمثاب
ورة في                 .)2(االنفصال قبل أن تكون عقابًا للذين شارآوا فيه        ادة الث وطني لقي د أسلفنا أن المجلس ال ا ق   وآن

م  قد شكل وزارة برئاسة األستاذ صالح الدين البيطار، وآانت الوزارة تضم قوى التحالف الذي قا             سوريا
ة في              ة الوحدوي ذي يضم مجموع القوى التقدمي ، وهي   سوريا بإسقاط نظام االنفصال، وهو التحالف ال

 .)3(حزب البعث، وحرآة القوميين العرب، وحرآة الوحدويين االشتراآيين
ة، ورواسب التجارب،                وهكذا فإنه بسبب التناقضات بين القوى المختلفة، والتطلعات المتباين

ه             وشكوآها، فإن النظا   ة من قيام ام قليل د أي د وضع الخالف    . م الجديد في دمشق بدأ يواجه أزمة بع فق

                                                 
 .468زء الرابع،ص  الحوراني، مصدر سابق، الج )1(
  :شخصًا يمثلون ست فئات على النحو التالي،طبقًا لنصوص القرارات 74 شملت قوائم المعزولين  )2(

تضم الضباط الذين قبضوا أمواًال من الخارج بطريق غير مباشر من أجل التدبير لمؤامرة : الفئة األولى
 . وشقيقه خلوصي الكزبرياالنفصال، مثل العقيد فيصل سري الحسيني، والعقيد حيدر الكزبري

د  : الفئة الثانية    وتضم الضباط الذين قاموا بتنفيذ المؤامرة، وبينهم عبد الكريم النحالوي، وموفق عصاصة، وعب
 .غني دهمان وغيرهملا

د                 :الفئة الثالثة  اظم القدسي وخال نهم ن وهي تضم رؤساء الجمهورية، ورؤساء وزارات حكومات االنفصال، وبي
 .الكزبري، ومعروف الدواليبيالعظم، ومأمون 

ا آتكريس           :الفئة الرابعة    ة وارتشوا منه ع الرجعي أمروا م اجموا الوحدة، وت ذين ه اب ال وتضم الصحفيين والكت
 .االنفصال

 .وتشمل آبار الرأسماليين الذين حاولوا السيطرة على الدولة ونهب مواردها في فترة االنفصال: الفئة الخامس
 الذين اشترآوا في مؤتمر شتورا الذي آرس للتشهير بالجمهورية العربية المتحدة، وتضم آل: الفئة السادسة

 .469ص   الرابع،الجزءالحوراني، المصدر السابق، 
 

 .404 الثاني، صالعقد طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،  )1(
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ا                       ا أسمي وقته م بسبب م ه في الحك بين حزب البعث من ناحية، وبين بقية المجموعات المشترآة مع
ة               ة والتقدمي وى الوحدوي ين الق ة      . بضرورة المشارآة المتكافئة في المسؤولية ب ذه األزم وتطورت ه

وا المسؤولية            إلى درجة أن     وزارة لكي يترآ تقاالتهم من ال دموا اس ين ق ر البعثي وزراء غي ستة من ال
 .)1(آلها للبعث يتصرف فيها أمام الجماهير السورية، ويتحمل تبعاتها

م في         سوريا  ب البعث في بغداد إلى  رفاقه في        زوآان طبيعيًا أن يميل ح      ، وأن يحاول دعمه
 العاشر من آذار وفد من حزب البعث العراقي يرأسه السيد               وهكذا طار إلى دمشق يوم    . دمشق ذاتها 

ومعه مجموعات من زمالئه، وقد وصلوا إلى العاصمة السورية لكي يجدوا           . )*(علي صالح السعدي  
وى سياسية                     ين ق الجو فيها ساخنًا إلى درجة تهدد باالشتعال، فقد سرى الشك بين جماهير واسعة، وب

دا           راد في بغ أن بعض األف دة            متعددة ب ا يفكرون في وح ر مّم ة أآث د ودمشق يفكرون في وحدة بعثي
  )2(.عربية

ًا               وفي يوم الحادي عشر من آذار وصل إلى القاهرة وزير الخارجية العراقي طالب شبيب قادم
ي صالح           ا برئاسة السيد عل من دمشق حيث آان يشارك في اجتماعات الوفد العراقي الذي قصد إليه

 ر من آذار وصل إلى القاهرة وفد عراقي يرأسه السيد عليوفي الرابع عش .)3(السعدي
  )4(. يرأسه السيد نهاد القاسم سوريا صالح السعدي، ولحق به وفد

عًا                    ًا موس ة اجتماع وفي الخامس عشر من آذار عقد الرئيس جمال عبد الناصر في قصر القب
ثالث    دول ال ن ال ود م ه وف ارآت في وري : ش راق وس ومين ا،مصر والع د ي د   وبع كيل الوف د تش أعي

ام حزب البعث وصالح    ين ع ق أم يل عفل ه ميش ات، وانضم إلي ذه االجتماع ى ه وري إل دينالس   ال
ذلك      البيطار رئيس الوزراء السوري، والفريق لؤي األتاسي رئيس مجلس الثورة السوري، ودخلت ب

 )5(.محادثات الوحدة الثالثية طورًا جديدًا
ى ثالث مراحل          ات عل ى خمسة اجتماعات مصرية            وقد عقدت المباحث ة األول  ، ضمت المرحل

ورية ن آذار   س ر م ادس عش ع والس ين الراب ة ب ات   .  عراقي ة اجتماع ة خمس ة الثاني وضمت المرحل
وضمت المرحلة الثالثة عشرة اجتماعات في السادس من     .  في التاسع عشر من آذار      سورية مصرية

                                                 
 .496 الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )2(
  )ةالباحث (.زير الداخلية، الرجل القوي في البعث العراقي وقتهاأمين عام الحزب ونائب رئيس الوزراء وو)  *(
 .61 هيكل، االنفجار، مصدر سابق، ص  )3(
 آان السيد طالب شبيب يريد أن ينقل إلى الرئيس جمال عبد الناصر صورة مما جرى في العاصمة السورية  )4(

العراقيين والسوريين الذين اإلخوان (باألمس، وآانت الرسالة التي حملها السيد طالب شبيب معه هي أن 
هذه الوحدة في رأيهم = = والعراق، وأن ااجتمعوا أمس في دمشق يقترحون وحدة ثالثية تضم مصر وسوري

هي األمل الحقيقي، والمرتجى لألمة العربية فضًال عن أنه أمل أصبح اآلن ممكنًا بفعل ما جرى في بغداد، وما 
 .)لحقه في دمشق

 .512ان، مصدر سابق، ص هيكل، سنوات الغلي      
نائب رئيس الوزراء الجديد في سوريا، ويضم في عضويته اللواء زياد الحريري والوزير البعثي : نهاد القاسم )1(

 .عبد الكريم زهور، واللواء راشد قطيني والمقدم فهد الشاعر من أعضاء مجلس الثورة
 .513سابق، ص المصدر ال هيكل، سنوات الغليان،      

 .501 مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  الحوراني، )2(
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ط، بينم    ا واقتصر األول والثاني على مصر وسوري       ،نيسان رة       فق ة األخي ا ضمت االجتماعات الثماني
 )1(.الدول الثالث

دا واضحًا               ائق، وب تشعبت المحادثات وطالت، وبرزت آراء واجتهادات، واتضحت أسرار وحق
احي حزب البعث في                            ين جن ة، ب ة وإن تكن مكبوت ة حقيقي اك رغب د الناصر أن هن للرئيس جمال عب

ة              في إنشاء وحدة بعث تكون هي الطرف           االعراق وسوري  ة العربي دة مع الجمهوري  اآلخر في الوح
دة                  )2(.المتحدة ة متح ة عربي وفي نهاية محادثات القاهرة تم التوقيع على بيان مشترك إلنشاء جمهوري

ين          . ، وتكون القاهرة عاصمتها   اتضم مصر والعراق وسوري    اد الثالثي ب دعي هذا البيان بميثاق االتح
  وهو تاريخ يوافق العيد الوطني في ،م1963ن نيسان   والعراق بتاريخ السابع عشر م     امصر وسوري 

 .)3( الذي تحتفل فيه بجالء الفرنسيين عن أرضهاسوريا
د                   ) 4(بموجب توقيع الميثاق   ال عب رئيس جم ذي طرحه ال ى المشروع ال د السوري عل وافق الوف

وزراء، ويكون المجل        يس مجلس ال ار رئ س الناصر، الذي منح فيه الرئيس سلطات واسعة حيث يخت
رئيس         واب ال تص ن ي، ويخ س رئاس كيل مجل ى تش نص عل م ي ات، ول س القومي ام مجل ؤوًال أم مس
رئيس سلطة                اق ال ا خول الميث رئيس، آم ي يحددها ال الثالثة، واحد من آل قطر االختصاصات الت
ى             د األعل االعتراض على القوانين التشريعية، وهو الذي يعين آافة المناصب الرئيسية، ويكون القائ

ة سياسية        . ت المسلحة، آما تمتع الرئيس أيضًا بحق حل البرلمان        للقوا آما تضمن الميثاق تكوين جبه
توى            ى المس دة عل ادة واح ة، وقي تراآية الديمقراطي ة االش وى الوحدوي ل الق م آ ر تض ل قط ي آ ف
د العمل السياسي في                     ه توحي االتحادي، ترتبط الجبهة السياسية بميثاق للعمل الوحدوي، يستهدف من

 )5(.قطرال
ة                    ذه األزم لقد استمرت أزمة الثقة بين الرئيس جمال عبد الناصر وحزب البعث، ولم تحل ه

ان                  رغم آل المفاوضات، وآان واضحًا أن األلم يعتصر قلب جمال عبد الناصر من حزب البعث،وآ

                                                 
 .161 زهر الدين، مصدر سابق، ص  )3(
 .13 محاضر محادثات الوحدة الثالثية، مرآز األهرام للطباعة والنشر، ص  )4(
 .46، ص 2ج نص ميثاق الوحدة الثالثي، نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق،  )1(
 الثالث، استفتاء في آل الدولإجراء بشرط . شهرًا وقد حدد الميثاق قيام الوحدة بفترة انتقالية مدتها عشرون  )2(

. لما في الواليات المتحدة األمريكيةخذ الوحدة شكل اتحاد فيدرالي مماثل أخالل ثالثة شهور، وتقرر أن ت
ويكون مسؤوًال عن السياسة الخارجية، والدفاع والمالية واإلعالم والتعليم والعدل والمواصالت االتحادية، أما 

ئل األخرى فتكون من اختصاص الحكومات اإلقليمية الثالث، وتقرر أن تكون السلطة االتحادية جميع المسا
وتتألف من . مسؤولة أمام الجمعية التشريعية االتحادية، التي تقوم بانتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات

% 50س نواب منتخب يكونمجلس اتحادي يضم ممثلين متساوين في العدد من آل دولة من الدول الثالث ومجل
  .من أعضائه من العمال والفالحين

 .521سابق، ص سنوات الغليان، مصدر ,هيكل     
 .113سابق، صالمصدر ال هيكل، االنفجار،  )3(
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ل،        ه إلض            مدرآًا أن البعثيين السوريين والعراقيين بدرجة أق ى مبارآت انوا يسعون للحصول عل فاء آ
 )∗(.االستقرار على نظاميهما

ون         ان البعثي رى آ ة أخ ن ناحي ة، فم ن الني ًا بحس ن متمتع م يك رفين ل ال الط ن الواضح أن آ وم
د                           ة األخرى آان عب ام السيطرة على دمشق، ومن الناحي وا من إحك يحاولون آسب الوقت حتى يتمكن

دوه في     تمكن مؤي ورة من ا    سورياالناصر يأمل أن ي ى ، الشرآاء في الث  عسكريًا،  سوريا لسيطرة عل
ات     اءت المباحث دها، وج ي يري روط الت ق الش ورية، وف دة المصرية الس ة الوح ن إقام ذ م تمكن حينئ لي

ا ة له ة ال قيم ة مناقشات براغماتي ي .  بمثاب د، والت ا بع ي نشرت فيم ات الت ا أثبتت محاضر المباحث آم
ان يري      د الناصر آ ال عب رئيس جم رية، أن ال ون س رض أن تك ع أن   يفت رآاء، م يس ش الء، ول د عم

دها                       ذه النقطة بشدة، ولكن الحوار آان يؤي د الناصر رفض ه ان حواره مع        . الرئيس جمال عب د آ فق
انوا           ا آ ادي اآلخرين بأسمائهم المجردة، بينم ان ين ا آ البعثيين هجومًا الذعًا، واتسم بالحدة والعنف، آم

  )1(.ينادونه سيدي الرئيس، أو سيادة الرئيس
د   ن   وق ر م اك الكثي دَّ أن هن رت، وع ي نش ة المحاضر الت ى دق رض حزب البعث عل اعت

ر        .... التعديالت في مداخالت البعثيين في المباحثات     ع أجزاء من أآث ق الحذف، أو تجمي عن طري
دة   ة واح ن مداخل ر       . )∗(م يغة المحاض ن ص ات م ورة مقتطف ر المنش ى المحاض ة تبق ي النتيج وف

يرًا              أصدرها الطرف المصري، وتتخل    ا تفس ة، تضفى عليه اوين جانبي ات وعن لها تلخيصات وتعليق
حوبة       ت مص ث آان دالالتها، حي ق ب ا يتعل رية، فيم ر الناص ة النظ ز لوجه ي تعزي ًا، وه معين
ن    أخوذة م ا م دمات، وآله ان بمق ي بعض األحي زء، وف ل ج ددة لك اوين متع كل عن بتلخيصات بش

  .)2(تعليقات، لمحمد حسنين هيكل
ذا ل  ع آل ه ل وم اق من قب الرغم من تصديق الميث ى اإلطالق ب دة عل ع صوت الوح م يرتف

ام      ة أم رص المتاح ل الف ة ضيعت آ ة المتأزم ات الوحدوي ن العالق ردد، لك ة دون ت راف الثالث األط
 .الشعب العربي المتطلع إلى العمل الوحدوي، وإقامة الوحدة العربية المنشودة

  :االثالثي بين مصر والعراق وسوري رد الفعل العربي على توقيع الميثاق –ب 
اريخ السابع عشر               سوريا ترافق إعالن  اهرة بت اق الوحدة الثالثي في الق  ومصر والعراق لميث

 . مع فرحة آبرى في القاهرة و بغداد ودمشق, م1963 عام نيسانمن شهر 

                                                 
دة تضم مصر             )  ∗( ة متح صحيح أنه تم التوقيع في نهاية محادثات القاهرة على بيان مشترك إلنشاء جمهورية عربي

راق وسوري ون اوالع اهرة عاصمتها، وتك ز . الق دخل حي ن ي اق ل ذا الميث ى أن ه ذ اللحظة األول ان يعرف من ه آ لكن
ي آل                        . التنفيذ ا مضاعفاتها ف ية له ات سياس ومهما يكن من أمر فإن األسابيع والشهور الالحقة لم تلبث أن أتت بانقالب

 )ةالباحث    (                                                              .         من بغداد ودمشق
 .235 برآات، مرجع سابق، ص  )1(
وقد يعجب المرء حول ماهية مناخ التفاهم الذي آان عبد الناصر يأمل في إشاعته باستخدام هذا األسلوب، ومن ) ∗(

ويبدو أن المشرفين على نشر المحاضر . الصعب تصديق صحة المحاضر التي نشرتها القاهرة عبر وسائل اإلعالم
 . لديهم هدف واضح، يتمثل هذا الهدف بتعرية البعثيين سياسيًا أمام اإلعالم العربيآان

 )ةالباحث   (       
 .242 برآات، مرجع سابق، ص  )1(
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ع            ة التوقي ة شعارات تعكس مدى        , ففي دمشق طافت المظاهرات شوارع العاصمة مبارآ رافع
ة الحماسية            . لفرحة بالتوقيع على الميثاق   ا د أذاعت األناشيد الوطني ا دعت    , وآانت إذاعة دمشق ق آم

ة               وده بدق ذ بن زام بتنفي ه ليشمل    ،اإلذاعة في تعليقاتها األطراف الموقعة على الميثاق االلت  والمضي في
 .)1(أقطارًا عربية أخرى

حف ال ي الص ي ف اق الثالث ع الميث ة بتوقي رت الفرح ا ظه ي آم ادرة ف ة الص  عربي
دة            , القاهرة ودمشق و بغداد    اق خطوة جدي ترمي  , حيث عدَّت األهرام المصرية أن التوقيع على الميث

 . وتوحيد طاقاتها أمام العدو الصهيوني الذي يهدد وجودها،إلى جمع شمل األقطار العربية
ارك في      عدَّت صحيفة النصر الصادرة في دمشق بتاريخ الثامن عشر من آذار أن الح               دث المب

 )2(.القاهرة هو الرد الفعلي على جريمة انفصال دمشق عن القاهرة قبل عامين
ذه المناسبة                     ة به ائل تهنئ ات ورس دة برقي د تلقى ع د تلقى    , وآان الرئيس جمال عبد الناصر ق فق

جلس  إن الم : (رسالة من الرئيس العراقي عبد السالم عارف بعد التوقيع على اتفاقية الوحدة جاء فيها             
ي      عب العرب ام اهللا والش دًا أم ه عه ى نفس ع عل باط قط ن ش امن م ورة الث وطني لث ق إرادة , ال أن يحق

 )3(.)الماليين بتحقيق الوحدة الثالثية االتحادية آنواة وقاعدة للوحدة العربية الشاملة
وزراء العراقي يس مجلس ال ة من رئ ة تهنئ د الناصر برقي ال عب رئيس جم ى ال ا تلق د   آم أحم

ا بعون                 ,  بهذه المناسبة  البكرحسن   اهللا  عدَّ فيها أن الدولة  الجديدة  ستكون  النواة الحية التي تنمو عنه
اً                 ة جميع اء العروب وارف أبن ا ال يتفيأ بظله روح من       ،وتوفيقه شجرة العروبة الباسقة التي س ذات ال  وب

د الناصر رئ   ال عب ى جم ة إل ي برقي ؤي األتاسي ف رئيس السوري ل ر ال اؤل عب ة التف يس الجمهوري
دة التي تحقق              إن اهللا شرّ  : (العربية المتحدة، تضمنت   ة المتح ا العربي فنا بالتوقيع على صك جمهوريتن

د إن شاء اهللا               ى األب ؤي          ). آمال العرب، وتحمل تاريخ العرب ومجدهم إل رئيس السوري ل ّد ال ا ع آم
ذا ا  في   أنه  سوريااألتاسي في خطابه بمناسبة ذآرى الجالء في   ة     صبيحة ه وم وضعت قواعد دول لي

ة بتحقيق                 ا آفيل عربية واحدة قوامها أربعون مليونًا من العرب، بمواردها البشرية واالقتصادية، وأنه
  )4(.وحدة العرب الكبرى

ة             ة المتحدة في       وآان الرئيس جمال عبد الناصر قد تلقى برقية تهنئة من قوات الجمهوري العربي
اق ال        ى ميث ة في                    اليمن بمناسبة التوقيع عل وات العربي د الق ور القاضي قائ واء أن دة الثالثي من الل وح

ذا األمل العظيم في                           : ( اليمن اؤل لتحقيق ه ع بكل تف رة تتطل رة األخي ًا في الفت لقد آانت قلوبنا جميع
 )5(.)الوحدة العربية

                                                 
 .517ص , الجزء الرابع, مصدر سابق,  الحوراني )2(
 .م1963 آذار 11 تاريخ 9612 صحيفة األهرام العدد   )3(
, ئيس جمال عبد الناصر مهنئًا بالتوقيع على اتفاق الوحدة الثالثي نص برقية الرئيس عبد السالم عارف إلى الر  )1(

 .541ص , 1ج , مرجع سابق, نقًال عن الحصري وخوري
 نص برقية الرئيس لؤي األتاسي ، رئيس الجمهورية العربية السورية إلى الرئيس جمال عبد الناصر مهنئًا   )2(

 . 493ص  ،1جوخوري، مرجع سابق،بالتوقيع على اتفاق الوحدة الثالثي، نقًال عن الحصري 
 نص برقية تهنئة اللواء أنور القاضي، قائد القوات العربية في اليمن إلى الرئيس جمال عبد الناصر، نقًال عن   )3(

 .489سابق ،الجزء األول ،ص المرجع الالحصري وخوري، 
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ال      بة، بإرس ده المناس ا به ي تلقاه ائل الت ات والرس ى البرقي د الناصر عل ال عب رئيس جم رد ال
 : ية إلى الرئيس السوري لؤي األتاسي جاء فيهابرق

ة ( ة العربي ر أن األم ي ألعتب ة من شعبإن ع الثوري ان دور الطالئ ًا بالعرف   سورياستذآر دائم
د الناصر            ). وجيشها الذين صمدوا لمحنة االنفصال حتى وقعوا الميثاق        ال عب رئيس جم ا أرسل ال آم

د السالم عارف،            ا   برقية إلى الرئيس العراقي عب اهرة          : (جاء فيه اريخ التي حققت في الق وة الت إن ق
ذي يصنعه العرب                 ان ال اريخ هي اإليم وة الت ا ق ة، وإنم انتصارها الحتمي ليست قوة غامضة مجهول

د                  زم األآي ـا المخلصة، والع ). واهللا والتفاعل المباشر مع أماني الشعوب في قلوب الرجال ذوي النواي
ـر   د الناصـ ال عب رئيس جم ال ال ا ق ـى  آم ة إلـ ي برقي ر  ف ن البك د حس ق أن إرادة : ()∗(أحم ي واث إن

دة      , الجماهير العربية التي صنعت الوحدة ستكون دائمًا حياة دولة الوحدة          وقوتها الدافعة إلى آفاق جدي
 )1(.)من أجل التقدم اإلنساني الذي تتطلع إليه شعوبها باألمل

ال            دة الثالثي ردود أفع اق الوح ى الصعيد الرسمي والشعبي          وآان أيضًا إلعالن اتف دة عل ,  عدي
ات          ففي المملكة العربية السعودية شكل توقيع اتفاق القاهرة مع دمشق وبغداد منعطفًا في تاريخ العالق

دة  ة المتح ة العربي عودية والجمهوري ة الس ة العربي ين المملك د  . ب دولتين ق ين ال ات ب ت العالق د آان فق
اق   . ا التنافس بين البلدين في اليمنأصابها توتر شديد نتيجة عوامل عدة أهمه    ى ميث أما بعد التوقيع عل

مما أدى إلى تحسن في   , الوحدة الثالثي فقد حصل تفاهم سياسي على العالقات بين مصر والسعودية       
 )2(.العالقات بين البلدين

اق   اد الميث ام اتح ع إعالن قي ًا م ل مرتبك ان رد الفع د آ ي األردن فق ا ف ي, أم رات الت  ألن التغيي
ا   ,  ومن ثم في دمشق بعيد ثورة الثامن من آذار        ،حدثت في بغداد بعيد ثورة الثامن من شباط        ا تاله وم

اهرة         ة في الق ى الصعيد الرسمي و الشعبي في األردن          , من مفاوضات ثالثي زة عل ى  . أحدثت ه فعل
                                                                                                                                               

 
وتخرج منها سنة , ار المعلمين والتحق بمدرسة د1914ولد في مدينة تكريت العراقية سنة : أحمد حسن البكر )  ∗(

 سنوات والتحق بالكلية العسكرية 6ثم لم يلبث أن ترآها بعد ,  وبعد تخرجه مارس العمل في مهنة التدريس1932
شارك في ثورة تموز . وبعد أن أنهى دراسته بها تقلب في العديد من المناصب العسكرية.  في بغداد1938سنة 

 وجه عبد الكريم 1959في آذار .  الثورة عضوًا في المجلس العرفي العسكري وعين بعد نجاح1958العراقية عام 
فأحيل أحمد حسن البكر على . قاسم له االتهام باالشتراك في محاولة انقالب في العراق قادها عبد الوهاب الشواف

اح الثورة بترقيته  فكوفئ بعد نج1963أسهم في ثورة شباط . إثرها إلى التقاعد برتبة مقدم و صودرت جميع أمواله
فقد أبعده الرئيس العراقي عبد السالم , ولكنه لم يستمر في منصبه طويًال, إلى رتبة لواء وتوليه رئاسة الوزراء

عارف الذي آان يميل إلى إبعاد عناصر حزب البعث العراقي عن تقلد مناصب الحكم وعين نائبًا لرئيس الجمهورية 
استطاع بمعاونة ضباط الجيش أن . 1964 العمل آسفير في وزارة الخارجية عام ثم لم يلبث أن أبعد عن النيابة إلى

وفي مساء ذلك اليوم . 1968يقوم بانقالب ضد عبد الرحمن عارف ويرغمه على التسليم في السابع عشر من تموز 
, كروفي تموز تمكن صدام حسين من التخلص من أحمد حسن الب. انتخب أحمد حسن البكر رئيسًا للجمهورية

ووضعه في منزله تحت اإلقامة الجبرية حتى وفاته في الرابع من , الدولةقصائه من جميع مناصبه في الحزب ووإ
 .م1982تشرين األول عام 
 .171ص , 1998, بيروت, دار بن حزم, تتمة األعالم للزرآلي, محمد خير رمضان

مرجع , نقًال عن الحصري وخوري, نص برقية الرئيس جمال عبد الناصر إلى الرئيس عبد السالم عارف )1(
 .500ص , الجزء األول, سابق

 .361ص , الجزء الرابع, مصدر سابق,  العظم  )1(
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عبي ان  , الصعيد الش ي العاصمة عم اهرات صاخبة ف عبية بمظ اهير الش دن ،خرجت الجم ي الم  وف
دة          , كبرى من الضفة الغربية إلى أقصى أنحاء األردن        ال ة بااللتحاق بمفاوضات الوح تطالب الحكوم

دما وقعت مصادمات   . وآانت هذه المظاهرات أآثر مما تحتمله الظروف في األردن    . في القاهرة  , بع
ل         . وجرت اشتباآات سقط فيها قتلى وجرحى      تقالة وزارة وصفي الت وتشكيل سمير    , مما أدى إلى اس

 )1(.التي آان عليها أن تواجه موقفًا مشحونًا بالتوتر, لرفاعي الوزارة الجديدةا
الل    ن ط ين ب ك حس ك األردن المل ذَّر مل ي    ،وح ة ف داث الجاري بة األح ه بمناس اب ل ي خط  وف

دعوة            1963األردن بتاريخ الثاني والعشرين من نيسان عام         م من آل ما يمزق الشمل تحت شعار ال
ه         , ن الحوادث األخيرة داخل األردن     وعدَّ أ , إلى الوحدة  قاء حسب قول ا األش ددنا    : (يقف وراءه د م لق

قائنا ى أش ة إل ة صادقة قوي دًا نظيف ذآروا , ال عن ضعف وال عن خوف أو استجداء, ي يهم أن ي وعل
ين ا أجمع ر المشترك لن وغ الخي ًا لبل ا لنمضي مع اتهم نحون وا لضعاف , واجب ذلك أالَّ يمكن يهم آ وعل

 )2(.)م في الصفوفالنفوس بينه
ى عليه االتفاق في   أن ما جر  , أما في لبنان فقد عدَّ السيد ريمون إده عميد الكتلة الوطنية اللبنانية           

ا        حدث هام , القاهرة ى           .  في المنطقة التي نعيش فيه أثير عل و من الت ن يخل وع ل ذا الن دثًا من ه وأن ح
ر         . أوضاع الدول المحيطة   ه اعتب دان المجاورة             أما فيما يتعلق بلبنان فإن ه البل ع ب أن آل استقرار ترت
 )3(.يعود على لبنان بالنفع

ًال                اني فيليب تق ربين اللبن ة والمغت وعلى الصعيد الرسمي في لبنان، أيضًا أصدر وزير الخارجي
بتاريخ السابع عشر من آذار   عّد البيان الذي حصل في القاهرة     , بيانًا حول التوقيع على اتفاقية الوحدة     

ى             دث جسيم وعظيم األهمية في دنيا العرب آما عدّ        إنما هو ح   ة إل ه من جه  أن تردد أصداء الحدث ذات
آون وضع لبنان الطبيعي وعضويته في جامعة الدول العربية، يحتمان تأثره المستمر بكل ما يجري                

 )4(.في الوطن العربي الذي هو جزء منه
ا آان   ًا آم دة مهم ام الوح ان قي د آ ى الح تلق ل عل ي سلس ثد ردود الفع درج ف ر ان دثًا آخ ة ل ح

ه باتخاذ               سوريا متزاحمة نقلت الحراك السياسي في     دة عن المسار المتفق علي   سوريا   إلى خطوة بعي
وزراء السوري، السيد صالح                   . موقفًا متشنجًا حيال القاهرة    يس مجلس ال وهذا ما ظهر في آالم رئ

اء    الدين البيطار في ندوة تلفازية بتاريخ التاسع والعشرين من       ة هي بن  أيار،حين عدَّ أن الوحدة الثالثي
اق         آ. دولة واحدة من األقطار الثالثة     ك الميث ى ذل ا نص عل د من أن             , م دة الب ة الواح ذه الدول ولكن ه

 )5(.تأخذ بعين االعتبار الوجود القطري لألقطار الثالثة
ي الق           ي ف اق الثالث ع الميث رة لتوقي ة مباش ام الالحق ت األي اء آان ك األثن ي تل  اهرةف

م واستمر حتى     1963 حملت بذور شقاق سياسي بين دمشق والقاهرة بدا واضحًا في أحداث تموز               
 .م1967مطلع عام 

 :العالقات بين دمشق والقاهرةتأزم  – جـ

                                                 
 .523 الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص   )2(
 .241 البغدادي، مصدر سابق، ص   )3(
 .501مرجع سابق، الجزء األول، ص ، الحصري وخوري )1(
 .545سابق، الجزء الرابع، ص المصدر الالحوراني،  )2(
 . 211ص , مصدر سابق, زهر الدين )3(
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اق الوحدة الثالثي في           ,  والعراق الم يبدد توقيع األطراف الثالثة مصر وسوري       التي وقعت على ميث
ادة المصرية            1963يسان  القاهرة يوم السابع عشر من ن      , م أزمة الثقة بين القيادة السياسية السورية والقي

بل زادت هذه األزمة بقرار رئيس األرآان السوري القاضي بتسريح مجموعة من الضباط الناصريين          
وبدأت الشكوك بين دمشق والقاهرة تظهر مجددًا والسيما بعد نشر          . من صفوف الجيش العربي السوري    

ائق   ر                           القاهرة وث ين الطرفين في أآث ائق شكل سالح ب ذه الوث اهرة ه ات الوحدة حيث اتخذت الق  محادث
 )1(.األطوار حدة في تاريخ المعرآة السياسية واإلعالمية بين العاصمتين
تياء رسمي في            , وآانت القاهرة قد نشرت محادثات الوحدة بشكل غير دقيق          ة اس ق حال ا خل مم

ورة                  , القيادة السورية العسكرية والسياسية     ادة الث وطني لقي اطق رسمي بلسان المجلس ال ه ن ر عن عب
ام     : (وقد جاء في التصريح   ,بتصريح عن تشويه القاهرة لمحاضر محادثات الوحدة       د صدر في خت لق

ا                    اير م مباحثات آذار بيان مشترك يدل داللة واضحة على أن النتائج التي توصل إليها المجتمعون تغ
د عن                       ...نشر وما أذيع من محاضر الجلسات         ن نحي ا ل ام أنن رأي الع درك ال ذا إال لكي ي ول ه وال نق

دين آل       , وإننا في سبيل ذلك سنلقي بروح وحدوية      , الخطة التي رسمت للثورة    وبعزم و تصميم متزاي
دة                     , ما يقال وينشر و يذاع     ام الوح ل قي ادرة تعرق ة مب ا أي دو من قبلن واضعين نصب العين دائمًا أال تب

 )2(.)الثالثية
ق  وآوس ة دمش ى حكوم تمرار الضغط عل روج    , يلة الس د خ م وتأيي ي دع اهرة ف تمرت الق اس

دم     , المظاهرات ضد الحكومة السورية في دمشق وبعض المدن السورية األخرى     ك ق ى جانب ذل وإل
دين البيطار              ة صالح ال ا اضطر    , )3(الوزراء الناصريون والقوميون العرب استقاالتهم من حكوم مم

اريخ األول من    . ستقالتها إلى مجلس قيادة الثورة   الحكومة إلى تقديم ا    دي بت حيث تم تكليف سامي الجن
ام      , أيار بتشكيل الوزارة   ة أي دة ثالث ا لم ًا به م    , واستمر مكلف ومسمى  , 286بالمرسوم الجمهوري رق

دين البيطار                . ولكنه لم يشكلها  , رئيسًا لمجلس الوزراء   ار شكل صالح ال وبتاريخ الثالث عشر من أي
  )4(. الوزارةمجددًا

                                                 
 .586 الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص   )1(
 نص تصريح الناطق الرسمي بلسان المجلس الوطني لقيادة الثورة حول تشويه القاهرة لمحاضر محادثات  )2(

 .565ص ,1ج ,مرجع سابق, نقًال عن الحصري وخوري, الوحدة
الفريق محمد , سامي صوفان, جهاد ضاحي, هاني الهندي, وهاب حومدعبد ال, نهاد القاسم: (  الوزراء هم  )3(

 .212ص, مصدر سابق ,زهر الدين ,)الصوفي
صالح الدين : وآانت على الشكل التالي, شكل صالح الدين البيطار الوزارة الثانية في الثالث عشر من أيار )4(

نائبًا  , أرآان حرب محمد أمين الحافظاللواء. رئيسًا لمجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية بالوآالة, البيطار
وزيرًا لإلعالم ووزيرًا للثقافة واإلرشاد , الدآتور سامي الجندي. لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية

. للصناعة بالوآالة=     =ووزيرًا , وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل, منصور األطرش. القومي بالوآالة
وزيرًا للمواصالت ووزيرًا لألشغال العامة , أحمد أبو صالح. ن البلدية و القرويةوزيرًا للشؤو, الوليد طالب

وزيرًا , مصطفى الشمال. وزيرًا للتربية والتعليم ووزيرًا لإلصالح الزراعي بالوآالة, شبلي العيسمي. بالوآالة
رًا للدولة لشؤون المجلس وزي, الدآتور عبد الخالق النقشبندي. وزيرًا لألوقاف, عبد الرحمن الطباع. للمالية

العميد أرآان . وزيرًا للعدل ووزير دولة لشؤون الوحدة بالوآالة, الدآتور مظهر الشربجي. الوطني لقيادة الثورة
وزيرًا , الدآتور عادل طربين. وزيرأ لالقتصاد, الدآتور جورج طعمة. وزيرًا للتخطيط, حرب غسان  حداد

ونصت المادة . وزيرأ للصحة واإلسعاف العام, الدآتور عبد الرزاق الشقفي. للزراعة ووزيرًا للتموين بالوآالة
الثانية من مرسوم تشكيل الوزارة على تكليف اللواء أرآان حرب زياد الحريري رئيس األرآان العامة للجيش 

 . 214ص, مصدر سابق, زهر الدين, والقوات المسلحة بمهام وزارة الدفاع إضافة إلى عمله
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ادة   س قي ى مجل تقالتها إل دمت اس ة ق ت الحكوم ًا آان داد أيض ي بغ اد  وف دوره أع ذي ب ورة ال  الث
دنيين                  تشكيل الحكومة برئاسة أحمد حسن البكر مقصيًا العناصر العراقية المتعاطفة مع القاهرة من م

 )1(.وعسكريين من الحكومة العراقية
ة بع             ادة تشكيل الحكوم ابقة القضاء       آان الهدف من إع ة الس د انسحاب الناصريين من الحكوم

اً      سوريا  على الناصريين بمعرآة فاصلة في      ين من تصريح لمصدر من              .  و العراق مع ا يتب ذا م وه
ل        ,  والعراق   سوريا  الحزب الحاآم في    , قيادة حزب البعث العربي االشتراآي     ه للصحف أوائ ى ب أدل

ار أنهم, شهر أي ام للناصريين ب ه اته ث ورد في تالل  حي م اح ي الحك ى المناصفة ف دعوة إل  أرادوا بال
ى البعث    ق عل وا من قطع الطري ى يتمكن ة حت ة في الدول ة  , مناصب هام ى عملي اد إل ل االتح وتحوي

 . )2(ناصرية
 والعراق ضمن     سوريا آما عدَّ أن حزب البعث مصمم على أن يضطلع هو بمسؤولية الحكم في            

م في مصر        بينما يضطلع الرئيس جمال عبد      , االتحاد ك يستحيل أن    , الناصر بمسؤولية الحك ومن ذل
د الناصر شخصيًا               , يقوم تكافؤ في قيادة االتحاد     ال عب رئيس جم م ال ة لحك ا يخضع األقطار الثالث مم

ة      ادة الجماعي ول         . بدًال من القي ى الق د أن نكون في      : (وانتهى المصدر البعثي إل راق    سوريا  نري  والع
 )3(.)الحزب الحاآم ال حزب الحاآم

ا   سوريا  آانت إذاعة القاهرة في تلك األثناء قد شرعت بشن هجوم آاسح على               وعدَّت أن  ,  وثورته
وريا ي الظالم س دخول ف ة ال ت مرحل ة صوت. )4( دخل اً وآانت إذاع ث برنامج رب المصرية تب  )5( الع

ورة         سوريا تحريضيًا موجهًا إلى   رة ضد الث ة آبي ه دعاي ر ف      .  في أثير آبي امج ت ذا البرن ي الشارع  وآان له
 .)6(السوري حيث خلق حساسية لدى الجماهير ضد المجلس الوطني لقيادة الثورة

 وإلى جانب إذاعة القاهرة آانت التيارات السياسية المتعاطفة مع مصر تشن حملة سياسية
امن من    ,  على مواقف القيادة السورية  اريخ الث ففي بيان لحرآة القوميين العرب صادر في بيروت بت

ى الشعب العربي السوري والعراقي حول مواقف حزب البعث الحاآم في                      تموز موج     سوريا  ه إل
راق تراآية   : (تضمن, والع ة االش تها الالوحدوي ة سياس ي ممارس ادة حزب البعث ف ا تمضي قي بينم

                                                 
 . 592مصدر سابق، الجزء الرابع، ص الحوراني،   )1(
)2(   Telegram from the Embassy in the United Arab republic to the department 

of state, Cairo, October 21, 1963.                                              
                   

 .172ص, مصدر سابق,  البغدادي  )1(
 . وآان يبث أآثر من مرة في اليوم متطاوًال على القيادة السورية, ) في الظالماسوري ( آان اسم هذا البرنامج  )2(
و رآزت هذه الحمالت بصورة ,  آانت صحف وإذاعة القاهرة قد رآزت حمالتها على حزب البعث في سوريا  )3(

يطار الوزارة ففي بيان إلذاعة القاهرة بعيد تشكيل صالح الدين الب. خاصة على عفلق وصالح الدين البيطار
إن جميع اإلجراءات التي اتبعها حزب البعث في سوريا من االنفراد والسيطرة وتسريح الضباط : (جاء فيه

وصف الضباط الوحدويين و مصادرة الصحف ترتب عليها أن أصبحت الحرية آل الحرية في سوريا لحزب 
 .413ص, العقد األول, ر سابقمصد, مرآة حياتي, طالس). البعث و أعضائه وال حرية لغير هذا الحزب

 .411ص, الجزء الرابع,مصدر سابق,  العظم  )4(
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وعن المنجزات   ,  ليتحدث عن المبادئ واألهداف   سوريا الالديمقراطية يقف رئيس وزراء البعث في     
 )1(.رغبة في تنفيذ ميثاق القاهرة نصًا وروحًاوالمكاسب ثم عن ال

ين فريق         : (ردت جريدة البعث بدورها على حمالت القاهرة بقولها          ين الحزب وب إن الخالف ب
ى دور                         ان بالضبط الخالف عل ه من الحزب آ أآرم الحوراني الذي أدى إلى طرد الحوراني وفريق

ي وطن العرب ة في ال وة ثوري د الناصر آق رئيس عب ام لحزب البعث وف). ال ين الع ع األم ة م ي مقابل
اريخ التاسع من تموز صرح                  سوريا العربي االشتراآي الحاآم في    ق بت  والعراق األستاذ ميشيل عفل
ة ضد                :( خاللها للصحف العراقية أن    اهرة هي موجه زة إعالم الق الدعاية المرآزة التي توجهها أجه

ام الو         ,حزب البعث  ذي استخدم أي ه           واألسلوب نفسه هو ال دة الحزب عن قيادت ولكن  , حدة لفصل قاع
 .)2 ()و أن الموجهين هم عناصر انتهازية وإقليمية, هذه الدعاية ستخفق آما أخفقت في الماضي

زعيم  ا تساعد ال ه من أنه ا اتهمت ب ميًا م اهرة رس ران نفت الق اريخ الثالث عشر من حزي وبت
راق   مال الع ي ش ي عصيانه ف ي ف دعم . مصطفى البرزان ان ال ي  وآ ي واضحًا ف المصري للبرزان

ين ضد البعث              . وسائل اإلعالم المصرية   , وفي تلك األثناء آان الرئيس جمال عبد الناصر يعد النقالب
ذا          سوريا أحدهما في  ى نجاحه وه ان يساعد عصيان البرزاني عل  واآلخر في العراق ففي العراق آ

لقد آان من الممكن نجاح     . ة جاسم علوان   فقد آان يعد النقالب بقياد      سوريا أما في . )3(ما حدث بالفعل  
ي   م ف ام الحك ب نظ ى قل ة إل وان الرامي م عل د جاس ة العقي وريامحاول اد   س ل زي ا تكت ترك معه و اش  ل

ن          ة، ولك ز هام ل مراآ باط يحت ن الض ه م ان تكتل ا آ ادة آم ز القي ل مرآ ان يحت ذي آ ري ال الحري
ى مستوى االشتراك            امرة عل ى      الحريري لم يكن من الجرأة والمغ امرة، باإلضافة إل ذه المغ ل ه  بمث

و              . موقفه السلبي من الناصريين    ة فه وان االنقالبي ا آانت    أما السبب الثاني لفشل محاولة جاسم عل أنه

                                                 
ي    )5( ى الشعب العرب ه إل وز و موج ن تم امن م اريخ الث روت بت ي بي وميين العرب صادر ف ة الق ان لحرآ نص بي

ًال                     راق نق ي سوريا الع اآم ف مرجع  , الحصري وخوري   عن   السوري والعراقي حول مواقف حزب البعث الح
 .544ص, 1ج , سابق

 .421ص, الجزء الرابع, مصدر سابق, العظم )1(
د   م 1963 ومصر في السابع عشر من نيسان  ابعد التوقيع على ميثاق الوحدة الثالثية بين العراق وسوري       )2( دَّم وف ق

ذاتي                م ال ة مشروعًا للحك ورة العراقي ان . الثورة الكردية في الرابع والعشرين من نيسان إلى قيادة الث يتضمن   وآ
كيل روع تش ة المش ي المنطق ة ف روطة    ,  إدارة آردي ة مش ي المنطق ة ف كرية العراقي ات العس ون التحرآ وأن تك

آما تضمن المشروع المقدم المطالبة بحصة نسبية في عوائد النفط في آرآوك وخانقين             . بموافقة اإلدارة الكردية  
ة          , وشمال غرب الموصل في منطقة الحكم الذاتي       ة آردي ميًا بهوي راف رس ة   وبضرورة االعت رئيس الجمهوري ل

يش ان الج رئيس أرآ ب ل ة . ونائ ورة الكردي ب الث ة لمطال ام رفض اإلدارة العراقي ه جالل , و أم رر أن يتوج تق
ود         ى أن يع ا عل ي تعتريه ى المشكالت الت الطالباني إلى القاهرة إلطالع الرئيس المصري جمال عبد الناصر عل

ي    , م1963في الثامن عشر من أيار فغادر إلى مصر . إلى بغداد في وقت الحق الستئنافها      ه ف وقد جاءت زيارت
ى   ة عل دة الثالثي ه مشروع الوح ان في رئيس  وقت آ ين ال بب الخالف المتصاعد ب ه بس ظ أنفاس وشك أن يلف

وري      راق وس ي الع ارة    اجمال عبد الناصر وقادة البعث ف ك الزي فرت تل ادة     عن  أس ين القي ة ب ين العالق  تمت
د الناصر     وأ. المصرية والثورة الكردية   ال عب رئيس جم ى       = =راد ال أداة للضغط عل ة آ ك العالق تخدام تل اس

م                 . و فتح مكتب للثورة في القاهرة     . حكام العراق  ك ل إن ذل ك ف د الناصر تل وبالرغم من مواقف الرئيس جمال عب
ال م  دد القت د تج اش بع دي عم ق صالح مه ي الفري دفاع العراق ر ال ه وزي دم ب ذي تق ة الطلب ال ه من تلبي ع يمنع

 .111ص, مرجع سابق, الخرسان. األآراد للتزويد من المعامل المصرية بعتاد وقذائف مدفعية يفتقدها
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ادة      مخترقة من قبل النقيب محمد نبهان، الذي آان يتعامل مع المخابرات          ا جعل القي  السورية، وهو م
ة جاسم            .السورية تتخذ آل التدابير إلفشال المحاولة      ل محاول وطني قبي رر المجلس ال ذا السبب ق  وله

ان يجري           علوان االنقالبية تصفية تكتل زياد الحريري في الجيش،        ا آ ومي مثلم وتشكيل الحرس الق
راق  ه . في الع واء، وتعيين ة ل ين الحافظ لرتب ع أم ذا الحرس، وترفي ًا له دًا عام د قائ د عبي ين حم وتعي

 .)1(إلطالق يده في قمع المحاولة الناصرية المرتقبةرئيسًا لألرآان، ووزيرًا للدفاع 
ن         ة، ولك ى اإلذاع ى مبن دفاع، وعل ى وزارة ال تيالء عل ي أوًال االس وان ه م عل ة جاس ت خط آان
ى الغوطة   ادتهم إل ذا الهدف،فلجأ ق ق ه لوا في تحقي دنيين، فش ين الناصريين من عسكريين وم االنقالبي

ر من            ها، فطاردهم ا   فيوبساتين دمشق وتواروا     يهم، وعلى عدد آبي اء القبض عل لجيش، وتمكن من إلق
وآان المجلس الوطني لقيادة الثورة السوري قد أصدر بيانًا حول المؤامرة الفاشلة             . المشترآين بالمحاولة 

في الساعة العاشرة والربع من صباح يوم السابع عشر       : ( في دمشق يوم الثامن عشر من تموز جاء فيه          
دأت تتوا وز ب ن تم دمات    م رية خ ى س ان إل د نبه ب محم ها النقي ى رأس ة وعل د بعض العناصر المدني ف

ة              . األشغال العسكرية، وبالتعاون مع عناصر من هذه السرية، وزعت األسلحة على هذه العناصر المدني
دنيين وبعض العسكريين المسرحين في                           آما تجمعت وفي الوقت نفسه عناصر أخرى مسلحة من الم

ة     البساتين المقابلة   ًا بمهاجمة      . لمبنى القيادة العامة من الجهة الشمالية الغربي وقامت هذه العناصر جميع
ة  رية المراقب ة وس ة اإلذاع ة األرآان،وبمهاجم وات   . حراس ن ق ة م ران حامي ذه العناصر بني ت ه فقوبل

. اإلذاعة الجيش التي منعت العناصر المتآمرة من التسرب إلى الشوارع المؤدية إلى مبنى القيادة العامة و      
ورة من                          ادة حاولت بعض العناصر الموت في الوقت نفسه الذي آانت تجري فيه هذه األعمال حول القي

يهم  ألقي القبض عل ى معسكر المعضمية، ف دخول إل ات . الضباط المسرحين ال د آشفت التحقيق ذا وق ه
د الجراح، ويوسف      األولية، أن وراء هذه المؤامرة فئات متعددة تبين منها حتى اآلن جاسم علوان ومح              م

 .)2 ()مزاحم ورائف معري
ول       ه ح ان ل ي بي وري ف وزراء الس س ال يس مجل ار، رئ دين البيط يد صالح ال ّد الس ه ع ن جانب م

ود          : ( المؤامرة الفاشلة بدمشق بتاريخ الثامن عشر من تموز        أن ثورة الثامن من آذار وحدها القادرة أن تق
اء أخوي حر         سوريا  الشعب العربي في    افئ مع الشعب العربي في مصر، ومع الشعب                  نحو التق  متك

ة من أن           ه الثوري ة بقيادت العربي في العراق، في الطريق الواسع الذي يمكن آل قطر من األقطار الثالث
ة                         . يشارك في بناء الوحدة     ورة آاذب ة أخرى ليست سوى ث ة مزعومة من قبل أي فئ دة ثوري وآل مزاي

ل مزاي      ادقة، وآ ورة الص ادة للث ة مض ة       مزيف بوهة، وانتهازي دات مش ي مزاي دة ه ال الوح ي مج دة ف
 .)3() إلى وحدة مستندة إلى المبادئ القومية العربيةدومأجورة، وال تقو

د السالم عارف    رئيس عب ى أرسل ال ؤامرة حت اء الم ا إن سمعت أنب ا م داد وحكومته   وآانت بغ
وطن    األتاسي  رئيس جمهورية العراق إلى الفريق لؤي        ه بالقضاء         ورئيس المجلس ال ورة يهنئ ادة الث ي لقي

ات الجيش      ا وضع إمكان راق، آم ه وشعب الع م حكومت مه الشخصي وباس لة باس ؤامرة الفاش ى الم عل
                                                 

  .162 الثاني، ص العقد مرآة حياتي، مصدر سابق، ،طالس )1(
ن                )1( ر م امن عش وم الث ق ي ي دمش لة ف ؤامرة الفاش ول الم وري ح ورة الس ادة الث وطني لقي س ال ان المجل ص بي ن

 544، ص 1مرجع سابق،ج  ري وخوري،نقًال عن الحص ،1963تموز
ي                          )2( لة ف ة االنقالب الفاش دين البيطار حول محاول يد صالح ال  نص تصريح رئيس مجلس الوزراء السوري الس

 544، ص1 نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ج ،م1963سوريا في تموز 
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وزراء              . )1(العراقي تحت تصرف قيادة الجيش السوري      آما قام اللواء أحمد حسن البكر رئيس مجلس ال
وزراء             دين البيطار       العراقي بإرسال برقية إلى نظيره السوري رئيس مجلس ال يستنكر  , السيد صالح ال

 )2(.يؤآد على التعاون و العالقات الطيبة بين البلدينو, فيها المؤامرة الفاشلة
ي   يارات مصر ف اح مصنع س بة افتت ه بمناس ي خطاب د الناصر ف ال عب رئيس جم ل ال  تجاه

ابع                 ي الس ؤامرة دمشق ف د  . عشر من تموز     القاهرة يوم الحادي والعشرين من تموز أحداث م ولق
اهرة  في  حينها   آان آخر اتصال بين جمال عبد الناصر والحكومة السورية         د رسمي        .  الق ان وف د آ فق

ي     , عمران وسامي الدروبي   ومحمد   مؤلف من الرئيس لؤي األتاسي و فهد الشاعر        قد زار القاهرة ف
أخر                 , نفس يوم االنقالب   ي وقت مت ا إال ف اء    ولكن لم يقابل الرئيس جمال عبد الناصر حينه من مس

ولم يؤد االجتماع إلى  . حيث آان اللقاء مرهونًا بنتائج المؤامرة في دمشق       , يوم المؤامرة في دمشق   
د            ادة        , نتيجة سوى تقديم لؤي األتاسي استقالته من الحكم إثر رجوع الوف وطني لقي رر المجلس ال فق

ًا للجيش                  , الثورة قبولها  دًا عام افظ قائ ين الح واء أم ه الل دًال عن وطني       ,و عين ب ًا للمجلس ال  ورئيس
 )3(.لقيادة الثورة

وان في دمشق                    د جاسم عل ة العقي دام عدد من      , لقد أعلن جمال عبد الناصر بعد قمع محاول وإع
ر من الناصريين               ة عدد آبي ال ومالحق ا واعتق ة         , المشترآين فيه دة الثالثي اق الوح ه بميث , عدم التزام

ورة تموز       وقال في إحدى خطبه بتاريخ الثاني والعشرين من          د الحادي عشر لث تموز في مناسبة العي
ام  ع       : (م1952ع اق م أي اتف ة ب ة أو ملزم ها مرتبط ر نفس دة ال تعتب ة المتح ة العربي إن الجمهوري

ورية الحاضرة  ة الس لط , الحكوم تي متس م فاشس م البعث حك وي, ألن حك انق  , ودم م المش و حك وه
البعثي له آل شيء والسوري        . بعثي وسوري  إلى    سوريا وعدَّ أن حزب البعث قسم    ). وحمامات الدم 

ل         : (آما قال . ال شيء له   ة دمشق تمث دة            سوريا  نحن ال نعتبر أن حكوم ة الوح ا اتفاقي ا معه  التي وقعن
ان   ). وإنما آانت بين قوى عربية وثورية وقومية      , لم تكن بين حكومات   , إن هذه االتفاقية  , الثالثية و آ

 )4(.وهاجم به البعثيين بشكل مباشر,  سورياالخطاب المطول شديد اللهجة على
د                            ع عن اق الوحدة الثالثي وق الده من اتف د الناصر انسحاب ب ال عب رئيس جم لم يكن إلعالن ال

ي    دعم انقالب ا ب اهرة، وآللته نتها الق ي ش ة الت ة اإلعالمي ة للحمل ان نتيج ه آ ورية، ألن ادة الس ي القي ف
ر    م القاهرة مباشرة بضلوعها في المؤامرة إال      وبالرغم من ذلك لم يتم اتها     . السابع عشر من تموز     بعد أآث

                                                 
ؤي                   )3( ق ل ى الفري راق إل ة الع يس جمهوري يس المجلس      األتاسي،   نص رسالة الرئيس عبد السالم عارف رئ  ورئ

راق،نقًال                    ه وشعب الع م حكومت الوطني لقيادة الثورة يهنئه بالقضاء على المؤامرة الفاشلة باسمه الشخصي وباس
 .584، ص 1مرجع سابق،ج عن الحصري وخوري،

وزراء                     )1(  نص برقية اللواء أحمد حسن البكر رئيس مجلس الوزراء العراقي إلى نظيره السوري رئيس مجلس ال
ًال عن الحصري وخوري                , لسيد صالح الدين البيطار   ا لة نق ؤامرة الفاش ا الم تنكر فيه ابق    ,  التي يس المرجع الس

 .586ص, الجزء األول, نفسه
 .116ص, مصدر سابق, االنفجار,  هيكل  )2(
دد من          )1( دام ع ي دمشق، وإع وان ف م عل د جاس ة العقي ع محاول د قم د الناصر بع ال عب رئيس جم  نص خطاب ال

د                   المشترآين   بة العي ي مناس وز ف فيها واعتقال ومالحقة عدد آبير من الناصريين بتاريخ الثاني والعشرين من تم
 .م1952الحادي عشر لثورة تموز عام 

 .604الجزء األول، ص, مرجع سابق, الحصري وخوري     
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دة         . من شهر  اق الوح اهرة من اتف ورة السوري حول انسحاب الق ففي بيان للمجلس الوطني لقيادة الث
اهرة ضرٌب     ع الق اترة م ان أن المه ّد البي وز ع ن تم رين م ع والعش اريخ الراب ي دمشق بت ي ف الثالث

اد                   لطريق اتفاق الوحدة الثالثي مع مصر        ارة أحق ى إث ؤدي إل ة ت ة نظر إقليمي يلة لفرض وجه ، ووس
ان      . وأحداث، وأن الحمالت الدعائية هي سبب من أسباب حرآة الثامن عشر من تموز             ن البي ا أعل آم

د الناصر في        سوريا أن  تأنف من الدخول في معارك الشتائم والسب وأنها تعّد بيان الرئيس جمال عب
ًا           الثاني والعشرين من تموز الذي   ًا تاريخي دة الثالثي انعطاف اق الوح الده من اتف ه انسحاب ب ن في أعل

 )1(.خطيرًا ال يختلف عن الثامن والعشرين من أيلول
تح                     د الناصر،لتالفي ف ال عب رئيس جم لقد حاولت القيادة السورية قدر المستطاع عدم إزعاج ال

واب  ورية    أب ادة الس ت القي ة، فحاول الت اإلذاعي اترات والحم ن المه تمالة م د  اس ال عب رئيس جم ال
ه ين موقف دين . الناصر وتلي يد صالح ال ؤتمر صحفي للس ي م وزراء فف يس مجلس ال ار، رئ البيط

د                  ال عب السوري، أجاب عن سؤال من أحد المراسلين عن الرد السوري الرسمي لخطاب الرئيس جم
د   .  القائمة بينهماإننا سنسعى إلعـادة التفاهم بين البلدين، وإزالة العقبات       : (الناصر، فأجاب  ونحن نعتق

 )2(.)أن الوحدة ال يمكن أن تتحقق من دون جمال عبد الناصر
اهرة     دما عززت الق ة لمصر، بع ن مالين ه م ا هي علي ى م تمر عل م تس ة دمشق ل ن سياس ولك

ق    ام دمش ى حك ة عل ة واإلعالمي ا اإلذاعي ؤي     . حمالته ق ل ديم الفري ى تق داث إل ك األح د أدت تل وق
ًا للمجلس       م، حيث عين    1963ته بتاريخ السابع والعشرين من تموز       األتاسي استقال  أمين الحافظ رئيس

ة         ة العربي ًا للجمهوري تقالة       .)3( السورية  الوطني لقيادة الثورة، ورئيس دين البيطار اس دم صالح ال ا ق  آم
ام   ن آب ع ث م ي الثال ه ف ديم  1963حكومت اني لتق وم الث ي الي رة، وف كيلها مباش ادة تش ف بإع م وآل

ن آب   ا ع م ي الراب تقالة، ف ه   1963الس كيل وزارت ن تش ار ع دين البيط ن صالح ال ي )4(.م، أعل  وف

                                                 
اق الوحدة الثال            )2( اهرة من اتف ورة السوري حول انسحاب الق ادة الث وطني لقي ان المجلس ال اريخ   نص بي ي، بت ث

 .م 1963الرابع والعشرين من تموز 
 .610، ص1ج, سابقالمرجع ال,  الحصري وخوري    
 
ذي أجاب                    )1( ؤتمر الصحفي، ال ي الم وزراء السوري، ف  نص حديث السيد صالح الدين البيطار، رئيس مجلس ال

د الن        ال عب رئيس جم اب ال مي لخط وري الرس رد الس ن ال لين ع د المراس ن أح ؤال م ن س ه ع اريخ  في ر ت اص
 .611الجزء األول، ص, مرجع سابق, ، نقًال عن الحصري وخوريم1/8/1963

 .136 قسام، الموسوعة السورية الحديثة، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص   )2(
ادة                       )3( امن من آذار من الس ورة الث د ث ي عه ة ف وزارة الرابع ًا لمجلس          : (  تشكلت ال دين البيطار، رئيس صالح ال

منصور األطرش،    . سامي الجندي، وزيرًا لإلعالم، ووزيرًا للثقافة واإلرشاد القومي       . ارجيةالوزراء وزيرًا للخ  
شبلي  . أحمد أبو صالح، وزيرًا للمواصالت ووزيرًا لألشغال العامة بالوآالة        . وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل   

ي  رًا لإلصالح الزراع مي، وزي رًا لل  . العيس داد، وزي ان ح رب غس ان ح د أرآ يطالعمي راهيم . تخط دآتور إب ال
ام رًا للصحة واإلسعاف الع اخوس، وزي ة. م رًا للمالي ماع، وزي بندي، . مصطفى الش الق النقش د الخ دآتور عب ال

رًا لالقتصاد       . وزيرًا لشؤون المجلس الوطني لقيادة الثورة      ة، وزي ادل طربين،      . الدآتور جورج طعم دآتور ع ال
ة . يرًا للتربية والتعليمالدآتور شاآر الفحام، وز   . وزيرًا للزراعة  . مظهر العنبري، وزيرًا للشؤون البلدية والقروي

ادة،         . محمود جيوش، وزيرًا للتموين   . ور الدين األتاسي وزيرًا للداخلية    نالدآتور   د اهللا زي العميد أرآان حرب عب
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دبيرها                 رة بت ة وألول م اهرة عالني ه الق خطاب اللواء أمين الحافظ في خريجي الكلية الحربية، اتهم في
ا صوت العجم، ووجه                       انقالب السابع عشر    من تموز في دمشق، ووصف إذاعة صوت العرب بأنه

ده            : ( إلى حكام مصر قائالً    آالمه زل من عن ا أن اهللا، وبم ؤمن ب ذي ي م ال ام مصر،ونقول له ول لحك نق
ة                   حقًا ال يتآمر على عباده وال يسرق أموال شعبه البائس الفقير، فيصرفها على التآمر والغدر والخيان

دجل   وال الشعب العربي في مصر                     اسلو : (وأضاف ). والكذب وال ان في دمشق، تصرف أم  من آ
ام مصر،                   باط ًال للتآمر على الناس، والفتنة القديمة في السابع عشر من تموز موجهة من رؤوس حك

ًا ويحرضون     . وبأموال الشعب العربي الطيب هناك، وبقسم من أسلحته   اس ظلم ون الن يتآمرون ويقتل
ا              . الناس على الناس   وان ونبه ن ثم يتباآون ويأتي آبيرهم فيقول نحن سفاحون ويتباآى على جاسم عل

   )1(.)ورائف معري الذي دفعهم إلى الخيانة
غلت  ي ش داث الت ذه األح ال ه وريا  وحي دول   س ت ال وز وقف هر تم وال ش راق ومصر ط  والع

ا               ة التي وصل إليه العربية ما بين متعاطفة مع القاهرة مثل لبنان، وما بين شامت ببالغ السرور للحال
ي دة الثالث اق الوح ذ. اتف عودية واألردن ال ل الس ه   مث ان موقف ي بي ه الفرصة وأفضى ف نم ملك ي اغت

واء          الداعي إلى الوحدة العربية الحقيقية وليس إلى وحدة األنظمة، ففي خطاب له في ستين قرية من ل
  سوريا  نابلس في عمان بتاريخ الثاني والعشرين جدد دعوته إلى التقاء الدول العربية، ويقصد تحديداً             

اهرة        ا مع الق ة هنا التي بدت عالقته ك حسين في الجلسة           .  قلق اه المل ا طالب في خطاب آخر ألق آم
وا     رب أن يلتق قاء الع ه األش ب في ث طال ن آب، حي ي األول م ان ف ي عم ي ف ان األردن ى للبرلم األول
ة صفوفهم                    جميعًا حول فلسطين، وأن يكون في ذلك التقاء مع بلدنا العزيز الذي سيظل عدتهم وطليع

 )2(.ن السليبالسترداد الحق السليب في الوط
 :  ـ تطور العالقات السورية مع العراق د

امن من                           ورة الث ر ث داد على أث ون في الجيش على السلطة ببغ اؤهم القومي استولى البعثيون وحلف
د شهر من                   1963شباط عام    ورة بع اموا بث ذين ق اقهم السوريين ال ين رف نهم وب ات بي م وتوطدت العالق

ى إدارة ال   يطروا عل راق، وس ورة الع ة    .  بالدث دة الثالثي ات الوح مي لمحادث د رس راق بوف ارك الع ش
دخل مصر في                      د ت ذي تحول بع ه النجاح، وال ة        سوريا  وتوقيع ميثاقها الذي لم يكتب ل ر محاول  على أث

ال      . )3(انقالب السابع عشر من تموز إلى شقاق         مصطفى  ) ميليشيات (وآانت العراق تواجه في الجب
وآخطوة استباقية لتطور األحداث    . عاطف معه القاهرة في تلك األثناءالبرزاني الزعيم الكردي الذي تت    

اريخ وفي        . م1963 والعراق بخطوة جريئة في الثامن من تشرين األول عام               سوريا قامت ذا الت ففي ه
وري    راق وس ي الع ورة ف ادة الث ان لقي ان الوطني ن المجلس داد، أعل ا العاصمتين دمشق وبغ  للشعب اآلت

                                                                                                                                               
ابق،ال      ). آلف بمهام وزارة الدفاع إضافة إلى عمله       ة،مرجع س ع، ص    قسام، الموسوعة السورية الحديث جزء الراب

137  . 
ة،نقًال عن الحصري وخوري                 )1( ة الحربي ابق   , نص خطاب اللواء أمين الحافظ في خريجي الكلي الجزء  , مرجع س

 .653األول، ص 
ام   عمان فينص خطاب الملك حسين في الجلسة األولى للبرلمان األردني في         )2( ًال عن   1963 األول من آب ع  نق

 .635ألول، ص الجزء ا, سابقالرجع الم, الحصري وخوري
 .112الآور، مرجع سابق، ص  )1(
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قيقة         العربي عن قيام الو    دول الش ان دعوة إلى ال حدة العسكرية بين القطرين، آما وجه المجلسان الوطني
ة باألقطار                    ة الشاملة مبتدئ لالنضمام إليها مؤآدين تصميمهما على العمل من أجل تحقيق الوحدة العربي

 .  )1(العربية المتحررة
ًا و   سوريا وقد برر إعالن الوحدة العسكرية بين البلدين      دستوريًا دخول الجيش     والعراق حقوقي

ة،    ي الكردي ة مصطفى البرزان رد حرآ ع تم ي قم ي ف اعدة الجيش العراق راق لمس ى الع السوري إل
أن يشارك الجيش              . ولدعم حكم البعث في العراق     رارًا ب ادة العسكرية السورية ق وبالفعل اتخذت القي

د الشاعر وتحرآت       وتم تشكيل قوات اليرموك بإمرة العقي      . السوري في مساعدة الجيش العراقي     د فه
ام                  ول ع ا شمالي       1963على شكل مجموعات بدءًا من الخامس والعشرين من أيل م وأنهت تمرآزه

ام نفسه للمساعدة في ضبط األمن                    أثرت الحرب    .  )2(الموصل في العاشر من تشرين األول من الع
دة ا        ن ح راق، وزادت م ي الع كرية ف ادة العس ية والقي ادة السياس ى القي ة عل ا  الكردي ات بينهم لخالف

 .   )3(والسيما بين الضباط عبد السالم عارف وبين صالح السعدي
د   1958 آان الرئيس جمال عبد الناصر منذ ثورة الرابع عشر من تموز عام    ى عب م يراهن عل

م 1963وبعد ثورة الثامن من شباط        . السالم عارف إلنجاح سياسته في العراق ضد عبد الكريم قاسم         
د الس تطاع عب ات   اس ف الفئ تقطاب مختل ر اس د الناص ال عب رئيس جم اعدة ال ارف وبمس الم ع

عدي، وتصرفات    ي صالح الس ادة عل ى قي الحكم، وعل رد حزب البعث ب ى تف ة عل واألحزاب الناقم
ات         ل الفئ ي ب يوعي العراق زب الش ط الح يس فق رفاته ل ارت تص ذي أث ي ال ومي العراق رس الق الح

ي ال  ة ف رائح االجتماعي ية والش ادي   السياس ي ين ام عراق وين رأي ع ى تك اعد عل ا س ا، مم راق آله ع
ى              . بوجوب حل الحرس القومي    انقالب عل وآان هذا الرأي ينادي به الجيش الذي آان مستعدًا للقيام ب

ة للسياسة المصرية، وتشترك                   حزب البعث وتشكيل حكومة برئاسة عبد السالم عارف، تكون موالي
 . )4(ئح االجتماعيةفيها آل هذه الفئات واألحزاب والشرا

اريخ الحادي عشر من آب                    م 1963وآان أول تحرك لعبد السالم عارف هي زيارته للقاهرة بت
ارة هي التي     , )5(بحجة التوفيق بين القاهرة ودمشق بعد سقوط الوحدة الثالثية    ذه الزي بينما يعتقد أن ه

ارة     . خطط فيها لالنقالب على حزب البعث في العراق        د السالم عارف        ولتغطية هدف الزي عرج عب
 .)6( بطريق عودته من مصرعلى سوريا

ادة              سوريا  وفي زيارة الرئيس العراقي عبد السالم عارف إلى          ين القي ه وب ًا بين  ظهر الخالف علن
رئيس جمال                 , السورية حيال السياسة المصرية    رئيس أمين الحافظ يحمل على ال والسيما عندما آان ال

                                                 
 .611الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )2(
 .445 الثاني، ص العقد طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،   )3(
 .431الجزء الرابع، ص, مصدر سابق,   العظم  )4(
 .1963 تموز 25 تاريخ 8655 صحيفة األهرام العدد   )1(
د السال         )2( ًا من         آان الوفد المرافق للرئيس عب ر              (م عارف مؤلف ازم جواد وزي ة وح ر الخارجي طالب شبيب وزي

اء, شؤون الرئاسة دة و اإلنم ر الوح راوي وزي ارع ال دآتور مس د , وال د شيت خطاب ورجب عب واء محم والل
ان         , والدآتور صالح العلي وزير التخطيط     , المجيد وزير اإلسكان   يس األرآ ى رئ ويالحظ  , والفريق طاهر يحي

ين أو من العسكريين              أن هذا الوفد ض    الحواراني،  ,)م جميع الوزراء لعلي صالح السعدي وفريقه سواء من البعثث
 .621 ، ص الجزء الرابعمصدر سابق،

 .432ص, الجزء الرابع, مصدر سابق,  العظم  )3(
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ه                  ,و يمجد حزب البعث   , عبد الناصر  تم عواطف م يستطع أن يك د السالم عارف ل ا أدى   ,  حتى أن عب مم
دما وجه                , إلى انسحابه من إحدى الحفالت احتجاجاً      ذا الخالف عن ر مظهر له ة أآب وآان احتفال الالذقي

ائالً  د الناصر والناصريين ق ال عب رئيس جم ه لل افظ خطاب ين الح دة  :( أم ادون بوح ن ين ول لم نحن نق
م   ة أنه ة أو ثنائي الون فوري أجورون ودج الء م ن  , عم ي ع ر عرب اد قط دون إبع انوا يري ورياآ و  س  ه

ول            , )العراق د   : (وفي هذا االحتفال قوطع خطاب عبد السالم عارف مرارًا بهتافات تق ة بع ال ديكتاتوري
ًا                 ). وبهتافات تحيِّي حزب البعث   , اليوم د السالم عارف الجبهة السورية مشجعًا ومعلن دما زار عب وعن

الى ضد         , عراق للجيش السوري في مواجهة العدوان اإلسرائيلي      مساندة ال  ات العسكريين تتع آانت هتاف
 )1(.للوحدة المدروسة, بالدعوة للقيادة الجماعية ,الديكتاتورية

ا        وقبل مغادرة عبد السالم عارف دمشق إلى بغداد صدر بيان مشترك سوري ـ عراقي في آلت
د السالم        , 1963ول العاصمتين بوقت واحد يوم الثاني من أيل      رئيس عب ارة ال ان أنَّ زي وجاء في البي

رى       سوريا  عارف آانت طيبة عبر فيها الشعب العربي في           ه الكب ه        .  عن فرحت ان أن ا تضمن البي آم
ا الجانب العراقي للجانب                    انبين العراقي والسوري شرح خاللهم ين الج ة ب اءات أخوي عقدت عدة لق

ؤخرًا          ا م ه التي أجراه دة         السوري محادثات ة المتح ة العربي اهرة مع المسؤولين في الجمهوري في الق
ل الموقف العربي                 . حول أزمة الوحدة الثالثية    ًا في تحلي ًا تام ة اتفاق وفي  , فكانت وجهات النظر متفق

 .)2(تطور هذا الموقف مستقبًال 
زة        ام ألجه ر اله ن األث اهرة ع ي الق رحه ف بق أن ش ا س ي م د العراق د الوف د أآ  ولق

ة في            اإلعالم ف  ة هام ي الموقف العربي وأن وقف الحمالت اإلذاعية والصحفية يشكل خطوة إيجابي
ي  ف العرب دهور الموق ف ت ق لوق ة  , الطري لبية آاف ار الس ن اآلث و م ب  . ولتصفية الج ر الجان د أق وق

 .)3(وأعلن من جانبه عن وقف الحمالت الصحفية واإلذاعية آافة, السوري في هذا الرأي
ات         , م عارف إلى بغداد   ومع عودة عبد السال    ومي ضد مختلف فئ ومع ازدياد تصرفات الحرس الق

اهير             دى الجيش و الجم ين جماعة              , الشعب وما شكله من نقمة ل ين جماعة السعدي وب انفجر الخالف ب
ا وللحكومة والجيش                        ة لهم دة موالي ة جدي ادة قطري ات قي ر انتخاب دًال من    , حازم جواد وطالب شبيب إث ب

ومي               , الموالية للسعدي القيادة السابقة    والتي آان أمين سرها حمدي عبد المجيد صاحب فكرة الحرس الق
 )4(.مما أدى إلى اضطرابات شديدة السيما في بغداد.  والعراق سوريافي

نة      اني س رين الث ن تش ر م ادي عش ي الح راقيين    1963وف باط الع ن الض ة م ت مجموع م قام
ة    , الغاضبين ى              طالب   , بالتواطؤ مع وزير الخارجي القبض عل دلين ب ين المعت ره من البعثي شبيب وغي
ار        . ووضعوه في طائرة من دون جواز سفر ونقلوه إلى مدريد         , السعدي وآرد فعل على ذلك العمل ث

                                                 
 .628الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )1(
 .243ص, مصدر سابق, البغدادي )2(
ول          نص البيان المشترك السوري ـ العر  )3( اني من أيل وم الث داد بوقت واحد ي  ,م1963اقي في آل من دمشق وبغ

 .664ص, 1ج , مرجع سابق, نقًال عن الحصري وخوري
 .431ص , الجزء الرابع,مصدر سابق, العظم )4(
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ًا عن زعيمهم الم                 ام داخل        ,في نالحرس القومي وأعضاء الحزب في القواعد دفاع ذا االنقس ان ه وآ
 )1(.الحزب في العراق يهدد البعث آله

ة                هنا سارع  ادة القومي ى أمل أن يهدئ       ,  ميشيل عفلق إلى بغداد مع خمسة من أعضاء القي وعل
ى   ئونفى طالب شبيب وأصدقا   , القاعدة من دون أن يهين الضباط قام بحل القيادة القطرية العراقية           ه إل

تم                     , بيروت ليعدل ميزان الحساب     ى أن ي إدارة شؤون العراق إل يقوم ب ة س ادة القومي ه والقي ن أن وأعل
 )2(.راء انتخابات جديدةإج

ى        , أدت فكرة حكم العراق من قبل ميشيل عفلق  ى جدل صاخب عل بالد إل وتدخله في شؤون ال
د الضباط وة , موائ ا الفرصة المرج ارف أنه الم ع د الس د عب ن الضباط  , ووج ة م ع مجموع ام م فق

ًا ق جانب ن تشرين  , بوضع ميشيل عفل امن عشر م ي الث لطة ف ى الس تيالء عل ام باالس ام وق اني ع الث
ور             , ثم حدث ما هو أسوأ أيضًا من وجهة نظر البعث         . م1963 ى الف د السالم عارف عل ن عب فقد أعل

وأعلن انه مخلص لمشروع الوحدة الموقع في السابع عشر           , مصالحة مع الرئيس جمال عبد الناصر     
حمد سعيد  ودعا أ, وبذلك طرد البعث من العراق ولوحق أعضاؤه      .م في القاهرة  1963من نيسان عام    

داد                      ادروا بغ ل أن يغ ه قب ق وزمالئ ح ميشيل عفل ى ذب فاضطروا  , المذيع الناري في صوت العرب إل
ة     , إلى الخروج بسرعة   ر آريم ة غي ى دمشق التي أص           , وبطريق ادوا إل ذلك ع ين    بوب حت محاصرة ب

 )3(.القاهرة وبغداد
ى     وقد صرح عبد السالم    , على أثر هذه األحداث تشكلت وزارة عراقية جديدة        ًا عل  عارف تعليق

د             ا في البل ا     , هذه الحكومة بأنها تشكلت من شخصيات لها مكانته ا وآفاءته ة بوطنيته ى  , ومعروف وعل
د صرح   , أما فيما يتعلق باألحزاب   , هذا األساس تشكلت   ه ال أحزاب مجازة في العراق          : (فق . )4 ()بأن

دين      لقد حال االنقالب الذي قام به الجيش العراقي بقيادة عبد السالم             ين البل , عارف دون قيام االتحاد ب
ر            , وبتأييد الرئيس جمال عبد الناصر      ه يعتب ين القطرين ألن ارب ب م يكن يخفي عداءه لكل تق ذي ل ال

 .ذلك موجهًا ضد زعامة مصر في الوطن العربي
 :م1964 آانون الثاني 13  قضية تحويل مياه نهر األردن و مؤتمر القمة العربية األول-هـ

الب د انق راق   بع ي الع ث ف م البع ى حك ارف عل الم ع د الس ين ,  عب ق أم عر الفري  ش
م في        ين     ,  سوريا  الحافظ مع بعض العسكريين بالخطر الذي يحدق بحكمه د أصبحوا محاصرين ب فق

ى السلطة في           , مصر والعراق  ان  ,  سوريا وهم ال يزالون يذآرون أن نجاح البعث في االستيالء عل آ
 . )5(ن من شباط في العراقبالدرجة األولى بفضل ثورة الثام

ذي وقعت           ه  سوريا لقد شعر بعض العسكريين أن المخرج من الحصار ال ى    ,  في ودة إل هو الع
اهيره  زب وجم دة الح رب , وح تراآيين الع ع االش اهم م ادية  , والتف ات االقتص تقطاب الفعالي واس

ام      فعقد أمين الحافظ مؤتمرًا بتاريخ الحادي والعشرين من          .  سوريا واالجتماعية في  اني ع  تشرين الث

                                                 
 .455ص,  الثانيالعقد, مصدر سابق, مرآة حياتي, طالس )1(
 .265ص, المصدر السابق )2(
 .112ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط, سيل )3(
 .433ص, الجزء الرابع,مصدر سابق, العظم )1(
 .119ص, مصدر سابق, االنفجار, هيكل )2(
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رة 1963 راق األخي داث الع ال أح ة نظره حي ه عن وجه زل , م تحدث في أن موضوع الع وصرح ب
 )1(.السياسي الذي طال العديد من السياسيين سيعاد النظر فيه

ل أسواقها                  ة دمشق يمث رًا من مدين دًا آبي وعلى أثر هذا المؤتمر استقبل الرئيس أمين الحافظ وف
د                  وأصحاب ا  , التجارية واء محم ة االقتصادية بحضور الل د الحال ات االقتصادية وعرض الوف لفعالي
ران دة انقالب . عم ات الجدي ذه التوجيه اس ه دَّ الن د ع يًاوق  حدث بسبب ًا واقتصاديًا واجتماعيًا سياس

 . انقالب العراق
ابع              ومي الس ؤتمر الق د   وتتا, بينما علق أمين الحافظ تنفيذه هذه التوجيهات على انعقاد الم بعت بع

انون األول              , عقد هذا المؤتمر قوائم إلغاء العزل السياسي       ع آ ا فك الحصار في مطل م عن   1963آم
 )2(.و سمح له ولناظم القدسي بالسفر إلى لبنان, خالد العظم

ر األردن      اه نه رائيل لمي ل إس ية تحوي ًا قض ق أيض ت دمش ا واجه وع, آم  وموض
اه  (إسرائيل تطلق عليه اسم      تحويل نهر األردن هو مشروع إسرائيلي آانت         , ) القطري مشروع المي

ينات ي الخمس ه ف و مشروع بدأت زء  , وه ى الج ر األردن إل اه نه ه أن تحول مي ح بموجب وآانت تطم
اجرين في            . )∗(الشمالي من صحراء النقب    وتعتقد أنه مهم وحيوي بالنسبة لقدراتها على استيعاب المه

ة    وآان مكان سحب المياه المقترح      . المستقبل رة طبري ين العرب        . على بحي ذا المشروع ب ار ه د أث وق
من مياه األردن تأتي من      % 77وذلك أن   (فزعًا شديدًا، إذ أنهم عّدوه سرقة جديدة للموارد الطبيعية،          

وآان العرب يخشون من أن هذا المشروع سيعزز قبضة إسرائيل              ). روافد تنبع في األقطار العربية    
 )3(. الفلسطينيين البقاء في المنفى على الدوامعلى فلسطين المحتلة، ويحكم على
بزيادة استخدام م، وعن طريق تصعيد النزاع باستمرار 1960تمكنت إسرائيل بحلول عام 

آما جففت بحيرة .  المتنازع عليهاالمدفعية والدروع والطيران من أن تسيطر على معظم المناطق
م مشروع 1964وأآملت في سنة . بريةت بشكل آامل على بحيرة طالحولة ومستنقعاتها، وسيطر

 . المياه القطري
 على فرض األمر الواقع بالسيطرة اإلسرائيلية على المناطق المنزوعة السالح،  سورياوردت

 . فراحت تقصف المستوطنات اإلسرائيلية في وادي الحولة
 وآانت .آما شجعت الفدائيين الفلسطينيين على مهاجمة المشروع اإلسرائيلي لتحويل المياه

أولى عمليات فتح بالذات محاولة لم تنجح لتخريب هذا المشروع في الحادي والثالثين من شهر 
 ) 4(.م1964آانون األول عام 

ما عّده عامل قوة لنظامه إلى عقد مؤتمر قمة  في تلك األثناء دعا الرئيس جمال عبد الناصر
 ,سبة اقتراب موعد انتهاء التحويلاألردن، بمنا للدول العربية للنظر بموضوع تحويل مياه نهر

                                                 
 .1963 تشرين الثاني 22 تاريخ 1152صحيفة الحياة العدد  )3(
 .645الحوراني، مصدر سابق، الجزء الرابع، ص  )4(
شرفة على البحيرة، ومن ذلك بضخ المياه العذبة من بحيرة طبريا إلى خزانات آبيرة في مرتفعات البطوف الم) ∗(

 .  بالراحة إلى صحراء النقب عبر قنوات من اإلسمنت قطرها ثالثة أمتاراثم إسالته
 )ةالباحث (                      

 .458 الثاني، ص العقدطالس مرآة حياتي، مصدر سابق،  )1(
 .198 سابق، ص مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )2(
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وآان مقدرًا أن الدول العربية ستستجيب لدعوة الرئيس جمال عبد , )1(وللمصالحة مع الدول العربية
وإلقائها على عاتق الحكومة المحاصرة في ,ألنها ترحب بمسؤولية التنصل من هذه القضية, الناصر
 )2(.دمشق

ئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية إلى عقد هذا المؤتمر الر وقد وجه الدعوة
بواسطة مذآرة من وزارة الخارجية في الجمهورية العربية المتحدة إلى األمانة العامة , المتحدة

لتوجيه , تتشرف بأن ترجو األمانة العامة للجامعة, إن وزارة الخارجية: (تضمنت, للجامعة العربية
باعتباره المكان الذي يمكن ,  لجامعة الدول العربية في القاهرةالدعوة إلى االجتماع في المقر الرسمي
  )3().بصرف النظر عما بينهما من أسباب الخالف, أن تجتمع فيه آل الحكومات العربية

 الرئيس جمال عبد الناصر استعدادًا للمشارآة عند الدول العربية التي أيدت ةولقد القت دعو
 األردن أرسل جوابًا على اقتراح عبد الناصر لعقد اجتماع فالملك حسين بن طالل ملك. مشارآتها

إننا : ( لملوك ورؤساء الدول العربية بتاريخ الثالث والعشرين من آانون األول جاء في الجواب
وتبحث فيه قضايا العروبة بروح من الحقيقة , نرحب بكل اجتماع عربي يعقد على أرفع المستويات

 )4(.)والصراحة والواقع
جلس قيادة الثورة السوري في دمشق بيانًا بتاريخ الرابع والعشرين من آانون األول وأصدر م

لقد وجه : (جاء في البيان, ردًا على دعوة الرئيس جمال عبد الناصر لعقد مؤتمر للدول العربية
ولذلك , جمال عبد الناصر دعوة إلى اجتماع الملوك والرؤساء لدراسة قضية تحويل نهر األردن

آما . وقرر قبولها عندما توجه إليه رسميًا, ودرس هذه الدعوة, مجلس الوطني لقيادة الثورةاجتمع ال
ة يجب أن أن المجلس الوطني لقيادة الثورة يرى أن قضية تحويل نهر األردن هي قضية عربي

 )5(.)يساهم بها العرب جميعًا
 ون الثاني وآانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت بيانًا في الخامس من آان

, بالموافقة على قبول دعوة جامعة الدول العربية لحضور مؤتمر القمة العربي األولم 1964لعام 

                                                 
ال عبد الناصر في خطابه الشهير من بور سعيد بتاريخ الثالث والعشرين من شهر   عندما دعا الرئيس جم )1(

، لم تكن الحرب اإلعالمية الناشبة بين القاهرة ودمشق الوحيدة على الساحة العربية، بل 1963آانون األول 
األولى آانت أغلب الدول العربية في حالة اضطراب سياسي، فقد آانت مصر على خالف مع السعودية، لدعم 

لدعم مصر الجزائر بالمال والسالح ,  آما آانت المغرب على خالف مع مصر،لليمن في نزاعها مع السعودية
وأيضًا المغرب وتونس آانتا على خالف العتراف الثانية باستقالل موريتانيا . في خالفها الحدودي مع المغرب

 .م1963 \12\26 تاريخ 156عدد صحيفة الحياة ال, ها جزءًا من حدودهاّدالتي آانت المغرب تع
 .662ص , الجزء الرابع, مصدر سابق,   الحوراني )2(
 .842ص ,  الثانيالعقد, مصدر سابق, مرآة حياتي,   طالس )3(
 .196ص , مصدر سابق,   البغدادي )4(
 
نص بيان مجلس قيادة الثورة السوري في دمشق بتاريخ الرابع والعشرين من آانون األول ردًا على دعوة  )1(

, الجزء األول, مرجع سابق, نقًال عن الحصري وخوري, مال عبد الناصر لعقد مؤتمر للدول العربيةالرئيس ج
 . 839ص 
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تلقت المملكة العربية السعودية دعوة من األمانة العامة لجامعة الدول العربية لالشتراك : ( جاء فيه 
ب اتخاذها حيال المؤامرة في اجتماع ملوك ورؤساء الدول العربية األعضاء لبحث التدابير الواج

إن . اإلسرائيلية لتحويل مجرى نهر األردن بناء على طلب حكومة الجمهورية العربية المتحدة
واستعدادها التام لتحمل مسؤولياتها آافة مع , المملكة العربية السعودية تعلن عن قبولها لهذه الدعوة

 .)1 ()شقيقاتها الدول العربية
وقد .  في مبنى جامعة الدول العربية في القاهرةم1964 نون الثاني آا13تم االجتماع بتاريخ 

آما حضره ملوك ورؤساء . حضر الرئيس أمين الحافظ على رأس الوفد السوري المشارك في القمة
فأرسل ولي ) ملك المملكة الليبية المتحدة (وتخلف لسبب مرضي الملك السنوسي , الدول العربية آافة
وبعد آلمة رئيس الجلسة . فأوفد رئيس وزرائه ممثالًًًًًًً عنه,  تخلف الرئيس اللبنانيآما ,العهد ممثًال عنه

وآلمة رئيس الجامعة العربية السيد عبد الخالق حسونة  أعطيت الكلمة للرئيس , عبد السالم عارف
حث وب. ن في آلمته عدة نقاط أبرزها األسباب الداعية لعقد هذا المؤتمرجمال عبد الناصر الذي بّي

المؤتمرون ما أوشكت عليه إسرائيل من القيام بعدوان خطير جديد على المياه العربية بتحويل مجرى 
واألضرار البالغة بحقوق العرب المنتفعين بهذه المياه استهدافًا منها لتحقيق المطامع , نهر األردن

 . )2(الصهيونية التوسعية بجلب المزيد من العدوان
, وتصفية الجو العربي من جميع الشوائب, تمر على إنهاء الخالفاتآما أسفرت اجتماعات المؤ

وقد قرر المؤتمر أن إسرائيل هي الخطر األساسي الذي . وإيقاف جميع حمالت أجهزة اإلعالم
وبما أن وجود إسرائيل يعدُّ خطرًا يهدد األمة العربية فإن , أجمعت األمة العربية بأسرها على دفعه

, لذلك فإن على الدول العربية. سيضاعف من أخطارها على الوجود العربيتحويلها لمياه األردن 
حتى إذا لم تحقق النتائج المطلوبة االستعداد العسكري الجماعي ألن استكماله هو الوسيلة األخيرة 

 .)3(العملية للقضاء على إسرائيل نهائيًا
وعلى أن يكون , ألقلآما قرر المؤتمرون أن يجتمع الملوك والرؤساء مرة في السنة على ا

وآان الرئيس العراقي عبد السالم . م1964االجتماع المقبل في اإلسكندرية في شهر آب سنة 
عارف قد بدأ مع انتهاء أعمال المؤتمر بزيارة رسمية إلى القاهرة حيث أجرى مع الرئيس جمال 

 الرئيس العراقي ومع اختتام. عبد الناصر عدت لقاءات ومشاورات لتحسين العالقات بين البلدين
زيارته إلى القاهرة ألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابًا هاجم به وبشدة حزب البعث والحكومة 

, ووصفهما بالغرور والخداع,  وموقفهم من تحويل مياه نهر األردن سورياالسورية  الحاآمين في
 .)4 ( بأنه اآلن يعاني سكرات الموت سورياووصف النظام السوري في

د ميشيل عفلق على خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بشدة وفند ادعاءات الرئيس ولقد ر
جمال عبد الناصر متهمًا إياه بالوقوف موقف المعادي والمهاجم للحكومة السورية وآان مما قال 

                                                 
, المرجع السابق, نقًال عن الحصري وخوري, نص إعالن الرياض موافقتها على االشتراك باجتماع القاهرة )2(

 .5ص, الجزء الثاني
 .543ص , الجزء الرابع, مصدر سابق, العظم )1(
 .181ص ,  سابقمصدر,  والصراع على الشرق األوسطاألسد, سيل )2(
 .671ص , الجزء الرابع, مصدر سابق, الحوراني )3(
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 :عفلق في االجتماع الذي عقده في الجامعة السورية بتاريخ الثامن والعشرين من آانون الثاني مايلي
بدل أن , ت النظرة الفردية اإلقليمية لجمال عبد الناصر إلى تبديد القوى والطاقات الثوريةلقد أد(

ولكن ما حدث أن السياسة التي اتبعتها البيروقراطية : (وأضاف, )تجتمع التجارب الثورية وتتفاعل
ة التي واإلقليمية ولالعقائدية التي تحكم القاهرة مع األسف الشديد آانت نسخة عن سياسة األجهز

تخطط وتعمل , أي سياسة إقليمية توسعية قصيرة النظر, م1952آانت تحكم القاهرة قبل عام 
إلضعاف األقطار العربية األخرى حتى تبقى هي المسيطرة فال تقوم ثورة إال إذا عملت لهذه 

 إن أحدًا ال يمكن أن يصدق: (وأضاف). األجهزة متناسية أن ضعف األقطار العربية ينعكس عليها
 ـ هو الذي أراد أن يسيطر وأن يحكم وهو الذي  سورياأن القطر الصغير المتواضع اإلمكانيات ـ

وهو الذي أرسل الدعايات المسمومة التي تمأل الجو العربي من المحيط إلى , فرض االنقسام والفرقة
 الجديد الخليج حقدًا وآراهية وانقساما في الوقت الذي يعرف العرب وقادتهم وحكامهم إن العام

 . )1()م سيجمعهم في أخطر مؤامرة على وجودنا القومي منذ نكبة فلسطين 1964
وآان مؤتمر القمة العربي قد أثار ردود أفعال في الدول العربية عديدة اتفقت معظمها على 

ففي بيان صادر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من . الترحيب بهذه الخطوة وتشجيعها
 : جماعة أنصار السلم اللبنانية جاء فيه الثاني عن  آانون
إن اجتماع الملوك والرؤساء العرب في مؤتمر القاهرة حدث آبير أثار اهتمام جميع القوى (

آشأن سائر القوى الوطنية ,إنَّ أنصار السلم في لبنان ,الوطنية والمناهضة لالستعمار والصهيونية
 اغتباطهم لما جاء في بيان مؤتمر الملوك والرؤساء ال يسعهم إال أن يعلنوا, ومحبي السلم في العالم

 )2(.)العرب من المواقف اإليجابية تجاه قضايا الحرية والسلم
رحبت الهيئة , وفي بيان للهيئة العربية العليا لفلسطين حول قرارات مؤتمر القمة العربي األول

, وأولته بالغ اهتمامها,  العربيالقمة العليا لفلسطين في بيانها الصادر بتاريخ الرابع من شباط بعد مؤتمر
, وتحت تصرفه ,وبعثت إلى القاهرة بوفد فلسطيني ليكون على مقربة من المؤتمر, وعقدت عليه الرجاء

وقدم أقطابه التقارير والخرائط والدراسات التي أعدتها الهيئة العربية لمناسبة انعقاد المؤتمر حول قضية 
  )3(.وتمثيل فلسطين في الجامعة العربية, يوإنشاء الكيان الفلسطين, فلسطين

حول , وزير الخارجية اللبنانية في بيان له أمام لجنة الخارجية البرلمانية, ويشرح السيد فيليب تقال
حيث خصص بالحديث عن , مؤتمر القمة العربي األول في بيروت بتاريخ الثالثين من آانون الثاني

وقد تقرر أن يتابع السيد أحمد الشقيري ممثل , عب الفلسطينيالذي قرر تنظيم الش, القسم الفلسطيني
وجعله قادرًا على تحمل , لدى جامعة الدول العربية اتصاالته بالدول األعضاء في الجامعة, فلسطين

وهنا يحسن التذآير بأن اجتماع اللجنة السياسية العربية في , مسؤولياته في الكفاح من أجل استعادة وطنه
وتهيئة الشعب , م آان قد أقر وجوب المحافظة على الشخصية الفلسطينية1962آب شتورا في شهر 

                                                 
نقًال عن الحصري , م11/1/1964نص رد ميشيل عفلق على خطاب الرئيس جمال عبد الناصر بتاريخ  )1(

 .24ص , الجزء الثاني, مرجع سابق, وخوري
 آانون الثاني عن جماعة أنصار السلم اللبنانية نقًال نص بيان صادر في بيروت بتاريخ السادس والعشرين من )2(

 .21ص, الجزء الثاني, سابقالمرجع ال, عن الحصري وخوري
 .309ص , مصدر سابق, االنفجار, هيكل )1(
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آما أآد المؤتمرون على ضرورة شرح القضية الفلسطينية . الفلسطيني لتحرير أرضه وتقرير مصيره
 )1(.شرحًا منسقًا علميًا هادئًا

 : من االنقالب الجزائري  سوريا ـ موقفو
د              آانت األحزاب والتنظيمات الوطني     ة ق ة الثاني د الحرب العالمي ة بعي تجمعت ضمن    ة الجزائري

ي    ة الت وطني الجزائري ر ال ة التحري م جبه ه اس ق علي د أطل يم موح ر تنظ ورة لتحري ررت إعالن الث ق
ام                اني لع ام     . م1954الجزائر من االحتالل الفرنسي في األول من شهر تشرين الث م 1957وفي الع

ة       ر آاف ى                  و, شملت الثورة أرجاء الجزائ ل نشاطهم إل ون نق وار الجزائري الي استطاع الث ام الت في الع
ة            1956وآانت فرنسا في عام     , فرنسا نفسها  ا طائرة مدني م قد قامت بعملية قرصنة جوية خطفت به

ونس            ى ت ن بال         , آانت تقل بعض قادة الثورة من المغرب إل د ب نهم أحم د بوضياف    ،  )∗(ومن بي ومحم
راً وقد أثا, ونقلتهم إلى سجون فرنسا  رال    . )2(ر هذا الحادث استياًء عربيًا ودوليًا آبي لم الجن دما تس وعن

تتميز بالقوة والعنف وحشد     ,  وضع خطة لقمع الثورة    1958ديغول رئاسة الجمهورية الفرنسية عام      
ا آسبت     , ولكنه أدرك أخيرًا استحالة القضاء عليها     , قوات جديدة مستعينًا بحلف األطلسي     والسيما أنه

رأي د ال المي بصمودها وتضحياتهاتأيي ام الع ا أن ,  الع دويل القضية آم ة نجحت في ت الجهود العربي
م المتحدة التي          , الجزائرية دعوة للمفاوضا     وعرضها على األم ررت ال ر      تق ا والجزائ ين فرنس مع  ,  ب

دخول في مفاوضات مع                       ى ال ة فاضطر ديغول إل االعتراف الضمني باستقالل الشخصية الجزائري
رال الفرنسي ديغول             .م1962ان  ي لجزائرية انتهت بعد اتفاقية إيف    قادة الثورة ا   دها الجن ن بع التي أعل

ام                 اريخ الثالث من تموز ع ان رسمي بت ر        1962في بي ا باستقالل الجزائ راف فرنس ومع   ,) 3(م اعت
 إعالن استقالل الجزائر أعلن جيش التحرير

                                                 
حول , وزير الخارجية اللبنانية أمام لجنة الخارجية البرلمانية في البرلمان اللبناني, نص حديث السيد فيليب تقال )2(

مرجع , عربي األول في بيروت بتاريخ الثالثين من آانون الثاني نقًال عن الحصري وخوريمؤتمر القمة ال
 .31ص , الجزء الثاني, سابق

بمدينة تلمسان وقد  واصل تعليمه الثانوي, في مدينة مغنيةم 1916 آانون الثاني 25ولد في :   أحمد بن بال)∗(
فانضم إلى الحرآة الوطنية باشتراآه في  ,1945آيار  8تأثر بعمق بأحداث . 1937أدى الخدمة العسكرية سنة 

مستشارًا في أعمالها = =م1947الحريات الديمقراطية حيث انتخب سنة  حزب الشعب الجزائري وحرآة انتصار
. سنوات سجن وحكم عليه بعد سنتين بسبع,  بالعاصمة1950ألقى القبض عليه في سنة . الفرنسي ضد االحتالل

 قبض 1956في عام . التحرير الوطني  ليلتحق في القاهرة بالوفد الخارجي لجبهة1952هرب من السجن عام 
 حيث 1962أطلق سراحه سنة . خالل عملية قرصنة جوية نفذها الطيران العسكري الفرنسي, عليه مرة أخرى

 15 وفي. الذي تمخض عنه خالف بينه وبين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية شارك في مؤتمر طرابلس
 حزيران عزل من مجلس الثورة وظل معتقًال إلى غاية 19في .  آأول رئيس للجمهورية الجزائرية1963أيلول 

التحق نهائيًا 1990 أيلول 29وفي . الديمقراطية بالجزائر  وبعد إطالق سراحه أنشأ بفرنسا الحرآة1980
 . بالجزائر

   .  2001تموز , برنامج شاهد على العصر ,موقع الجزيرة نت
 .  234مصدر سابق ص,   البغدادي )1(
فقد آان البد للقضية الجزائرية آي تخرج إلى .   من أبرز إعالن استقالل الجزائر آان تدويل القضية الجزائرية )2(

أوًال ـ صمود جيش التحرير في آفاحه المسلح صمودًا طويًال أدى إلى : الصعيد العالمي من دافعين أساسيين
ثانيًا ـ سعي الحكومات . مة الفرنسية وجعلها تعجز عن تسوية القضية بمفردهاتسرب اليأس إلى نفس الحكو
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 حدود الجزائر في تونس والمغرب والمرابط على )∗( الجزائري النظامي بقيادة هواري بومدين
 . )1(دة التي تسلمت مقاليد األمورتأييده لحكومة يوسف بن خ

                                                                                                                                               
ولقد نجح . إليهاالخارجي  المـسعيًا حثيثًا لتدويل القضية الجزائرية وتوجيه نظر الع, العربية والدول الصديقة

ي إلى مساعدة بالتال أدى ,العامل األول المتعلق بصمود الجزائريتين وتطويل مدة الحرب نجاحًا باهرًا
 =وأصبحت القضية الجزائرية بعد خمسة, الحكومات العربية في تنفيذ الدافع الثاني

 
أشهر ونصف من انفجار الثورة تحتل مكان الصدارة واالهتمام في قرارات مؤتمر باندونغ المنعقد في الثامن = 

وحق الشعب الجزائري في , ر والتي آان من بينها االعتراف الصريح باستقالل الجزائ1955عشر من نيسان 
.  حتى قرعت القضية الجزائرية باب األمم المتحدة1955وما آاد يحل أول تشرين األول عام . تقرير مصيره

ومما تجدر اإلشارة إليه أن الحكومات العربية واجهت في سبيل . وسجلت القضية في جدول أعمال الجمعية
خاصة إذا علمنا أن  العدوان البريطاني الفرنسي , الغةتدويل القضية الجزائرية مصاعب شتى وأخطارًا ب

 لم يكن يستهدف احتالل قناة السويس بقدر ما 1956اإلسرائيلي على مصر في العشرين من تشرين األول عام 
وعلى رأسها , آان يستهدف القضاء على نفوذ القاهرة في الجزائر إلى قطع الصلة بين جزئي األمة العربية

 . يمها للثوار العرب في الجزائر بتقدامصر وسوري
 .      226ص, 1958, بيروت, دار العلم للماليين, الثورة الجزائرية, احمد الخطيب

الواقعة في  ولد في مدينة قالمة, محمد إبراهيم بو خروية المعروف بهواري بومدين :  هواري بومدين)∗(
 1932 آلب 23ولد في . ماديًا  ومتواضعةوهو ابن لفالح بسيط من عائلة آبيرة العدد. الشرق الجزائري

 سنوات وعندما بلغ السن السادسة دخل مدرسة 4وآان عمره آنذاك . ودخل الكتاَّب في القرية التي ولد فيها
. 1949رفض أداء خدمة العلم الفرنسي في الجزائر وفر إلى تونس عام . ألمايير التي تدرس باللغة الفرنسية

إلى  ومن تونس انتقل.  الزيتونة الذي آان يقصده العديد من الطلبة الجزائريينالتحق في تلك الحقبة بجامع
مع اندالع الثورة الجزائرية في األول من تشرين ,  حيث التحق بجامع األزهر الشريف1950القاهرة سنة 

تسلم عدة مهام عسكرية في جيش التحرير الوطني وصار .  انضم إلى جيش التحرير الوطني1954الثاني 
وصار عسكريًا  أشرف على تنظيم جبهة التحرير الوطني 1960وفي عام . 1958ائدًا لألرآان الغربية عام ق

وصار نائبًا لرئيس مجلس الوزراء .  تسلم وزارة الدفاع من حكومة االستقالل1962وفي عام . قائدًا لألرآان
. اح بالرئيس أحمد بن بال قام هواري بومدين بانقالب عسكري أط1965 حزيران 19وفي , 1963في عام 

أصيب بمرض عضال وتوفي يوم ) بناء دولة ال تزول بزوال الرجال (أصيب هواري بومدين صاحب شعار 
 . 1978 آانون األول 27

 . 193-158ص , المرجع السابق, الخطيب 
 
 
    
 ونصف السنة إذ أن سبع سنوات. ة مهمة شاقة مع إعالن االستقاللد  واجهت الجمهورية الجزائرية الجدي )1(

, من الحرب المتصلة ترآت البالد في حالة سيئة فجفت محاصيل وخربت قرى ودمرت مشروعات
وعليها فوق ذلك أن تنهض بالبالد , وأصبح على الحكومة الجديدة أن تصلح ما فسد وتعيد ما تخرب

انها آعضو وعليها أن تتخذ مك, لتعوض ما آان من تأخر في جميع نواحي االقتصاد والتعليم والصحة
. والجزائر قطر عربي احتفظ بتقاليده العربية وشجع المؤلفات والصحافة العربية. عامل في المجال الدولي

إلى جانب عضوية الجزائر في الجامعة العربية اهتمت بجارتيها تونس والمغرب وبسياستها التي ترمي 
ائرية بعد االستقالل تعزيز الطابع آما حاولت الحكومات الجز. إلى تكوين وحدة من دول المغرب العربي
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 بالذات لعب الرئيس جمال عبد الناصر وأجهزته دورًا خطيرًا ومكشوفًا في ففي هذا الظر
 وجماعته على إقامة وفي تحريض أحمد بن بال, الجزائريةالخالف الذي نشأ بين قيادات الثورة 

وقامت أجهزة اإلعالم , ي الجزائر مماثل لنظام الرئيس جمال عبد الناصر في القاهرةنظام ف
 إلى إرسال احتجاج إلى جمال عبد الناصر هالمصرية بحملة مرآزة على حكومة بن خدة مما اضطر

 إلى  بن خدة احتجاجه ووصل أحمد بن بالولم ينفع. م1962بتاريخ السابع عشر من تموز عام 
 .)1( الرئيس المصري جمال عبد الناصرالحكم بمساعدة

 وعلى أنباء حصول الجزائر على االستقالل سارت مواآب الفتوة والكشافة والفرق  سوريافي
آما ألقت تشكيالت . الموسيقية في شوارع العاصمة دمشق وهي تحمل المشاعل وتطلق األسهم النارية

 . رالطائرات المنشورات التي تتضمن حكاية بطولة شعب الجزائ
وغص مكتب . م1946 باستقالل الجزائر ال يقل عن احتفالها باستقاللها عام  سورياوآان احتفال

الحكومة الجزائرية في دمشق بوفود المهنئين التي زارت بهذه المناسبة ضريح األمير عبد القادر 
 .  )2(وضريح محمد الهاشمي التلمساني, يالجزائر

الل وتكريم المناضلين والثوار الجزائريين القادمين إليها بق أثناء الثورة تقوم باست سورياوآانت
ففي عهد آخر حكومة في عهد  .بغية رفع مستوى التعاطف الشعبي السوري مع الثوار في الجزائر

ضحية التنكيل ,  وفدًا جزائريًا على رأسه المناضلة جميلة بوحيرد سوريااستقبلت, االنفصال
وآان . ها في قلوب السوريين والسوريات المنزلة الرفيعةوالتي آان ل, االستعماري الفرنسي

 شعبيًا ورسميًا شارآت به إلى جانب موظفي وزارة الخارجية أعداد آبيرة من المواطنين لاالستقبا
آما أن الترحيب بالوفد . الذين رحبوا بالوفد وبالمناضلة جميلة بوحيرد التي سمعوا عنها الكثير

 الجيش العربي السوري حيث دعت قيادته الوفد لتناول طعام الجزائري آان أيضًا في صفوف
وأثناء زيارة الوفد . وذلك لرؤية المناضلة جميلة بأم العين ,الغداء في نادي الضباط في القنيطرة

وبألف وخمسمائة طن من القمح ,  آما اعتادت قد قدمت تبرعًا بنصف مليون ليرة سورياآانت
 .)3(للشعب الجزائري
ناء لم تكن تملك الجزائر من مقومات الدولة بعد االستقالل غير جيش التحرير في تلك األث

الجزائري الذي آان مؤلفًا من جيش نظامي في تونس، ومن جيش المجاهدين في الداخل، وآان الجيش 

                                                                                                                                               
وقد وضع دستور الجزائر على أساس قيام نظام . العربي وذلك بجعل اللغة العربية لغة الحكومة الرسمية 

اشتراآي يتالءم مع المجتمع الجزائري ليقضي على عهد اإلقطاع والرجعية ويحد من سيطرة المستوطنين 
ومن الجدير بالذآر أن الحكومة استوحت النظام . لخصبةاألجانب الذين يملكون األراضي الشاسعة ا

لى إل ملكية وسائل اإلنتاج يوتحو, فشرعت في توزيع األراضي الزراعية على الفالحين, االشتراآي
 .ورفع مستوى الطبقات الفقيرة, الشعب

 .  133ص, 1965, القاهرة, دار المعارف, الجزائر, حسن جوهر     
 .416ص,  الثانيالعقد, در سابقمص, مرآة حياتي ,   طالس )2(
 
 .181ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط,   سيل )1(
 .462ص, الجزء الرابع, مصدر سابق,   العظم )2(
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النظامي خاضعًا لالنضباط العسكري بقيادة الكولونيل هواري بومدين الذي استطاع إقناع الرئيس أحمد 
 بتسريح معظم أفراد الجيش الشعبي ودمج ما تبقى منه في الجيش النظامي تحت قيادة بومدين، بن بال

 .)1(م1965وذلك آان الخطوة األولى في إعداد بومدين النقالبه على أحمد بن بال عام 
 فمنذ الشهور األولى بعد االستقالل آانت الحساسية بين الرئيس أحمد بن بال ووزير الدفاع 

على سبيل . ين شديدة، وآان التداخل بين سلطة آل منهما داعيًا لمشاآل يصعب تفاديهاهواري بومد
المثال فإن قام بن بال بتعيين العقيد طاهر الزبيري رئيسًا لهيئة أرآان حرب الجيش أثناء غياب 
وزير الدفاع هواري بومدين في زيارة رسمية لالتحاد السوفيتي، قاصدًا بذلك آما ظن هواري 

 قص أجنحة قائد الجيش ـ وفي الوقت نفسه آان السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية، بومدين
يعد رجل هواري بومدين وعينه الساهرة على أعمال مجلس الوزراء، وفي حين أن هواري بومدين 
استطاع أن يستميل طاهر الزبيري ويضمه إلى صفه، فإن أحمد بن بال حاول أن يفصل بوتفليقة من 

ه، وعجز عن محاولته ألن هواري بومدين أخطره مبكرًا بأن تلك سوف تبدو أمام الناس منصب
 .)2(إساءة إليه

 أذاعت إذاعة الجزائر بيانًا بعزل أحمد بن حزيرانوفي تطور لألحداث في التاسع عشر من 
ة وشكلت هذه الحادثة صدمة قوي. بال، وإعالن القبض عليه، وتوجيه تهمة الخيانة العظمى إليه
وآان الرئيس جمال عبد الناصر منذ . للقاهرة حيث أفقدتها حليفًا مخلصًا ونفوذًا واسعًا في الجزائر

 االنقالب قد أرسل مبعوثًا خاصًا باسمه الشخصي إلى الرئيس هواري بومدين لتدارس ناإلعالن ع
بد الحكيم إال أن المبعوث ع. الوضع في العراق ولالطمئنان على الرئيس المخلوع أحمد بن بال

 . )3(عامر عاد من الجزائر إلى القاهرة من دون نتيجة تذآر
حصلت الجزائر فور قيام االنقالب فيها على اعتراف بعض الدول على رأسها الجمهورية 

فقد آان قائد االنقالب الجزائري يملك عالقات جيدة مع الحكومة السورية في . العربية السورية
وهذه العالقات الجيدة إلى جانب االنقالب في . آثر من مناسبةدمشق التي آان قد زارها في أ

الجزائر عّد تقليمًا لنفوذ الرئيس جمال عبد الناصر في الجزائر، هما اللذان دفعا الرئيس السوري 
وإرسال وفد سوري  أمين الحافظ منذ اليوم األول لالنقالب إلى االعتراف بنظام هواري بومدين،

 .)4( مع التوجه الجديد للثورة الجزائريةسوريا رسمي تعبيرًا عن تضامن
 : أمين الحافظسياسة سوريا في عهد ـ 5

 : التقرب من مصر والعراقهمحاوالتـ 

                                                 
 .435 الثاني، ص العقد  طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،  )3(
 .406ص, مصدر سابق, االنفجار,   هيكل )1(
 .439، ص  الثانيالعقد  طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،  )2(
   آان الوفد مؤلفًا من شخصيات رسمية وحزبية من حزب البعث العربي االشتراآي، وآان الوفد برئاسة  )3(

 .الدآتور إبراهيم ماخوس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
 .693ص ، مصدر سابق, الحوراني     
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مما دعا الرئيس أمين , آان سقوط البعث في العراق قد زاد اآلمال بإمكانية سقوطه في دمشق
في تحد أقسى حتى من التحدي الذي وهكذا هبَّ أعداء البعث , إلى تشكيل الحكومة شخصيًا )1(الحافظ

م بحملة من 1964وبدأ وقت االمتحان في أوائل ربيع سنة . م1963مثله الناصريون في تموز 
وآانت العناصر األساسية الثابتة فيه هي الخطب الملتهبة . التحريض ضد الحكومة في المدن السورية

 )2(.الق األسواقفي المساجد ضد البعث مما أذآى االضطرابات في الشوارع وإغ
, وراحت السفارات المصرية والعراقية في األقطار المجاورة توزع األموال للنفخ في اللهيب

ولكن آانت هناك ,  سورياوتحمل حكومة أمين الحافظ مسؤولية تدهور األوضاع الداخلية والخارجية في
لتجار خافوا من اإلجراءات  ألن ا،فقد آان االقتصاد راآدًا. على أية حال مواد وأسباب آثيرة للسخط

 )3(. فأمسكوا أموالهم وجمدوها ولم يشغلوها، وشعروا بتهديدها لهم،االشتراآية
دين البيطار               ان   )4(وفي تلك األثناء وعلـى أثر التغيرات في العراق تألفت حكومـة صالح ال ، وآ

ران    د عم ا محم داعمين له ن ال ار      . م ع تج اون م ار التع ة صالح البيط دف حكوم ان ه ق وآ دمش

                                                 
: وآانت على الشكل التالي, 1963اني تشكلت حكومة الرئيس أمين الحافظ بتاريخ الثاني عشر من تشرين الث )1(

نائبًا لرئيس  , اللواء أرآان حرب محمد عمران. اللواء أرآان حرب محمد أمين الحافظ رئيسًا لمجلس الوزراء
. االجتماعية والعمل وزيرًا للشؤون , منصور األطرش. وزيرًا لإلعالم, الدآتور سامي الجندي. مجلس الوزراء
وزيرًا , غسان رشاد حداد, وزيرًا للثقافة واإلرشاد القومي, شبلي العيسمي. مواصالتوزيرًا لل, أحمد أبو صالح

, مصطفى الشماع.  للصحة واإلسعاف العامًاوزير, الدآتور إبراهيم ماخوس. وزير دولة, الوليد طالب. للتخطيط
 لقيادة الثورة وشؤون المجلس الوطني وزيرًا لشؤون رئاسة , الدآتور عبد الخالق النقشبندي. وزيرًا للمالية

الدآتور مظهر . وزيرًا للزراعة, الدآتور عادل طربين. وزيرًا لالقتصاد, الدآتور جورج طعمة. الوحدة
وزيرًا للشؤون , صالح المحاميد. وزيرًا لألشغال العامة, الدآتور نور الدين الرفاعي. وزيرًا للعدل, العنبري

العميد أرآان . وزيرًا للتموين, محمود جيوش. وزيرًا للداخلية, اسيالدآتور نور الدين األت. البلدية والقروية
وزيرًا , أحمد مهدي الخضر. وزيرًا للصناعة, الدآتور خير الدين حقي. وزيرًا للدفاع, حرب عبد اهللا زياده

. وزيرًا لإلصالح الزراعي, الدآتور يوسف زعين. وزيرًا للخارجية, الدآتور حسان يوسف مريود. لألوقاف
 .130ص , 4ج, مرجع سابق, القسام, وزيرًا للتربية والتعليم, لدآتور مصطفى حدادا

 .173ص , مصدر سابق, البغدادي )2(
 
 .322ص , مصدر سابق, االنفجار, هيكل )1(
 :، وآانت على الشكل التالي)3(شكل صالح الدين البيطار الوزارة بتاريخ الرابع عشر من أيار بالمرسوم رقم )2(

عبد الدايم،  الدآتور عبد اهللا . ثابت العريس، وزير دولة. بيطار، رئيسًا لمجلس الوزراءاألستاذ صالح الدين ال
اللواء أرآان حرب غسان حداد، وزيرًا للتخطيط، مصطفى الشماع، وزيرًا للمالية، الدآتور . وزيرًا لإلعالم

الدآتور . ، وزيرًا للزراعةالدآتور عادل طربين. عبد الخالق النقشبندي، وزيرًا لشؤون الرئاسة وشؤون الوحدة
الدآتور نور الدين الرفاعي، وزيرًا لألشغال العامة . مصطفى العنبري، وزيرًا للصحة واإلرشاد العام بالوآالة

أسعد محفل، وزيرًا للثقافة . الدآتور مصطفى حداد وزيرًا للتربية والتعليم. ووزيرًا للمواصالت بالوآالة
الدآتور صالح وزارن، وزيرًا . وزيرًا للصناعة ووزيرًا للتموين بالوآالةعادل السعدي، . واإلرشاد القومي

. الدآتور آمال حقي، وزيرًا لالقتصاد. لإلصالح الزراع، الدآتور عبد الرحمن الكواآبي، وزيرًا لألوقاف
فهمي . العميد أرآان حرب ممدوح جابر، وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل ووزيرًا للشؤون البلدية والقروية

 .العاشوري، وزيرًا للداخلية
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د السالم                 د الناصر وعب ال عب والبعثيين الناصريين داخليًا، ودعم هذه الحكومة عربيًا باالتفاق مع جم
اريين العسكريين  ة واليس ادة القطري د والقي واء صالح جدي ا ضد الل ي معرآتهم ذا )1(.عارف ف  وهك

ة وا            شرع صالح البيطار ومحمد عمران       د االجتماعات العلني أليف الحكومة بعق ذ ت لسرية مع تجار      من
رر لوجود العنف في                          دمشق   ه المب ة ستعود وأن أن الثق دين البيطار هؤالء التجار ب  ووعد صالح ال
 )2(.سوريا

دم                    ون والصحف بع ى اإلذاعة والتلفزي از إل دة باإليع استهل صالح الدين البيطار وزارته الجدي
دًا شدي  , المصرية والعراقية الرد على الحمالت ي   دًا في  فأثار هذا اإليعاز نق  نأوساط العسكريين البعثي

ارف    الم ع د الس د الناصر وعب ون الخصومة لعب ذين يكن امين   .ال ين النظ ه ب غ الخالف ذروت د بل  وق
ة أخرى                 ين البعث السوري من جه ة وب د السالم عارف          , المصري والعراقي من جه ام عب دما ق عن

د حسن البكر             , باعتقاالت واسعة في العراق    ين أحم ان من المعتقل ة          فك ين بتهم ر من البعثي وعدد آبي
محاولة انقالب فاشلة بقيادة علي صالح السعدي بمساعدة المخابرات السورية التي هربت األسلحة          

الب ذا االنق ام به ام للقي د   . واأللغ اعد لحزب البعث ق ام المس ين الع بلي العيسمي األم يد ش ان الس وآ
ا يجري ف      : (أصدر بيانًا حول الوضع في العراق تضمن       دًا وال يجوز      إن م ٌر ج وم خطي ي العراق الي

ه  كوت عن قيق         , الس ر الش ذا القط ي ه ري ف ا يج ة م ى حقيق ة عل اهير العربي ع الجم ب أن تطل ويج
 )3().المجاهد

كريين          ار والعس ة البيط ين حكوم الف ب ع خ كل موض د ش اهرة ق ؤتمر الق ان م   ،وآ
ة   . صدرها  سواء بالنسبة لالشتراك بهذا المؤتمر أو بالنسبة للمقررات التي أ  وزادت األزمات الداخلي

ة تمثلت في أحداث        و سواء من مصاعب اقتصادية أ      سوريا، التي تعرضت لها    مؤامرات وفتن داخلي
ين الحافظ بتشكيل         , مما دعا صالح الدين البيطار إلى تقديم استقالة حكومته        . حماه وتكليف الفريق أم

 )4(.الحكومة الجديدة
                                                                                                                                               

 .146ـ 145ص   القسام، مرجع سابق، الجزء الرابع،     
 .211 الثاني، ص العقد, مصدر سابق, طالس، مرآة حياتي )3(
تأليفها تألفت حكومة صالح الدين البيطار نتيجة تسوية هشة بين فرقاء حزب البعث، ولذلك آانت الحكومة بعد  )4(

 = الفريق أمين الحافظ الذي أقصته هذه التسوية عن رئاسة الحكومةعرضة لخالفات مستمرة مع

 
وآان هدف صالح الدين البيطار المتحالف مع محمد عمران التعاون مع تجار دمشق . بدعم من محمد عمران= 

 . والبعثيين الناصريين داخليًا، ودعم هذه الحكومة عربيًا باالتفاق مع جمال عبد الناصر وعبد السالم عارف
 .231 الثاني،ص العقد, مصدر سابق, طالس،مرآة حياتي

 .5/11/1964 تاريخ 614صحيفة البعث العدد  )1(
اللواء غسان حداد . الفريق أمين الحافظ رئيسًا لمجلس الوزراء والدآتور نور الدين األتاسي نائبًا للرئيس )2(

, عادل طربين وزيرًا للزراعةالدآتور , الوليد طالب وزيرًا للعمل والشؤون االجتماعية , وزيرًا للتخطيط
الدآتور مصطفى , الدآتور حسان مريود وزيرًا للخارجية, صالح المحاميد وزيرًا للشؤون البلدية والقروية

اللواء ممدوح جابر وزيرًا , الدآتور عبد الرحمن الكواآبي وزيرًا لألوقاف, حداد وزيرًا للتربية والتعليم
, والعمل= =وزيرًا للشؤون االجتماعية ) عامل نقابي(علي تلجبيني , لماليةعبد الفتاح البوشي وزيرًا ل, للدفاع

المقدم عبد , حسن مهنا وزيرًا للعدل, سليمان الخش وزيرًا للثقافة واإلرشاد, إبراهيم البيطار وزيرًا لالقتصاد
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ة   وبعد تشكيل الفريق أمين الحافظ      رة قليل وزارة بفت د      ،لل ين صالح جدي ه وب ,  انفجر الخالف بين
ين       و ى             , عدد آبير من الضباط البعثي اهرة عل از في الق ؤتمر عدم االنحي ين الحافظ م ر حضور أم إث

د ضّم ة من رأس وف ؤالء الثالث ود وه ران ومنصور األطرش وحسان مري د عم ي أعضائه محم  ف
د            , زارة السابقة أنصار صالح الدين البيطار وسياسته في الو       د عق د الناصر ق ال عب وآان الرئيس جم

ام ى ه يس     شعل وري بحضور رئ د الس افظ وأعضاء الوف ين الح ع أم ات م ة اجتماع ؤتمر ثالث  الم
ين          , الجمهورية العراقية  ى المصالحة ب ,  ومصر والعراق     سوريا  وتم االتفاق في هذه االجتماعات عل

ة بينه   ة المتبادل الت اإلعالمي ف الحم ى توق اوعل ي    , م ى الوضع ف د الناصر إل رض عب د أن تع بع
راق ي      , الع ي وه ردي والترآ ر الك ى الخط افة إل ي باإلض ار الرجع ر التي دد بخط ه مه فه بأن ووص

 .)1( أيضًا سورياأخطار تهدد
ادر   ل أن يغ رئيس وقب رئيس     ال ن ال ل م ى وداع حاف ل عل اهرة حص افظ الق ين الح  أم

د السال       . جمال عبد الناصر   رئيس عب ان ال داد بوجوب توقف الحمالت                 وآ ى بغ رق إل د أب م عارف ق
ى   د السالم عارف                   ,  سوريا  اإلعالمية عل ه بالصلح مع عب ين الحافظ وقبول واجه  , ولكن تصرف أم

ّدو           , اعتراضًا شديدًا من قبل صالح جديد وجماعته       ذين ع ذين في الجيش ال ومن معظم الضباط الناف
ة للبعث           , ضطهدين في العراق  أن هذه المصالحة تعني التخلي عن البعثيين الم        ه خيان ا في ذا م , وفي ه

ي  د السالم عارف من ضرب البعث ف د الناصر وعب ال عب رئيس جم ين لل ورياوتمك فصدرت ,  س
 .)2(األوامر باستئناف الحمالت اإلعالمية على العراق ومصر

ه نفسه الفريق أمين الحافظ محاصرًا فّكر بالسفر إلى ف رنسا بحجة وتجاه هذا الموقف الذي وجد في
ة ة جراحي ة ضد الحكم في العراق, إجراء عملي ا استمرت الحمالت اإلعالمي وقامت مسيرات تطلق , بينم

 )3(.الهتافات المعادية لعبد السالم عارف في المدن السورية خالل أسبوع نصرة العراق
ين   راق وب ين مصر والع بيًا  ب ة نس الت اإلعالمي دأت الحم ورياه نة   س ة س ع بداي , م1965 م

د الناصر         1965فمصر انشغلت مع بداية الشهر األول في سنة             ال عب رئيس جم ادة انتخاب ال م بإع

                                                                                                                                               
صطفى نصار وزيرًا الدآتور م, جميل شيا وزيرًا للتموين, الكريم الجندي وزيرًا لإلصالح والداخلية بالوآالة

. ممدوح نجار وزيرًا لألشغال العامة, سميح فاخوري وزيرًا للمواصالت, مشهور زيتون وزيرًا لإلعالم, للصحة
 الموظفين غير المعروفين ومن المالحظ أن هذه الوزارة قد ضمنت اثني عشر وزيرًا جديدًا بعضهم من صغار

، وانظر 223ص,  الثانيالعقد, مصدر سابق,  حياتيمرآة, طالس, بماضيهم النضالي الحزبي أو السياسي
 .148ـ 147القسام، مرجع سابق، ص 

 .693ص , الجزء الرابع, مصدر سابق, الحوراني )1(

 
 .401ص ,  الثانيالعقد, مصدر سابق, مرآة حياتي, طالس )1(
)2( Campbell,john: the middle in the muted cold war. (apublication of university 

of Denver,monograph series in world affairs, mono, no. 1,1964-1955.p,121  
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ى                  , رئيسًا للجمهورية العربية المتحدة    الخطر الكردي في شماله الرامي إل والعراق آانت مشغولة ب
 . االستقالل
داخلي             سوريا أما ى الصعيد ال رات عل افس ق    ,  فقد آانت مشغولة بجملة تغي ا تمثلت بتن ففي  . ادته

ين       يم انعقد مؤتمر الق   1965أواخر شهر آذار     ه أن يكون األم ادة القطرية لحزب البعث الذي تقرر في
وزراء                       يس مجلس ال ين رئ ة تعي ادة القطري العام القطري رئيسًا للدولة وأن يكون من صالحيات القي

 ) 1(.ورئيس األرآان وآبار القادة العسكريين
ين مختلف أجنحة  البعث من م اس1965خالل شهر آب من عام  تمر الصراع على السلطة ب

ة ة والصحف العربي ذا الصراع الصحف اللبناني ار ه ة وعسكرية ومألت أخب د استمرار )2(.مدني  وبع
ين      ة ب وية هش دت تس ى السالح عق ام إل ال واالحتك غ االقتت ت تبل ي آان ة البعث الت ين أجنح الخالف ب

ة  وى المتنازع ز الق دآتور , مراآ أذاع ال ام     ف ن آب ع رين م اني والعش اريخ الث ي بت دين األتاس ور ال  ن
يتولى      1965 ذي س ع ال وطني الموس س ال كيل المجل ذي يقضي بتش د ال م واح انون رق ي بالق ا دع م م

 . م1967خالل الفترة االنتقالية التي تنتهي في تموز ) 3(السلطات التشريعية
                                                 

 .141ص, مصدر سابق, االنفجار, هيكل )3(
 أشارت جريدة الحياة إلى انباء دمشق التي تفيد بأن المؤتمر القطري عقد اجتماعًا استثنائيًا )4(

 ة الرئيس أمين  بعد أن قدمت القيادة القطرية استقالتها بسبب الخالف العنيف القائم بين آتل
 .م 10/8/1965 تاريخ 1742نقًال عن صحيفة الحياة العدد . الحافظ وآتلة صالح جديد

ـ 3 ـ ميشيل عفلق 2ـ محمد أمين الحافظ 1: تم تسمية أعضاء المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة من  )1(
 ـ نور الدين 8ديد  ـ صالح ج7 ـ حافظ األسد 6 ـ إبراهيم ماخوس 5ـ شبلي العيسمي 4منصور األطرش 

 14 ـ صالح البيطار 13 ـ مصطفى رستم 12الزعبي    ـ محمد11 ـ جميل شيا 10 ـ يوسف زعين 9األتاسي 
 ـ سليم 19 ـ مروان حبش 18 ـ حمد عبيد 17 ـ موسى الزعبي 16 ـ فهد الشاعر15ـ غسان رشاد حداد 

  ـ مصطفى24 ـ عبد الكريم الجندي 23 الطويل  ـ محمد رباح22 ـ حسام حيزة 21 ـ فايز الجاسم 20حاطوم 
 ـ أحمد 29 ـ عثمان آنعان 28 ـ مصطفى الحاج علي 27 ـ حسين ملحم26 ـ محمد عيد عشاوي 25طالس 
 ـ محمد أسعد 34الدين الردري   ـ نور33 ـ جميل ثابت 32 ـ خالد الجنديي 31 ـ أحمد سويدان  30المير 
 ـ عبد 39 ـ محمد خليل جاويش 38 ـ حسن صاصيال 37ر  ـ إبراهيم نويد36 ـ محمد السوسي 35الحمد 

 ـ فياض 43 ـ حسين علي زريق 42 ـ علي شهاب الرويش 41  ـ أنور عجاج اقرعي40الرحمن عبجي 
ـ نايف  48 ـ يوسف عبد اهللا حداد 47 ـ إبراهيم شحادة 46 ـ أحمد حمدوني 45 ـ نجيب هالل 44مصطفى 

 عزيز -53 علي الغضبان -52ـ يحيى ناصيف 51حاج علي  ـ محمود 50 ـ ضياء حاج علي 49حجار 
 59 وسيم سفرجالتي -58 أحمد يلوت -57 سليمان خولي -56 فيصل نجرس -55 عطية حنوش -54شريقة 

نبيلة -64 شكرية عبد الغني -63فرزات طليمات -62حياة دواليبي  -61 عائشة الدباغ -60 سعاد عبداهللا –
 -70 صالح عمر باشا -69 محمد ويس -68 آمال شحادة -67الرآابي  صباح -66 فرنان بالي -65رزاز 

 – 75 سليمان الخش -74 عبد اهللا البنشي – 73 خيري شاالتي  –72 شريف النابلسي  -71ميشيل منصور 
 صالح المحاميد – 79 حسين مهنا – 78 عادل طربين -77 عبد الرحمن الكواآبي  – 76مظهر العنبري  

 نجاح ساعاتي  – 84 حسان مريود – 83 عبد الفتاح البوشي  – 82 ممدوح جابر – 81 سميح فاخوري  -80
 أحمد – 89 محمود غرب سعيد -88 مصطفى الشماع – 87 جورج سهرستان – 86 سميح عطية – 85

 خالد – 94 شوقي سباعي – 93 عبد الرحيم عالف – 92 آمال شوقي – 91 فائز ناصر – 90الخطيب 
 .عاصي عبد اإلله – 95العلي
 .438ص  مصدر سابق،  العظم،
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ول  24وبتاريخ   دمت حكومة الفريق أمين الحافظ            م1965 أيل دآتور يوسف      , استقالتها ق ألف ال ف
 )1(. الحكومةنزعي

وهكذا ومع قيام ثورة الثامن من آذار واإلرهاص السياسي الذي تال الثورة والسيما على صعيد 
 هالعالقات مع القاهرة، أظهر انشغال السياسة السورية بالصراع القائم بين حزب البعث العربي وأنصار

.  وبين الرئيس جمال عبد الناصر ونظامه والقوى الدائرة في فلكهيا سوروالمتفهمين لمواقفه ودولته في
وهذا الصراع وليس أي سبب آخر شغل السياسة السورية عن القيام باإلنجازات الداخلية حيث استمر 

 .م1966هذا الصراع حتى قيام حرآة الثالث والعشرين من شباط عام 
ة        ات الحزبي دًا للخالف ا ـ ح ا نشبت داخل الحزب نفسه        التي وضعت ـ إلى حد م ا ذآرن التي آم

 . وآانت عائقًا أمام تنفيذ مشروعه التنموي في سوريا
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الوليد . عبد الفتاح البوشي نائبًا للرئيس ووزيرًا للمالية .الدآتور ابراهيم ماخوس نائبًا للرئيس ووزيرًا للخارجية )1(

. صالح المحاميد للشؤون البلدية والقروية. الدآتور عادل طربين وزيرًا للزراعة. طالب وزيرًا لشؤون الرئاسة
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. ابراهيم البطار وزيرًا لالقتصاد. علي تلجبيني وزيرًا للشؤون االجتماعية والعمل. الكواآبي وزيرًا لألوقاف 
العقيد عبد الكريم الجندي . ا للعدلحسين مهنا وزير. سليمان الخش وزيرًا لإلعالم والثقافة واإلرشاد بالوآالة

هشام  الدآتور. سميح فاخوري وزيرا للمواصالت. مشهور زيتون وزيرًا للتموين. وزيرًا للإلصالح الزراعي
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 .والشؤون االجتماعية

 .182ـ 181 ص،القسام، مرجع سابق  
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 .م1967 ـ عدوان الخامس من حزيران ـج
 .م1967 د ـ نتائج عدوان الخامس من حزيران 

 .م1967دة من عدوان الخامس من حزيران هـ ـ موقف األمم المتح
 .و ـ انعكاس حرب حزيران على السياسات العربية

 .م1967 في آب  ـ مؤتمر مجلس الجامعة العربية في الخرطوم5  
 : العربية حيالالسورية ـ السياسة 6  

 .أ ـ التقارب المصري السعودي األردني
 ب ـ منظمة التحرير الفلسطيني

 .م1970 سود في األردن ـ أحداث أيلول األـج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :، وانقسام الحزب على ذاتهم1966 شباط عام 23 قيام حرآة -1

ة      تراتيجية متكامل املة، ووضع اس ا ش ن آذار بصياغة رؤي امن م ورة الث د ث دأ الحزب بع ب
ة، و تنسجمللحزب،  ه الفكري ا منطلقات اآم ة له ر. وضع الخطط التنفيذي اهر االضطراب غي  أن مظ
دم اال تقرار الوع ع سورياي شهده الحزب، وذس ى التكيف م ادات عل درة بعض القي دم ق ذاك وع  آن

ر مباشرة ب   الواقع الجديد والتطورات القائمة،   ة   سارع بصورة غي ام حرآ ام   23قي م 1966 شباط ع
ي  ورياف ى    س اظ عل ات والمصاعب والحف ى تخطي العقب ه عل ة الحزب وقدرت دت حيوي ي جس ، الت

 . اه تحقيق أهدافهمسيرته المستمرة باتج
ين             لقد   ات ب داخل في العالق ان لشدة الت ر         سوريا آ ة دور آبي دول العربي ين ال روز     ، وب  في ب

ة            سوريا التناقضات داخل     ة العربي ى سالمة الجمهوري ان الحرص عل اظ  السورية  نفسها، وآ  والحف
ادة السياسية                   ا من القي رار جريء فيه اذ ق ة التخ دافع في آل مرحل ومع  . السورية على استقاللها ال

امرات سياسية                      ول ومغ اك حل بالد للخطر، آانت هن ا  استمرار تلك التناقضات التي عرَّضت ال لربم
 .)1( إلى سابق عهدهالسوريةتصحح األوضاع وتعيد مسار السياسة 

ام   ي أواخر ع ز ف داخلي تمي وحظ أن المشهد السياسي السوري ال د ل ة تناقضات 1965لق م بجمل
رئيس      .  أآثر من قدراتها   السوريةين حمّال السياسة    ظهرت في محورين سياسي    آان المحور األول يضم ال

ارب مع الجانب   م عدة محاوالت للتق ذين آانت له أمين الحافظ ومجموعة من الساسة والعسكريين ال
                                                 

 .162 سابق، ص مصدر سيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )1(
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المصري، حيث آانت آخر محاولة للرئيس أمين الحافظ في سعيه لالنضواء تحت السياسة المصرية في               
اء حضوره م لفناأثن ا أس اهرة آم د في الق ذي عق از ال د . ؤتمر عدم االنحي ين الحافظ ق رئيس أم وآان ال

دين البيطار ومحمد عمران                     تحالف مع من أسموا أنفسهم بالقيادة القومية أمثال ميشيل عفلق، وصالح ال
 . وغيرهم الذين تمتعوا بعاطفة قوية مع السياسة العراقية والمصرية

ذه الوحدة أو               آان هذا ال  لقد  وبشكل عام    محور يدعو للوحدة مع القاهرة وبغداد انطالقًا من أن ه
 .)1( آما حدث في عهد الوحدة، الوطنيةالسوريةاالتحاد سيكون على حساب ابتالع الشخصية 

  وضم هذا المحور مجموعة،وآان المحور الثاني يمثل ما أطلق عليهم أعضاء القيادة القطرية
وقد سعى هذا المحور إلى . واللواء حافظ األسد) ∗( اللواء صالح جديد من الساسة والقادة على رأسهم

التعاون مع الدول العربية آافة بما فيها الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة، ولكن بعقلية 
 .وبشرط الحفاظ على الشخصية الوطنية مع االستفادة من تجارب العالقات العربية

ة  ادة القومي انون األول عزمت القي ي أواخر آ افظ ف ين الح ع أم ة م د 1965 المتحالف م، وبع
االت في صحيفة البعث ع                 ى           ننشر صالح الدين البيطار سلسلة مق م وعل ى الحك  تسلط العسكر عل

فارة                       ه من س ر مجيئ ل إث ذا التكت حزب البعث العربي االشتراآي، وبعد أن انضم محمد عمران إلى ه
أة ى دمشق فج د إل د صمم ع،مدري لطة  وق زاع الس ة انت ة ومحاول ادة القطري ة أعضاء القي ى مجابه ل

رزاز عضو                    ق ومنيف ال منهم، وباتفاق مع األمين العام لحزب البعث العربي االشتراآي ميشيل عفل
ادة     ل القي رارًا بح ة ق ادة القومي افظ، أصدرت القي ين الح ار وأم دين البيط ة وصالح ال ادة القومي القي

اريخ              القطرية وإجراء تعديالت في    دين البيطار بت  التشكيالت الحزبية والعسكرية، وتكليف صالح ال
 .)2(م بتشكيل الحكومة مجددًا1966الرابع من آانون الثاني 

                                                 
 .68ص العقد الثالث،  مصدر سابق،  ، طالس، مرآة حياتي )2(

، وينتمي إلى 1926القريبة من مدينة جبلة الساحلية عام ) دوير بعبدا (ولد في قرية:  صالح جديد)∗(
انتسب في أول األمر إلى الحزب القومي . م1951أسرة متوسطة، تخرج من الكلية العسكرية بحمص سنة 

السوري، ثم أبدل موقعه وانضم إلى حزب البعث العربي االشتراآي، إبان الوحدة السورية المصرية آان 
.  إلى مصر1959 برتبة رائد في سرب للطيران الليلي، وقد نقل هذا السرب في أواخر عام صالح جديد

وآان قد أصاب جديد وأربعة من رفاقه شعور بالصدمة والسخط ضد عفلق والبيطار، مؤسسي حزب 
االنفصال أودع صالح جديد وزمالؤه حدوث بعد . 1958البعث، اللذين اتخذا قرار حل الحزب سنة 

مصر، ثم أطلق سراحهم في عملية مبادلة مع مجموعة من الضباط المصريين المحتجزين في السجن في 
سهم صالح جديد فيما بعد بصفته واحدًا من ضباط اللجنة العسكرية في ثورة آذار حيث رقي إلى أ. سوريا

لرفيق  استقال منه وانضم إلى الجناح المدني، وأطلق عليه اسم ا1964وفي عام . رتبة لواء في الجيش
 انتخب أمينًا عامًا مساعدًا للحزب، وآانت هذه 1964وفي مؤتمر حزب البعث في نيسان . صالح جديد

 قام ورفاقه باالنقالب على 1966وفي شباط . أول مرة يصعد فيها بعثيون عسكريون إلى القيادة السياسية
 اعتقل وأرسل إلى م1970ام في الثالثين من تشرين الثاني ع. فأمسك صالح جديد بالسلطة. أمين الحافظ

عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية . م1993 آب عام 19سجن المزة، وتوفي في 
 . 639، ص3ج، 1983للدراسات والنشر، بيروت 

 
 .71 ص  العقد الثالث،طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، )1(
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دين البيطار الحكومة        جاء  سوريا توجه بكلمة إلى المواطنين في      , وعلى أثر تأليف صالح ال
ش إلى عسكريته، ومن إدراك العسكريين       إنَّ حكومته ما جاءت إال بعد أن وثقت من عودة الجي          : " فيها

اد الجيش عن السلطة، والتزام       دفاع عن الحدود   هوالقواعد العسكرية بضرورة إبع ا أذاعت   . )1(" ال آم
ه      ا             : "القيادة القومية بيانًا جاء في ادى م دة ويتف زة جدي ز قف م لكي يقف ه في الحك إن الحزب يراجع تجربت

إن قوة الحزب ال يمكن أن تستند إلى    ... م طريقًا جديدة  ويصحح االنحرافات ويرس،ارتكب من أخطاء  
ون          د أن يك اهير الب ى الجم اح عل ية، وأن االنفت كرية أو بوليس ة أو عس وة مادي ن ق م م ك الحك ا يمل م

 .)2(" وفي إحساسها بالمساواة والعدل،محسوسًا في حريات المواطنين
رئيس    وفي محاولة لكسب التأييد الشعبي وتأآيدًا لما أعلن من            ق ال انفتاح على الجماهير، أطل

ف      ن مختل جون م ي الس ع معتقل رب وجمي تراآيين الع ن االش جناء م ع الس راح جمي افظ س ين الح أم
ين    جرت محاوالت للمصالحة   ،البيطار وبعد أسبوع من تشكيل حكومة صالح الدين         ،الفئات السياسية   ب

ا           وتابع. القيادة القومية وبين القيادة القطرية باءت بالفشل       ق عليه ا أطل ت مجموعة القيادة القومية أو م
ع   اريخ الراب رارًا بت ة، حيث أصدرت ق ادة القطري ي القي ة ف ي، تحدي الضباط والساس اليمين البعث ب
اريخ                            ذي سبق أن شكل في ت ورة ال ادة الث وطني لقي ادة تشكيل المجلس ال عشر من شباط يقضي بإع

ذا المجلس أعضاء             م، واستبعدت القي    1965الثالث والعشرين من شباط        ة من عضوية ه ادة القومي
ابقين     ة الس غ عددهم                      ،القيادة القطري ذين بل ة ال ات المهني ين من مختلف الفئ ه ممثل  143 وأشرآت في

  .)3(عضوًا
رة في الساحة السياسية                  ذه التطورات األخي ام ه ة  السورية قررت القيادة القطرية أم  الداخلي

م        استرداد السلطة من التيار اليميني في      ة وأمين الحافظ عن الحك ا  .  الحزب وإقصاء القيادة القومي آم
ؤتمر        د م ى عق دًا عل قررت أن ذلك ال يمكن أن يتم إال بعمل عسكري، ألن القيادة القومية لن توافق أب

أنه ال يجوز     آما أدرآت    .)4(قطري أو قومي، ألنها تعلم أن األآثرية ستكون إلى جانب القيادة القطرية           
ا ، ألن آل يوم يمر يكون في صالح القيادة القومية التي راحت تثبت   االنتظار أبداً  اًء على ذلك    .  مواقعه وبن

ين هم    د ـ حافظ األسد     : (تم تشكيل لجنة من خمسة أعضاء بعثي دي    )∗(صالح جدي د الكريم الجن   ـ )∗( ـ عب

                                                 
وزراء            )2( يس مجلس ال اريخ الخامس من         نص آلمة السيد صالح الدين البيطار رئ ة بت كيله الحكوم ر تش ى إث  عل

 .  م1966آانون الثاني 
 . 24الحصري وخوري، مرجع سابق، ص      

انون     )3( ن آ ادي عشر م اريخ الح تراآي، الصادر بت ي االش ة لحزب البعث العرب ادة القومي ان القي انينص بي  . الث
 .29سابق، ص المرجع الالحصري وخوري، 

 . 95الحوراني، مصدر سابق، ص   )4(
 .170 سابق، ص مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،    )1(
يس  . رجل دولة سوري، ورجل تاريخي على المستوى القومي العربي، وقائد عسكري آبير: حافظ األسد  )∗( رئ

ذ  ابقًا، من ورية س ة الس ة العربي ى 1971 آذار 12الجمهوري ران 10م وحت ام لحزب 2000 حزي ين الع م، واألم
ذ       البعث ا  تراآي من ي اإلش ي                1971 آب   23لعرب ة ف ة بمحافظة الالذقي ة القرداح ي مدين د ف  تشرين األول   6م، ول
ى حزب      . م1951ـ   1944م، وأتم دراسته اإلعدادية والثانوية في ثانوية جول جمال بين عامي            1930 انتسب إل

ر            1947البعث العربي اإلشتراآي عام      ة الطي م بكلي كرية، ث ة العس ام         م، والتحق بالكلي ًا ع ا مالزم ان وتخرج منه
م، ُندب إّبان الوحدة للخدمة في الجيش المصري، حيث شارك في تأسيس اللجنة العسكرية التي تولت قيادة   1955

ام   ورة آذار ع ام ث ى قي ا1963النضال السري للحزب حت رز أعض د أب ان أح وع اإلنفصال ئ م وآ د وق ها، وعن
م    اهرة ث ي الق ة ف ة الجبري ه اإلقام دة  فرضت علي جن م ي الس ه ف ابرات  55زج ب اده تصرفات المخ ًا، النتق  يوم
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ى إقصا      ))∗(ـ سليم حاطوم   )∗(مصطفى طالس  اح  ، مهمتها التخطيط للحرآة العسكرية الرامية إل ء الجن
ة              ادة القومي ل في القي ة مفوضة        . اليميني في حزب البعث العربي االشتراآي المتمث ذه اللجن وآانت ه

                                                                                                                                               
ين                              ن الضباط البعثي ه م ع رفاق ل م وريا نق ى س ه إل د عودت ة اإلنفصال، وبع وع آارث المصرية ومسؤوليتها في وق

ة     ام                 . والتقدميين إلى الوزارات المدني ع ع ي حلب ربي رار ف ورة الضباط األح ي ث ارك ف اق   1962ش د إخف م، وبع
زة            الحرآة توج  . ه إلى لبنان وألقي عليه القبض هناك وأرسل إلى اإلنفصاليين الذين زجوا به وبرفاقه في سجن الم

ا                            ي أعقابه ولى الحزب ف ي ت ن آذار الت امن م ورة الث بعد خروجه من السجن قام بدور بارز، تخطيطًا وتنفيذًا في ث
ا ا                ورة آم ادة الث وطني لقي ي أعقبت          مقاليد السلطة، وأصبح عضوًا في المجلس ال ؤتمرات الحزب الت ي م نتخب ف

أميم وإصدارها، وآ                    وانين الت از ق ه   االثورة عضوًا في القيادتين القومية والقطرية، فأسهم إسهامًا آبيرًا في إنج ن ل
ق         1966 شباط   23رًا للدفاع في    يم، سمي وز  1966 شباط   23هم في إنجاح حرآة     مدور   ة فري ى رتب ي إل م ورق

ق  1967عدوان حزيران بعد . م1968 تموز   1جوي في    م أصبح الهاجس األآبر لألسد المعرآة مع العدو وتحقي
النصر، فالتفت حوله جماهير الشعب وجموع الحزب والقوات المسلحة ألنه آان يجسد في نظرها األمل المرتجى                 

ي                    . والقدرة على التغيير   د ف اد األس ادة ق ة داخل القي اورات الحزبي اقم المن ر تف م 1970اني   تشرين الث    16على أث
ي     نهج الصحيح، وف ى ال وريا عل ي ووضعت س دل البيزنط ك الج مت ذل ي حس ة التصحيحية الت  آذار 12الحرآ

اً  1971 ه رئيس ى انتخاب ام، عل تفتاء ع عب باس ع الش ة ==م أجم ي   . للجمهوري ًا ف ًا قطري م انتخب أمين ار 14ث  أي
ة التصحيحية أخرج      م انتخبه المؤتمر القومي أمينًا عامًا للح 1971 آب  23م، وفي   1971 اب الحرآ زب، وفي أعق

ه حرب       . سوريا من عزلتها العربية والدولية الخانقة وجعلها قوة فاعلة أساسية          ي السوري بقيادت خاض الجيش العرب
ين     1976م، ولبى األسد نداء الشرعية اللبنانية عام        1973 تشرين األول    6تشرين التحريرية في     م وأوقف اإلقتتال ب

جب األ  وة، ش ي آب      اإلخ ت ف دعم الكوي ارز ب دور ب ام ب ة، وق ة اإليراني رب العراقي د الح اح  1990س ر اإلجتي م إث
ي ارة    . العراق ا عب ق عليه ذي أطل و ال د فه ات األس ي رأس اهتمام دوام ف ى ال طينية عل ت القضية الفلس القضية "آان

ا       نادى بالوحدة العربية ونا   . فاحتضنها ودافع عنها  " المرآزية األولى لألمة العربية    بيل تحقيقه ي س ذي    . ضل ف وهو ال
رائيل  وريا وإس ين س تراتيجي ب وازن اإلس ائر دول   . وضع الت وفييتي وس اد الس وريا واإلتح ين س ات ب ى العالق أرس

ادل               رام المتب افؤ واإلحت ال،           . أوروبا الشرقية على قاعدة موضوعية من التك اد العم ين واتح اد الفالحي عزز دور اتح
د مدرسة                وأشاد الجامعات والمعاهد الك    ائالتهم، ُيع رم الشهداء، وحمى ع وات المسلحة، وآ ثيرة، وطور مؤسسة الق

 . قائمة بذاتها في األخالق والترفع عن الصغائر ومحبة الناس والقيادة الحكيمة واإلحاطة العلمية
 76ـ75، ص1987المعجم العسكري الموسوعي، المجلد األول، مرآز الدراسات العسكرية 

ريم ا    )∗( د الك دي  عب ام      : لجن لمية ع ة الس ي مدين د ف ي حمص،     1932ول ة العسكرية ف ا   م، دخل الكلي  وتخرج منه
ي االشتراآي              ة           . ضابطًا بعدما انتسب إلى صفوف حزب البعث العرب ي تأسيس اللجن  شارك األعضاء المؤسسين ف

دَّة  . م1960العسكرية في مصر عام      ى أن    مع قيام ثورة الثامن من آذار تسلم عبد الكريم الجندي ع ة إل  مناصب قيادي
ي آشفت          . م1967أصبح مسؤوًال عن قوى األمن الداخلي في أيلول         ق الت ة التحقي ين أعضاء لجن دي من ب ان الجن آ

ليم حاطوم         دم   ،...عن مؤامرة بعض الضباط بقيادة سليم حاطوم الرامية إلى قلب الحكم، حيث ألقي القبض على س وأق
ه أيضًا   . طالق الرصاص على نفسهم على قتل نفسه بإ    1969 آذار   2في ليلة    وألسباب ماتزال مجهولة أقدمت زوجت

 . على االنتحار بعد بضعة أسابيع
 .247 سابق، صمصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط، 

نة  : مصطفى طالس  )∗( ام   . م1932ولد مصطفى طالس بن عبد القادر في قرية الرستن قرب حمص س ي ع وف
ى حزب        م التحق بالكلية   1947 ين، وانتسب إل ن الضباط البعثي الحربية في حمص حيث تعرف على مجموعة م

درعات      1954، وفي عام هالعام نفس بالبعث العربي االشتراآي     ي سالح الم م  تخرج من الكلية وأصبح ضابطًا ف
  =م واعتقل مع1960 آذار 21شارك في حرآة الضباط األحرار في حمص في . بالجيش السوري

 
 
واء                       عدد من ر  = ي الل ة مدرعة ف دًا لكتيب ه وعين قائ فاقه واودع سجن المزة حتى ثورة الثامن من آذار حيث أفرج عن

ة الوسطى      ي المنطق ع          . الخامس ورئيسًا لمحكمة األمن القومي ف ى مصر م ل مصطفى طالس إل دة نق د الوح ي عه ف
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د                      ع الممارسات التي تعم ة لمن ا آفيل من القيادة العسكرية تفويضًا مطلقًا باتخاذ اإلجراءات التي تراه
 .)1(القيادة القومية تطبيقها

دفاع        جاءت الفرصة للقيادة العسكرية في قيا       ر ال مها بالحرآة عندما حاول محمد عمران وزي
د                             واء أحم م الل ار ضباط الجيش، وه ة من آب ل ثالث رًا بنق أن يختبر سلطاته الجديدة، حين أصدر أم
د من                        د عزت جدي دير إدارة شؤون الضباط، والعقي سويداني مدير المخابرات العسكرية السابق، م

آانت وحدته الفدائية تقف في حراسة القصر الجمهوري             سالح الدبابات، والرائد سليم حاطوم الذي       
اط   ون، ونق ة التلفزي رى اومحط تراتيجية أخ ة     . س ررت اللجن ذا ق دفاع ه ر ال رار وزي ر ق ى إث وعل

وازنهم          ،العسكرية التحرك  ة ت ادة القطري  والرد على خطوة وزير الدفاع الرامية إلى إفقاد أعضاء القي
 . )2(العسكري

ام حرآة         هذه التحرآات الداخلية   ة الحزب             1966 شباط    23 أدت إلى قي م في سوريا، التي جسدت حيوي
 .وقدرته على تخطي العقبات والمصاعب، والحفاظ على مسيرته المستمرة في اتجاه تحقيق أهدافه

ار اليميني داخل الحزب        ع شباط الموقف م      23حسمت حرآة   لقد    ، وسقط من مسيرة الحزب        ، التي
د أن عجز عن مواآ ورة بع اهيروالث داف الجم رة عن أه ذه المسيرة المعب ة ه ة ،ب ام حرآ ن قي  وأعل

م    بالغ رق ن ال ا أعل ن آذار، آم امن م ورة الث ه ث دن /1/لتصحيح انحراف توج ي الم ول ف ع التج  من
د تضمن      . ، في حين أعلن البالغ الذي تاله إغالق الحدود والمطارات          السورية وتتالت البالغات، وق

ي    1966 شباط    23باح يوم    الصادر في ص   /3/البالغ رقم    ا يل اء          : (م م م إلق وم ت ذا الي في صبيحة ه
ران ومنصور األطرش           د عم رزاز ومحم ق ومنيف ال القبض على آل من أمين الحافظ وميشيل عفل

ة خاصة               ة حزبي ى     وصالح الدين البيطار وشبلي العيسمي، على أن يقدموا أمام محكم لمحاآمتهم عل
 . )3()ثامن من آذارما اقترفوه بحق حزب البعث وثورة ال

                                                                                                                                               
اد          مجموعة من الضباط السوريين، وهناك توطدت العالقة بينه وبين الراحل حافظ             دما حدث االنفصال ع األسد وعن

ة    . م1963 آذار عام 8إلى سوريا ليشارك في ثورة     ي حرآ ه ف د   . 1966 شباط  23آذلك شارك رفاق درب شغل بع
دفاع    ي         . الحرآة التصحيحية عدة مناصب آان أبرزها وزيرًا لل ة ف دًا من رواد الثقاف اد مصطفى طالس رائ د العم يع

 . ير اإلنتاجالوطن العربي وهو واسع اإلطالع غز
 .م1988موقع الجزيرة الفضائية اإللكتروني، برنامج لقاء خاص 

نة     : سليم حاطوم    )∗( ليم حاطوم س د س ة     1928ول رة من قري ة فقي ين ( لعائل ي سوريا     ) دب ل العرب ف ة لجب . التابع
ات           ي ا        . انتسب لحزب البعث العربي االشتراآي في بداية عهده في األربعيني ي الجيش العرب ان   وتطوع ف لسوري وآ

ام                  اهرة ع ي الق ون ف د      . م1960عضوًا في اللجنة العسكرية التي شكلها الضباط البعثي ة الصاعقة بع دًا لكتيب عين قائ
ين الحافظ          1966ثورة آذار وشارك في حرآة الثالث والعشرين من شباط           زل أم انحاز  . م، حيث قاد الهجوم على من

دامى، وخطط لقل            ين الق د الشاعر              بعد ذلك إلى جناح البعثي واء فه ع الل م بالتنسيق م ام الحك ة      . ب نظ ام بمحاول حيث ق
ول  ن أيل امن م وم الث ويداء ي ي الس لة ف ة فاش ًا نحو . م1966انقالبي ارج جنوب ى الخ بالد إل ادرة ال دها لمغ اضطر بع

ه         ي آذار  . األردن حيث أعطاه الملك حسين حق اللجوء السياسي ومعه بضعة وعشرون ضابطًا من رفاق  م1967وف
ة التجسس لحساب إسرائيل             ليم                . حكم على سليم حاطوم غيابيّا بتهم ن س ران أعل وم السادس من حرب حزي ي الي وف

  .م1967 حزيران 26ونفذ فيه حكم اإلعدام مع رفيقه بدر جمعة في ..... حاطوم أنه عائد إلى سوريا،
  .201، الجزء العاشر، صمصدر سابقالخوند، الموسوعة التاريخية الجغرافية، 

 .76 ص  العقد الثالث،طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، )1(
 
 .101الحوراني، مصدر سابق، ص   )1(
 .1966، تاريخ الرابع والعشرين من شباط 2116صحيفة البعث العدد    )2(
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ة                 و ة مؤقت ادة قطري  لتسيير األمور في     )1(قد شكل قادة حرآة الثالث والعشرين من شباط قي
م         ، ريثما يتم عقد مؤتمر قطري     سوريا ذي تضمن     /1/ وأصدرت القيادة القطرية مباشرة القرار رق  ال
ي    23تاريخ   لحزب البعث في جلستها المنعقدة ب      ،قررت القيادة القطرية المؤقتة   ": ما يلي  :   شباط ما يل

ى ـ      ادة أول و    م ورة  وقف العمل بالدستور المؤقت وحل المجلس ال ادة الث ادة ثانيةـ . طني لقي ين م  يع
ة     . اللواء حافظ األسد وزيرًا للدفاع ويباشر عمله فورًا ى رتب مادة ثالثة ـ يرفع العقيد أحمد سويداني إل
 .)2("فورًالواء، ويعين رئيسًا لألرآان العامة، ويباشر عمله 

وم                     ًا في الي د أصدرت بيان وآانت القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراآي ق
م تكن                       ": التالي للحرآة تضمن   ورة التي قامت في الثالث والعشرين من شباط ل إنَّ حرآة تجديد الث

ى                        ل انطلقت للقضاء عل ى مستوى قطري فحسب، ب  حرآة قطرية تستهدف تصحيح االنحراف عل
ومي            ة باسم الحزب الق ة لحزب البعث      . االنحراف الذي مارسته العفلقية والبيطاري ادة القطري إن القي

انيون                 سوريا،العربي االشتراآي في     ده األن ا أفس ومي م ق أمس إال لتصحح باسم الحزب الق  لم تنطل
ق داخل الحزب، و        . المتسلطون ار السيئة   إن القيادة تعلم علم اليقين أن التخريب الذي مارسه عفل اآلث

نعكس داخل             ،صالح البيطار  دها مجيء التي ولّ  م ي  وتهديده للمكاسب االشتراآية التي حققها الحزب ل
ة      زب القومي ات الح ل منظم ى آ ت عل ل انعكس ب، ب وري فحس ي الس ر العرب إن  . القط ا ف ن هن وم

ان  ي االشتراآي أمس آ ة لحزب البعث العرب ادة القطري ه القي دمت علي ذي أق تصحيحًا التصحيح ال
اهيره في             . على المستوى القومي وباسم الحزب القومي      ا وجم إن انتفاضة أمس ليست من أجل حزبن

 .)3(" وحدها، بل لحزبنا الكبير وللشعب العربي آلهسوريا
ر  )∗(وبعد أيام من نجاح الحرآة عينت القيادة القطرية المؤقتة الدآتور نور الدين األتاسي             أآب

ة          أعضاء القيادة القطرية     ة العربي ًا للجمهوري نًا رئيس دآتور يوسف         السورية المؤقتة س  حيث آلف ال
ة        )∗(زعين ام الحرآ وزارة يوسف زعين هو              . )1( بتشكيل الوزارة األولى بعد قي ز ل ان الطابع الممي آ

                                                 
د سويداني، حافظ                        )3( اخوس، أحم راهيم م تشكلت القيادة القطرية المؤقتة من نور الدين األتاسي، ويوسف زعين، إب

د الزعبي                األسد، جميل ش   تم، محم دي، مروان حبش، مصطفى رس ريم الجن  الحوراني،  .يا، صالح جديد، عبد الك
 . 106سابق، ص المصدر ال

 .312هيكل، االنفجار، حرب الثالثين سنة، مصدر سابق، ص   )4(
 

اريخ              )1( تراآي، بت باط    24نص بيان القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي االش  الحصري  .م1966 ش
 .29جع سابق، ص وخوري، مر

ة دمشق       . من عائلة سياسية معروفة   ): م1993ـ  1929(نور الدين األتاسي    ) ∗( ي جامع  انتسب . درس الطب ف
ي    1966 شباط 23إلى حزب البعث، تقلب في عدة مناصب رسمية وحزبية، أيد حرآة    ة ف ًا للدول م، فعين رئيس

ى الح           د حت وي صالح جدي ة التصحيحية     رظل الرجل الق د مستشفيات           م، اعتق  1970آ ي أح وفي ف ل وسجن، ت
 .م1993 عام باريس بعد فترة قليلة من إطالق سراحه

ام     1931من مواليد البوآمال عام: يوسف زعين  )∗( د قي م تخرج طبيبًا، وصار وزيرًا لإلصالح الزراعي بعي
ام           . م1963ثورة آذار عام     ا ع ي بريطاني ام   . م1964آما عين سفيرًا لسوريا ف  عضوًا  م انتخب 1965وفي ع

ين   . م صار رئيسًا لمجلس الوزراء في سوريا      1966وبعد قيام حرآة شباط     في القيادة القطرية،     ويوسف زع
ان                 في  مناضل حقيقي، ذهب إلى الجزائر       ذه الحرب، وآ ي عالج جرحى ه ترك ف أثناء حرب التحرير واش

دار أن      = =مبعثيًا أيديولوجيًا حادًا ويساريًا متمردًا، لكنه حين صار رئيس وزراء اصطد           بالواقع وشاءت األق
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اج              تسلمها سلطتي التشريع والتنفيذ في آن        ة التي تحت ذه المرحل واحد، وهذه الصيغة تتالءم آليًا مع ه
ا              ، والعمل ،ركإلى التح   واإلنجاز السريع في مختلف قطاعات الدولة التي أصابها الجمود والشلل فيم

ا بعضهم                     ام به مضى نتيجة التناقضات التي سادت قمة السلطة آنذاك، وللمحاوالت المكشوفة التي ق
ورة    زب والث ة الح ويه تجرب الي لتش م، وبالت زة الحك ل أجه ل   . لش مح بالعم يغة تس ذه الص ا أن ه آم

دمت الس ي أق ة االشتراآية الت ي مختلف القطاعات إلنجاح الخطوات الثوري ريع لمعالجة الوضع ف
 .)2(عليها الثورة سابقًا

 : ـ الموقف العربي من قيام الحرآة2
ام    ن آذار ع امن م ورة الث اءت ث ى  م1963ج ة إل ة الداعي اهير العربي تجابة إلرادة الجم  اس

ا              و. وحدة الصف العربي، ومحاربة االنفصال     ا لواقعه ة عن تفهمه عّبرت منذ البدء بكل صدق وأمان
ع،                رزت الحاجة    وظروفها، نظرًا ألن الثورة أخذت في بدايتها طابع االنقالب الجذري في المجتم وب

ي  انبين النظري والتطبيق ين الج ق ب جام والتواف ى االنس تى  إل ي ش ا ف ة له تراتيجية عملي ، ووضع إس
ا  ا إخالصًا منه ان عليه تراآية، المجاالت فك عبية اش ورة ش ون ث ة أن تك ا التاريخي ا ولمهمته لحقيقته

ا          يًا له ا             . ومنطلقًا لحراك عربي شامل باعتبارها رافدًا أساس ا أن تطور واقعه ًا عليه ان واجب ذلك آ ول
 .)3(على ضوء معطيات التجربة والممارسة العلمية

ة لك               إدارة الدول ًا       ولهذا فقد جاءت مؤتمرات حزب البعث الذي اضطلع ب يًال نظري ي تضع دل
ؤتمر               ة التي نوقشت في الم ات النظري للعمل، فأقرت المنهاج المرحلي للحكم وصادقت على المنطلق

زب  ادس للح ومي الس اً    ،الق ًا ملموس ورًا نوعي زب تط راث الح ى ت ذلك إل افت ب ك  ، فأض ر أن تل  غي
اوزًا أو ت ق أو تج ي التطبي رددًا ف ى ت رامج آانت تلق ررات والخطط والب ة المق ك نتيج ا، وذل رًا له نك

وافر الحد األدنى                 ا ت للتناقضات األساسية التي سيطرت على قيادات الحزب العليا، التي يفترض فيه
 .)4(من وحدة النظر ووحدة األسلوب

ورة              وسالمتها،  وآان الزمن يزيد تلك التناقضات عمقًا واتساعًا، وآان الحرص على أمن الث
ا       واقف جسدتها التناقضات  ولم تقدم قواعد الحزب على حسم م       .  على اتخاذ إجراءات حاسمة في حينه

 ت وجعل ، مسيرتها تعطل عانت الثورة من التناقضات التي    ،ومع استمرار ذلك الواقع غير الطبيعي     
ا معرضًا للخطر ي . وجوده ة إصالحية ف ة يميني ورة ابتليت بوجود عقلي ادة الحزب والث ك أن قي ذل

ة باستمرار       ر مؤمن وري     ال صفوفها، غي ة عملت          . )5(حزب وخطه الث ة فردي ا ابتليت بوجود عقلي آم
                                                                                                                                               

ام الحرآة التصحيحية عام                     الي، .... م1970يمضي سنوات من عمره في السجون السورية عقب قي موسوعة   الكي
 . 511، ص 3مرجع سابق، ج السياسة،

 .108الحوراني، مصدر سابق، ص   )1(
 .639طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، ص   )2(
 .1964دس من أيار  بتاريخ السا2217العدد, صحيفة البعث   )3(
 
 .211طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، ص   )1(
)2(   Syria under the Ba'th : social Ideology , Policy and Practice , in L 

Michalak and J. salacuse (eds) social legislation in contemporary Middle 
East , Berkeley 1986.  
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ك       ، وتجاوز مؤسساته،على تعطيل دور الحزب  ا عانت تل اتوري، آم ردي ديكت م ف  والتمهيد لقيام حك
ذ          ورة وتنفي رب الث ا لض تغالل مواقفه تمرار اس ت باس ة حاول ة انتهازي ن عقلي ًا م ادة أيض القي

  .)1(مخططاتها
ة لحزب البعث العربي                هذه األسباب وغيرها جا    ة المؤقت ادة القطري ءت في البيان األول للقي

اريخ    سوريا لقيام الحرآة في     )2(االشتراآي الشارح لألسباب الداعية    ام      23 بت ا  . م1966 شباط ع آم
ه                            ر، شارحة في وطن العربي الكبي اق في ال ى الرف ان موجه إل قامت القيادة المؤقتة أيضًا بإصدار بي

 .صحيح الذي سوف تنتهجه الحرآةآيفية التغيير والت
د استدعى السادة رؤساء     ام الحرآة ق وم قي ة في مساء ي ة المؤقت ادة القطري دوب من القي وآان من

 البعثات الدبلوماسية العربية واألجنبية المعتمدة في دمشق، وشرح لهم اإلجراءات األخيرة التي تمت
 )3(.لثامن من آذار على ما هو عليه داخل الحزب، وأآد لهم استمرار الخط السياسي لثورة ا

 بيانًا إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السوريةآما أصدرت وزارة الخارجية 
تهدي وزارة الخارجية : " بتاريخ الخامس والعشرين من شهر شباط، تضمن البيان ما يلي،دمشق

معتمدة في دمشق، وتتشرف بإعالمها  أطيب تحياتها للبعثات السياسية الالسوريةللجمهورية العربية 
استعادت تسلم جميع السلطات، وذلك  أنَّ القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي االشتراآي،

أذاعت القيادة .... تصحيحًا ألوضاع آانت تهدد بفرض نظام حكم فردي ديكتاتوري في البالد
 السوريةل على سياسة الجمهورية العربية أنه لم يطرأ أي تبدي، القطرية المؤقتة بيانًا أآدت فيه

الخارجية أو الداخلية أو االقتصادية، وأن هذه السياسة ترتكز على المنهاج المرحلي لحزب البعث، 
 .)4("ومختلف مقرراته القطرية والقومية

ة  ام حرآ ع قي ي الحزب لحساب اليسار م 1966شباط  23وم ي ف ي أقصت الجانب اليمين الت
اطف   ي المتع ي  البعث ر المارآس ع الفك ات  ،)∗ (م ت موج ة      واجه ات الفردي ك العقلي ن تل تنكار م اس

                                                 
 .162الحوراني، مصدر سابق، ص    )3(
 البيان أيضًا أن من األسباب لقيام حرآة الثالث والعشرين هو الحكم الفردي وفردية أمين الحافظ وتخاذل                   عدَّ   )4(

ق ة ميشيل عفل ة صالح البيطار وأناني ران ويميني د عم ادة ال.محم ان القي ةق أنظر بي ة المؤقت  الحصري .طري
 .29وخوري، مرجع سابق، ص 

 . 1966والعشرين من شباط  بتاريخ الرابع 2291العدد, صحيفة البعث   )1(
نص بيان وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية إلى رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق                  )2(

 .31نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص ,  شباط25بتاريخ 
اح اليساري       : اليسار   )∗( ي        (اليسار أو الجن اح اليمين ين أو الجن ذلك اليم ابي   ) وآ ن التع ي     م ر االصطالحية الت

ية المعاصرة           ة           , أصبحت مرتبطة بنظم الحكم وبالمذاهب واألحزاب السياس ام الجمعي ع قي ظ أصًال م أ اللف  نش
إذ آان األشراف من أعضائه يجلسون في مكان        ) التي مهدت لقيام الثورة   (م  1789الوطنية الفرنسية في عام     

ي       , الشعب إلى اليسار  الشرف إلى يمين رئيس المجلس، بينما آان يجلس ممثلو           ك ف د ذل وأصبح من الشائع بع
ا                           ن المنصة بينم د اليسرى م ي المقاع ة ف ة التقدمي ع العناصر الراديكالي ة أن تتجم ة األوروبي المجالس النيابي

ة        . يجلس المحافظون إلى اليمين    دون للحكوم توسع استخدام االصطالح بقيام األحزاب السياسية فأصبح المؤي
ي     , ليمين والمعارضون باليسارالقائمة يعرفون با   احين يمين ى جن مًا إل آما أصبح الحزب السياسي الواحد مقس

بينما يمثل الوسط العناصر المهادنة فإذا انحاز جانب منهما إلى أحد الجناحين عرف           , محافظ ويساري تقدمي  
اري ي أو الوسط اليس ار المتطرف, بالوسط اليمين ن اليس ه ع زًا ل ار الوسط تميي يم . أو اليس ذا التقس مل ه ش
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وع،            ،اإلصالحية المخلوعة  ومي لحزب البعث المخل ة        ففي نداء لمكتب االتصال الق ام الحرآ دَّ أن قي  ع
امن من آذار التي هي حصيلة نضال               ورة الث يمثل مغامرة تمرد في دمشق، وأنها محاولة الحتكار ث

وال خم رين الحزب ط ة وعش ي  س هداء الحزب ومناضلوه ف دمها ش ي ق رة التضحيات الت ًا، وثم عام
افى                 فقد دان نداء  . سوريا ذي يتن ذا األسلوب ال باسم منظمات الحزب داخل الوطن العربي وخارجه ه

راج عن               ،مع الشرعية الحزبية   ل اإلف ؤتمر حزبي قب  ودعا إلى رفض دعوة حضور أي اجتماع أو م
 .)1( وعودة الشرعية الحزبية،ةأعضاء القيادة القومي

ل                شمل معظم    ولم ينحصر استنكار قيام حرآة الثالث والعشرين من شباط على القيادة القومية ب
ان واألردن       ا في لبن ان  . القيادات القطرية في األقطار العربية آم ة لحزب البعث     ففي بي ادة القطري  للقي

ة   ,  من شباط العربي االشتراآي في األردن بتاريخ الرابع والعشرين       ة األردني استنكرت القيادة القطري
ة                           اق في القطر العربي السوري ضد سلطة الحزب الشرعية المتمثل التمرد الذي قام به بعض الرف

ؤتمر                   ،بالقيادة القومية  د م تم عق ة لممارسة صالحياتها حتى ي ادة القومي ودة القي ك بع  وطالبت بالتمسُّ
ا     . قومي استثنائي يعالج األزمة    ا دع ودة            آم ة للع ى سلطة الحزب القومي ردين عل اق المتم ان الرف البي

 .)2( واإلفراج عن أعضاء القيادة القومية المحتجزين،إلى األساليب الديمقراطية الحزبية السلمية
 ال المؤتمرـوفي تلك األثناء آانت القيادة القطرية لحزب البعث في لبنان تعد الفتتاح أعم

ال      . م1966 شباط  28تاريخ  القطري لحزب البعث في لبنان ب      اقش في أعم وآان من الطبيعي أن ين
ي   ؤخرًا ف ي حصلت م ورات الت ؤتمر التط وريا،الم ؤتمرس ا الم ا دع م  ي مم ان باس ى إصدار بي ن إل

ان    . المؤتمر القطري لحزب البعث العربي في لبنان يشجب حرآة التمرد في دمشق            : وقد جاء في البي
امن والعشرين            رأى المؤتمر القطري لحزب البعث ا     ( اريخ الث د بت لعربي االشتراآي في لبنان، المنعق

امرين       )∗(وعدَّ البيان أن االنقالب   ). من شباط عدوانًا على أهداف الجماهير العربية         قام به بعض المغ
ة    ،العسكريين في دمشق خروجًا على مبادئ الحزب األساسية        ى الصيغة الحزبي  أآثر منه خروجًا عل

ى النضال             آما وصف . التنظيمية  المؤتمرون في بيانهم االنقالب باالنقالب االنفصالي، ودعا البيان إل
 .)3(من أجل إسقاط هذا االنقالب من قبل الحزب

                                                                                                                                               
ا األيسر           ر جناحه ي تعتب ة          , المذاهب السياسية آاالشتراآية الت ى أجنح دورها إل يوعية ب مت الش ا انقس بينم

ارية  ة ويس ذي      , يميني دي ال زاع العقائ ي الن يم ف ذا التقس ل ه تالين     = =ويتمث ين س الف ب ي الخ رز ف ب
 .  النزاع بين موسكو وبيكين فيما بعد ذلكثم, م1948وبين ستالين وتيتو منذ عام , وتروتسكي بعد وفاة لينين

 .1422ص , 1968بيروت , القاموس السياسي، دار النهضة العربية, أحمد عطية اهللا 
 .1966بتاريخ الخامس والعشرين من شباط , 1169صحيفة الحياة البيروتية العدد    )1(
باط،         نص بيان القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراآي في األردن بتاريخ           )2( ع والعشرين من ش  الراب

 .144نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص 
دة         ) ∗( اء القاع تهدف بن ال تس ن النض دة م ة جدي زب مرحل دأ الح باط ب ن ش رين م ث والعش ة الثال ام حرآ بقي

وى   ع الق اء م تراآي، واللق ل االش ق التحوي ى طري ير عل ي السوري والس ي القطر العرب ة  االقتصادية ف التفدمي
ا والعمل       الع ربية واالنفتاح على حرآة التحرر في العالم ودعمها والتعاون معها لمقاومة االمبرايالية ومخططاته

ق                 على آشف الرجعية العربية ومحاربة تواطئها مع المستعمرين وسيطرة االحتكارات األجنبية على وطننا وخل
ان        ونتيجة لذلك ظهر رأي األردن بأن الحر. مناخ جديد للعمل الوحدوي  ام لبن ذلك وصفها حك رد، وآ ة هي تم آ

 ) الباحثة(.                                                بأنها إنقالب
اريخ                      )1( ان بت ي لبن تراآي ف ي االش باط   28 نص البيان الصادر باسم المؤتمر القطري لحزب البعث العرب  ش

 .126نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص   ، م1966
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ة الشخصية التي ترآت              ادات الحزبي ات القي إن االستنكار للحرآة ظهر في بيان ًا يكن األمر ف وأي
ارًا           ا آث ا  حرآة الثالث والعشرين من شباط في نفسها وخاطره ادات   . يصعب تجاوزه حيث اتفقت القي

ا، على أن                   ة اإلصالحية فيه الحزبية واألعضاء البعثيون المتعاطفون مع القيادة القومية، والنزعة اليميني
ًا                 هذا االنقالب العسكري هو انقالب على الحزب ومبادئه وأخالقياته ونظامه، وأن على المنظمات جميع

 .)1(الموقف المبدئي العقائدي الذي ال موقف غيرهأن تدرك مبلغ انحرافه، وأن تقف منه 
وان                 أما أعضاء حزب االتحاد االشتراآي العربي الذي تأسس في بيروت بعيد محاولة جاسم عل

اريخ                سوريا  وصار له فرع معارض في        ،االنقالبية ان لحزبهم صادر بت دَّوا في بي د ع  آذار  15، فق
د انتهى: (م1966 ت، لق د انته ة أن أسطورة البعث ق ة، وانتهى البعث آحرآ ة قومي  البعث آمنظم

وطنية، وهذا ما تأآد بشكل نهائي وصارخ في الثالث والعشرين من                تقدمية، بل انتهى البعث آحرآة      
 .)2(..).شباط

ا                       من جانب آخر آان للحرآة ردود فعل إيجابية آثيرة سواء على الصعيد الشعبي أو الرسمي ألنه
ة       خاللمور وأبعادها، آما أنها قامت      قامت بعد دراسة ودراية بسير األ      .  ظرف سياسي معقد على المنطق

م تتصادم حرآة الثالث                             الرغم من ذلك ل اد الخطر اإلسرائيلي، وب هذا الظرف السياسي تمثل في ازدي
م نقل       سوريا، والعشرين من شباط مع معارضين من األوساط الشعبية داخل            اح      إ إذا ل ا استقبلت بارتي نه

ات                       وخصوصًا أن  . شعبي ه تسوء مع الوالي ذي آانت عالقت د الناصر ال رئيس جمال عب د ال ا نالت تأيي ه
 )3(.المتحدة في عهد الرئيس جونسون، وتتوثق بالمقابل مع االتحاد السوفييتي

ه   سورياآان الرئيس جمال عبد الناصر في تلك األثناء قد أيد الوضع الجديد في       ان نظام ، آما آ
د                    داعمًا لنظام الرئيس فؤاد شها     ه عب م ألخي راق، ث د السالم عارف في الع ب في لبنان، ولحكومة عب

د السالم             اة عب د وف ة بع ًا للجمهوري اد أن يصبح رئيس الرحمن عارف ضد عبد الرحمن البزازالذي آ
ة األخرى                          . عارف دول العربي ام ال اب أم د الناصر الب ال عب رئيس جم راف ال تح اعت بكل األحوال ف

ا وا   راق وليبي الجزائر والع ومآ ي   . )4(لخرط ث العرب زب البع ة لح ة المؤقت ادة القطري ت القي وآان
عبية      ات الش واطنين والمنظم ن الم ت م ي انهال ات الت ن البرقي د م ت العدي د تلق تراآي ق ي , االش والت

 .)5(عبرت عن تأييدها المطلق لكل إجراء تتخذه القيادة
ا م                      ة شباط في تعاطفه ادة حرآ ه قي ذي حملت ر ال د المتغي ذي  , ع الفكر المارآسي    هنا نقف عن ال

وزير شيوعي في الحكومة األولى       مرورًا بدخول    ، منذ اليوم األول لقيام الحرآة     سورياظهر جليًا في    
ودة إلى          . )6(التي شكلها الدآتور يوسف زعين بعيد قيام الحرآة        د   سوريا مما دفع خالد بكداش إلى الع  بع

ًا مع إعالن الوحدة              رًا أن الحرآة انعطاف        1958 المصرية    السورية أن آان قد غادرها نهائي م، معتب
                                                 

امن              نص بيان    )2( اريخ الث أه بت ي مخب تراآي ف ي االش  منيف الرزاز عضو القيادة القومية لحزب البعث العرب
 .147سابق، ص المرجع الوالعشرين من شباط، نقًال عن الحصري وخوري، 

اريخ الخامس عشر              )3( ي سوريا، بت  نص بيان حزب االتحاد االشتراآي حول التطورات السياسية األخيرة ف
 .166سابق، ص المرجع ال عن الحصري وخوري، نقًال  .م1966من آذار 

 .101 ص  العقد الثالث،طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق،   )1(
 .241الحوراني، مصدر سابق، ص    )2(
 . 1966 بتاريخ السابع والعشرين من شباط 2317العدد, صحيفة البعث   )3(
)4(   ِAbu Jaber ,K.S. The Arab Ba'th Socialist Party , History , Ideology and 

organization , Syracuse , N.Y., 1966, p211.                                      
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م في حزب البع د الحك ين عن مقالي اموا بجرأة بإزاحة اليم ذين ق ين اليساريين ال أثرة للبعثي م وم  ثمه
 .)1(نفسه

ة                           ادة القطري ى القي الها عل م يقتصر إرس ة ل ة بنجاح الحرآ ات التهنئ ره أن برقي ومن الجدير ذآ
دين                 المؤقتة، بل آان العديد من الموا      ور ال ة ن رئيس الجمهوري ة ل د وتهنئ ات تأيي طنين قد أرسلوا برقي

 .)2(األتاسي ورئيس مجلس الوزراء يوسف زعين
ا للسير       سوريا وخالل أقل من شهر على قيام الحرآة آانت          اعتراف دولي وعربي يؤهله ع ب  تتمت

ة             ة العربي ا دور         بخطًا ثابتة ومتزنة في األجواء السياسية العربية بمحاذاة الجمهوري  المتحدة التي آان له
ا أن   . واضح وملموس عربيًا في تأييد االعتراف العربي الرسمي لحكومة الثالث والعشرين من شباط              آم

افر السياسي، وتصعيدها                 ،تمتعها بعالقات جيدة مع القاهرة     ة التن ة إلى حال  آان من أبرز األسباب الداعي
 .)3(عربية السعودية واألردنبين الجمهورية العربية المتحدة وبين المملكة ال

، ظهر أعداء آثيرون لتلك الحكومات السورية في الداخل، فجماعة اآرم الحوراني          وإلى جانب هذا    
م            ذين استمروا في التواجد في الساحة السياسية ول وبقايا حرآة عفلق وأنواع مختلفة من الناصريين، ال

الي آان على    السورية، ار الساحة السياسية   يكونوا قد يئسوا بعد من األمل بالعودة وبقوة إلى مضم           وبالت
د جاء من داخل النظام نفسه، من        .  مراقبتهم السوريةالحكومة   غير أن المفارقة آانت في أخطر تهديد ق

ه هي التي أرغمت الفريق أمين الحافظ                      )4(الرائد سليم حاطوم   دوس التابعة ل ، الذي آانت قوات الكومان
م       . م1966 شباط 23على االستسالم في   دين ل أن ال ذا شعر ب آان النظام مدينًا بوجوده لحاطوم إال أن ه

رة    ول  8وآانت المشكلة في تمرد حاطوم في       . يسدد وصار ذلك سببًا لمشكلة آبي دما  . م1966 أيل وعن
ة      داء الحكوم د أع ل األردن، أح ين عاه ك حس اه المل ل أعط ه بالفش اءت حرآت وريةب وء  الس ق اللج  ح

 .)5(در دعم تمرد سليم حاطومالسياسي، مما يبين مص

                                                 
ن     )5( اريخ التاسع عشر م ي سوريا بت يوعي ف ام للحزب الش ين الع داش األم د بك يد خال ديث صحفي للس نص ح

 .172، ص 4، نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ج1966حزيران 
 . 1966، بتاريخ الثالثين من آذار 2356ددصحيفة البعث الع )1(
 .105 ص  العقد الثالث،طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، )2(
ول       )3( ن أيل امن م ي الث اطوم ف ليم ح اده س ذي ق ل ال الب الفاش ة االنق دآتور  1966قص ا ال  ربطه

دها                 ى أش ت المفاوضات عل يوسف الزعين بالمفاوضات مع شرآة البترول البريطانية عندما آان
ورية                      بين شرآ  ر األراضي الس ر عب ط يم وب نف دات أنب ول عائ وريا ح ة وس ة البترول البريطاني

اه   حيث توقف الضخ وهددت الحكومة السورية       . قادمًا من العراق   ب مي بتحويل أنبوب النفط لجل
ين              وفي هذه . الفرات غ الخمس  األثناء خططت بريطانيا لمؤامرة ضد سوريا قبل أن يقدموا مبل

وا  رة فرتب ون لي اطومملي ليم ح اده س ل ق الب فاش ى . النق أ إل اطوم لج ط ح ل مخط دما فش عن
ل             ى عج كر عل ين    . األردن حيث أعطاه الملك حسين الدعم وأنشأ لهم معس د يوسف زع ويؤآ

دنيين                      ن الم ر م ال بكثي ى اتص ت عل ي آان تورط سليم حاطوم مع شرآة النفط البريطانية الت
ي      وآانت مفاوضات الشرآة البريطانية   . والعسكريين ادة السياس ع الق ة       ين م اب المماطل ن ب  م
فشل المخطط ورضخت الشرآة للمطالب السورية وقدمت خمسين مليون ليرة . لكسب الوقت

اء     = =للحكومة السورية ـ لمزيد من االطالع  ة اللق ي، واح رق العرب ع الش ة  .انظر موق  مقابل
ران   الصحفي الهامي المليحي مع الدآتور يوسف زعين المنشورة بتاريخ العش     ن حزي رين م

 .2005عام 
 .186 سابق، ص مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )1(
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ليم حاطوم     رد س . لقد اعتقد الملك حسين والملك فيصل أن أيام البعث باتت معدودة مع ظهور تم
ام                 أ   1963وآان األردن خالل األعوام األربعة التي انقضت منذ مجيء الحزب إلى السلطة ع م ملج

اخطين   وريين الس ن الس رب آالف م عود  ،له ى األردن والس أوا إل ث لج ون   حي دأوا يحرآ ث ب ية حي
ر من                 . العداء ضد الثوريين المتشددين في دمشق       زًا لكثي ذ مرآ رد حاطوم أصبح األردن آنئ ومع تم

امهم                   سورياالتأمر المضاد ل   ى حك ورة عل دعو السوريين للث  ،، فمن هناك آانت محطة إذاعة سرية ت
ل    ومن هناك راح حاطوم يجمع األصدقاء واألموال لمؤامراته وقد قال زميله           و عس  في الصحافة     ي أب

د ا بع ة   , المصرية فيم اطوم ضد الحكوم ليم ح ع س آمرت م د ت عودية ق وريةإن الس  وأحست )1(.الس
محاصرة، وصارت هجماتها اإلعالمية توجه لشجب جيرانها، فانطلقت سيارة مفخخة في               أنها سوريا

اً             دًا وعشرين أردني ا الحدودي فقتلت واح ق األ       ،مرآز الرمث ومين أغل د ي فارة     وبع  السورية ردن الس
  )2(.وطرد السفير السوري من عمان

وزارة         دآتور يوسف زعين ال ك  )3(على إثر تلك المتغيرات شكل ال امن عشر من     وذل اريخ الث  بت
ؤامرة حاطوم        ا       . تشرين الثاني بعد آشف م رات السياسية جميعه ذه المتغي ين         ه د ب  أسست لحلف جدي

 .م حرآة شباطتبرز منذ قيابوادره دمشق والقاهرة، أخذت 
 : تطور العالقات مع القاهرة وتوقيع االتفاق العسكري بين البلدين ـ3

ة     ة     1966 شباط 23حدثت حرآ ى المنطق تثنائية تمر عل د . م وسط ظروف خاصة واس فق
ين                     عالقةتوترت   ر ووجدت نفسها شبه محاصرة ب ة بشكل آبي  مصر مع الواليات المتحدة األمريكي

ة     ة العربي ا   .  السعودية واألردن   إسرائيل والمملك ذي               مم ع ال األمر الواق ل ب ا أسلفنا، ألن تقب ا، آم دعاه
ع   ذا الواق ة الثالث والعشرين من شباط، وأن تتعامل مع ه د حرآ ه األمور في دمشق بعي وصلت إلي

 .)4(لتخطي الظروف التي تمر بها
امع بأرضها            سورياأما   دو ط ام ع ددة أم ها مه آمر ع   ، فكانت تجد نفس ام مت ين نظ ا  وب  في  ليه
راق ومصر                . األردن وين حلف سياسي تشكل من الع ذي أسهم في تك هذا الظرف االستثنائي هو ال

ة الثالث والعشرين من شباط                   . سورياو ة حرآ راف العراق بحكوم د اعت يما بع اء      . الس ك األثن في تل

                                                 
ى األردن                         )2( ليم حاطوم إل ع س أ م آان العقيد طالل أبو عسلي بعدما تورط في مؤامرة سليم حاطوم وبعدما لج

ال حسنين هيكل                      د من االطالع راجع مق  األسبوعي   قد هرب إلى القاهرة معلنًا أنه انخدع بالمؤامرة، لمزي
 .1966في صحيفة األهرام الصادرة بتاريخ األول من شباط عام ) بصراحة(

 .187 سابق، ص مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )3(
الي   )4( كل الت ى الش وزارة عل ت ال راهيم   : ( تألف دآتور إب وزراء، ال س ال ًا لمجل ين رئيس دآتور يوسف زع ال

رًا للخارجي   رئيس ووزي ًا لل اخوس نائب الح   م ي، ص ة واإلصالح الزراع رًا للزراع م وزي ائز الجاس  =ة، ف
ة،                       = روة المائي ة والث رًا لألشغال العام ابر وزي ود ج واء محم ة، الل ة والقروي المحاميد وزيرًا للشؤون البلدي

ة،                   رًا للداخلي د عشاوي وزي سليمان الخش وزيرًا للتربية والتعليم، مشهور زيتون وزيرًا للتموين، محمد عي
ق ا رًا للمواصالت،  موف ة وزي ميح عطي يط، س رًا للتخط د الحسن وزي د الحمي ة، عب رًا للمالي ربجي وزي لش

دل،      ة والع ؤون االجتماعي رًا للش ل وزي اح الطوي د رب رًا للصحة، محم ع وزي رحمن األآت د ال دآتور عب ال
اء والمشر              وعات الصناعية،   الدآتور أحمد مراد وزيرًا لالقتصاد، المهندس أسعد تقال وزيرًا للنفط والكهرب

رًا                          ق شهيد وزي د اهللا الواث دآتور عب ومي، ال اد الق ياحة واإلرش ة والس رًا لإلعالم والثقاف محمد الزعبي وزي
ة لشؤون           للتعليم العالي، أدهم مصطفى وزيرًا للدولة، فتح اهللا علوش وزيرًا للعدل، زهير الخاني وزير دول

ى منصبه        مجلس الوزراء، اللواء حافظ األسد الذي تولى اخت       دفاع باإلضافة إل ر ال صاصات وسلطات وزي
 .   214الحوراني، مصدر سابق، ص   .بقيادة القوى الجوية

 .262هيكل، االنفجار، مصدر سابق، ص  )1(
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ى   أيضًا آانت الجمهورية العربية المتحدة تعيش حالة اقتصادية يرثى لها نتيجة أزمات عدة ي                  أتي عل
ا    ة له ة األمريكي ة القمح التي شكلتها القطيع ة من إشكاالت   ،رأسها أزم ذه األزم ى ه راآم عل ا ت  وم

ازل    السوريةمن هذه النقطة قررت القيادة      . وصعوبات صبت في القطاع االقتصادي المصري       أن تغ
ؤون    اعد لش ام المس ين الع ة األم در غيب دآتور حي ة ال وري برئاس د س ام وف ث ق اهرة حي ارة الق  التج

ل                       الخارجية   د يمث ات اقتصادية مع وف اهرة، وأجرى مباحث ارة رسمية إلى الق في وزارة االقتصاد بزي
ل وزارة االقتصاد والتجارة                  حكومة الجمهورية العربية المتحدة برئاسة السيد حسن خالد حمدي وآي

ة ارة  . الخارجي ذه الزي ن ه فر ع د أس ادل ا   الوصولوق يم التب اق لتنظ د اتف ى عق اون   إل اري والتع لتج
 )1(. البلديناالقتصادي، وآخر للمدفوعات بين
ين       ار وحتى      23وقد امتدت المباحثات ب ران  8 أي ات جو من           1966 حزي اد المباحث م، حيث س

قيقين                دين الش ين البل ة والمصالح المشترآة ب روابط القومي ر عن ال ام يعب اهم الع وفي  . الصداقة والتف
ى ان إل ل الطرف ات توص ام المباحث اقينخت د اتف اون ، عق اري والتع ادل التج يم التب دهما لتنظ  أح

 .)2(االقتصادي، واآلخر لتنظيم المدفوعات بين البلدين
ادل التجاري               وتضمن اتفاق التبادل التجاري العمل على تنمية العالقات االقتصادية وتسهيل التب

دين   اء المنتجات              . بين البل ى إعف اق عل ة نص االتف ذه الغاي ًا له روات    اوتحقيق ة والث ة والحيواني لزراعي
ة     ة وآاف وم الجمرآي ن الرس دين م ين البل ة ب ة المتبادل رى الطبيعي افية األخ وم اإلض ا نص  .  الرس آم

ادة صناعية                  تيراد حوالي ستين م . االتفاق أيضًا على تخفيض الرسوم  الجمرآية المفروضة على اس
د شكل   د        وق انبين المصري والسوري لتحدي ذا فرصة للج اء ه ة       اللق اع اللجان الفني د اجتم موعد لعق

ة          ة         ،الالزمة في أقرب فرصة ممكنة لتصفية المسائل المالية المتعلق  وتسوية أرصدة الحسابات القائم
دين ين البل ة  . ب اق فاتح ذا االتف ون ه ي أن يك ه ف دين عن أمل ن الوف ل م ر آ ات عب ام المباحث ي خت وف

 .)3(السوريةبية المتحدة والجمهورية العربية تعاون متزايد لخير الشعب العربي في الجمهورية العر
دة          ة المتح ة العربي ين الجمهوري دة ب ات جدي ًال فاتحة عالق ات االقتصادي فع اء المباحث ان لق وآ

راهيم                    السورية،وبين الجمهورية العربية     دآتور إب ا ال ام به ارة ق ى زي اء االقتصادي إل د اللق  حيث مه
ط من عودة            ماخوس نائب رئيس مجلس الوزراء السوري و       زير الخارجية إلى القاهرة بعد يومين فق

د السوري          . الوفد االقتصادي السوري إلى دمشق     ا   )4(وقد استقبل الرئيس حمال عبد الناصر الوف ، آم
اً    وري أيض د الس وزراء المصري الوف س ال يس مجل دين رئ ا محي ال ل زآري ذه . قاب ي ه وجرت ف

ة      ات حول األوضاع العربي م  ،المقابالت محادث ام         وت د قي دين بعي ين البل ات ب استعراض شامل للعالق
ارة   .  وآيفية وضرورة تنمية هذه العالقات بين القطرين في مثل هذه الظروف        ،الحرآة ذه الزي وفي ه

                                                 
 .245الحوراني، مصدر سابق، ص  )1(
 .118رياض، مصدر سابق، ص )2(
د السوري  )3( ا الوف ي أجراه ات االقتصادية الت امي الصادر عن المباحث ان الخت اريخنص البي اهرة بت ي الق  ف

 .186، نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص 1966أيار  28 
وزراء                           )1( يس مجلس ال اخوس رئ راهيم م دآتور إب اهرة من ال ى الق ة السورية إل ة العربي تألف وفد الجمهوري

ابين               ارة م دة الزي ة، وآانت م ر الداخلي د عشاوي وزي د عي يد محم ًا والس ة رئيس ر الخارجي  14 ـ   10وزي
 . 1966 حزيران 9الصادرة  بتاريخ 2401العدد, ، صحيفة البعثم1966يران حز
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ود               د الجه  والنضال المشترك   ،اتفق الجانبان على ضرورة تبادل الزيارات المستمرة في سبيل توحي
ارة   في مواجهة أطماع الصهيونية، حيث تم االت      فاق على قيام وفد من الجمهورية العربية المتحدة بزي

 .)1( في وقت قريبالسوريةالجمهورية العربية 
راق و ي مصر والع ة ف اهير العربي  واألردن تراقب بسرور غامر خطوات سورياآانت الجم

باط    ة ش ام حرآ ذ قي دأت من ي ب وري المصري الت ارب الس وري  ،التق د الس ارة الوف ق زي ث راف  حي
وآانت مظاهر السرور    . ادي والوفد السوري السياسي للقاهرة موجة من الترحيب لهذا العمل         االقتص

 10 وفي    )2(.والترحيب بادية على صدر الصفحات األولى في الصحف التي آانت تصدر في دمشق            
ة                   1966تموز   ة العربي د الجمهوري ارة وف م وتحقيقًا لما جاء في البيان المشترك الذي صدر عقب زي

ورية ين          الس تمرة ب ارات المس ادل الزي رورة تب ن ض ران ع هر حزي ي منتصف ش اهرة ف ى الق  إل
ة   ة العربي ين الجمهوري دة وب ة المتح ة العربي وريةالجمهوري ود والنضال  الس د الجه بيل توحي ي س  ف

يس   المشترك، وتلبية للدعوة التي وجهت آنذاك من          د السوري الرسمي       رئ اخوس     الوف راهيم م ام  اب ق
ة المتحدة      وفد من الجمهوري     ة          )3(ة العربي ة العربي ارة رسمية للجمهوري تقبل   حيث ،  السورية  بزي  اس

وزراء        س ال يس مجل ي ورئ دين األتاس ور ال دآتور ن ة ال يس الجمهوري ن رئ ل م د المصري آ الوف
ود واإلخاء           وقدالدآتور يوسف زعين     ا وجهات     ، جرت هذه الزيارات في جو من ال  وتبودلت خالله

 )4(.يا القومية والدولية، والعالقات األخوية بين البلدين الشقيقينالنظر حول مختلف القضا
اهم المشترك   ود والتف ي جو من ال ي دمشق ف دة ف ة المتح ة العربي د الجمهوري ات وف  ،تمت مباحث

ا استجد           دين م وجاءت استكماًال للمحادثات السابقة التي جرت في القاهرة، حيث استعرض آل من الوف
اء      د اللق دمًا في خلق الظروف                  ، األول من األوضاع بع ا مجددًا تصميمهما المطلق على المشي ق  وأعلن

اء    س اللق يخ أس وعية لترس االت       ،الموض ع المج ي جمي ة ف ات ثنائي ة لعالق زات الفعلي ق المرتك  وتحقي
اءات من خالل وحدة المعرآة المشترآة                      ة، وتطوير هذه اللق السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافي

ي تخوضه كاله     الت ع أش تعمار بجمي ة واالس ف والرجعي ة والتخل ي ضد التجزئ عب العرب اهير الش ا جم
ة   دائم             . القديمة والحديث اءات والتشاور ال ان على استمرار وتطوير هذه اللق اء اتفق الجانب ام اللق وفي خت

اهير وض              ة التخاذ المواقف المالئمة التي تخدم قضايا الجم رورة حول مختلف القضايا العربية والدولي
 .)5(العمل المشترك لوضع األسس الموضوعية في جميع المجاالت

ة التي            سورياوفي أثناء السجال السياسي والعسكري بين        ة الجوي ر المعرآ ى إث  وإسرائيل، وعل
ادة     م1966 حدثت يوم الخامس عشر من آب      لة من االجتماعات المتصلة         السورية ، عقدت القي  سلس

                                                 
وزير الخارجية السوري   , نص البيان الختامي لزيارة الدآتور إبراهيم ماخوس نائب رئيس مجلس الوزراء           )2(

 .352 حزيران، نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص 5إلى القاهرة بتاريخ 
 . 1966رة بتاريخ العاشر من حزيران  الصاد2402العدد, صحيفة البعث )3(
د                           )4( ًا للوف ة المصري رئيس ر الخارجي ود رياض وزي يد محم دة من الس ة المتح ة العربي د الجمهوري , تألف وف

وزير    كري ال د ش د الناصر، ومحم ال عب رئيس جم ل الشخصي لل ولي الممث وعضوية حسن صبري الخ
 .68رياض، مصدر سابق، ص . المفوض في وزارة الخارجية

ة السورية                نص ا  )1( ة العربي ى الجمهوري دة إل ة المتح ة العربي لبيان الختامي الصادر بعيد زيارة وفد الجمهوري
 .214نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص. 1966بتاريخ العاشر من شهر تموز 

 .71رياض، مصدر سابق، ص  )2(
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ه ورأت ضرورة  ف وعواقب اهرة لبحث الموق ع الق يق م ي   ، التنس دين األتاس ور ال دآتور ن ب ال  فكت
النص          السوريةرئيس الجمهورية العربية     يادة  : "  رسالة إلى الرئيس جمال عبد الناصر يقول فيها ب س

ع                      ا نتوق دينا تجعلن وافرة ل أن المعلومات المت الرئيس إن المسؤولية التاريخية تحتم علي أن أخطرآم ب
ى تنسيق آامل مع                  ، في األيام القادمة   هجومًا إسرائيليًا آبيراً   ادة ضرورة التوصل إل ررت القي  وقد ق

ادة الجيش                ،الشقيقة الكبرى الجمهورية العربية المتحدة     ين قي  ونحن نقترح فتح خط السلكي مباشر ب
ي  دةسورياف ة المتح ة العربي ين الجمهوري تعملة ، وب ر الشفرات المس رى أيضًا ضرورة تغيي اآلن  ون

أمين االت وى   ،صاالتلت ادة الق ؤولية قي ادير مس ا المق ذين وضعت عليهم دين الل د للبل ه الب د أن  ونعتق
ور    ". التقدمية في العالم العربي من حماية آمال األمة وتجسيد قواها الفعالة والرادعة              وختم الرئيس ن

ى مستوى                      دًا سوريًا عل د الناصر وف ال عب رئيس جم  عال   الدين األتاسي رسالته برجاء أن يستقبل ال
ا   . )1(يذهب للقائه في القاهرة في أي وقت يشاء     ال فيه الة ق ه  : "ورد الرئيس جمال عبد الناصر برس إن

ة         رة القادم ه للفت دول ارتباطات ن ج ي، ولك ه األتاس ا طلب ًا لم وري طبق د س تقبال وف ى اس ق عل يواف
 .)2 ("لسوريمزدحم، وأنه فور عودته من زيارته من الهند سوف يكون مستعدًا الستقبال الوفد ا

اريخ                   اهرة بت د إلى الق دًا من الهن  .م1966 تشرين األول   28وصل الرئيس جمال عبد الناصر عائ
يس مجلس                          دآتور يوسف زعين رئ ًال من ال وبعدها بيومين لحق به إلى القاهرة وفد سوري يضم آ

اخوس       د سويداني رئيس أرآان ا            الوزراء والدآتور إبراهيم م رئيس أحم ة، وال ر الخارجي لحرب  وزي
دروبي          والعقيد عبد الكريم الجندي    دآتور سامي ال اهرة ال د في الق . )∗( مدير العمليات، وانضم إلى الوف

دين والسيد                     ا محي ال استقبل الرئيس جمال عبد الناصر ومعه المشير عبد الحكيم عامر والسيد زآري
وزراء يس مجلس ال ليمان رئ اء األول من تشر،صدقي س ي مس د السوري ف ين األول  أعضاء الوف

ة                      ه االشتباآات الجوي ا في ة بم حيث راح أعضاء الوفد السوري يتحدثون عن التوتر مع خطوط الهدن
ة        ة العربي دة والجمهوري ة المتح ة العربي ا الجمهوري رورة أن تواجهه رة، وض وريةاألخي ًا الس  مع

 . )3(بإجراء ردعي فوري
اق              اء ميث ى إحي د الناصر عل ال عب رئيس جم ين      وتم االتفاق مع ال د ب ذي عق دفاع المشترك ال ال

ك الوقت وحتى اآلن             1955 عامالبلدين   ذ ذل  بحيث  ،م مع تدعيمه بما يالئم التطورات التي وقعت من
اق                 ى ميث وقعين عل ى         يصبح أي عدوان على أي طرف من الطرفين الم دوانًا عل دفاع المشترك ع ال

ة      وأنشئت قيادة مشترآة للجبهتين يقودها    , الطرف األخر  يس هيئ ان حرب الجيش المصري       رئ , أرآ
 .)4(مدة للميثاق تحددت بخمس سنوات آما تضمن االتفاق

                                                 
د الناصر     نص رسالة الدآتور نور الدين األتاسي رئيس الجمهورية العربية السورية إلى   )1( ال عب رئيس جم  ال

 .417نقًال عن الحصري وخوري، مرجع سابق، ص , م1966 آب 17بتاريخ 
 .120رياض، مصدر سابق، ص  )2(
د الناصر،                         ) ∗( ال عب رئيس جم ى قلب ال ًا إل آان الدآتور سامي الدروبي، وهو أديب ومفكر سياسي المع قريب

د سقوط اال            ا بع ي مهدت له ي        ومنذ تجربة الوحدة والظروف الت فيرًا لسوريا ف دروبي س ر سامي ال نفصال اختي
 .. القاهرة حيث قدم أوراق اعتماده للرئيس جمال عبد الناصر

 .206هيكل ، االنفجار، مصدر سابق، ص 
 .234سابق، ص المصدر الرياض،  )3(
 .271ص, مصدر سابق, هيكل )1(
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هو اقتصار معاهدة الدفاع المشترك بين الدول العربية  آان الهدف األول من تجديد الميثاق
 أما الهدف الثاني من هذه المعاهدة فقد آان االعتراف قانونيًا بانفصال ، فقطسورياعلى مصر و

األمر الذي آان يرفضه ,  تم في هذه الزيارة تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين حيث،القطرين
وآان أقصى ما وافق عليه سابقًا هو إنشاء بعثتين تجاريتين , رفضًا قاطعًا الرئيس جمال عبد الناصر

ن وآان من نتائج توقيع هذا الميثاق تكريس مزيد من االنقسام ومن الحرب اإلعالمية بي. للبلدين
 حاولت أن السوريةبل إن الحكومة , المحور السوري المصري وبين المحور السعودي األردني

عندما هددت بإرسال السالح إلى الشعب , تخرج من هذه المعرآة عن نطاقها السياسي واإلعالمي
 ،العربي في األردن على أثر االضطراب الداخلي بين الحكومة وبين الفدائيين الفلسطينيين

 .)1(طفين معهم من الشعب العربي في األردنوالمتعا
 وهذا ما أدى إلى ضبط سوريا،ويبين باتريك سيل دفاع جمال عبد الناصر عن التقارب مع 

لم يعد قادرًا على   نظرًا ألن عبد الناصر، من التصعيد على الجبهة الفلسطينيةالسوريةالحكومة 
على معاهدة الدفاع العسكري ان التوقيع فك.  من خالل آلية مؤتمرات القمة العربيةسورياضبط 

.  السيطرة على رسم السياسة في دمشق ومصر بمثابة محاولة الستعادة بعضسورياالمشترك بين 
فقد آان الرئيس . لكن االتفاقية التي عقداها لم تكن سوى تغطية اسمية لسنوات من عدم الثقة بينهما

بينما خشي السوريون .  يروه مدمرًا في الحربجمال عبد الناصر يشك في أن السوريين يريدون أن
 )2(.أن يجلس الرئيس جمال عبد الناصر متفرجًا وهم يسقطون وحدهم أمام االعتداءات الصهيونية

 ومصر، فقد سورياوفي الواقع آان الملك حسين أآثر المتفرجين تخوفًا من عقد الميثاق بين 
سوري، وبأن السوريين  االتفاقية قد سقط في فخ استنتج بأن الرئيس جمال عبد الناصر بتوقيعه هذه
 )3(. الحربسيكونون شديدي السرور لو سقط عرشه هو أيضًا خالل

 سورياوردًا على التقارب السوري المصري وتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما، وعلى اتهام 
 فيصل بتاريخ الثامن من للسعودية واألردن بعدم الجدية في موقفهما من القضية الفلسطينية، ألقى الملك

يجب أن نكون مستعدين دائمًا : "م خطابًا في حفل للحرس الملكي جاء فيه1966الثاني عام  تشرين
للقيام بواجبنا نحو وطننا، وهذا الوطن ال يقتصر على العربية السعودية، وإنما يشمل الوطن العربي آله 

ن مهمتكم إنقاذها من الصهيونية واالستعمارين  وستكو،أنتم مدعوون يومًا للقتال من أجل فلسطين.... 
 هي بنت الصهيونية والشيوعية لالغربي والشرقي الذين يتآمرون إلذالل العرب، وأن إسرائي
 .)4 (...."واالستعمار، وأن فلسطين ال تحرر بالخطب واالحتجاج والشكاوى

 المتحدة والجمهورية العراقية وتنفيذًا التفاقية القيادة السياسية الموحدة بين الجمهورية العربية
والقاضية بالتنسيق بين البلدين، وصل بغداد السيد حسن صبري الخولي الممثل الشخصي للسيد 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة إلطالع السيد رئيس الجمهورية العراقية 

في القاهرة من مباحثات بين وفدي  على ما دار ،الفريق عبد الرحمن عارف والحكومة العراقية
الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية والتي انتهت إلى عقد اتفاقية الدفاع المشترك بينهما، 

                                                 
 .127رياض، مصدر سابق، ص  )2(
 .207ص   سابق،مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )3(

 .209ص   سابق، مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط، )1(
، نقًال عن 1966نص خطاب الملك فيصل في حفل للحرس الملكي بتاريخ الثامن من تشرين الثاني  )2(

 .469الحصري وخوري، مرجع سابق، ص 
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وفي بيان أصدره السيد دريد . وسلم الحكومة العراقية نص هذه االتفاقية ونص البيان المشترك
اتفاقية الدفاع المشترك التي عقدت بين الجمهورية الدملوجي وزير الثقافة واإلرشاد العراقي حول 

 والجمهورية العربية المتحدة على أثر زيارة الوفد المصري لبغداد، بارك االتفاقية السوريةالعربية 
بين البلدين وأآد تمسك بالده بجميع التزاماتها العسكرية الناشئة عن ارتباطها باتفاقية القيادة السياسية 

 الشقيقة سورياقيات األخرى، آما تؤآد استعدادها لوضع جميع إمكانياتها للدفاع عن الموحدة، واالتفا
 . )1(أو أي قطر عربي آخر يتعرض للعدوان

 :م1967 ـ عدوان الخامس من حزيران 4
 :م1967 أ ـ اإلرهاصات الداخلية والعربية قبيل حرب حزيران

.  وإسرائيلسورياهدأ بين  متواصل ومستمر ال ي)حدود( صراع نتيجةنشأت حرب حزيران 
م آان هناك احتكاك على الحدود حول ثالث قطع من األرض تقع على التوالي 1949فمنذ عام 

على شواطئ بحيرة طبرية قرب مستنقعات الحولة في الشمال، وإلى الشمال أيضًا على رأس ما 
م قد 1947نة وآانت خطة تقسيم فلسطين التي أقرتها األمم المتحدة س). إصبع الجليل(يسمى 

قد آان غير أن الجيش السوري . وضعت هذه الجيوب الثالثة على الجانب اإلسرائيلي من الخط
 ـ اإلسرائيلية السوريةوعلى آل حال بموجب اتفاقية الهدنة . م1948 يديرها منذ حرب وهوحررها 

سيادة  من هذه المناطق وجردت من السالح، ولكن أمر الالسوريةم انسحبت القوات 1949سنة 
على هذه المناطق ظل غير مقرر وال متفق عليه وآانت إسرائيل مصممة على السيطرة على هذه 
المناطق، وتحت ستار حراثة األرض راحت ترسل جنودًا متنكرين آفالحين إلى داخل المناطق 
المجردة إلثبات الوجود وتحويله إلى احتالل عن طريق خلق الحقائق آتمهيد لضم المناطق 

 .)2(ةالمذآور
ستراتيجية واقتصادية ال يستهان بها، ولكن اوآانت القطع الثالث من األراضي ذات أهمية 

ع و آانت ذات أهمية خاصة بسبب قربها من نقطة بداية مشرةالقطعة الكائنة على بحيرة طبري
وهكذا تشابكت ). مشروع المياه القطري(لتحويل نهر األردن الذي آانت إسرائيل تطلق عليه اسم 

 . )3(لمعرآة على المناطق المجردة بمسألة ملكية المياها
م عن طريق تصعيد النزاع باستمرار زيادة استخدام 1960تمكنت إسرائيل بحلول عام

آما جففت بحيرة . المدفعية والدروع والطيران من أن تسيطر على معظم المناطق المتنازع عليها
م مشروع 1964، وأآملت في عامةبريومستنقعات الحولة وسيطرت بشكل آامل على بحيرة ط

بالسيطرة اإلسرائيلية في وادي الحولة  على فرض األمر الواقع سورياحيث ردت . المياه القطري
 الضربات الجوية، مما دعاها إلى تشجيع الفدائيين بمناوشات عسكرية جلبت لها مزيدًا من

                                                 
المشترك التي نص بيان السيد دريد الدملوجي وزير الثقافة واإلرشاد العراقي، حول اتفاقية الدفاع  )3(

 . عقدت بين الجمهورية العربية المتحدة وبين الجمهورية السورية على أثر زيارة الوفد المصري إلى بغداد
 .777سابق، ص المرجع الالحصري وخوري، 

 .196ص   سابق،مصدرسيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )1(
 .197ص  سابق،ال المصدر  )2(
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 بالذات )∗(آانت أولى عمليات فتحو. الفلسطينيين على مهاجمة المشروع اإلسرائيلي لتحويل المياه
 )1(.م1964لة لم تنجح لتخريب هذا المشروع في الحادي والثالثين من آانون األول عام ومحا

 تنقضي في إطالق وآانت هناك ليال. م1966ثم صارت الحوادث أآثر عنفًا وتكرارًا في عام 
، وتكررت زيارات وريةالسوتم إخالء القرى الحدودية . نار متقطع واشتباآات أرضية وجوية

 وتكررت. الجنرال أوديول رئيس هيئة مراقبي الهدنة التابعة لألمم المتحدة إلى دمشق
 )2(. اإلطالق لسفراء القوى الكبرى، ولم يكن حتى وراء ذلك طائل علىسوريااحتجاجات 

 ،ل القيام بتحويل روافد نهر األردن بمفردها ردًا على مخطط إسرائيسورياوعندما حاولت 
 قبل أن يغلق السوريةاستخدمت إسرائيل نيران مدفعية الدبابات البعيدة المدى ضد التجهيزات 

ومرة أخرى .م1966 تموز14 في السوريةالمشروع آله بغارة جوية على األشغال الهندسية 
 المسألة إلى مجلس األمن حيث ادعت إسرائيل بأنها هوجمت من قبل فدائيين تدعمهم سورياحملت 
 )3(.ومرة أخرى أيضًا فشل المجلس في إدانة إسرائيل، سوريا

 على األرض وفي الجو سوريا آانت إسرائيل تمتلك قوة نيران مدفعية وطيران أآثر من 
 تحديهم له بعقيدة قتالية جديدة، سورياولذلك أعلن قادة .  في األمم المتحدةسورياوأصواتًا أآثر من 

                                                 
ـ في ) فتح(، وإذا ما قلبت آانت )حتف(وهي رمز لحرآة التحرير الفلسطينيةتأسست حرآة فتح ـ : حرآة فتح  )∗(

م واحتالل إسرائيل قطاع غزة، إذ أيقن 1956نهاية الخمسينات وبداية الستينات إثر العدوان الثالثي على مصر عام 
ات ي في نهاية الخمسينفتأسست خاليا هذا التيار سرًا. الفلسطينيون أهمية االعتماد على أنفسهم في مقاومة إسرائيل

وما لبثت هذه الحرآة أن . ات في سوريا ولبنان واألردن ودول الخليج العربي حيث يعمل الفلسطينيونيوبداية الستين
ويرجع . دعت إلى آيان فلسطيني مستقل عن األنظمة العربية" فلسطيننا"م مجلة شهرية باسم 1959أصدرت عام 

حيث اجتمع نحو أثني عشر شخصًا من أعضاء جبهة .  جبهة المقاومة الشعبيةأساس فكرة إنشاء الحرآة، إلى تجربة
 م نتيجة 1961المقاومة الشعبية في غزة ووضعوا خطة لتنظيم جبهة في فلسطين آانت فتح هي صورته النهائية عام 
، واندماجها في لتوحيد معظم المنظمات الفلسطينية الخمس والثالثين التي آانت قد نشأت في الكويت نشوءًا عفويًا

، ومحمد يوسف النجار وآمال )أبو مازن(منظمة آانت قائمة في آل من قطر والسعودية يقودها محمود عباس 
عدوان، الذين أصبحوا أعضاء اللجنة المرآزية لحرآة فتح وقد قتل األخيران على يد قوة إسرائيلية في بيروت عام 

م حتى استكملت جناحها 1964م، وفي سوريا 1962 شرعت فتح تنشئ قواعدها في الجزائر عام. م1973
وتوسعت في مئات الخاليا على أطراف إسرائيل في الضفة الغربية وغزة وفي مخيمات ) الصاعقة(العسكري 

م واستمرت في نشاطها العسكري على الرغم 1965بدأت الحرآة آفاحها المسلح عام . الالجئين في سوريا ولبنان
م 1967م ومطلع 1966وفي نهاية عام . ه عليها الدول العربية المجاورة إلسرائيلمن الطوق الذي آانت تفرض

 ازدادت العمليات العسكرية التي آانت تنفذها العاصفة الجناح العسكري للحرآة، األمر الذي دفع وزير الدفاع
يم جهاز فتح السري واضطلع ياسر عرفات بتدع. اإلسرائيلي آنذاك إلى االعتراف بشدة عمليات حرآة فتح العسكرية

ونتيجة لظهور حرآة فتح . م1967وتوسيعه وبناء الخاليا العسكرية الفدائية في الضفة الغربية بعد هزيمة حزيران 
نقًال عن موقع يافا اإلخباري اإللكتروني ـ المجلة . وتوسعها اندمج فيها العديد من التنظيمات الفلسطينية الصغيرة

 .  المرآزية لحرآة فتح 
 .197 سابق،ص مصدر األسد والصراع على الشرق األوسط،  سيل، )1(

 
 

)1( Rabin, Y. The Rabin memoirs, London, 1979. p87  
 .281الحوراني، مصدر سابق، ص   )2(
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وا أنهم لن يضيعوا مزيدًا من الوقت في مجلس األمن، بل ولكنها غير واقعية نوعًا ما عندما أعلن
 مستلهمين نموذج الجزائر ،سيردون على آل تحرك إسرائيلي بضرب أهداف في داخل إسرائيل

) راديو(وآما قال . فبدأوا يعلقون آمالهم في النصر النهائي على حرب التحرير الشعبية. وفيتنام
ولكن سرعان ما وضع هذا التحدي على ". ة من هانويإن دمشق العربية ليست أقل بطول: "دمشق
، منتهكًا من بحيرة طبريةم جنح قارب إسرائيلي على الجانب السوري 1966 آب 15ففي . المحك

م من الشواطئ 250بذلك اتفاقية جنتلمان غير مكتوبة بأّال تقترب القوارب اإلسرائيلية لمسافة تقل عن 
 ،مجموعة طائرات سرعان ما أسقطت بنيران أرضية إسرائيلية إلى إرسال سوريامما دعا . السورية

وعلى أثر تلك المتغيرات جرى التوقيع على . وأخرى بواسطة طائرات الميراج اإلسرائيلية المتطورة
وبعد توقيع االتفاقية بستة أيام فقط بدأ التسخين . اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين دمشق والقاهرة

        )1 (. اإلسرائيليةةالسوريفي الجبهة 
 والجمهورية العربية المتحدة السوريةفبعد عقد اتفاقية الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية 

م بأآبر عملية عسكرية لها منذ حرب السويس 1966 تشرين الثاني 13قامت إسرائيل بتاريخ 
دبابة لحماية سربين من عندما توجه إلى الضفة الغربية ثالثة آالف جندي وأآثر من أربعين 

 بعمليات ن التي تقع على تالل الخليل بحجة قيام الفدائيي)∗(طائرات الميراج فسحقوا قرية السموع
وآان الملك حسين الذي يحاول لجم الفدائيين أآثر القادة العرب تحسبًا . سورياعسكرية تنطلق من 

عروفًا لديه أن الميزان اإلستراتيجي  وآان م،من الحرب الوقائية التي يمكن أن تقوم بها إسرائيل
 لقد آانت الغارة اإلسرائيلية. )2( وآان هذا تقدير الحكومات العربية األخرى،إسرائيلمختل لمصلحة 

على قرية السموع من العنف بحيث آادت االضطرابات الشعبية التي تلتها، وما رافقها من حمالت 
والرئيس السوري نور الدين األتاسي أن تطيح  )∗(يإعالنية واتهامات بالخيانة آالها أحمد الشقير

                                                 
 .201 سابق،ص مصدر سيل، األسد والصراع على الشرق األوسط،  )3(
ثاني، انفجر لغمان، أدى األول إلى في السابع والعشرين من تشرين األول والثاني ومن تشرين ال:  معرآة السموع)∗(

خروج قطار شحن إسرائيلي من مساره، والثاني آان تحت سيارة عسكرية إسرائيلية جنوب الخليل أدى إلى مقتل 
اتخذت إسرائيل ذلك ذريعة لمهاجمة بلدة السموع في الثالث عشر من . ثالثة جنود إسرائيليين وإصابة ستة بجراح

قدمت الدبابات اإلسرائيلية باتجاه مواقع الجيش األردني تحت غطاء آثيف من القصف فقد ت. م1966تشرين الثاني 
المدفعي، ونجح الجيش األردني في صد أحد الرتلين المهاجمين، لكن الرتل المتجه نحو السموع استطاع التغلب على 

ضت النجدة األردنية إلى قصف تعر. المقاومة األردنية ودخل قسم منه السموع وبدأ ينسف منازلها الواحد تلو اآلخر
جوي، واصطدمت بكمائن مما أخّر تقدمها، ورغم إسهام سالح الجو اإلسرائيلي بفاعلية في المعرآة إال أن الطيارين 

 فيما هانسحبت إسرائيل من الموقع بعد ظهر اليوم نفس. األردنيين تمكنوا من إسقاط ثالث طائرات من نوع ميراج
نقًال عن موقع السلطة الوطنية الفلسطينية، الهيئة العامة . داء وأحد عشر جريحًاخسر الجيش األردني ستة شه

 .  لالستعالمات، مرآز المعلومات الوطني الفلسطيني، فلسطينيات، المعارك والثورات
 .295ص , مصدر سابق, االنفجار,  هيكل )1(
وأتم . ينية، ولد في تبنين، جنوبي لبنانمحام فلسطيني المع، وأول رئيس لمنظمة التحرير الفلسط:  أحمد الشقيري)∗(

. انتسب إلى معهد الحقوق في القدس. م، والتحق بالجامعة األمريكية في بيروت1926دراسته الثانوية في القدس عام 
تخرجه من المعهد عمل وتمرن في مكتب المحامي عوني عبد الهادي، أحد مؤسسي حزب االستقالل في وبعد 

وا إلى فلسطين، ومنهم ؤالفترة على عدد من رجاالت الثورة السورية الكبرى الذين لجوتعرف خالل هذه . فلسطين
ولما تقرر تأسيس المكاتب العربية في عدد من . شكري القوتلي ورياض الصلح ونبيه عادل العظمة وعادل أرسالن
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لى إفقد طالبت جماهير األردن، وبصورة خاصة في الضفة الغربية باالنضمام . بعرش الملك حسين
 لقد آانت هذه العملية العدوانية )1(.محور دمشق القاهرة وإلى االتفاقية العسكرية التي عقدت بينهما

الرياض بأن صداقته مع الواليات المتحدة ال يمكن أن تحميه رسالة تحذيرية موجهة لمحور عمان 
سواء في السعودية أو في واشنطن , وآان قد بدا من أقوال الملك فيصل. من الغضب اإلسرائيلي

 .أن هذا المحور ليس أقل تشددًا تجاه الصهاينة من المحور اآلخر, أثناء زيارته لها
رة بين ـرسة الدائـخالل الحرب اإلعالمية الش, ينـأن الملك حس رـن الجدير بالذآـ  وم 

سّرب للصحف نص رسالتين آان قد بعث بهما إلى الرئيس جمال عبد الناصر فيهما ما , المحورين
 لتبرير السياسة التي ينتهجها األردن نظرًا لخطورة موضعه بالنسبة للصراع ،يشبه االستعطاف
يا سيادة األخ إذ أآتب إليك اليوم فلكونك المسؤول أنني : "وقد ورد في إحداهما. العربي اإلسرائيلي

وما آان تجاوبي معك أول من , العربي الكبير الذي هداه اهللا فجعل دعوة التالقي في مستوى القمة
تجاوب إال إيمانًا مني بأن سنوات الفرقة والتصدع والضياع لم تفد منها إال القوى المعادية الطامعة 

 .)2 ("ألمثل للعرب لبلوغ أهدافهم هو سبيل اللقاء و التكاتف والتعاونوإيمانًا مني بأن السبيل ا
 اإلسرائيلية على قرية السموع في ة ومصر والغارسوريا وآان الميثاق العسكري الذي عقد بين 

قد نقال الصراع العربي الصهيوني إلى مرحلة أعلى هي مرحلة الحرب , الخليل من جانب أخر
 تعتقد أن الصراع مع السورية بينما آانت القيادة ،خامس من حزيرانالمباشرة التي حدثت في ال

وآانت نظرتهم . إسرائيل سيستمر على أساس أنه عبارة عن اشتباآات حدودية تصغر أو تكبر ال أآثر
أما أن تقوم .تترآز على المناطق المجردة الثالث التي آانت إسرائيل في ذلك الوقت قد ابتلعتها تمامًا

أما إسرائيل فكانت مصممة أآثر من . ان ذلك شيئًا خارج نطاق تجربتهم وتصوراتهمحرب أوسع فك

                                                                                                                                               
عربي في واشنطن ثم نقل العواصم األجنبية برئاسة السيد موسى العلمي، آان الشقيري أول مدير لمكتب اإلعالم ال

مديرًا لمكتب اإلعالم العربي المرآزي في القدس وقد ظل على رأس عمله هذا، إضافة إلى المحاماة، إلى أن وقعت 
 الحكومة السورية االستفادة من= =قررت. م فاضطر إلى الهجرة إلى لبنان واستقر مع أسرته في بيروت1948نكبة 

ثم عين ). م1950 ـ 1949(خارجية فعينته عضوًا في بعثتها إلى األمم المتحدةخبرات الشقيري في مجال السياسة ال
م، حيث 1957وقد بقي في منصبه هذا حتى عام . أمينًا عامًا مساعدًا للجامعة العربية بوصفه يحمل الجنسية السورية

وفي عام . ة األمم المتحدةعين وزير دولة لشؤون األمم المتحدة في الحكومة السعودية، وسفيرًا دائمًا لها لدى هيئ
لم يبتعد الشقيري عن الحياة العامة، فقد وقع . م أنهت المملكة العربية السعودية عمل الشقيري في األمم المتحدة1963

 ليشغل منصب ممثل فلسطين في جامعة الدول ،اختيار الملوك والرؤساء العرب عليه فور عودته من األمم المتحدة
ثم اتخذ مؤتمر القمة العربي األول المعقود في شهر آانون الثاني عام . ها أحمد حلمي عبد الباقيالعربية، بعد وفاة ممثل

م قرارًا بتكليف الشقيري، بوصفه ممثل فلسطين في الجامعة، بإجراء اتصاالت مع أبناء الشعب الفلسطيني حول 1964
بير على الساحتين العربية والفلسطينية، آما م حدث تغيير آ1967وبعد عدوان حزيران عام . إنشاء الكيان الفلسطيني

م 1967األول عام  آانون قام تباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها، فتقدم الشقيري في
أصيب بمرض عضال نقل على أثره . وقد قبلت اللجنة التنفيذية تلك االستقالة. باستقالته إلى الشعب العربي الفلسطيني

 م ودفن، بناًء على وصيته، في مقبرة أبي عبيدة 26/2/1980 مدينة الحسين الطبية في عمان وقد توفي فيها يوم إلى
المرآز . ، أربعون عامًا في منظمة التحرير الفلسطينية)عبد القادر(عامر بن الجراح في غور األردن، نقًال عن ياسين 

 .161، ص 2006دمشق . الفلسطيني لتوثيق المعلومات
  .129ص, مصدر سابق, رياض  )1(
 .1967 الصادرة بتاريخ السادس والعشرين من تموز 1265 صحيفة الحياة عدد )1(
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وتحت ستار حراثة األرض راحت ترسل , أي وقت مضى على السيطرة على هذه المناطق الثالث
 وتحويله إلى احتالل عن طريق ،جنودًا متنكرين آفالحين إلى داخل المناطق المجردة إلثبات الوجود

وآان من المحتم أن تستنفر هذه التحرآات النيران . )1(تمهيد لضم المناطق المذآورةخلق الحقائق آ
 بعدوان شديد على قواتها سوريا وردت بشدة على ،عندئذ استفادت إسرائيل من الفرصة, السورية

 .)2(م1967 نيسان 7العسكرية الجوية والبرية بتاريخ 
ك وبدا االنفجار محتومًا عندما صرح مصدر تتحر, وفي الثاني عشر من أيار بدأت آلية األزمة

 سوريا بأن خيارات إسرائيل تتراوح ما بين توجيه حرب فدائية خاصة بها داخل يعسكري إسرائيل
وفي اليوم نفسه قال رئيس وزراء إسرائيل ليفي أشكول محذرًا من إنه . إلى غزو دمشق واحتاللها
وفي اليوم الثاني قال أشكول إن . د المخربين مناعة ألية دولة تساعةال يمكن أن تكون هناك أي

آما حذر رئيس ".  درسًا أآثر حدة من درس السابع من نيسانسورياربما تضطر لتلقين : "إسرائيل
 إذا استمرت في تخريبها فإن رد فعل سوريا من أن ،األرآان اإلسرائيلي الجنرال إسحق رابين

وقد فسرت هذه اللهجة . امية ضد األردن في الماضيإسرائيل سيكون مختلفًا جدًا عن ضرباتها االنتق
آدليل على أن إسرائيل عازمة على , القوية من قبل الصحفيين في إسرائيل والعرب في خارجها

 .)3(اإلطاحة بالنظام السوري بالقوة
 سوريا ألنه لم يهب لنجدة ،وآان الرئيس جمال عبد الناصر قد أحرج عندما تعرض لالستهزاء

وتساءل السعوديون لماذا لم يقصف , سوريا ى الجوية علم1967 سابع من نيسانفي معرآة ال
وعلق  )4(؟ أو يطلق القذائف من فوق رؤوس قوات األمم المتحدة في سيناء؟الرئيس المصري إيالت

إن أي أحد يتخيل أن مصر ستشن معرآة من أي نوع ضد إسرائيل دفاعًا : "جدة ساخرًا) راديو(
 ". وقتًا طويًال سوف ينتظرسورياعن 

 عبد الناصر الذي عدم مصداقية الدعاية األردنية على النغم نفسه عندما رآزت على أدتآما 
 بينما هو يترك المالحة اإلسرائيلية تمر بحرية عبر المياه المصرية في ،يتخذ موقف بطل العرب
 )5(.ق إلى إيالتيمضايق تيران في الطر

 ولم يكن يثق بأن السوريين ،ى تجنب الحربآان الرئيس جمال عبد الناصر يحرص عل
ولهذا تحرك عبد الناصر من أجل إدارة األزمة بنفسه . قادرون على معالجة الموقف المتفجر وحدهم
 قام الرئيس جمال عبد الناصر ردًا على تهديدات رئيس ،بهدف تسلم زمام القيادة وتطمين السوريين
بإرسال قوات مصرية إلى سيناء عبر قناة , سورياقوية لاألرآان اإلسرائيلي الجنرال إسحق رابين ال

 اإلسرائيلية التي السورية حيث أراد أن ينقل المرآز السطحي لألزمة بعيدًا عن الحدود )6(.السويس
استنادًا إلى هذه النية طلب الرئيس جمال عبد الناصر في السادس عشر . لم يكن ليستطيع التحكم بها

                                                 
  .196ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط,  سيل )2(
)3( Rabin,Y.The Rabin memoirs.p211.  
 .212ص,  سابق، مصدراألسد والصراع على الشرق األوسط, سيل  )1(
أن ) االنقالبات على سوريا آما يراها أمين الحافظ (مين الحافظ في أحد حلقات برنامج  عدَّ الرئيس السوري أ )2(

برنامج , موقع الجزيرة نت, م1967ن قد ورطوا جمال عبد الناصر بتوقيع االتفاقية العسكرية عام يالسوري
  .م2001 تموز 2الحلقة الخامسة عشر تاريخ , االنقالبات في سوريا آما يراها أمين الحافظ

 .213ص, سابقال المصدر,  سيل )3(
 .289ص ,مصدر سابق, االنفجار, هيكل )4(
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 الموجودة في المواقع الحدودية بين مصر وإسرائيل منذ حرب من أيار سحب قوات الطوارئ
بعدما .  آما قام الرئيس جمال عبد الناصر بإغالق المضايق في وجه المالحة اإلسرائيلية)1(.السويس

تبين للرأي العام العربي أن الجمهورية العربية المتحدة تسمح للسفن اإلسرائيلية بعبور قناة السويس 
 )2(.م مما ترك أثرًا سلبيًا عند الرأي العام العربي1956ب دون منعها منذ حر

عندما قام , وبنفس روح العزم على ردع إسرائيل رحب الرئيس جمال عبد الناصر بالملك حسين
ولجملة أسباب عند الطرفين وقع الرئيس .  الثالثين من أيارخالملك حسين بزيارة إلى القاهرة بتاري

  )3(.سورياردني اتفاقية دفاعية شبيهة بتلك التي وقعها مع جمال عبد الناصر مع الملك األ
 غير أن ،الخصمين لم تكن لها قيمة عسكرية وهذه االتفاقية بين الرئيس جمال والملك حسين

 :الملك حسين رأى أن الوطن العربي متحمس للحرب وآان أمام خيار صارخ بارز في هذه اللحظة
ولكن حتى الملك حسين الذي .  يغامر بالسقوط في أعين شعبه أو،فإما أن يقترب من القاهرة علنًا

تصور بأن مظهر تضامن عربي قد يجعل , آان أقل من اآلخرين انخداعًا وأآثر إدراآًا لقوة إسرائيل
فيما بعد بينت قادمات األيام أنه بتوقيع الملك حسين والرئيس جمال . إسرائيل تتوقف عن مشروعها

 .)4( العسكرية بدأ العد التنازلي للمعرآة التي خططت لها إسرائيلعبد الناصر على االتفاقية
 :م1967ـ أسباب عدوان الخامس من حزيران ب 

دوانًا واسع النطاق               1967في الخامس من حزيران      وات العسكرية الصهيوينة ع م شّنت الق
ة م        ق جمل ل تحقي ن أج ك م ر، األردن وذل وريا، مص طين س ة بفلس ة المحيط دول العربي ى ال ن عل

 :األهداف، والتطلعات، واألطماع الصهيونية في المنطقة العربية نوردها فيما يلي
رى                           1 ى تأسيس إسرائيل  الكب ام عل ى األم دة إل ة جدي زة نوعي ذ قف ـ رغبة الزعماء الصهاينة في تنفي

عار  رب "تحت ش د الع ة ض رب الوقائي دول    "الح ى ال ح عل كري آاس ق نصر عس عي لتحقي ، والس
ى     ؤدي إل ول بالسالم اإلسرائيلي          العربية ي د أن         " اإلستسالم " استسالمها والقب ا أن إسرائيل  تع طالم

ذا       ة، وه ة العربي الحرب وسيلة فعالة لتحقيق األهداف المرجوة، وتغيير الخارطة السياسية في المنطق
ما تضمنته مقالة وزير الخارجية الصهيوني أبا إيبان التي نشرت في مجلة الشؤون الخارجية صيف                

ي     " الواقع والرؤيا في الشرق األوسط    "م تحت عنوان    1965 عام يس من    : "حيث آتب إيبان ما يل أول
ى حدود                    العودة إل ام    1966السخف أن نتصور أن قادة العرب يطالبون في المستقبل بإلحاح ب م أو ع

ام 1967 دود ع ى ح العودة إل وم ب البون الي ا يط ًا آم ي 1947م تمام ي رفضوها ف دود الت ك الح م، تل
 )5(".اضي عن طريق اللجوء إلى الحربالم

                                                 
 .214ص, سابقال المصدر, سيل )5(
)1( .Rabin,Y.The Rabin memoirs.p211 
 الدآتور يوسف زعين رئيس الوزراء السوري األسبق في حوار مع الصحفي الهامي المليحي بتاريخ عّد )2(

قشرة الموز أمام , بتوقيع االتفاقية مع القاهرة, ضعم أن الملك حسين ومن خالل اإلنكليز و1994حزيران16
وأن االنكليز أآدوا للملك حسين أن . م1967وورطه في حرب حزيران عام , رجل الرئيس جمال عبد الناصر

 لذلك طلبوا من الملك حسين أن يدفع الرئيس جمال عبد, اإلسرائيليين لن يحتلوا شبرًا واحدًا من حدود مملكته
مقابلة الصحفي الهامي , واحة اللقاء, التوتر ـ لمزيد من االطالع انظر موقع الشرق العربيالناصر باتجاه 

 .م2005 حزيران 20المليحي مع الدآتور يوسف زعين المنشورة بتاريخ 
)3( ilmour,D.dispossessed :the order of the palestinians1917-1980, London, 

1980p.116.        
 .117برى، بيروت، ص أسعد رزق، إسرائيل الك )1(
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ة 2 ة العربي ة التحرر القومي اع  ،ـ ضرب حرآ ل أن تصبح أداة ردع لألطم ا قب ة القضاء عليه  ومحاول
ة       ة العربي ا في الكنيست           . التوسعية الصهيونية في المنطق يغن التي ألقاه احيم ب ا تضمنته آلمة من ذا م وه

دول                   وإنني ألؤمن   : "م عندما قال  1955الصهيوني عام    ة ضد ال ا بحرب وقائي د من قيامن ه الب  بعمق أن
 )∗()1(".تدمير القوة العربية، وتوسيع رقعة أرضنا: العربية دون تردد فنحقق هدفين

ادة العسكرية                       3 ق للقي دأت تشكل مصدر قل ة الفلسطينية التي ب ـ القضاء على حرآة المقاومة الوطني
ة الفلسطي         . الصهيونية ه المقاوم ة            وفي وقت أصبحت في ة العربي ة التحرر القومي . نية جزءًا من حرآ

ه          ا آوف في قول اديمي السوفييتي المعروف يفغيني بريم ده األآ ذا الهدف ـ أي    : "وهذا ما يؤآ إن ه
ه       القضاء على منظمة التحرير الفلسطينية ـ آان من أهم ما سعت القيادة العسكرية اإلسرائيلية لتحقيق

 . )2("م1967ا في حزيران خالل األعمال العسكرية التي قامت به
ة السوفيتية التي                    4 ات الصداقة العربي ـ رغبة اإلدارة األمريكية والقيادة الصهيونية في ضرب عالق

اع التوسعية                آانت في الواقع تشكل مصدر خطر حقيقي على المشاريع التوسعية الصهيونية، واألطم
ة  ة العربي ي المنطق ة ف دة األمريكي ات المتح رت. للوالي د عّب ة بصراحة وق ائل اإلعالم األمريكي  وس

ي           ايمز ف ورك ت حيفة نيوي رت ص ث نش دف حي ذا اله ق ه ي تحقي ا ف ن نيته ة ع  وعالني
ى صفحتها السادسة عشرة اإلعالن                  1967 أيار   26 ل من أسبوعين عل دوان بأق دء بالع م أي قبل الب

اهرة ـ موسكو   : "التالي م عادت وأعلنت في األول     ". يجب علينا إيقاف محور الق ه    ث ران أن من حزي
ر           " اهرة لتغيي ريملين ـ الق ؤامرة الك ى م ة أن تقطع الطريق عل يجب على الواليات المتحدة األمريكي

 .)3("موازين القوى في الشرق األوسط
دة      ات المتح ع الوالي اون م د بالتع دوان الجدي يراتها للع هيونية تحض ادة الص دأت القي وب

عة الن  ة واس ة دعائي ن حمل ك بش ة، وذل ية  األمريكي اط السياس ا األوس ه دبرته الم آل ي الع اق ف ط
دون     رب يري ل إن الع زعم الصهيوني القائ رويج لل رة الت ول فك زت ح ة الصهيونية، ترآ واإلعالمي

ى  ة(القضاء عل ة اليهودي ة   )الدول ر، وراحت الصحف الغربي ي البح ود ف اء اليه ى إلق عون إل ، ويس
ية مصّورة العرب وآأنهم هتلريون جدد، ويسعون        الموالية إلسرائيل تنفخ في أبواق الدعاية الصهيون      

 )4(.إلى اقتالع اليهود واليهودية من الجذور
دول                     ى ال دوان المبّيت عل دما وضعت خطة الع ولم تعلن حكومة ليفي اشكول الصهيونية عن

ة          روج لمقول ذت ت الق، وأخ ى اإلط عية عل دافها التوس ة وأه ا الحقيقي ن نواياه ة ع ر "العربي الخط
ه           . ى حياة وأمن إسرائيل   عل" العربي الم آل ام الع ارات الشكوى أم وترددت على ألسن مسؤولييها عب
ا العرب، وأن العرب               ) إسرائيل الصغيرة الضعيفة     (من أن    ات من جيرانه تتعرض لمختلف اإلهان

                                                 
 .117روجيه غارودي ، ملف إسرئيل، ترجمة محمد ياسر شرف، دار الوثبة، ص )2(

دما                  ) ∗( ا بع ى النظام الناصري فيه من هنا نرى أن القيادة الصهيونية أرادت توجيه ضربة قوية لمصر والقضاء عل
عية الصهيونية   أصبح عبد الناصر القائد القومي األول في العالم العربي المتزعم للقوى الم        اع التوس ا  . عادية لألطم آم

دفاع                           ة ال ى اتفاقي دورها عل ي وقعت ب ي سوريا الت ة ف ى السلطة التقدمي ى القضاء عل آانت هذه القيادة تتطلع أيضًا إل
          .             المشترك مع مصر والتي جعلت من البلدين أآبر قوة عربية فاعلة في النضال ضّد السياسات التوسعية الصهيونية                     

 )الباحثة(
)3( Примаков Е. М. Анатомия ближневосточного конфликта, М. 1978 г. с. 36 
 .159م، ص1968فلسطينيات، المجموعة الثانية، آذار  )1(
  .419 صم،1997سمر بهلوان ، محمد حبيب صالح ، دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية، جامعة دمشق )2(



 177

رائيل      د إس ا ض وادة فيه ادة ال ه رب إب رون لح ي . يحض ران 12وف اء  1967 حزي د إنته م  أي بع
ال               : "اشكول للكنيست قائالً  العدوان أعلن ليفي     د شعرة ولكن آم ى قي لقد آان وجود دولة إسرائيل عل

 )1(".القادة العرب في إبادة إسرائيل قد تحطمت
ن ليفي اشكول      1967في خطاب ألقاه في أوائل أيار       سيالحق    أن الجيش اإلسرائيلي     "م أعل

د الصهيوني ل    وأخذ التهد   )2("نه سيحتل مدينة دمشق    أ و ،أعداء إسرائيل في أي مكان     رًا  سوريا   ي مظه
ة   ام التالي ي األي رًا ف ة  ،خطي هدت الجبه ورية وش كرية     الس وات العس ب الق ن جان رًا م عيدًا آبي  تص

ول . الصهيونية ي لتق ا العرب دما نهضت مصر بواجبه ن "عن ي م ى أي قطر عرب داء عل إن أي اعت
رائيل يع ب إس دة دجان ة المتح ة العربي ى الجمهوري داء عل ت، )3(" اعت ة وآان وارئ الدولي وات الط  ق

ة       يج العقب زة وخل اع غ يناء وقط ي س رابط ف رات (ت ة المم كرية   ) منطق وات العس حاب الق ذ انس من
ذه          . م1956الصهيونية منها بعد العدوان الثالثي     ى ه وسرعان ما أصدرت الجمهورية المتحدة أمرًا إل

إغالق                 ة المصرية ب وات البحري ك قامت الق ر ذل ران فتوقفت     ا مض  القوات باالنسحاب وعلى أث ئق تي
الم  إسرائيل من االتصال   المالحة الصهيونية في خليج العقبة ومنعت السفن الحربية المصرية           مع الع

 .عبر البحر األحمر
ة                   ى الجبه ا عل رة من قواته  السورية وآانت القيادة العسكرية الصهيونية قد دفعت بأعداد آبي

رئيس        غير أنها نقلت القسم األعظ  . م1967في أواسط أيار   رار ال د ق يناء بع اه صحراء س ا باتج م منه
 )4(.جمال عبد الناصر بسحب قوات الطوارئ الدولية

ا   ر إجراءاته ة لتبري دول العربي ه ال دوان ستقوم ب روج لع ائل اإلعالم الصهيونية ت دأت وس وب
دة على الجبهة المصرية         ا نحو الجبهة              ،العسكرية الجدي ة الهدف األساسي من دفعه في حين    .  وتغطي

ة    ات الحليف ة نشاطًا واسعًا لحشد الطاق دأت الدبلوماسية األمريكي ل  ،ب المي لتقب ام الع رأي الع  وإعداد ال
ي          تراتيجية ف ا اإلس ا حليفته تقوم به ي س ة الت كرية العدواني ال العس ى األعم تترتب عل ي س ائج الت النت

ة  ة العربي اال . المنطق رت االتص ع حليفا    توأج تويات م عدة والمس ف األص ى مختل ات   عل ا الغربي ته
ا إلى جانب إسرائيل     ،وأطلقت سيًال من التصريحات التي تراوحت بين التهديد بالحرب    والمشارآة فيه

ن جونسون       , في رسالة بعثها الرئيس جونسون إلى الرئيس المصري جمال عبد الناصر            ا أعل أن "وفيه
  )5(".بدء الجمهورية العربية المتحدة بالحرب سيترتب عليه نتائج خطيرة

ران    ن حزي ع م ي الراب ة    1967ف ة العربي ة أن األزم دة األمريكي ات المتح ت الوالي م أعلن
الطرائق السلمية          ا    اإلسرائيلية حول مضائق تيران والمالحة في البحر األحمر ستحل ب ، وأآدت على أنه

ة                 قامت بإجراء  وع أعمال قتالي ع وق دها    ,  اتصاالت دبلوماسية مع األطراف المتنازعة لمن وآررت تعه
ة    ن دول المنطق ة م ل دول دود آ ى ح ة عل ق     . بالمحافظ ن طري ة ع ل األزم ًال ح ن فع ن الممك ان م وآ

ر    ،طة األمريكية لحل األزمةاالمفاوضات بخاصة وأن مصر وافقت على الوس    رر أن يطي  وآان من المق
د مصري للتفاوض مع اإلدارة                    رئيس الوزراء المصري زآريا محي الدين إلى نيويورك على رأس وف

                                                 
 .126م، ص1980، الطريق إلى السالم في الشرق األوسط، القاهرة .)ب.ف(الدييكين  )3(
 .126م، ص1976ـ1964زياد الصغير ، تطورات القضية الفلسطينية  )1(
 .80 المرجع السابق، ص  )2(
 .419 صبهلوان، صالح، مرجع سابق، )3(
 .73م، ص1968 يونيو الحقيقة والمستقبل، القاهرة 5لطفي الخولي ،  )4(
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ران          األ راج األزمة               ،م1967مريكية في السابع من حزي ل أن آل شيء يسير نحو انف ر أن    )1(. وُخّي  غي
ا                     ين الوالي دء المفاوضات ب ة عدم السماح بب وا ني د بّيت ة     تالجنراالت الصهاينة آانوا ق  المتحدة األمريكي

 ،السياسية الصهيونية  الصهيونية على علم بنّية القيادة       توآان رئيس االستخبارا  . ومصر مهما آان الثمن   
نطن      ى واش دوره إل ه ب ذي توج دفاع الصهيوني ال رًا لل ان وزي رال موشي داي ين الجن اح ،تعي ى جن  عل

ا      ة واالتف ة األمريكي دء      قالسرعة لمقابلة هملر مدير وآالة المخابرات المرآزي  معه على تقريب موعد ب
ادة السياسية       , منهحزيران إلى الخامس    12العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية من      خصوصًا وأن القي

ة                  دء المفاوضات المصرية األمريكي والعسكرية الصهيونية آانت ترى ضرورة البدء بهذا العدوان قبل ب
 ولم يكن من    .إسرائيلوقبل أن تؤثر هذه المفاوضات أيضًا في األمزجة في الواليات المتحدة األمريكية و            

ة       دمار،    شيء يرضي أصحاب هذه األمزجة في الحقيق ر فكرة  "سوى الحرب والعدوان وال د همل وأّي
ة                    دول العربي موشي ديان بتقريب موعد بدء العدوان وُخّيل إليه آنذاك أن إسرائيل بعدوانها الجديد على ال

د    ات المتح ة الشرق األوسط لصالح الوالي ي منطق تغير الوضع العسكري والسياسي ف . ة األمريكيةس
د الناصر        وبطبيعة الحال سيتم القضاء على     رئيس جمال عب ة           ، ال  وسُيطرد االتحاد السوفيتي من المنطق

  )2(". وسيضطرون إلى االستسالم دون قيد أو شرط،ويبقى العرب وجهًا لوجه مع إسرائيل
 :م1967 ـ عدوان الخامس من حزيران جـ

ة آائن                  دول العربي ى ال ة آانت القيادة الصهيونية مصممة على القيام بعدوان واسع النطاق عل
ًا وتصميماً          , ما تكون األسباب   ة    . بخاصة أن الموقف األمريكي المؤيد آان يزيدها حماس وآانت عملي

اد                  ادة إليج ذه القي ا ه ا تمنته ه     عي تستطي  ذ ال  المسوغ إقفال المضائق هدية السماء التي طالم  من خالل
شمل العربي الممزق     إعداد الرأي العام العالمي لتقبل عدوانها الجديد فتضرب ضربتها قبل أن يلتم ال            

 .ويستكمل العرب استعداداتهم العسكرية
ة                    ة في الساعة الثامن دول العربي ى ال وبدأت القوات العسكرية الصهيونية عدوانها الغاشم عل

اهرة ت الق ة بتوقي ين دقيق ام ،وأربع ران ع ن حزي امس م ين الخ وم االثن ن صباح ي وم 1967 م م بهج
ة        . رات المصرية األحد عشر      جوي استهدف جميع القواعد الجوية والمطا      ة ثاني ا بضربة جوي اتبعته

ام            ر       ،على قواعد المطارات نفسها مستهدفة شل حرآة الطيران المصري بشكل ت دد األآب دمير الع  وت
  )3( .من الطائرات العسكرية المصرية على أرض المطارات ومدرجات اإلقالع والهبوط

ى القواعد ا            ة عل ة الثاني دوان           ومع انتهاء الضربة الجوي وم األول من الع رة الي لمصرية ظهي
ائًال      ان ق إنني  "اإلسرائيلي أخبر قائد القوى الجوية والدفاع الجوي الصهيوني وزير دفاعه موشي داي

ادة العسكرية الصهيونية نحو             )4(."نه لم يبق طائرة قاصفة في مصر      أعلى يقين من     م توجهت القي   ث
وريا،  ذ ا  س هيونية بتنفي ائرات الص ت الط ة     وقام د الجوي ارات والقواع ى المط ة عل ربة الجوي لض
ة        " وبذلك تمكنت من تدمير السالح الجوي العربي       ، واألردنية السورية وقد بلغ عدد الطائرات العربي
  )5(."سقطت من الجو طائرة باإلضافة إلى عشرين طائرة أخرى ُأ390مرت في مطاراتها التي ُد

                                                 
)1( Беляев И. Ближний Восток и арабы: кто друг и кто враг, с. 40 
 .27م، ص1973م، بيروت 1967حسن مصطفى ، حرب حزيران  )2(
 .191م، ص1969  سعد جمعة ، المؤامرة ومعرآة المصير، بيروت  )1(
 .179م، القاهرة، ص 1967صالح الدين الحديدي ، شاهد على حرب  )2(
 .261حسن، مرجع سابق، ص  )3(
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رة تكون    ةبهذه المفاجئ   د حد       الخطي د أن شارآتها          دإسرائيل ق ة بع لوبها في حل األزم ت أس
ة         ةالواليات المتحدة األمريكي     دافها العدواني ادة العسكرية    .  بالخداع والتضليل لتحقيق أه وانتهت القي

اً       ة      ،الصهيونية من مهمة تدمير سالح الجو العربي تمام  وحرمت الجيش المصري والجيوش العربي
ر وي ىاألخ ا الج ن غطائه وات ال. م دأت الق ي    وب ة ف كرية البري ا العس كرية الصهيونية عملياته عس

ديل األحمر  "صحراء سيناء من خالل تنفيذ خطة هجومية عرفت باسم     وات    "المن ا الق  حاولت خالله
ى            ةالصهيونية المتقدمة على ثالث     محاور رئيسة تدمير الجيش المصري خالل ثالثة أيام والوصول إل
اة السويس      تح مضائق      ،الضفة الشرقية لقن ران في وجه المالحة الصهيونية          وف وات    . تي اعتمدت الق

دفا        دفاعات المصرية واالن ذه  عالصهيونية المهاجمة في خطتها الهجومية أيضًا على خرق ال  وراء ه
اق          ي أعم ية ف رق الرئيس ارق الط دي ومف تال والج ي م ائق ف ى المض يطرة عل ة الس دفاعات بغي ال

يناء  حراء س ح   ،ص ل ص رية داخ وات المص رة الق دميرها  ومحاص يناء وت ة  . راء س م المقاوم ورغ
ارب  رية الض ة ت    ةالمص هيونية المهاجم كرية الص وات العس ت الق دمها  تابع ى   ق حراء عل ر الص عب

ة في ظل             تأديةالمحاور الثالثة وتمكن سالح الجو اإلسرائيلي من         وى المهاجم  دور آبير في دعم الق
ة المصرية  وى الجوي اب الق دها  , غي ى أش ارك عل تمرت المع ت  واس ى تمكن يناء حت ي صحراء س ف

م يبقَ        وات الصهيونية من تحطيم الجيش المصري ول ه إالّ الق اوم     من ي ظلت تق  بعض القطعات الت
ا              ة إليه ذه     . شرقي القناة في محاولة يائسة للحيلولة دون وصول القوات الصهيونية المهاجم ر أن ه غي

وات الصهيونية من ي حين تمكنت الق ى التراجع ف وات اضطرت إل ل الق ى آام  بسط سيطرتها عل
ويس   اة الس رقية لقن زة والضفة الش اع غ يناء وقط ى  , صحراء س ة عل ال القتالي دها األعم ت بع أوقف

  )1( .الجبهة المصرية
ة ذات المرتفعات            ، في الشمال    السوريةوعلى الجبهة    ذه الجبه ى ه  تعلقت أنظار العرب عل

ة ة قوي وط دفاعي نة بخط ة والمحص ارك قوي،المنيع وات  ودارت مع ين الق وريةة ب وات الس  والق
دوان أوردت وآ       موفي اليو . الصهيونية المهاجمة  أن الجيش           تالا الثالث من الع د ب ارًا تفي اء أخب  األنب

طينية  ل األراضي الفلس وري دخ تعمرات الصهيونية  ،الس و المس دأ الزحف نح ادة .  وب ر أن القي غي
يناء            العسكرية الصهيونية استدرآت الموقف وقامت بعد أن تمكنت        رة س ى شبه جزي  من السيطرة عل

ة         ى الجبه ا   السورية بنقل قواتها العسكرية إل وى في ساحات         أ مم وازين الق رَا في م رَا آبي حدث تغيي
ي صدرت عن مجلس                  )2(.القتال لصالح القوات الصهيونية     ررة الت داءات المتك رغم من الن ى ال وعل

ورًا خالل             ام   األمن الدولي الداعي إلى وقف إطالق النار ف ران 7  َو6األي الرغم من إعالن   ,  حزي  وب
ال           سورياإسرائيل ومصر و   ى وقف األعم ا عل وات       ، العسكرية    واألردن عن موافقته د تابعت الق  فق

والن     بة الج ى هض ا عل هيونية هجومه كرية الص رائيل     . العس ت إس ران أعلن ن حزي ع م ي التاس وف
ف        دولي القاضي بوق ن ال س األم رار مجل ق ق ى تطبي ا عل ار موافقته الق الن ال  ،إط ف األعم  ووق

ة ين المصرية واألردني ى الجبهت كرية عل ة  ،العس ى الجبه كرية عل ا العس تمرت عملياته ين اس ي ح  ف
ام أخرىالسورية دة أي راقبين ,  لع رغم من وصول م ى ال ة عل ذه الجبه ى ه ا عل ودفعت بكامل ثقله

ابعيين لأل ين ت ارمدولي ة وقف إطالق الن دة لمراقب وات واستمرت ف, م المتح ة الق  السوريةي مهاجم
  )3( .حتى تمكنت من السيطرة على آامل هضبة الجوالن وطردت سكانها العرب السوريين منها

                                                 
 2 8ـ81الصغير، مرجع سابق، ص )1(
)2( Ладейкин В. П. Источник опасного кризиса. М. 1973г. с. 168 
 .238 صم،1981محمد شديد ، الواليات المتحدة األمريكية والفلسطينيون بين االستيعاب والتصفية، بيروت )1(
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د                 ،أما على الجبهة األردنية    دوان في وقت فق وم األول للع  فقد تتابعت األعمال القتالية منذ الي
 تحت القصف     بة إلى االنسحا   مما اضطر القوات األردني    ،فيه الجيش األردني الغطاء الجوي الالزم     

 وتقدمت القوات العسكرية الصهيونية وتمكنت من احتالل آامل أراضي الضفة             ،الجوي اإلسرائيلي 
 .أوقفت بعدها األعمال القتاليةوالغربية لنهر األردن 

ي    ان األسباب الت ا من تبي د لن ال العسكرية الصهيونية ال ب ذا العرض الموجز لألعم د ه بع
ي  . القوات العسكرية الصهيونية على جيوش ثالث دول عربية في آن واحد      أدت إلى انتصار     وفيما يل
 :أهم هذه األسباب

ا المنسية                   1 ى الزواي ة األضواء عل ـ وجهت فداحة الخسائر ومرارة الهزيمة التي حلت بالدول العربي
را                         ناه عشية عدوان الخامس من حزي ذي عش ر ال ي المري ا العرب ة في واقعن ام   والمعابر المظلم ن ع

ر أن الظرو          . م1967 ذا االنتصار          الموضوعية  فلقد انتصرت إسرائيل في عدوانها غي  لتحقيق ه
ة     ة الفكري توى الهزيم ى مس ي وعل ك النفس توى التفك ى مس ة عل ل المعرآ ودة قب ت موج  ودور ،آان

ى اإلطالق    ه عل ر وال يستهان ب ذا آبي ة في ه ة العربي ة العربي . الرجعي تثنينا األنظم ا اس إذا م  ة في ف
ام العرب      ومصر والجزائر لم يكن الخطر التوسعي الصهيونيسوريا   يستدعي اهتمام  أي من الحك

 .وانتباههم آنذاك
رائيل 2 ن إس م تك دوان       ـ ل ذا الع ن وراء ه م تك و ل ة ل دول العربي ى ال دوانها عل ن ع ى ش ادرة عل ق

 )∗(.إستراتيجية أمريكية إسرائيلية واسعة النطاق
ة التوسعية           ة من إسرائيل آنتيج    ةالمتحدة األمريكي ـ أرادت الواليات    3 اء مصالحها العدواني ة اللتق  حتمي

نفط     ة ال ى إمبراطوري ق إل ي تضمن سالمة الطري ة والت ي المنطق ة ف رة العصا الغليظ ون األخي أن تك
ة المساعدات العسكرية                    ات المتحدة األمريكي دمت الوالي ا ق  األمريكية في المنطقة العربية ولوال ذلك لم

درة على            مواالقتصادية إلسرائيل بمليارات الدوالرات سنويًا ولما زودتها بأآثر          ديها من السالح ق ا ل م
ا       . الفتك والقتل والدمار   ة له ور       . ناهيك عن مظلة الحماية الدولي ذا اإلطار تبل ة ضرورة     توفي ه  نظري

ا في      الحفاظ على إسرائيل قوية ومنيعة بحيث تكون القوة المرآزية القادرة على فر            ض هيمنتها وإرادته
المنطقة العربية والماسكة دومًا لزمام المبادرة في تحديد زمان ومكان وطبيعة الحرب التي تشنها على           

ة                 . البلدان العربية  د على القوى الذاتي ة األمن اإلسرائيلية التي تعتم  والمساعدات   ،وبذلك ظهرت نظري
وم بالمهمة         " واالقتصادية الضخمة تحت شعار    ،األمريكية العسكرية  ا األدوات نحن نق وعلى  , "أعطون

ة        اشن الحروب الخاطفة القصيرة طالما أن إسرائيل بإمكاناته        ًا طويل ,  البشرية المحدودة ال تحتمل حروب
ه ضربات وحروب  ادرة بتوجي ة"والمب ل استكمال استعداداتها للحرب" وقائي ة قب دول العربي , ضد ال

دول ا   ى أراضي ال ل الحرب إل ة نق وا   ومحاول ال الق ة إلرس ة حاج اك أي ون هن ذلك ال تك ة وب  تلعربي
 . إلى المنطقةةالعسكرية األمريكي

دوان على تحقيق نصر عسكري صهيوني                  ةـ آانت الواليات المتحدة األمريكي     4 ذا الع  مصرة خالل ه
ا                    ،آاسح على الدول العربية    ررات التي حاولت من خالله بح المب  ولم تتوان لحظة واحدة عن عرض أق

 .ر عدوانها وعدوان إسرائيل على الدول العربية بشتى الطرق التي تراها مباحة لهاتفسي
                                                 

ة                           )∗( ة وخطرًا عن األهداف الصهيونية التوسعية في المنطق ة ال تقل أهمي فاألهداف األمريكية في هذه الحرب العدواني
ات المتحدة للعرب           . بل من األفضل القول إن آًال منهما يتمم اآلخر وضروري له          . بيةالعر وآان المطلوب أن تثبت الوالي

م        ) أي للعرب (عن طريق حليفتها وربيبتها اإلستراتيجية في المنطقة أن أي خروج على الطاعة األمريكية يعني بالنسبة له
 )الباحثة         (                                  . الكارثة
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رهم        وقد تبين أن مؤيدي      ا أآث دون إسرائيل   "إسرائيل من األمريكيين وم ًا ضروريَا      يع  حليف
يوعية والقومي ام الش اجزَا أم تقرة وح ر مس ة غي ي منطق تراتيجيَا ف رق  الراديكالةواس ي الش ة ف ي

   )1(."األوسط
  :م1967 ـ نتائج عدوان حزيران د

ران  ن حزي دوان الخامس م رز ع ى  جأف ي ترآت بصماتها عل رة الت ائج الخطي ن النت ة م مل
ة ل الالحق ي المراح طينية ف ية الفلس ورات القض ة ،تط تويات المحلي عدة والمس ع األص ى جمي  عل

 :أهم هذه النتائجوالعربية والدولية وفيما يلي 
ديًال      دـ أح 1 دوان تب اد مشكل       ث الع رًا في أبع ا      ةخطي ين الفلسطينيين وطبيعته ى م     .  الالجئ  افعالوة عل

ين       ل الحرب آالجئ ات       ،يزيد على مليون فلسطيني مصنفين قب دادًا أخرى بلغت مئ دوان أع  شرد الع
اك أيضاَ               . اآلالف ان هن ل آ دين ب وا الوحي ازح سوري         "غير أن الفلسطينيين لم يكون ون ن نصف ملي

  )2(."ألف الجئ فلسطيني من الضفة الغربية لنهر األردن وقطاع غزة 250ومصري إضافة إلى 
ن األراضي      2 د م تالل المزي ة واح دول العربي ى ال رائيلي عل كري إس دوان بنصر عس ى الع ـ انته

يناء     السوريةوتمكنت آلة الحرب الصهيونية من السيطرة على هضبة الجوالن          . العربية  وصحراء س
ى قطاع غز        ة الفلسطينية      المصرية باإلضافة إل ة         ،ة والضفة الغربي  وبلغت مساحة األراضي العربي
 )3().2آم88.800(التي تم احتاللها خالل هذا العدوان 

ذي                3 ر ال دوان مباشرة نتيجة النشاط الكبي د الع ر بع ـ ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بشكل آبي
رة      بذلته المنظمات الصهيونية في العالم لمواجهة الموقف الجديد ا     ى احتالل مساحات آبي لمترتب عل

دة      ة الجدي ا      , من األراضي العربي ود          . وزرع المستوطنين الصهاينة فيه اجرين اليه غ عدد المه د بل وق
  )4( . ألف مهاجر73م ما يقرب من 1970-1967إلى فلسطين خالل السنوات 

را       4 هيونية اإلس ة والص تين األمريكي ين السياس ر ب اط الكبي دوان االرتب د الع ة  ـ أآ ي المنطق ئيلية ف
ة ة    , العربي ي اإلدارة األمريكي عية ترض ة التوس هيونية القمعي ة الص ها  ،وأن السياس دم أغراض  وتخ

 .وتطلعاتها العدوانية في المنطقة
ة      يط للسياس ي التخط رة ف اهم مباش ة أصبحت تس دة األمريكي ات المتح ت أن الوالي ا أثبت آم

 . األنسبلشك وتوجهها بال،العدوانية اإلسرائيلية التوسعية
املهم مع قضيتهم                   بـ برهن عدوان الخامس من حزيران و      5 اطع على أن أسلوب العرب في تع شكل ق

الق          ى اإلط حيحًا عل لوبًا ص يس أس ل ل ل ب لوب األمث و األس يس ه ات    . ل رب السياس ه الع و واج ول
كري     ة عس ن هزيم م تك ي هي باألساس ل ة الت م الهزيم ت به ا حل ت لم د وثاب ة الصهيونية بموقف واح

ة         رر القومي ة التح ر صحيحة لحرآ ة غي ة بني ة وهزيم ة أوضاع عربي ت هزيم ا آان در م محضة بق
ة ذلك قامت . العربي وريال اع الصهيونية   س ه األطم ي وج دعم صمودها ف ا ل ة منه ي محاول  ومصر ف

ده حزب              . بوضع خطة إلعادة بناء قواتها العسكرية المسلحة        ذي عق ؤتمر االستثنائي ال ذا وفي الم وهك
ام   البع ول ع ي أيل تراآي ف ي االش لحة     "0م1967ث العرب وات المس داد الق دة إلع ة جدي ي خط م تبن ت

                                                 
 .120شديد، مرجع سابق، ص  )1(
 .83الصغير، مرجع سابق، ص  )1(
 .90المرجع السابق، ص  )2(
)3(  Кислиев В. И. Палестинская проблема в международных отношениях: 

региональный аспект. М. 1988 г. с. 106 
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ا        ، وتقديم آل أشكال الدعم الالزم لها السورية، ادة من فعاليته واع السالح للزي أمين أفضل أن  والسعي لت
ا ى  . وقوته ة عل تراتيجية عسكرية قائم د إس م تحدي ا ت لحة واإلم"آم وات المس د الق ات ضمان توحي كان

  )1(". ومصر والجزائر في سبيل خدمة النضال القوميسوريااالقتصادية لكل من 
طينية    6 ة الفلس ة الوطني ة المقاوم رة داخل حرآ رات آبي ران تغي ن حزي امس م دوان الخ ـ أحدث ع

 .وبشكل خاص من قبل الفصائل العسكرية منها
ر               ة المسلحة بشكل آبي ة المقاوم ى حرآ ادة       ،وازداد عدد المنتسبين إل ك في الزي  وانعكس ذل

وات االحتالل الصهيونية داخل                    دالكبيرة في عد   ذها ضد ق دأت تنف ي ب ا الت  األعمال الفدائية ونوعيته
 )2( .بهات المواجهة مع العدو الصهيونيفلسطين المحتلة وعلى ج

 :242وصدور القرارم، 1967ـ موقف األمم المتحدة من عدوان الخامس من حزيران هـ 
ى                   الواقع أن ا   ران عل لمنظمة الدولية بذلت آل ما في وسعها لوقف عدوان الخامس من حزي

ة دول العربي وم األو. ال ذ الي وم الصهيوني ُدلومن َي للهج اع  ع د اجتم ى عق دولي إل ن ال س األم  مجل
ة  ي المنطق ائد ف ي الوضع الس وري للنظر ف كرية الصهيونية،ف ال العس د لألعم ادة ، ووضع ح  وإع

 . ليها قبل البدء بالعدواناألمور إلى ما آانت ع
 :اآلتية الثالثة توقد ظهرت في المجلس أثناء المناقشات االتجاها

ا  أ را      هـ االتج ع األط ى جمي ل إل داء عاج دار ن س إص ى المجل ه عل رى أن ي وي  ف األمريك
 . وترك بقية المسائل العالقة األخرى إلى وقت الحقعة وإعالن وقف إطالق النار فورًا،المتناز

رارَا بوقف  هجاب ـ االت    دولي أن يصدر ق ن ال ن لمجلس األم ه ال يمك رى أن وفييتي وي  الس
اً  ار دون أن يتضمن أيض الق الن وات    إط وة ق ة ودع دول العربي ى ال رائيلي عل دوان اإلس جبًا للع  ش

 . بل بدء الحربقالطرفين المتحاربين إلى االنسحاب إلى المواقع التي آانت فيها 
ة،          جـ ـ االتجاه الهندي ويطالب       ار على الجبهات آاف رار بوقف إطالق الن  بوجوب إصدار ق

  )3 (.ويدعو الطرفين المتحاربين لسحب قواتهما إلى المواقع التي آانت فيها قبل بدء األعمال القتالية
اين وجهات                       رار بسبب تب اذ ق ى اتخ   غير أن مجلس األمن الدولي لم يتمكن من الوصول إل

ات المتحدة األ        ين الوالي ين األعضا          ، واالتحاد السوفييتي    ةمريكي النظر ب داول ب  ء فرفعت الجلسة للت
ع وتحل المشكلة            ى            . على أمل إيجاد صيغة ترضي الجمي ة ظلت عل ات المتحدة األمريكي لكن الوالي

داول دون    . موقفها وأخذت تقنع بعض األعضاء التابعين لها بعدم التساهل أو التنازل       رة الت وطالت فت
دمير سالح    تى اإلطالق في وقت تمكنت فيه القوا      أن تعطي أية نتيجة عل      العسكرية الصهيونية من ت

ي ة،الجو العرب ر من األراضي العربي م آبي ين .  واحتالل قس ة ب رة الواقع ي الفت ران 11َو6وف  حزي
تها          ار رفض الق الن ف إط داءات بوق دة ن در ع ذي أص دولي ال ن ال س األم ات مجل ت اجتماع تتابع

ذه الحرب                        إسرائيل وتابعت تقدمها عل    ه من ه ا أرادت ة حتى تمكنت من تحقيق آل م ى الجبهات آاف
 )∗()4(.العدوانية التوسعية

                                                 
 .92ـ91الصغير، مرجع سابق، ص  )1(
 .427بهلوان، صالح، مرجع سابق، ص  )2(
 .13م، ص1981م، بيروت1970ـ1967دة موسى ، عالقات إسرائيل مع دول العالم شحا )1(
 .428بهلوان، صالح، مرجع سابق، ص  )2(

ترآ       ةمن خالل تحليل موقف الواليات المتحدة األمريكية يمكن مالحظ        ) ∗( ذتها  ة وجود لعبة أمريكية صهيونية مش  نف
نها فسح المجال إلسرائيل وتأمين الوقت الالزم لها من اجل  الواليات المتحدة بإتقان من وراء الكواليس آانت الغاية م    
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ا  ب االتح ة طال ات  آاف ى الجبه ة عل ال القتالي د توقف األعم ة دبع ة العام وفييتي الجمعي  الس
ران 13لألمم المتحدة في     م المتحدة لبحث         1967 حزي ة األم ة لهيئ ة العام ة للجمعي د دورة طارئ م بعق

ة دول العربي ى ال دوان الصهيوني عل اتج عن الع ة ،الوضع الن دورة الطارئ بان أن ال ي الحس ذًا ف  آخ
 .ستتخذ قرارًا عادًال ومنصفَا في ظل غياب الفيتو األمريكي

ي   ا ف دورة أعماله دأت ال ران 17وب ي   1967حزي دة الت اوالت العدي ن المح رغم م ى ال م عل
ة دون    ا قامت بها الواليات المتحدة للحيلول ال       .  انعقاده ل أعم ات المتحدة حاولت تعطي ر أن الوالي غي

ال            دبرج رس ر غول ة آرث ة الدولي دائم في المنظم دوبها ال لم من ة فس ة العام م   ةالجمعي ام لألم ين الع  لألم
ي       ةالمتحد ا يل راح السوفييتي             ": آنذاك يوثانت تضمنت م ة تعارض إدراج االقت ة األمريكي إن الحكوم

ا وراء خطوط   المتضمن انسحاب القوات ا   إلسرائيلية فورًا من جميع األراضي العربية المحتلة إلى م
 )∗()1(."الهدنة على جدول أعمال الدورة الطارئة للجمعية العامة

ة 19في  رار يتضمن اإلدان ة مشروع ق ة العام ى الجمعي د السوفييتي عل ران طرح الوف حزي
رائيل   دوان اإلس ة للع ة  يالتام دول العربي ى ال را ، عل دعو إس ر     وي وري وغي حاب الف ى االنس ئيل إل
ا         ى خطوط م دوان    قالمشروط إل دء الع ل ب ة عن الخسائر التي تس       ،ب دول العربي ا   ببب وتعويض ال ه

ى عدد             . العدوان م تحصل عل رار السوفييتي ل ة والصريحة لمشروع الق غير أن هذه الصياغة الدقيق
ة آسيوية و       . األصوات الالزمة  دمت يوغسالفيا وست عشرة دول رار آخر     آما تق ة بمشروع ق أفريقي

ران              بتضمن دعوة إسرائيل إلى االنسحا     ل الخامس من حزي ,  الفوري إلى المواقع التي آانت فيها قب

                                                                                                                                               
تحقيق نصر عسكري على الدول العربية في هذا العدوان وذلك عن طريق اتخاذ موقف متحّيز إلى جانبها وشل دور          

ة الت            ي مجلس األمن الدولي ومنعه من متابعة مساعيه لوقف العدوان وإصدار قرار يطالبها باستعادة األراضي العربي
دولي طوال                     . احتلتها والدليل على ذلك سياسة المماطلة والمناورة التي نفذتها الواليات المتحدة داخل مجلس األمن ال

ي  , فترة مناقشة مسألة العدوان الصهيوني  والضغط الكبير الذي مارسته اإلدارة األمريكية على بقية الدول األعضاء ف
 .مجلس األمن الدولي لدعم موقفها هذا

 )الباحثة                      (      
 .497موسى، مرجع سابق، ص  )1(

وريا ) ∗( دولي الرئيسي لس ريك ال وفييتي الش اد الس ان االتح د آ وفييتية ـ     . لق ات الس ى للعالق دايات األول ع الب وترج
ة الضغوط الغ                    ى مواجه ة  السورية الطيبة في واقع األمر إلى أواخر الخمسينات عندما ساعد السوفييت سوريا عل ربي

ا أدرآت سوري   . المكثفة وآسر االحتكار الغربي للسالح الذي آان مفروضًا عليها   اد السوفييتي   اوسرعان م  أن االتح
ازل                         اعدات االقتصادية العسكرية دون أي تن ة من المس ات آافي دادها بكمي هو الدولة الوحيدة القادرة والراغبة في إم

ة  ا القومي ن التزاماته ا ع ن جانبه ن   ن الصراع  إ.م ا م ي تحصل عليه دودة الت ر المح اعدات غي رائيل والمس ع إس م
اندة    . الواليات المتحدة أديا إلى استمرار التحالف السوفييتي ـ السوري  ا دون مس إذ ال تستطيع سوريا الوقوف بمفرده

ع                ه عدوها   من قوة دولية عظمى، والسيما إذا ما أخذنا في االعتبار المخاطر الجسيمة للصراع في المنطقة وما يتمت  ب
وة   ة للق اآناً  . من مصادر هائل وفييتي س اد الس م يحرك االتح ا ل ام  وبينم ي ع ة سوريا ف ان للتحالف 1967 لحماي م، آ

ة سوريا      ي مواجه ة ف ى الحرآ ة إسرائيل عل ّد من حري ه ح ر مشكوك في ر رادع غي وة . السوفييتي أث ق للق م تتحق ول
فيتية، وعلى الرغم من أن هذه اإلمدادات آانت أدنى من حيث             السورية مصداقية إال من خالل إمدادات األسلحة السو       

ة                     ات هائل دفقها بكمي نوعيتها وتطورها مقارنة بما تحصل عليه إسرائيل من الواليات المتحدة األمريكية، فضًال عن ت
ل حرب تشرين                          . وبأسعار زهيدة  دادات الضخمة من األسلحة السوفيتية لسوريا قب ي أن اإلم وليس هناك من شك ف

 .م، وأثناءها آانت السبب الرئيسي وراء ما حققته سوريا من نجاح في هذه الحرب1973
ي   وذه ف رًا لنف كرية شكلت معب ى تسهيالت عس وفيتي عل اد الس وريا، حصل االتح ه لس ذي يقدم دعم ال ل ال ي مقاب وف

ة                    ة الرامي ود األمريكي رغم من الجه ة       المنطقة ودورًا حيويًا في سياسة الشرق األوسط على ال اده من المنطق ى إبع . إل
م      ايير، إال أن السوريين ل وعلى الرغم من أن العالقات السوفيتية ـ السورية لم تكن عالقة متكافئة بأي معيار من المع

ن ي د م ي العدي وفيتية ف اوموا الضغوط الس ل ق راراتهم المصيرية، ب ي ق أثير ف وفيتية بالت ات النظر الس سمحوا لوجه
 )الباحثة            (             .المناسبات



 184

ا          , آما طلبت فيه من مجلس األمن الدولي       ى م وات العسكرية اإلسرائيلية إل بعد استكمال انسحاب الق
 :ةالمنطقدراسة جميع القضايا المتعلقة بالوضع في , وراء خطوط الهدنة

دة  م المتح اق األم وء ميث ي ض انية ف ية واإلنس ا والسياس ة منه ه ،القانوني روع جوب ر أن المش  غي
  )1( .بمعارضة آبيرة من الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها

رار ينص على              وات         "آما تقدمت دول أمريكا الالتينية بمشروع ق ة انسحاب الق أن ترافق عملي
ين الجانبين         اإلسرائيلية من األراضي     ذا        . العربية المحتلة إنهاء حالة الحرب ب رار ه ويطلب مشروع الق

 والعمل باالشتراك مع    ،من مجلس األمن الدولي مواصلة دراسة قضية الشرق األوسط بتعقل وإلحاح            
آما ينص أيضًا على أن     . فرقاء النزاع مباشرة وبمساعدة الجمعية العامة على إيجاد حل لمشكلة الالجئين          

م دولي في بيت                            تدرس   ادم مسألة إقامة حك ول الق تح في أيل ة التي تفت الجمعية العامة في جلساتها العادي
ة                      . المقدس ات المتحدة األمريكي ه الوالي ة العامة فوافقت علي ه في الجمعي وعرض القرار للتصويت علي

ذاك باإلضافة    ودول أوروبا الغربية في حين عارضه االتحاد السوفييتي ودول المنظومة االشتراآية آ                 ن
 )2( .إلى الدول العربية وانتهى مشروع القرار بناًء على ذلك بالفشل

ي   وع من التضارب ف و إحداث ن ذا المشروع ه ر ه ة المرجوة من خالل تمري آانت الغاي
م المتحدة           ،وجهات نظر الدول   ة األم ة      ، وتمييع الموقف داخل الجمعية العامة لهيئ دول العربي ع ال  ودف
ا آانت    . الموافقة عليه إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني      في حال صدوره و    ذا م وه

م                        ة حك ى إقام ا إل ا رأين رار آم ا الق د دع ك أيضًا فق ى ذل تريده القيادة الصهيونية بالذات، باإلضافة إل
ة                             ة الدولي ة سلخ القسم المخصص للمنطق ك يعني في الحقيق ان ذل الي آ دولي في بيت المقدس وبالت

ة                        بقرار وق والمطالب العربي رة الحق ا خارج دائ ة ويجعله ذه المنطق  دولي ُيسقط الحق العربي في ه
د       وفي هذه األثناء آانت القيادة الصهيونية        .المشروعة  الشريف من     سقد بدأت بتغيير معالم مدينة الق

دها                 دَا لتهوي ا تمهي ة وأراض فيه ى أبني دمت ا  , خالل هدم بعض األبنية فيها والسيطرة عل لباآستان  فتق
 :)3(بمشروع قرار وافقت عليه الجمعية العامة نص على ما يلي

ـ إذ تعرب عن قلقها العميق على الوضع السائد في القدس نتيجة اإلجراءات التي               : إن الجمعية العامة  
 :لتغيير وضع هذه المدينة  ل إسرائياتخذتها

 . هذه اإلجراءات باطلةّد ـ تع1
دعو    2 ى إبطال ج   إسرائيل  ـ ت ى اآلن   إل ي اتخذتها حت ع اإلجراءات الت ى    مي دعوها إل ا ت آم

  .الكف من اآلن فصاعدَا عن القيام بأي عمل من شأنه أن يغير وضع القدس
ين        ي ح دة ف م المتح ة األم ي هيئ اء ف دول األعض ة ال ة غالبي ى موافق رار عل ذا الق ي ه حظ

ة األخرى عن  دول الغربي ة وبعض ال دة األمريكي ات المتح اًءامتنعت الوالي م  التصويت وبن ه ل  علي
 .تتمكن األمم المتحدة من وضعه حيز التنفيذ وبقي حبرًا على ورق

دة األمريكي     ات المتح ن الوالي دعم م هيونية وب ادة الص ت القي راءات التغيي ةوتابع ي ر إج  ف
ة متحدّي ة المقدس هالمدين دولي وقرارات ع ال ة لألم . ة إرادة المجتم ة العام دمواختتمت الجمعي   ة المتح

واة لحل سلمي في                              دة لوضع ن رارات مفي اذ ق ى اتخ دما عجزت عن التوصل إل ة بع دورتها الطارئ
 )∗(.المنطقة يرضي األطراف المعنية بالصراع

دًا تسبب              رة ج دوان الصهيوني       ب الواقع أن الوضع في المنطقة وصل إلى مرحلة خطي ا الع ه
دول الع  ادة العسكرية الصهيونية ضد ال ه القي ذي قامت ب تالل أراٍض،ةربيال ن اح ه م تج عن ا ن   وم

عربية جديدة، غير أن هذا ال يعني على اإلطالق بأن األزمة آانت قد وصلت إلى طريق مسدود وال                   
                                                 

 .498موسى، مرجع سابق، ص )1(
 .498سابق، صالمرجع الموسى،  )2(
  .498المرجع السابق، ص  )3(

وثمة سؤال يطرح نفسه، لماذا فشلت الجمعية العامة في اتخاذ أي قرار مفيد في هذه المرحلة؟ هل ألن الوضع          )   ∗(
 إلى سالم؟ أم ألن المنظمة الدولية ذاتها أصبحت مجرد  القائم في المنطقة بلغ درجة من التعقيد ال يمكن معها التوصل     

ة            ة ونوعي تحكم بطبيع ا وت ل حرآته ي تش ة الت ية األمريكي غوط السياس ة الض احة لممارس ح س ى األص أداة أو عل
 )الباحثة (        قراراتها؟
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ا ن حله ى      . يمك بة إل وق المغتص ادة الحق دي وإع ة المعت دوان وإدان ار الع ة آث ي إزال ن ف ل يمك فالح
ذ دة، وه م المتح اق األم ادئ وميث ق مب ا أن أصحابها الشرعيين وف ه طالم ر من المستحيل تحقيق ا أم

ة               ه بنسب ومستويات متباين الواليات المتحدة األمريكية وحلفاءها بارآوا هذا العدوان بل وشارآوا في
ده، بخاصة أن                    دوان وبع تراوحت بين تقديم جميع أشكال الدعم السياسي للكيان الصهيوني خالل الع

ة           األهداف غير المعلنة لهذا العدوان آما رأينا         ة في المنطق  آانت تخدم المصالح والتطلعات األمريكي
 )1( .العربية

ام      ول ع ة     م افتتَح1967في التاسع من أيل ة لهيئ ة العام ة والعشرون للجمعي دورة الثاني ت ال
ذي       لة الوضع في المنطقةأوآانت مس. األمم المتحدة أعمالها في نيويورك   اش ال ـ وهي موضوع النق

دو  ادار طو اد ال ران     ل فترة انعق ة الخامسة في حزي د أُ  1967رة الطارئ ة     م ـ ق دورة الثاني ى ال جلت إل
ة      نه تقرر عن طريق المفاوضات التي أُ     أغير  . والعشرين ود والمشاورات الجانبي ين الوف ن أجريت ب

ذه المس اقش ه دوليأتن ي مجلس األمن ال د دع. لة ف ل فق اع خاص يوبالفع د اجتم ى عق  المجلس إل
الة   ذه المس ي ه دة     للتباحث ف رح ع ياغة وط ت ص هدها تم ي ش داوالت الت اورات والم اء المش  وأثن

ة         رار               أ إّال. مشاريع حلول سلمية من عدة أطراف دولي ة حول مشروع ق ام ترآز في النهاي ن االهتم
ه               ،تقدمت به بريطانيا   ة علي  وبعد دراسته دراسة مطولة مع إدخال بعض التعديالت عليه تمت الموافق

دولي           1967 تشرين الثاني عام   22تاريخباقتراع أجراه المجلس ب    م وصدر بقرار عن مجلس األمن ال
 :)2( تضمن ما يلي242تحت الرقم 

 : إن مجلس األمن
ط   إذ ُي رق األوس ي الش ر ف ان الوضع الخطي ه المتواصل يش ن قلق رب ع دم ، ع د ع وإذ يؤآ

ى أراٍض تيالء عل ول باالس ن ,  بواسطة الحربالقب ل م ى العم ة إل ادلجل سالم داأوالحاج م وع  ،ئ
 .ن تعيش فيه بأمنأتستطيع آل دولة في المنطقة 

ًا              أ وإذ يؤآد أيضاً   ن جميع الدول األعضاء بقبولها ميثاق األمم المتحدة قد التزمت بالفعل وفق
 .للمادة الثانية من الميثاق

د    1 اق        أـ يؤآ ادئ الميث ق مب م في الشرق األوسط       يتطلب   ن تحقي ة سالم عادل ودائ  ويستوجب  ،إقام
 : المبدأين التاليين آًاليقتطب

 . األخيراحتلتها في النزاع) األراضي التي(آ ـ سحب القوات المسلحة اإلسرائيلية من أراٍض 
ة    ،ب ـ إنهاء جميع االدعاءات وحاالت الحرب   ة في المنطق ,  واحترام سيادة ووحدة أراضي آل دول

ا في العيش بسالم ضمن حدود                ة ومعت   آواستقاللها السياسي وحقه د أو          من ا وحرة من التهدي رف به
 .أعمال القوة واالعتراف بتلك السيادة

 : ـ يؤآد أيضا الحاجة إلى2
 .        آ ـ ضمان حرية المالحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة

 .       ب ـ تحقيق تسوية عادلة لمشكلة الالجئين الفلسطينيين
ة عن طريق          ـ ضمان المناعة اإلقليمية واالس        جـ ة في المنطق تقالل السياسي لكل دول

 .إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السالح

                                                 
 .431بهلوان، صالح، مرجع سابق، ص  )1(
 .433ـ432بهلوان، صالح، مرجع سابق، ص )1(
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ري        طَل ـ يُ    3 يم ويج ي يق ط آ رق األوس ى الش ذهاب إل اص لل ل خ ين ممث ام تعي ين الع ى األم ب إل
اق             اد اتف ة إيج ة بغي دول المعني ة وفق             , اتصاالت مع ال لمية مقبول ود لتحقيق تسوية س ًا ومساعدة الجه

 .لنصوص ومبادئ هذا القرار
ام أ   ـ يُ 4 ين الع ى مجلس األمن حو      طلب من األم ر إل ع تقري ل الخاص في      لن يرف ود الممث دم جه  تق
 .قرب وقت ممكنأ

م    ته رق ي جلس رار ف ذا الق س ه ى المجل اع األصوات1382تبن رار   )1(، بإجم ة الق رًا ألهمي  242نظ
ة            وانعكاساته على قضية الصراع العربي الصهيوني ب       شكل عام والقضية الفلسطينية التي هي في الحقيق

اص    كل خ راع بش ذا الص وهر ه ة       , ج ية لمعالج ة والسياس ة القانوني ن الناحي ة م ة خاص دُّ ذا أهمي وُيَع
ران   ن حزي امس م دوان الخ د ع ا بع تجدات م ى  , م1967مس لط الضوء عل ي يس ل منطق ن تحلي د م الب

 . التي أدت إلى صدوره والظروف،الجوانب الظليلة في صياغته ومضمونه
ران    ن حزي امس م دوان الخ اب ع ي أعق رار صدر ف روف أن الق ن المع م وعكس 1967م

د عَ      ذا     ّدمضمونه ميزان القوى الذي آان سائدًا خالل تلك الفترة، وق ذاك أن ه ادة الصهيونية آن ت القي
وي        دول ال           جالقرار وحسب الفهم اإلسرائيلي له هو تت ران التي لحقت بال ة حزي ة  لهزيم الي   .عربي  وبالت

ة بفلسطين وحق الشعب العربي                     فإن هذا القرار حسب رأي القيادة الصهيونية يلغي المطالب العربي
خة    ول النس ا تق ر آم زاع األخي ي الن ة ف ة محتل ن أراٍض عربي ب باالنسحاب م ه يطال الفلسطيني ألن

األصح تفسير مضمون     االنكليزية للقرار نفسه وبالتالي أصبحت مشكلة فهم مضمون القرار أو على            
ى                  اريخ عل ك الت ذ ذل ة من هذا القرار من أصعب القضايا التي واجهها معدو مشاريع السالم في المنطق

 . وآانت التفسيرات الصهيونية لمضمونه دائمًا العقبة األولى بل وحتى الوحيدة . أساس هذا القرار
 الصادر عن    /181/م رقم   في المنطقة العربية على أساس قرار التقسي       إسرائيل   يرتكز وجود 

ام     ي ع دة ف م المتح ة      م 1947األم ة ويهودي ين عربي ى دولت طين إل يم فلس من تقس ر أن . المتض غي
م تكتف بالنسبة         ا ل ا رأين ذاك آم يم    % 54العصابات الصهيونية آن ا مشروع التقس ا إياه ي أعطاه الت

زءٍ   تالل ج ى اح دمت عل ٍروأق ة العر    آبي ة الدول ة إلقام ن األراضي المخصص رب   م الل ح ة خ  بي
رار          . م1948م  عا رار    ك  لف /242/وبالتالي فقد أخذت القيادة الصهيونية تروج بعد صدور الق رة أن الق

 الذي أعطى الفلسطينيين حق إقامة دولة فلسطينية ويعترف بحدود         م  1947لعام  / 181/تجاوز القرار 
رار يلغي مشروع التق             إسرائيل   دأت    . سيم عشية عدوان الخامس من حزيران وعدت أن الق ا ب من هن

دةً   عى جاه هيونية تس ادة الص طيني     القي عب الفلس روعة للش وق المش طب الحق اريخ لش ك الت ذ ذل  من
الج مشكلة   /242/وتعارض أية فكرة تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مدعية أن القرار          لم يع

 . بإقامة هذه الدولةأراضي الدولة الفلسطينية ولم يناِد
ى      )ب( الفقرة /242/د الثاني من القرار ورد في البن  دولي عل د مجلس األمن ال تحقيق  " تأآي

الي يستطيع آل         ."تسوية عادلة لمشكلة الالجئين    ددة الوجوه وبالت  وهذه العبارة تحتمل تفسيرات متع
ا     ،طرف تفسيرها بالشكل الذي يخدم تطلعاته ومواقفه    ى أنه ادة الصهيونية عل  وبالتالي فقد فهمتها القي

ى فلسطين        ال م في                     ، تعني العودة بالضرورة إل ين حيث ه اد حل عادل لمشكلة الالجئ ل يمكن إيج  ب

                                                 
)1( Палестинская проблема. Документы ООН, международных организаций. М. 

1984 г. с. 157-158. 
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ين الفلسطينيي                  . الدول العربية المضيفة   ع الالجئ ادة جمي ي إع ا تعن ة أنه دول العربي  نفي حين فهمت ال
س األمن    الصادرة عن الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة ومجل          ت وتطبيق آافة القرارا   ،إلى ديارهم 

ام    م  وحتى   1947الدولي بخصوص القضية الفلسطينية منذ عام        رار التقسيم       م  1967 ع أي تطبيق ق
ارهم،      م  1948 لعام   /194/والقرار  م  1947 لعام   /181/ المتضمن إعادة الالجئين الفلسطينيين إلى دي

 .ي الفلسطينيوهذا بالضرورة يفسح المجال إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطن
د     كل متعم ة بش ة ومبهم رار غامض ياغة الق ت ص ة   ،أت دة األمريكي ات المتح ت الوالي  وآان

دى إسرائيل من استعداد                    ، الغموض اهذ"وانكلترا وراء ذلك     ا ل ل أقصى م ان يمث  آان مقصودًا أو آ
ول ة الت  )1("للقب وال المراحل الالحق اورة ط ن المن ادة الصهيونية م ن القي د مك الي فق ت وبالت ي أعقب

وده حسب مصالحه         ،صدور القرار  ا  ا وبدأت تستخدم هذا الغموض في الصياغة لتفسير بن  وتطلعاته
ا                 نالتوسعية وحاولت أن تجعل منه س      ة التي احتلته ًا للمطالب التوسعية في األراضي العربي دًا قانوني
ى االنسحاب من                 ،خالل عدوان الخامس من حزيران     ط عل ه ينص فق  ، أراضٍ  من خالل اإلدعاء بأن

ة  ة المحتل ع األراضي العربي ن جمي يس م اوالت  . ول اريع والمح ع المش ى فشل جمي ا أدى إل ذا م وه
 .ت في المنطقة على أساس هذا القراررَحالسلمية التي ُط

رار  رغم من أن الق ى ال دة  ُي/242/عل م المتح ة األم ذي استطاعت هيئ ى ال د األعل ر الح عتب
دوان             ار الع ة آث اد يتضمن الحد األدنى من                   تقديمه من أجل إزال ه ال يك وحل القضية الفلسطينية فإن

رفض            . المبادئ التي يمكن أن تعيد الحقوق المشروعة للشعب العربي         ة ت دول العربي ا آانت ال من هن
ديل مضمون            ،  دائمًا القرار  ه من تع ذي تمكنت في وآانت محقة في رفضها هذا إلى أن جاء الوقت ال

وض ف  ل غم ة آ رار وإزال ذا الق ت  ه دما أدخل ه عن وريا ي ي    س ة الت ادرة األمريكي ى المب ديًال عل  تع
ى     "مبادلة األرض بالسالم   "وهي عبارة   , طرحتها بعد حرب الخليج على أساس هذا القرار        اء عل  وبن

 .م1991ام عهذا التعديل وافقت الدول العربية على حضور مؤتمر مدريد 
 : انعكاس حرب حزيران على السياسات العربيةو ـ

ا في             1967هت حرب حزيران عام     انت ة بم  بغزو إسرائيل و احتاللها األراضي الفلسطينية آاف
بة          ر و هض ي مص يناء ف رة س به جزي احتالل ش ت ب ا قام زة، آم اع غ ة ، وقط فة الغربي ك الض ذل

ي  والن ف ورياالج كلت الح. س ا    وش ا بأنظمته زت ثقته ة وه اهير العربي دى الجم رة ل ة آبي رب نكس
ي  ة الت تالحاآم ن ح  أثبت دفاع ع ى ال درتها عل دم ق بالد ع ر ا. دود ال ث ظه ن  الحي عبي م تياء الش س

ات التي                الحرب ونتائجها على جميع ألوان  الحياة االجتماعية ، فكتب عن الحرب القصص والرواي
زاود               تعكس وقع المأساة على الوجدان     ام العرب والم ه الحك ادى علي ًا يته ه مفتوح ن والعربي، وترآت

دة العرب  ى الوح رى  عل ة األخ عارات البراق ة الش ة    . ي اع المالي دهور األوض ى ت رب إل ا أدت الح آم
ة          د      ،واالقتصادية والخسائر باألسلحة والمعدات التي منيت بها الجيوش العربي د واجهت مصر بعي  فق

يناء                            رول س ار بت اة السويس  ومن آب ا من رسوم قن الحرب أزمة اقتصادية حادة بعد ضياع موارده
د الناصر             )2(.غذائيةستخدمها لشراء ما يلزم من موارد       والتي آانت مصر ت    رئيس جمال عب ام ال د ق  وق

اد تلك الصورة في مجلس          ه   بشرح أبع وزراء المصري بقول ى     : (...  ال ام األول ال يمكن أن أنسى األي
                                                 

 ،1984دمشق.السياسية األمريكية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي: وانت، عقد من القرارات.ك وليم ب )1(
 .101ص

 .77رياض، مصدر سابق، ص )1(
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ران        د حرب حزي ى مصر بع ًا،           . التي مرت عل ا جميع ر علين د أث ا حدث في الحرب ق فال شك أن م
 )1(.)معنويًا وماديًا

ة                             ة الجهات بهدف إزال دأت تتحرك مسرعة في آاف د ب ة ق دول العربي اء آانت ال  في تلك األثن
ادين من الصفر                          تم في بعض المي ان ي حيث  . العدوان، والذي يزيد األمر صعوبة هو أن التحرك آ

ت  ورياانطلق بة     س ة الصعوبة بالنس ة بالغ ذه العملي ت ه يش وآان اء الج ادة بن رعة وتصميم إلع  بس
ةللح ه     )2(.كوم ذي خلفت يئ ال ة الوضع االقتصادي الس ت ضرورة معالج د آان ك فق ب ذل ى جان  وإل

كرية  ة العس دول      . الهزيم ل لل ار الكام ع االنهي ة تتوق دوائر األجنبي ل بعض ال ذي جع ر ال و األم وه
ة     . العربية المواجهة خالل ستة أشهر     دمتها           السورية وآان على الحكوم ة في مق  تحقيق أهداف عاجل

ل  ة      العم ة ذات األوضاع المالي دول العربي د ال ى تأيي ي والحصول عل امن العرب ق التض ى تحقي عل
د  .  هو األساس في آافة المجاالت األخرى      سورياوقد آان الحفاظ على الوحدة الوطنية في        . الجيدة وق

ل              السورية نجحت الحكومة    ال في النفوس ق ى بعث اآلم درة عل ذا المجال ببراعة سياسية وق  في ه
 )3(.نظيرها

د   ى عق دما دعت الكويت إل ية، عن كرية القاس ة العس ة الهزيم ي نتيج ي يغل ان الوضع العرب وآ
د الشيخ         . اجتماع يوم الثامن عشر من حزيران      و آان هدف االجتماع تقوية التضامن العربي حيث أآ

ا ب             ة في قراره رول ثابت ة المنتجة للبت دول العربي ويتي أن ال ة الك ر الخارجي د وزي قطع  صباح األحم
 )4(.البترول عن األسواق العالمية

ة  ة العربي ين الجمهوري ة ب أزم العالق ام ت ادة السوريةوأم ام القي ألردن السورية واألردن واته  ل
ذي دخل الحرب حسب                    ك األردن ال ع مل د الناصر م ال عب رئيس جم ة، تعاطف ال بالعمالة والرجعي

ة ال       ع الجمهوري امنًا م ر تض د الناص ال عب رئيس جم ر ال ة تعبي ة   عربي ة العربي دة والجمهوري المتح
ة   السورية  دان الضفة الغربي ه فق ا آلف د آتب  . )5(، مم ك     وق ى المل ًا إل د الناصر خطاب ال عب رئيس جم  ال

ه ذآره في ران ي ن حزي اني والعشرين م ي الث دارها : (حسين ف ربط  أق تعداد ألن ت ى اس أن مصر عل
عب األردن    ية ش ًا بقض امًال و نهائي ًا آ ت  ربط ل تح ها   البط ت إخالص ي أثبت ة الت ك الوطني قيادت

ة                      لشعبها في أآثر الظروف صعوبة      ك في خدم ا نمل ى استعداد ألن نضع آل م ا عل  وخطرًا، وإنن
 .)6()المصير المشترك لشعبنا

ك األردن                            ل سفر مل د ارسلت  قبي ك األردن ق ى مل د الناصر إل ا ل عب آانت رسالة الرئيس جم
سياسة الرئيس جمال    وقد آان باديًا على     . لعامة لألمم المتحدة  إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية ا     

                                                 
 .ية اإللكتروني، موقع مكتبة اإلسكندر1967آلمات وخطب الرئيس جمال عبد الناصر، عام  )2(
 ..136 الثالث، ص العقدآة حياتي، مصدر سابق، رطالس، م )1(
)2( Van Dusen M.H. politecalintegration and regionalism in Syria. Mej xxvi/2,1972. 
 .8، ص1971أحمد الشقيري ، من القمة إلى الهزيمة، دار العودة، بيروت الطبعة األولى  )3(
)4( Dawisha, A.I.Egypt in the Arab world : The Elemants of foreign poicy, London, 
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 إلعادة العالقات مع الواليات     ، وورقة للتفاهم  عبد الناصر مع األردن أنها ترمي إلى جعل األردن ممراً         
ة دة األمريكي د      . المتح ال عب رئيس جم ه ال ذي أبلغ ف المصري ال ي الموق ًا ف ذا جلي ر ه ا يظه وربم

 )1(.ين في الليلة التي قضاها بالقاهرة قبل سفره إلى نيويوركالناصر إلى الملك حس
 :اآلتيةوآان الموقف المصري يتلخص بالنقاط 

 . ألن مصر ترى أن ال سبيل إلى إزالة آثار العدوان و إنهاء االحتالل العسكري إال بالحرب -1
ي أن-2 ين ف ك حس وض المل ر تف إن مص ف ف ي األردن مختل ع ف رًا ألن الوض ه نظ   إن

رد مع                      يتكلم مع األمريكيين على المدى الذي يريد ، بشرط واحد هو عدم إبرام اتفاقية صلح منف
 . تصفية نهائية للقضية الفلسطينيةّدإسرائيل، ألن هذا يع

ن تقف ضد                     -3  وألن مصر تفتح باب الحل السلمي أمام الملك حسين بالنسبة للضفة الغربية ، فإنها ل
 .)2(ل هذا الحلالثمن الضروري للحصول على مث

ران، وتطالب                  وآانت الشعوب العربية تغلي بالثورة ضد إسرائيل في أعقاب عدوانها في حزي
ا أر منه رائيل  . بالث د بإس ة بالتندي ة سوى المطالب دول العربي ام ال م يكن أم ذا الجو الغاضب ل ي ه وف

ى استعداد       ولم تكن الدو  . آافة واالنسحاب الفوري الكامل من األراضي العربية المحتلة       ة عل ل العربي
راف بإسرائيل      . لمكافأة العدوان اإلسرائيلي   وهكذا فإنها رفضت مشروع القرار لما تضمنه من االعت
رات  تح المم ه بف حاب     ومطالبت ى انس ه نص عل ن أن الرغم م رائيلية، ب ة اإلس ة للمالح ة الدولي المائي

د          وفي تموز بدأ عدد من ال     . إسرائيل من األراضي العربية المحتلة     وك العرب في التواف رؤساء والمل
بقة         ات مس ك األردن        . إلى القاهرة من دون ترتيب ك حسين مل دين والمل رئيس هواري بوم . فحضر ال

د الناصر في قصر                      وآان أول اجتماع لهما يوم الثالثاء الحادي عشر من تموز مع الرئيس جمال عب
ة ولخصها في عدم وجود موقف           القبة، حيث تحدث الملك حسين في االجتماع عن األخطاء العربي            

د  ي موح اء   . عرب ل وأثن ي قب يق عرب دم تنس  وع
 .)3(المعرآة، وعدم قيام الدول العربية جميعها بالمجهود الضروري أثناء المعرآة

ائج     دين نت واري بوم ري ه رئيس الجزائ د الناصر ولل ال عب رئيس جم ين لل ك حس رح المل وش
م               زيارته إلى نيويورك مشيرًا إلى أنه ال يأمل        ة لألم ة العام  بالوصول إلى أي حل عن طريق الجمعي

ة، وآيف أن                في  المتحدة، وإلى أنه لمس      ود العربي ين الوف ات ب أثناء وجوده في نيويورك مدى الخالف
ة عربي               . البعض يزايد على اآلخرين    ؤتمر قم وانتهى الملك حسين إلى القول أن الموقف يحتم عقد م

ه               على وجه السرعة لتنسيق المواقف ال      د الناصر رد بأن عربية، والتوصل إلى موقف موحد ولكن عب
 .)4(ال يرى الوقت مالئمًا بعد النعقاد مثل هذا المؤتمر
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ل         ن أج ال م لة النض ى مواص ي إل اع الثالث ي االجتم ا ف د دع دين فق واري بوم رئيس ه ا ال أم
د تطول أو                       ين االنطالق وتحقيق الهدف مسافة ق ه ب ة، وأن تقصر حسب    استرجاع األراضي العربي

ا من        الخطة التي نضعها، وأنه علينا سرعة إنشاء خط دفاعي قوي عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا يمكنن
ى االنسحاب                     دو عل صد أي هجمات إسرائيلية جديدة، ثم مواصلة بناء قواتنا حتى تستطيع إرغام الع

 .)1(من األراضي العربية المحتلة
ه     ال إن ر فق د الناص ال عب رئيس جم دث ال بيلين   وتح وى س ا س د أمامن الم أو :  ال يوج االستس

د الناصر عن الضفة          . النضال، وأن مصر آثرت النضال على االستسالم       ثم تحدث الرئيس جمال عب
يناء                 ": الغربية وقال  ى س ه بالنسبة إل . "إن التكديس السكاني بها يجعل األمور هناك أسوأ مما هي علي

وات المسلحة، ولكن األمر مختلف بالنسبة        إعاد وإن مصر تستطيع تحمل الضغط ريثما يتم      اء الق ة بن
د              ولذلك نصح . للضفة الغربية  ريكيين من جدي أن يحاول مع األم ك حسين ب  عبد الناصر ونصح المل

 .)2(لعله ينجح في إنقاذ الضفة الغربية سلمًا
رئيس العراقي                 د  وفي اليوم التالي وصل إلى القاهرة الرئيس السوري نور الدين األتاسي وال عب

ا              . الرحمن عارف والرئيس السوداني إسماعيل األزهري         اهرة بينم د غادر الق ك حسين ق ان المل وآ
د       ال عب رئيس جم ة، ال اء الخمس د الرؤس ذا عق دين، وهك واري بوم ري ه رئيس الجزائ ا ال ي فيه بق
اعهم     الناصر ونور الدين األتاسي وهواري بومدين وعبد الرحمن عارف وإسماعيل األزهري، اجتم

 .)3(ول صباح يوم الخميس الثالث عشر من تموز في القاهرةاأل
إجراء   تحدث الرئيس السوري نور الدين األتاسي في االجتماع و قال إنه من الضروري          ام ب القي

وفييتي اد الس ع االتح ون. مشترك م اع أن يك ا طالب أطراف االجتم ة آم ي المرحل دف واضحا ف  اله
دة، وأن      القادمة، وهو الكفاح المسلح وضرورة وج      ادة سياسية موح ل و قي ود قيادة عسكرية موحدة ب

ائالً      و قد رد عليه الرئي    . سوريا مستعدة للوحدة مع مصر     م   ": س جمال عبد الناصر بالرفض ق إن المه
ة           ة المحتل رحمن عارف            . "اآلن ليس الوحدة بل تحرير األراضي العربي د ال رئيس العراقي عب ا ال أم

ة      سوريا ن عسكريًا مع     فقد ذآر أن العراق مستعد للتعاو      وات العراقي د أن طلب األردن سحب الق  بع
رحمن                       . من أراضيه  د ال دين وعب ذا أن يسافر الرئيسان هواري بوم اع ه واتفق الرؤساء في االجتم

اهرة    ى الق ودان إل م يع وفييت ث ادة الس ع الق ة م رية و عاجل ات س راء مباحث كو إلج ى موس عارف إل
 .)4(جةإلبالغ الرؤساء الموجودين بالنتي

 :م1967 في آب  مؤتمر مجلس الجامعة العربية في الخرطوم ـ5
أثرت بنتيجة حرب                 آانت آل األطراف العربية وعلى رأسها الجمهورية العربية المتحدة التي ت

ة        م1967حزيران   ى استمرار العمل السياسي في المنطق . ، تؤيد مشروع قيام قمة عربية يساعد عل
ي  ا(وهكذا انتهى اجتماع مؤتمر      ة           ) لصمود العرب ى أساس أن يجتمع وزراء الخارجي اهرة عل في الق

ة في                   ،العرب في الخرطوم    حيث آان الجو العربي مشحونًا باالنفعاالت والحزن والغضب والرغب
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ة الخروج من المشكلة             الوآان  . الثأر من الهزيمة   ا  . خالف في مواقف الدول العربية بالنسبة لكيفي آم
ة        السورية يزداد بعدًا بين الجمهورية العربية      آان هناك خالف بدأ يتسع و       و آل من األردن و المملك

 )1(.العربية السعودية
ال                م1967 آب   26وبتاريخ   ة العرب في الخرطوم لوضع جدول أعم  اجتمع وزراء الخارجي

اريخ التاسع والعشرين من آب                       ة نفسها ت اده في المدين رر انعق ذي تق ين       ،مؤتمر القمة ال ان من ب  وآ
 : التي يتضمنها جدول األعمالالبنود

 . تشكيل لجنة من بعض الدول العربية إلجراء المصالحة في اليمن بين الملكيين والجمهوريين-1
م تقطع                       -2 ة التي ل دول العربي بعض ال  قضية قطع العالقات السياسية مع الواليات المتحدة بالنسبة ل

 .العالقات معها
ة -3 ن منطق ة م دوالر قضية سحب األرصدة العربي ترليني وال رول ،اإلس ة وقف ضخ البت  ومتابع

ؤتمر                . العربي للدول التي تساند إسرائيل     اد م ل انعق ين السعودية ومصر قبي وآان االتفاق قد تم ب
ة                    يمن حسب اتفاقي دريجيًا من ال الخارجية العرب في الخرطوم على انسحاب الجيش المصري ت

ة             نظام جمه    آما نص هذا االتفاق على قيام     . )2(جدة يس الجمهوري د إقصاء رئ يمن بع وري في ال
 .المشير عبد اهللا السالل

ي             مًا ف امًال حاس يمن ع ي ال د ف ام الجدي ى النظ اهم عل الحة والتف ق المص ان تحقي  وآ
ة لمصر واألردن                  ة النفطي دول العربي ة من ال األمر  . نجاح مؤتمر القمة، وتخصيص المعونات المالي

ام ال  تمرار نظ ان ضروريًا الس ذي آ ي الحرب   ال دت مصر ف د أن فق د الناصر بع ال عب رئيس جم
 .)3(موارد قناة السويس وحقول النفط في سيناء وبعد تكبدها الخسائر في السالح

د انقطع عن حضور                  جلسات المؤتمر    وآان المشير عبد اهللا السالل رئيس الجمهورية اليمنية ق
ين السعودية ومصر بمعزل ع ذي جرى ب اق ال ى االتف ًا عل هاحتجاج اق .ن ذا االتف أن ه ه أوجس ب  ألن

ة    ة الجمهوري اب إقصائه عن رئاس ى حس يكون عل ان. س د آ د المحرضين ضد   فق ن أش السالل م
ا           إطالق الصواريخ عليه ان يطالب ب ه آ م       . السعودية حتى أن اق المصري السعودي ث ار االتف ا آث آم
ة    ة العربي ف الجمهوري ي موق اطف المصري األردن وريةالتع دت الس ي وج دة   الت ف وحي ها تق نفس

 :منفردة مع شروطها األربعة التي وضعتها لحضور أي مؤتمر قمة عربية وهي
 .اإلعالن عن أن الواليات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وقفت إلى جانب إسرائيل في حرب حزيران -1
ى  والعمل ع , اإلعالن بأن الدول االشتراآية والقوى المتحررة هي الحليف الطبيعي للنضال العربي           -2 ل

 .توثيق العالقات العربية معها
 .اشتراك األسلحة االقتصادية والعسكرية والسياسية في المعرآة القومية -3
 .)4(1967 تموز 13دمشق بتاريخ ) راديو(إزالة أثار العدوان وهذا ما أذاعه  -4

اريخ  د بت ذي انعق وم ال ؤتمر الخرط ر م د م1967 آب 29حض ال عب رئيس جم ن ال ل م  آ
ر ي ،الناص ك حس راق    والمل ن الع ارف ع رحمن ع د ال ر ،ن وعب ن    واألمي باح ع الم الص باح الس ص
د      ,  عن اليمن  وعبد اهللا السالل  ,  والرئيس شارل الحلو عن لبنان     ،الكويت ي عه واألمير حسن الرضا ول
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ر         ,  وأحمد الشقيري عن منظمة التحرير الفلسطينية      ،ليبيا ة الجزائ ر خارجي وعبد العزيز بوتفليقة وزي
اني                  ،ومدينممثًال للرئيس ب   ك الحسن الث يس وزراء المغرب عن المل ة رئ ن همي اهي  ,  ومحمد اب والب

ذي حضر         , األدغم رئيس وزراء تونس مندوبًا عن الرئيس بورقيبة        اخوس ال باإلضافة إلى إبراهيم م
 )1(.إلى الخرطوم ثم غادر بعد ثالثة أيام دون حضور أي من جلسات المؤتمر

ن فيه ي أعل ي الجلسة الرسمية الت الي ف دعم الم ون موضوع ال ؤتمر بحث المجتمع اد الم ا انعق
ة         , لدول المواجهة  دول البترولي ك فيصل أن السعودية         , ونصيب ما ستدفعه آل دولة من ال أعلن المل ف

ون                     ة وخمسة وثالث رر وهو مئ غ المق ال المبل ه إسترليني من إجم ون جني غ خمسين ملي ستساهم بمبل
الم الصباح             وساهمت ليبيا بمبلغ خمس    .مليون جنيه  ة وخمسون مليون جنيه  ثم تبعه األمير صباح الس

ي  غ المتبق دفع المبل أن ي د ب ذي تعه ه«ال ون جني ين ملي ون نصيب . )2(»ثالث ؤتمر أن يك رر الم د ق وق
ه                 مليون األردن من المساعدات أربعين    ون جني , ) جنيه بينما يكون نصيب مصر خمسة وتسعين ملي

الغ لمصر واألر  ذه المب دفع ه نوية وأن ت اط س ة أقس ى أربع رول   , دن عل ادة ضخ البت رر إع ا تق آم
ا     ة وبريطاني ا الغربي دة وألماني ات المتح رب       ،للوالي د ح رول بع ا البت ع عنه ي قط دول الت ي ال  وه

 )3(.حزيران
ة      ر آلم د الناص ال عب رئيس جم ى ال اح ألق ة االفتت ت جلس ي تل ائية الت ة المس ي الجلس  وف

ر فيصل والم ا آلمات األمي م تبعه ة ث قيري في الجلسات التالي د الش ك حسين وأحم رئيس . ل ال ال وق
ر د الناص ال عب تالل ": جم ت االح ي تح ة وه فة الغربي ى الض ر عل وم يم ل ي ر أن آ ي اعتب إنن

ًا      رًا حيوي اك أم ًا أن هن درك جميع د أن ن رائيل والب ا بإس ق ربطه ى طري وة عل و خط رائيلي ه اإلس
ذا الهدف العاجل         . دس في أقرب وقت    وهو استعادة الضفة الغربية والق     ،وعاجًال , ومن أجل تحقيق ه

اوض                   دا الصلح مع إسرائيل والتف بًا ماع فقد قلت للملك حسين إن عليه أن يقوم بأي إجراء يراه مناس
اً               . معها امكم جميع ذه القاعة وأم وم في ه ا الي دس والضفة          , وأآرر هن تعادة الق أخير في اس ألن أي ت

 .)4("مها لتصبح في النهاية جزءًا من إسرائيلالغربية سيساعد على تغيير معال
ا         , وفي الجلسة الثانية قدم الملك حسين للمؤتمرين مذآرة مفصلة          م ألقى آلمة جاء فيه ا نقف    : (ث إنن

ذل    ى ال ا إل ة وإم زة والكرام ى الع ا إل ا إم ؤدي بن رق طرق ي د مفت ا أن  , عن ه يتوجب علين ي أن دو ل ويب
دها         ل المعرآة وبع ا قب ة            ). وآذلك في هذه اللحظة         , نستعرض مرآزن د الملك حسين على عروب م أآ ث

اء                    ا أن أبن د فيه ة القدس يؤآ ور الخطيب محافظ مدين الضفة الغربية والقدس وقال إنه تلقى رسالة من أن
وأنهم يخشون في حالة عدم وصول المؤتمر          , الضفة الغربية يعلقون آماًال آبيرة على نتائج مؤتمر القمة        

دة   ة موح ف عربي ام       لمواق طينيين ع ن الفلس اقهم م ير رف يرهم آمص ون مص مة أن يك . م1948 حاس
ا        : (وأضاف حسين  إن الوضع في الضفة الغربية هو في غاية السوء والصعوبة وحتى لو أعدنا بناء قواتن

 . )5 () فإننا لن نتمكن من تحرير األراضي في وقت قريب،العسكرية من جديد
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ه     ). ف والجرح والنكبة آلها واحدة    إن الهد : (ثم علق األمير فيصل قائالً     ى أن تصدر عن ودعا إل
ع ة للجمي رارات ومشروعات واضحة و مفهوم ر . ق ة التحري يس منظم قيري رئ د الش ا أحم ا دع آم

ًا                     ": الفلسطينية فقال  ا جميع ا شعبنا تهزن ر و اآلالم التي يتعرض له ة خطي إن موضوع الضفة الغربي
ا من القضية          إن منظم  . وتفزعنا على مصير قضية فلسطين        د حددت موقفه ر الفلسطينية ق ة التحري

ؤتمر         ى الم ذآرة باسم               . على المبادئ الستة التي وزعتها عل ؤتمر م ى الم د وزع عل ان الشقيري ق وآ
 .)1 ("المنظمة طالب فيها بتبني المؤتمر لعدة مبادئ

ك ح                      ين المل ودة ب ة آانت مفق ان واضحًا أن الثق د    بدأ التوتر يتزايد في المناقشات وآ سين وأحم
الشقيري األمر الذي يعكس بدوره تخوفًا فلسطينيًا من أن الملك حسين لو حصل على تفويض عربي                 

ة    فة الغربي ترداد الض ول اس ريكيين ح ع األم دث م ية   , بالتح فية القض ينتهي بتص ر س إن األم ف
 .)2(الفلسطينية

د    وبعد انتهاء المؤتمر صدر البيان الختامي الذي أقره المؤتمرون باإلجم           نشرته الصحف    اع وق
ر على           د الشقيري رئيس منظمة التحري تحت عناوين بارزة تضمنت الالءات الثالث التي فرضها أحم

ؤتمر وك. )3(الم دات المل امي تأآي ان الخت راف وال تضمن البي ه ال صلح وال اعت اء العرب أن  والرؤس
ع إسرائيل   اوض م ام عمل سياسي إل     , تف ًا أم اب مفتوح وا الب م ترآ أمين   إال أنه دوان وت ار الع ة آث زال

ة في مصر و               رارات   .  واألردنسوريا انسحاب قوات االحتالل من األراضي العربي رز الق إال أن أب
رول      تئناف ضخ البت رار اس ال شك ق ت ب ين آان أة للمطلع ن مفاج م تك ؤتمر وإن ل الصادرة عن الم

مدى خسارة العرب       عن    ،العربي بعد أن عرضت الدول المنتجة للنفط إحصاءات وتقارير واضحة          
ة         ة إيجابي ة عربي نفط طاق أن ضخ ال وك والرؤساء يقتنعون ب ا جعل المل  يمكن ،من وقف الضخ مم

يمن                  . تسخيرها لخدمة األهداف العربية    اع وهو حل مشكلة ال م في االجتم ارز ومه . آما اتخذ قرار ب
ة السعودية والكويت ول               ة العربي دم المملك ى أن تق لفنا ـ عل ا أس ا اتفق ـ آم ة وخمسة     آم غ مئ ا مبل يبي

ن في وقت    . وثالثين مليون جنيه إسترليني إلى الدول التي تعرضت للعدوان اإلسرائيلي         وآان قد أعل
رع لمصر واألردن            ى التب ط دون     سابق أن المؤتمر وافق عل ؤتمر المشروع        , سوريا فق ر الم ا أق آم

ؤتمر     الذي تقدمت به الكويت إلنشاء صندوق اإلنماء االقتصادي واالجتماعي           العربي طبقًا لتوصية م
ع          . وزراء المالية واالقتصاد والنفط العرب     ة جمي وقرر المؤتمر أيضًا دعم اإلعداد العسكري لمواجه

 .)4(االحتماالت وتصفية القواعد األجنبية في الدول العربية
ة     ة العربي مُّ الجمهوري ان ه وم آ ي الخرط ة ف ؤتمر القم ال م اء أعم د انته وريةبعي  الس

دواناالنصراف ار الع ة آث ذلت .  للعمل السياسي إلزال د ب ي مجلس سورياوق رًا ف اطًا آبي ذاك نش  آن
ى األساس               زًا عل ة مرتك األمن للتوصل إلى قرار يقضي باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي المحتل
و البنود التي وردت في مشروع المارشال تينو والتي تقضي باالنسحاب اإلسرائيلي من األراضي                  

ة         المحتل داوالت ومناقشات واتصاالت          . ة مع ضمانات دولية للحدود اإلقليمية في المنطق د م ولكن بع
                                                 

 .67ص , مصدر سابق, الشقيري )1(
 .107ص , مصدر سابق, ضريا )2(
 .1967 بتاريخ األول من أيلول 4125جريدة الحياة العدد  )3(

 .108ص , مصدر سابق, رياض )1(
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ن   س األم ل مصر وأعضاء مجل ن قب دة  , م ات المتح ل الوالي ن قب روعات م دة مش ديم ع ت , وتق تم
اريخ                  ارادون بت ورد آ الموافقة على المشروع الذي قدمه مندوب بريطانيا في مجلس األمن الدولي الل

اني  رين األول الث ن تش رين م ي . 1967والعش ا يل رار م ي المشروع الق اء ف ن : (ج إن مجلس األم
ر في الشرق األوسط                     ه المستمر إزاء الموقف الخطي ر عن قلق د عدم جواز        ،الدولي إذ يعب  وإذ يؤآ

م تستطيع                , االستيالء على األراضي عن طريق الحرب       ى العمل ألجل سالم عادل ودائ والحاجة إل
 .)1()ي المنطقة أن تعيش في أمانفيه آل دولة ف

 : حيال العربيةالسورية ـ السياسة 6
 : ـ التقارب المصري السعودي األردنيأ

ال            رب حزيران باحتالل إسرائيل ألراضٍ    انتهت ح  ة أمث ادل ثالث دة تع ة جدي ل     عربي مساحتها قب
ة في الصورة السياسية              رات الجذري ا    . )2( للشرق األوسط    العدوان وإلى مجموعة من التغيي ان أبرزه آ

ة الفلسطينية آطرف رئيسي في الصراع العربي اإلسرائيلي                   ة المقاوم ة    . بروز حرآ وآانت هزيم
ام  ام إسرائيل ع د قي م عامل بع ال شك أه ة ب دول العربي دى م 1948ال ومي ل اب الشعور الق ي إله ف

طينيين ت به   , الفلس ي حل الم الت ع المظ انيهم ورف ق أم دانهم أن تحقي ي وج خ ف ذين رس وز ،مال  ال يج
ة  ،العربية بل على تنظيم صفوفهم االعتماد فيه آلية على قوة الدول    وتهم الذاتي  واالنطالق  ، وتحقيق ق

ك حسين         . )3(في الحل العسكري   وآان من الطبيعي أن يشكل هذا الطرح السياسي الفلسطيني عند المل
ارة    م1968 نيسان    6مما دعا الملك حسين في        . سياسيةجملة مخاوف    ى زي اهرة للتشاور مع        إل الق

ة ة الدقيق ذه المرحل ي ه د الناصر ف ال عب رئيس جم ًا , ال رائيل اتجاه ي إس اك اآلن ف يما وأن هن والس
 .)4 ()يصر على االحتفاظ باألراضي العربية المحتلة بل وهناك من يدعو الحتالل أراضينا بالكامل

ة الم   ة العربي أن الجمهوري د صرح ب د الناصر ق ال عب رئيس جم ان ال ة  وآ ي حال ن تنه دة ل تح
 )5 (.)ها عن آل شبر في الجوالن والضفة الغربية وغزة وسيناءئ إال بعد جال،الحرب مع إسرائيل

ى         ك حسين إل ارة المل د لزي اهرة  ولم يكن الهاجس الفلسطيني الفدائي السبب الوحي الموقف  . الق ف
ه       التعامل مع األردن   السورية ورفض الحكومة    ،السوري المتشدد حيال األردن    ,  وإجراء التنسيق مع

طيني  اجس الفلس ل اله ًا يماث كل هاجس ع    . ش ه م ي لقائ ي ف ف العرب ن الموق ين ع ك حس دث المل وتح
رغم       ،الرئيس جمال عبد الناصر     شاآيًا أن الرئيس السوري رفض أي تنسيق عسكري مع األردن ب

ك حسين    .  بالنقص الشديد في القدرة الدفاعية لألردن      سوريامعرفة   الم العربي   ى إل وأشار المل  أن الع
 .)6(إذا بقي على ما هو عليه اآلن فسوف تظل المبادرة دائمًا في يد العدو

ت  ورياوآان ة         س ة نتيج ؤونها الداخلي ي ش ة ف ربات موجع دة ض ت ع د تلق اء ق ك األثن ي تل  ف
ة       ال العرش األردني          . التدخالت األردنية في شؤونها الداخلي ا حي ى موقفه ا ألن تصر عل ا دعاه , مم

رار والتم رفض الق ك ب ا, /242/س دى  أنآم وريا ل ين    س ك حس ة المل ول سياس دة ح ات عدي  تحفظ

                                                 
 .110ص , سابقالمصدر ال )2(
)3( Dawisha, A. I. Egypt In the Arab world: op. cit., pp 219 
 .368الحوراني، مصدر سابق، ص  )1(
 .1968يسان  الصادرة بتاريخ السابع من ن14652صحيفة األهرام العدد  )2(
)3( Stephens, R. Nasser:op. cit., pp.341. 
 .168ص , مصدر سابق, رياض )4(
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عودية        ة الس ة العربي ع المملك وي م ه الق ة وحلف ة والدولي اطف    . العربي تمرار تع ى اس افة إل باإلض
 )1(.الجمهورية العربية المتحدة مع األردن

ات   كلت التحفظ وريةش ع األردن  الس اون م ى التع ام محاو ,  عل ة أم ة   عقب ة العربي ة الجمهوري ل
 . وبين األردن والسعوديةالسوريةالمتحدة إلعادة العالقات بين الجمهورية العربية 

ة المتحدة مع السعودية          ءوذلك بعد انتها   اء وفي سبيل ردم          .  خالفات الجمهورية العربي ك األثن في تل
ا   رائيل منه ة إلس يما دول المواجه ة والس دول العربي ين ال وة ب رئ, اله ام ال د الناصر  ق ال عب يس جم

راق والسعودية       سوريا بمبادرة سياسية تدعو إلى جبهة شرقية تضم            حيث   )2(. ومصر واألردن والع
اور         دول للتش ذه ال ى ه دة إل ة المتح ة العربي ة الجمهوري ر خارجي اض وزي ود ري ال محم ام بإرس ق

 . وإطالعها على المشروع
ة المصري الجمهوري     ر الخارجي اض وزي ود ري د زار محم ة وق ورية،ة العربي ث الس  حي

ادة  ة نظر القي ى وجه تمع إل ورية،اس د الناصر الس ال عب رئيس جم ادرة ال ي رفضها لمب ت .  ف وآان
ا          السوريةالقيادة   ات بينه ى العالق أزم عل ين دول يسيطر التشنج والت .  تجد من الصعوبة إقامة حلف ب

ة شرقية            د         سوريا  إال أن    ،وعلى الرغم من الموقف السوري الرافض تشكيل جبه م تقطع األمل عن  ل
دة  ة المتح ة العربي ة   ،الجمهوري ل السياس ة تحوي ي إمكاني ورية ف ن    الس ال تحس ي ح ها ف ن رفض  ع

 .)3(العالقات بين الدول العربية المعنية
ى    في   , وآان محمود رياض وزير الخارجية المصري      ه عل اء جولت ة   سوريا أثن دول العربي  و ال

ى     األخرى يبذل جهدًا لإلعداد إلى مؤت اق عل ة ولالتف مر قمة عربية لتحسين العالقات العربية ـ العربي
ة           . )4(خطة عمل موحدة لمجابهة العدوان اإلسرائيلي       دول العربي دى بعض ال اك ل ان هن د    من  وآ  يؤآ

ة في                             دول العربي تمكن ال ى الحل السلمي حتى ت ة إل ود الرامي على ضرورة اإلعالن عن فشل الجه
ام      . بكل إمكانياتها في المعرآة   اجتماع القمة العربي أن تسهم       ة أم ذه النقطة تشكل عقب وآانت إثارة ه

ات المتحدة األمر               ا الوالي ى شكوك زرعته ع            يعقد القمة إذ تستند إل ام مصر بتوقي ال قي ة عن احتم كي
 .)5(اتفاق منفرد مع إسرائيل

د فشل                  أن الحل السلمي ق ر ب دفاع أق ى طريق مسد        ،وفعًال عندما اجتمع مجلس ال ود  ووصل إل
اه من دعم غربي           ا تلق ى        . نتيجة تعنت إسرائيل وم دعوة إل دفاع العربي المشترك ال رر مجلس ال وق

ة                        ؤتمر القم ل م د قبي ذي انعق دفاع العربي ال مؤتمر قمة عربي في الرباط حيث آان اجتماع مجلس ال
ل مدى شعور       آما. قد أزال آافة العقبات في سبيل عقد قمة عربية         دول  آانت قرارات المجلس تمث ال

 .الغربية بالدور العدائي الذي تقوم به الواليات المتحدة حيال القضايا العربية
اريخ   انعقد مؤتمر القمة العربي الخامس في   اط بت انون األول   23 الرب  وشارآت في   م1969آ

ة إسرائيل                          دة لمواجه ة موح ى وضع إستراتيجية عربي ة دعت إل ة عربي ع عشرة دول . هذه القمة أرب
وك  دأ المل ال أو بالسالحوب ة سواء بالم دول المواجه الزم ل دعم ال ي بحث موضوع ال . والرؤساء ف

                                                 
 .162ص , مصدر سابق, مرآة حياتي, طالس )1(
)2( Stephens, R. Nasser:op. cit., pp.351. 
 .168ص , مصدر سابق, رياض )3(
)4( Dupuy, T.N. Elusive victory, the Arab-Israeli, 1947-1974, New York, 1978.pp 

64. 
 .170ص ,  مصدر سابق,رياض )1(
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ة واستمرت المناقشات          د عجز عن التوفيق            . وتقدمت وفود عديدة بمقترحات مختلف ؤتمر ق ان الم وآ
ه           دمت ل ة التي ق د                .بين المقترحات العديدة المتباين ذافي قائ زعيم معمر الق ؤتمر ال د اشترك في الم وق

ورة الف ة  ث اندة دول المواجه ة لمس ديد الحماس ان ش ث آ ول حي ن أيل ي . )1(اتح م ته ف رت حماس وظه
ة في خط                        دول العربي ى ال ة السعودية إل ة العربي ه المملك مطالبة الملك فيصل بزيادة الدعم الذي تقدم

ة د الناصر     . المواجه ال عب رئيس جم ع ال ا دف ة مم ات دون نتيج تمرت المناقش د اس ادرة وق ى مغ إل
ؤتمر   , وبخروج الرئيس جمال عبد الناصر من االجتماع       . عاالجتما ة       انفض الم ه أي  دون أن تصدر عن

ر               ة التحري نح منظم ى م ة عل دول العربي ة ال دا موافق امي ع ان خت ه بي در عن رارات أو أن يص ق
دة التي          . الفلسطينية في هذا المؤتمر حق التصويت في مؤتمراته        ة الوحي وربما آانت النتيجة اإليجابي

ار  ي    أش ي ف ة العرب ؤتمر القم د م ر بع ي الجزائ ه ف ي تصريح ل د الناصر ف ال عب رئيس جم ا ال إليه
د صرح              ان ق ؤتمر       : ( المغرب بتاريخ الخامس والعشرين من آانون األول حيث آ د حدثت في الم لق

ات                . خالفات آان البد من حدوثها     ابقة دون خالف ة الس ؤتمرات القم ؤتمر من م , والواقع أنه لم يعقد م
ة          وآنا  ات بصيغة عام ؤتمر بيان ة آل م ا أن نصدر في نهاي د تعودن رغم      , ق اط ـ ب ؤتمر الرب ولكن م

 .)2 ()سلبياته وما حدث فيه من خالفات ـ قد حقق بعض النتائج اإليجابية
 : منظمة التحرير الفلسطينيةب ـ

ام مّث ي عصفت بالشعب  م1948ل ع داث الت ة لألح طينيين نتيج اة الفلس ي حي ًا ف ًا مهم    منعطف
ة العربي في فلسطين وقضيته   ون , الوطني زوح عن  عربي فلسطيني إلى  حيث اضطر حوالي ملي الن

ع تحت                         م تق ي ل ة في فلسطين الت منازلهم في المدن والقرى إلى المناطق المجاورة أو األقسام المتبقي
ى األنظم   . )3(االحتالل اإلسرائيلي آنذاك   ة وظلت الحرآة الفلسطينية تعلق أملها األساسي عل , ة العربي

فهذه األنظمة أعلنت تمسكها      . التي اتخذت في غالبيتها موقفًا مزدوجًا من الحرآة الوطنية الفلسطينية         
ي  الحق العرب ا    , اللفظي ب ب عليه ن أن تنقل ًا م ا خوف ر الصهيوني وإم دير صحيح للخط ن تق ا ع إم

 .)4(وقد يكون األمران معًا, شعوبها
ين مصر و         دة ب اني  في    سوريا ومع قيام الوح اتجهت أنظار   , م1958 والعشرين من شباط       الث

د الناصر   ال عب رئيس جم دة ال ة المتح ة العربي يس الجمهوري ى رئ رب إل ي , الع وطن العرب اد ال وس
ة             . شعار الوحدة طريق التحرير    ولم يعد باإلمكان فصل القضية الفلسطينية عن شتى القضايا العربي

ة         , في تلك األثناء  وبرزت األنظمة العربية    . وحتى الداخلية منها   تحكم بحرآ درتها في ال رزت ق ا ب آم
ة     ا ينسجم ومصالح                 , الشعب الفلسطيني وتطلعاته التحرري ى م ذه التطلعات إل ه ه ذلك توجي ة ب محاول

                                                 
 .485ص , مصدر سابق, االنفجار, هيكل )2(
 .موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني, 1969العام , آلمات وخطب الرئيس جمال عبد الناصر )1(
ة ( )2( فة األردن الغربي زة      360ض اع غ ئ ـ قط ف الج ئ200 أل ف الج اورة  )  أل ة المج ار العربي ى األقط أو إل

   ألف الجئ من   12وذهب  )  ألف الجئ  101لف الجئ ـ شرقي األردن   أ104 ألف الجئ ـ لبنان  82سوريا (
د     ة              , الفلسطينيين إلى مناطق أبع دان األجنبي ى بعض البل يج أو إل ا و السعودية و الخل راق ومصر و ليبي ى الع , إل

ا  وبقي في األراضي الفلسطينية التي تح     , أنه سيغادر فلسطين نهائياً   , حيث لم يخطر ببال أحد من الذين نزحوا        تله
ل % 60( ألف فلسطيني 156إسرائيل  ن الجلي نهم م ابق, )م الحوراني، مصدر , للتوسع راجع المصدر الس

 .421سابق، 
 .56ص, مرجع سابق, ياسين )3(
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ومي                . )1(تلك األنظمة إلى حد آبير     د الق أن الم ر الفلسطينية ب ة التحري راد منظم ولذلك اعتقد بعض أف
ى مج  لبي عل األثر الس اء ب ي ج طينيةالعرب ات القضية الفلس طيني, ري ل الفلس دة العم ن . ووح م يك فل

  )2(.رغبتها في تشكيل آيان فلسطيني مستقلاإلعالن عن بوسع الحرآات واألحزاب الفلسطينية 
وفي هذا يكمن البطء الشديد في نمو        , ولعل أبرز هذه الحرآات فتح التي تأسست في الكويت        

 )3(. الفلسطيني في سنوات التأسيسوفي وصولها إلى قلب الشعب, هذه الحرآة
دة  ة الرائ ة الوحدوي ار التجرب ة  ،وبانهي ة العربي ال الجمهوري ورية وانفص ة الس ن الجمهوري  ع

دمير         , تحطمت اآلمال بتحقيق الوحدة العربية    , العربية المتحدة  ا الفلسطينيون ضرورة لت التي اعتبره
ة  ن جه رائيل م طين ،إس ر فلس ا أد  )4( وتحري رى مم ة أخ ن جه ر    م ي التفكي ذري ف ر ج ى تغيي ى إل

ة الفلسطينية من              ة ـ الفدائي ة الوطني ين الحرآ ا ب ة م الفلسطيني سياسيًا وعسكريًا بشأن ترتيب العالق
ى           . والحرآات القومية والدول العربية وجيوشها من جهة أخرى       , جهة ة عل ذه الحرآ ام ه فبدًال من قي

تقل   ي المس ر العرب اس المتغي طيني , أس ر الفلس ابعوالمتغي ال   ,  الت ديًال للنض ي ب ال العرب دَّ النض وع
ه ًا ل طيني أو حاوي ذاتي , الفلس يهم ال تردون وع طينيون يس ذاتيتهم , راح الفلس يقهم ل دون أن تحق ويؤآ

ر       ا أن النضال           , يمثل المدخل األساسي والقاعدة األولى للتحري ي مؤداه رة الت رز الفك دأت تب ذا ب وهك
 .)5(من أجل التحرير وليس العكسالفلسطيني هو طليعة النضال العربي 

ك سعود   , م1962صيف , وأتت الخطوة األولى بدعوة الرئيس جمال عبد الناصر      وآل من المل
ين                    ة ب ن بال الشعب الفلسطيني أن يأخذ قضيته الوطني د ب ه  والرئيس أحم انقالب الشعار من      . يدي وب

ر  ( ق التحري دة طري عار  ) الوح ى ش دة  (إل ق الوح ر طري ت , )التحري ع اس ادية  وم ة االقتص عادة البني
ا  ن عافيته ر م طينية الكثي ة الفلس طينية , واالجتماعي ادة فلس ور قي ة خصبة لظه وافرت ترب وسعى , ت

اليين              امين الت اك    . طرف جديد لدى الفلسطينيين لتأسيس التنظيمات الوطنية المستقلة في الع فصار هن
ات           خاصة , ما يقرب من أربعين منظمة فلسطينية قد أعلنت عن وجودها           في الكويت التي مثلت الفئ

                                                 
)4( Copeland, M. The game of nations, London, 1969.p164. 
طيني  )1( ان الفلس الص: (الكي طيني خ انون, مصطلح فلس ه مصطلح ق ر من عار سياسي أآث و ش ددوه إذ , ي مح

م والشعوب                اريخ األم ي ت ا ف ات النضالية ضد        . فرضته الظروف االستثنائية التي ال سابق له ع الحرآ فجمي
دودة         , المحتل آانت في أوطانها    ة مح ية وطبيعي دود سياس ر            . ضمن ح ن أرضها وتجب ع الشعوب م م تقتل ول

ين في التاسع والعشرين من تشرين     منذ إعالن قرار تقسيم فلسط     . على الهجرة آما هو حال الشعب الفلسطيني      
ة الفلسطينية            , 1947األول عام    ى الهوي , ظهرت محاوالت عدة إلظهار الكيان الفلسطيني من أجل المحافظة عل

ة       ة و الدولي ات اإلقليمي ي المنظم ذه      . واعتماد ممثلين شرعيين لفلسطين ف ة وموضوعية تعثرت ه وألسباب ذاتي
او     . المحاوالت ام                    بعد ذلك خطت تلك المح ي الع ر الفلسطينية ف ة التحري ي تأسيس منظم ًا ف الت و ترجمت عملي

 .119ص , مرجع سابق, للتوسع انظر ياسين, باعتبارها أول مؤسسة سياسية فلسطينية معتمدة عربيًا, 1964
 .192ص,  الثالثالعقد, مصدر سابق, مرآة حياتي, طالس )2(
ورية ـ ال       )3( دة الس ار الوح ر انهي ول أث تح ح ادة ف د ق ب أح ائًال  آت ة ق فوف الحرآ يع ص ي توس رية ف  :مص

ا     , فالخيبة التي أثارها فشل الوحدة المصرية ـ السورية  (  دى إعالنه ار ل ذي ث , التي آانت بحجم األمل الشاسع ال
د الناصر   ال عب رئيس جم ف ال ة   , تحت آن اتهم الخاص ن تنظيم رار م ى الف طينيين عل ن الفلس د م ت العدي , حث

ر الفلسطينية           , ع ياسين للتوسع راج ) وااللتحاق بفتح    ة التحري ات منظم ابق   , أربعون عامًا من حي ص , مرجع س
57. 

 .121ص , مرجع سابق, ياسين )1(
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وة اقتصادية ملحوظة ا ق ة أخرى, الوسطى الفلسطينية فيه ة عربي ة دول ا في أي ى  ,عنه باإلضافة إل
 .)1(وجود هامش من الحرية انعكس على عدم مزايدة الكويت بالقضية الفلسطينية

ة  ذه الخلفي ى ه ث عش     , عل ي الثال اهرة ف ي الق ي األول ف ة العرب ؤتمر القم د م  رانعق
ة             , 1964 من آانون الثاني     الذي أسند إلى أحمد الشقيري مهمة أن يستفتي الفلسطينيين حول الطريق

ان سياسي فلسطيني       ار آي ى تأسيس         , المثلى في إظه د الشقيري استغل الفرصة وسارع إل لكن أحم
امن وا          ) منظمة التحرير الفلسطينية  ( لعشرين  عبر المؤتمر الوطني الفلسطيني األول في القدس في الث

ران            اني              . م1964من أيار والذي استمر لغاية الثاني من حزي ة العربي الث ؤتمر القم ان من م ا آ وم
ول  د في أيل عم1964المنعق ى األمر الواق ة عل ام ,  إال الموافق ن عن قي ذلك أعل ر (وب ة التحري منظم

 .)2 ()الفلسطينية
ان  ى الكي ة إل امي للقم ان الخت ي البي ار ف ين أن يش ك حس د ,  الفلسطينيرفض المل ر أن أحم غي

ى العاهل                    ه إل ه حديث ي  الشقيري سارع إلى إلقاء خطاب أمام الملوك والرؤساء العرب وجه في األردن
ة       ,أريد أن يكون واضحاً   ": قائًال يس حكوم ى          , أن الكيان الفلسطيني ل يادة وال يهدف إل وال يمارس س

ي    ان األردن ن الكي فة ع لخ الض عب الفل  . س يم للش و تنظ ا ه طينيوإنم دول   , س ع ال ع جمي اون م يتع
ز  , ومن جهة أخرى . "العربية د العزي ة لفلسطين   , طلب الملك سعود بن عب ا  . تشكيل حكوم  سوريا أم

ان . فقد رأت أنه ال فائدة للكيان من دون األرض      , ولهذا طلبت إعطاء الضفة الغربية وقطاع غزة للكي
ر آتونس وال , آما أن بعض الدول العربية    . مما آثار األردن   ة          , جزائ ى ضرورة إنشاء جبه أشارت إل
 .)3(وطنية متحدة

ه طيني وأهداف ان الفلس ة الكي ى طبيع ة عل دول العربي اق ال دم اتف رًا لع در, ونظ  ص
طيني  ان الفلس ر للكي ن دون ذآ ترك م امي المش ان الخت ر  ، البي ي تحري ارك ف ه ليش يم نفس ى تنظ  وإل

وك ورؤساء دول   : (وقد نص البيان على   . وطنه ة  أن مجلس مل ة العربي دفاع    ,  الجامع ًا بواجب ال قيام
ر مصيره           , المشترك ه من       , و إيمانًا بحق الشعب الفلسطيني المقدس في تقري ر وطن  االحتالل وتحري

ل         , الصهيوني  اء الخطر الصهيوني الماث ة التق ة الالزم رارات العملي د اتخذ الق دان   , ق سواء في المي
دفاعي ي, ال دان الفن دان , أو المي يم اأو مي ر   تنظ ي تحري دوره ف ام ب ن القي ه م لشعب الفلسطيني وتمكين
 )4(). مصيرهوتقرير, وطنه

قيري                   د الش ة أحم تفاوتت مواقف الدول العربية بين تأييد الكيان الفلسطيني ورفضه فخالل جول
ة األردن   ى موافق ر حصوله عل ة وإث ي العواصم العربي ورياأصرت , ف ان  س ى أن يحصل الكي  عل

يادة   ى الس طيني عل زة    الفلس اع غ ة وقط فة الغربي ى الض ؤول     . )5( عل ان المس ذي آ ت ال ي الوق وف
ي دمشق  ين ف ادة البعثي ع الق طيني يجرب االتصاالت م الم , الفلس ائل اإلع ت وس وريةآان  تشن الس

                                                 
عد  )2( رحمنأس د ال طينية , عب ر الفلس ة التحري ذورها, منظم اراتها, ج ها ومس ة  , تأسيس ي منظم اث ف ز األبح مرآ

 .96 ص 1987نيقوسيا , التحرير الفلسطينية
 .122ص, سابقالمرجع ال, ياسين )3(
 .70ص ,  مرجع سابق،عبد الرحمن )1(
 .159ص, مرجع سابق, ياسين )2(
 .94ص , سابقالمرجع ال ،عبد الرحمن )3(



 199

قيري   د الش ى أحم ًا عل رح  , هجوم ان المقت روع الكي ى مش ق    , وعل ن طري ان ع ة الكي ة بإقام مطالب
 .)1(االنتخاب

ة ن جه راق م ن الع طيني أعل ان الفلس ى الكي ة عل ه الكامل رى موافقت ديم ,  أخ تعداده لتق واس
خاصة بعد نجاح انقالب   , ارتباطه بوجهة النظر المصرية   , وعكس موقف العراق هذا   , التسهيالت له 

ين و   ن البعثث ابقين م ه الس ارف ضد حلفائ د السالم ع رئيس عب ي  يال م العراق ة الحك ك لعالق ع ذل رج
الرئيس ج    ة ب د الوثيق د الناصر   الجدي ال عب ذا  . م اهرة على        هك داد تجاه الق انعكست مواقف دمشق وبغ

ة السعودية       . )2( الفلسطيني الذي آانت تؤيده مصر     موقف العاصمتين من الكيان    , أما عن موقف العربي
ى   رى عل ي األخ ت ه د الناصر  فكان ال عب رئيس جم ع ال ف  , خالف م ن الموق ًا م ا قريب ان موقفه فك

 .)3(لفت األهداف واألسباب و إن اخت,السوري الرافض
تثناء األردن و ورياباس عوديةس رين    ,  والس ر والبح ت وقط ان والكوي راق ولبن ت دول الع أعلن

ة   , والسودان تأييدها للكيان الفلسطيني    ة العربي ة المملك د     وتبين فيما بعد أن حكوم السعودية آانت تؤي
ان ه وق, الكي ات مع قيري لخالف د الش ه أحم رفض أن يتزعم ا ت قيري ولكنه د الش ان أحم ا آ عت حينم

ة األمر     . مندوبًا للمملكة في األمم المتحدة     د    , أما األردن فلم يرفض الكيان في بداي بسبب شخص أحم
ة عن الضفة الشرقية              , الشقيري ا   . )4(بل رفضه خوفًا من انسالخ الضفة الغربي ا     سوريا أم دو أنه  فيب

ة وقطاع غزة مع     أرادت إثارة األردن عندما أصرت على أن تعطي الكيان ا       لفلسطيني الضفة الغربي
 .)5(معرفتها السابقة بأن الملك حسين سيرفض ذلك

ة                  دول العربي دايتها مع ال ان   , تعرضت منظمة التحرير منذ التأسيس لجملة أزمات في ب حيث آ
ى مواجهات مع                           ا عانت في سنواته األول دو الصهيوني ولكنه ة الع من المفترض أن تواجه المنظم

 .)6(ية وآانت محاوالتها الدائمة تحسين عالقاتها مع تلك الدولالدول العرب
ة           ام المنظم دًا لقي دول تأيي ر ال ن أآث طينية م ر الفلس ة التحري يس منظم د تأس ر عن ت مص آان

ه ك بقول قيري ذل د الش دة: ( ووصف أحم ة المتح ة العربي وال الجمهوري د , ل ال عب رئيس جم وال ال ول
ة الت ا قامت منظم ذات لم رالناصر بال هامات ). حري رز إس ن أب ان م مصر تخصيص إذاعة من وآ

وقد دافعت مصر عن المنظمة باستمرار       .القاهرة مكنت أحمد الشقيري من مخاطبة العرب والفلسطينيين       
ه أراد   د الناصر بأن ال عب رئيس جم ام ال د اته ى ح ي عن القضية الفلسطينية  إل د  , التخل ى أحم أوعز إل ف

ة قيري بإنشاء المنظم ا ا. الش مآم د  ته ال عب رئيس جم ابرات المصرية و لل ل للمخ ه عمي قيري بأن  الش
 .)7(الناصر

ى درجة                         ة إل ادة المنظم ين السلطات المصرية وقي ة ب ات الودي أما سوء التفاهم الذي هز العالق
ه     رفض الرئيس جمال عبد الناصر استقبال أ       دة  حمد الشقيري واالعتذار عن مقابلت ان  , لمرات عدي فك

                                                 
 .161ص, سابقالمرجع ال, ياسين )4(
 .71ص , مرجع سابق, عبد الرحمن )1(
 .421ص , مصدر سابق, االنفجار, هيكل )2(
 .141ص, مرجع سابق, ياسين )3(
  .72ص , سابقالمرجع ، العبد الرحمن )4(
 .89ص , مصدر سابق, الشقيري )5(
 .132ص , مصدر سابق, الشقيري )1(
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اك      بسبب زيارة أحمد     ة           . )1(الشقيري للصين وتصرفاته هن ذه الحادث رغم  من ه ى  ال تج    ,  وعل ا ن وم
ات التي                  عنها فقد ظلت العالقات بين مصر      ا من أفضل العالق ى لقيامه والمنظمة في السنوات األول

 .)2(ربطت بين المنظمة وأي من الدول العربية األخرى
د آانت سيئة       ،ة العربية السعودية   أما بخصوص عالقة منظمة التحرير الفلسطينية مع المملك         فق

ك عن                          ر ذل ة السعودية إث ة العربي قيري للصين، حيث توقفت المملك د الش وتدهورت بعد زيارة أحم
ا            رى في الشقيري الشخص        (دفع مستحقاتها المالية للمنظمة وجيش التحرير بحجة أنه أصبحت ال ت

ة              ررات القم ق من مق ان الفلسطيني المنبث ألردن في            ). الجدير بتمثيل الكي ًا ل ذا داعم ا ه وجاء موقفه
 .)3(خالفه مع الشقيري

اله                         ا ت ؤتمر الخرطوم، وم اء م ة أثن م العربي ة الحك ة مع أنظم لقد انتهت تجربة الشقيري المؤلم
ليس لي مشكلة مع     ": اعتذر عن عدم الرجعة عنها قائالً      وقد أصر على االستقالة و     .من تقديم استقالته  

طيني، وال م ةالشعب الفلس اهير العربي ي  ... ع الجم ا ال يمكنن اء، أن وك والرؤس ع المل كلتي م إن مش
 .)4 ("، هذه هي المشكلة...وال يمكن العمل من دونهم... العمل معهم

ر أواخر    ة التحري دثت داخل منظم ي ح رة الت رات األخي د التغي ن بع  تحسن الموقف م1967ولك
د الطولى           السعودي تجاه المنظمة من خالل عالقاتها التي توطدت          أوًال بأول مع فتح التي أصبحت لها الي

ووافقت المملكة العربية السعودية على ما آانت ترفضه في         . م1968في تقرير شؤون المنظمة بعد عام       
ا لعبت دور الوسيط                    عهد أحمد الشقيري، وفتحت مكاتب لفتح دون المنظمة في األراضي السعودية، آم

 .  )5(د تصاعد الخالف بينهمابين المنظمة والسلطات األردنية، بع
 :م1970  ـ أحداث أيلول األسود في األردنـج

ة                 ت مجموعة    منذ مطلع الستينات آان     دول العربي د غضبت لخوف ال  من المناضلين الفلسطينيين ق
ديهم   فبدأت تبحث عن طريق لجعل الفلسطينيين يمسكون بزمام قض         ،من الحرب مع إسرائيل    . يتهم بأي

د            وعةآما عدت هذه المجم     أن منظمة التحرير الفلسطينية أنشئت آأسلوب لتفكيكهم بقيادة رئيسها أحم
ة                  ر فاعلي ا ستكون أآث أملون أنه انوا ي ة آ ة منظمات بديل والشك في أن   . الشقيري، مما حفزهم إلقام

ة  ملمالت آانمثل هذه الحرآات والت   .  باستطاعة الدول العربية احتواءها لو استمرت إستراتيجية القم
ورياأن إال  ة           س ة الفدائي دعم الحرآ ارت ت ة، وص دول العربي ين ال ن ب ط م ك الخ ن ذل ت ع  خرج

رب       طة ح ي صمدت بواس ر الت ي الجزائ ر ف رب التحري ام وح ي فيتن الحرب ف أثرة ب طينية مت الفلس
 .)6(العصابات أو المليشيات

اهي         اس الجم ارت حم اص فأث ا الخ ور زخمه طينية أن تط ة الفلس ة الفدائي تطاعت الحرآ  راس
د                ة اإلسرائيلية التي ق ر من الضربات االنتقامي يًا أآث ًا سياس دو مكلف ة يب ة، وصار حبسها ثاني العربي

                                                 
ا على الصعيد العربي  والسيما مع السعودية                                 )2( د الشقيري إلى الصين ونتائجه ارة السيد أحم للتوسع في أسباب زي

 .126ص, مرجع سابق, راجع عبد الرحمن, ومصر
 .169ص, مرجع سابق, ياسين )3(
 .75ص , سابقالمرجع العبد الرحمن،  )4(
 .76ص , سابقالمرجع ال  )5(
 .114ص , مصدر سابق, ريالشقي )1(
 .199سيل، األسد والصراع على الشرق األوسط، مرجع سابق، ص  )2(



 201

دائي   تفزها النشاط الف د صيف   . )1(يس ذه االتجاهات     م1966وعن د الناصر ه ال عب رئيس جم ذ ال  أخ
م                    د من اجتماعات القم ة المزي ة ورفض إقام ة بعين االعتبار فتخلى عن سياسة احتواء األزم  ،العربي

دة محاوالت      .  وجورج حبش    )∗(وآان أقوى األمثلة على نفاذ الصبر الفلسطيني ياسر عرفات         د ع فبع
دان  ا في مي تح والدته ة ف دائي في  أعلنت منظم اني  1النضال الف انون الث ان جورج . م1965آ وآ

 تنظيم   ووضعهم في , حبش قبل عدة أشهر قد اقتطع من حرآة القوميين العرب األعضاء الفلسطينيين           
أولى                             د قامت ب ر فلسطين التي آانت ق ة الشعبية لتحري ا سيعرف باسم الجبه واة لم منفصل أصبح ن

 .)2(م1964عملياتها داخل إسرائيل في تشرين األول 
ة           . وآي ال يبقى أحمد الشقيري محرومًا في هذا المجال         ة فدائي ه بمنظم دخول إلي فقد بدأ يستعد لل

ان   . )3(فقط ببالغته األدبية آخطيب شعبي موهوبهو اآلخر ورغم أنه آان معروفًا        اء آ في تلك األثن
يهما       ن أراض الق م ل واالنط ن العم دائيين م ع الف عهما لمن ي وس ا ف الن م ان يفع ي . األردن ولبن فف

الفدائيين الفلسطينيين  قتلت القوات المسلحة األردنية واللبنانية من       , 1967السنوات التي سبقت حرب     
 .)4 () إيابهم من أراضيهم المحتلة أآثر مما قتل اإلسرائيليونفي أثناء ذهابهم أو

ت  ورياآان ًا       س طينيين إيمان دائيين الفلس دائي والف ه الف دعم التوج اء ت ك األثن ي تل يتهم  ف بقض
 . وبفعالية جدوى حربهم ومناوشاتهم

ى أن   افة إل ورياباإلض دعم س ت ت ام       آان وازن أم ة ت طينيين إلقام دائيين الفلس ات الف جماع
د        الجمهورية العربية المتحدة التي آانت ترعى منظمة التحرير الفلسطينية          الرسمية التي يرأسها احم

                                                 
 .155ياسين، مرجع سابق، ص  )3(
ة                      : ياسر عرفات  )∗( ة الهندسة بجامع ي آلي ته ف اء دراس االسم الحقيقي الذي اتخذه اسم ياسر وآنية أبو عمار جاء أثن

افح   يالقاهرة، إحياًء لذآرى مناضل فلسطين   ل وهو يك داب البريطاني   قت ات   .  االنت ان والدة عرف ازال محل   = =مك م
ه                       خالف، دون أن ه، فيعتق فهو يقول أنه من مواليد القدس في التاسع والعشرين من آب، أما جميع من تتبعوا سيرة حيات

ع والعشرين من آب              وم الراب رن           . 1929من مواليد القاهرة ي ينات من الق ة الخمس ع حقب ي مطل ه ف ات حيات دأ عرف ب
ام          ال ي ع ا شارك ف ة                 1952ماضي حينم اد طلب ي تأسيس اتح اهرة ف ة الق ة الهندسة بجامع ي آلي ًا ف ان طالب دما آ  عن

ي مصر               . فلسطين في مصر   ورة تموز ف ه    . وقد تولى رئاسة رابطة الخريجين الفلسطينيين بعد نجاح ث ظهرت مواهب
لمين   وقد انجذب في البداية ل    . منذ سنوات شبابه المبكر آناشط وزعيم سياسي       ا       , جماعة اإلخوان المس ه سرعان  م لكن

د عن      1948اعتنق الكفاح المسلح ضد إسرائيل عقب نكبة عام         ا يزي وق م من مساحة   % 70 وقيام فكرة إسرائيل ف
ام    , التحق بالخدمة العسكرية في الجيش المصري      . فلسطين التي آانت خاضعة للحكم البريطاني      نح  1958وفي ع  م

ي الكويت       1958وفي عام . ش المصري عرفات رتبة مالزم في الجي     ًا ف ا يعمل مهندس ان وقته  شكل عرفات الذي آ
اح              ي تبنت الكف وطني الفلسطيني الت ر ال مع مجموعة صغيرة من المغتربين الفلسطينيين الخلية األولى لحرآة التحري

تح             . المسلح وسيلة لتحرير فلسطين    ي تأسيس ف أب       : ومن أبرز من شارآوه ف ل     صالح خلف المعروف ب اد وخلي ي إي
وزير ام   . ال اني ع انون الث ن آ ين م ادي والثالث ي الح ي األراضي   1964ف لحة ف ة مس تح أول عملي ة ف ذت حرآ  نف

 انتقل عرفات إلى    1967وفي حزيران   . الفلسطينية وقاع عرفات بتسليم بيان تبني العملية إلى صحيفة النهار اللبنانية          
ة                  وفي  . العمل السري تحت اسمه الحرآي أبو عمار       ة حيث أمضى أربع ة المحتل ى الضفة الغربي رًا إل تموز توجه س

ثًال للشعب            1969وفي الرابع من شباط     . أشهر قام خاللها بتنظيم خاليا فتح      ي أصبحت مم  انتخب رئيسًا للمنظمة الت
 .32ص, مصدر سابق, أسرار حرب حزيران, القصاص. 2004الفلسطيني إلى أن توفي عام 

 .211ص,  سابقمصدر, الشرق األوسطاألسد والصراع على , سيل )1(
 .84ص, مرجع سابق, عبد الرحمن )2(
 205ص,  سابقمصدر, سيل )1(
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ى   .  ترى الفدائيين الفلسطينيين آورقة ضغط على الحكومة األردنية        سورياآما آانت   . الشقيري هذا إل
ب أن  ورياجان ر ا     س راعها غي ي ص دة ف طينيين أدوات مفي دائيين الفلس ي الف رى ف دأت ت افئ  ب لمتك

 .)1(والمليء باإلحباط وخيبة األمل مع إسرائيل على المناطق المجردة من السالح
ان             سوريا وفي الواقع فإنَّ توجُّه      ى الخمسينيات حين آ ود إل  في دعم الميليشيات الفلسطينية يع

يس شعبة                      عبد الحميد    ان يشغل منصب رئ دما آ ة عن ام والرعاي السراج قد أفرد لهم حيزًا من االهتم
ام                   .)2(المخابرات العامة  امن من آذار والسيما مع قي ورة الث ام ث دائيين مع قي  وزاد الدعم السوري للف

باط    ن ش رين م ث والعش ة الثال دين     1966حرآ ور ال رئيس ن ال ال ادات أمث م قي رزت للحك ي أف  الت
اخوساألتاس راهيم م ه إب ر خارجيت ة , ي ووزي ر الجزائري ي حرب التحري ارآوا ف د ش انوا ق حيث آ

ام            ة في فيتن دائي هو         , وتأثروا بتراجع الواليات المتحدة أمام الميليشيات الوطني دين أن العمل الف معتق
  .)3(الطريق األفضل للتحرير

د     افظ األس ل ح رئيس الراح ول ال دد يق ذا الص ي ه ي ": وف ورياف ة   بالس ا المقاوم تألت رئت ذات ام
دعمهم في سبيل    السورية لكن المقاومين الفلسطينيين غاب عن تفكيرهم أن القيادة    . )4 ("باألوآسجين  ت

ل األراضي    ي تحت رائيل الت دودها ضد إس ارج ح اط خ ام بنش ة القي ل  , العربي ن أج دعمهم م ا ال ت وأنه
أ القا   وآان هذا . تأسيس حكومة أو دويلة داخل دولتها      ذلك            الخط دوا ب دائيين الفلسطينيين حيث فق ل للف ت

 .)5(ثقة بلد عربي أعطاهم الكثير
دائيين    سوريااحتفظت  , على أية حال   ار         ,  باآلالف من الف رًا في أي  يشترط   1969وأصدرت أم

اً    , السماح لمجموعات معينة فقط بالدخول إلى القطر     نهم حمل األسلحة علن وال . وبأن الفدائيين ال يمك
كرا ة معس اطق  إقام ي من ي إال ف احات الرم دريب وس دودةت الت تطيعون  , مح ل شيء ال يس وق آ وف

رارات    .  من دون موافقة وزارة الدفاعسوريااإلغارة على المناطق المحتلة انطالقًا من       ذه الق وآانت ه
دائي فلسطيني        سوريا التي قيدت حرآة الفدائيين قد حفظت        السورية ار ف دو     ,  من صعود تي عد أن الع
 .)6(ليس إسرائيل فقط بل األنظمة العربيةالحقيقي 

                                                 
 .171ياسين، مرجع سابق، ص    )2(
وريا واألردن        )3( ين س ترآة ب دفاع المش ة ال تنادًا التفاقي ورية واس وات الس ت الق ادي   , آان اريخ الح ت بت د دخل ق

د سهيل العشي            وآا,  األراضي األردنية  1956والثالثين من تشرين األول      ادة العقي رة بقي حيث  , نت بحجم جمه
د الشقيق               , تمرآزت في منطقة المفرق    ى البل ع عل ة أي عدوان إسرائيلي يق رة      , وذلك لمواجه ك الجمه وآانت تل
فوج مدفعية بإمرة   , مرة المقدم طعمة العودة اهللا    إآتيبة الدبابات الرابضة في درعا ب     , مؤلفة من اللواء الثالث مشاة    

ارآة         , وفوج هندسة بإمرة المقدم ممدوح الحبال     , زيف بيرميان المقدم جو  ة للمش ثم تبع ذلك دخول القوات العراقي
 . حيث تمرآزت أيضًا في منطقة المفرق على مقربة من منطقة تمرآزت القوات السورية, بالدفاع عن األردن

 .234ص, مصدر سابق, أوراق من دفتر الوطن, جمعة    
ى أرض                       شارك العديد من القا      )1( ا عل الثورة ضد فرنس ة ب ورة الجزائري اء الث اء السوريين في أثن دة والساسة واألطب

ر     ومن هؤالء إبراهيم ماخوس الذي شغل      . الجزائر حيث خدموا آمتطوعين مع قوات هواري بومدين        منصب وزي
ة الثالث والعشرين من شباط          ة      1966الخارجية السورية بعيد حرآ ذي شكل الحكوم السورية   ويوسف زعين ال

ا                     . غير مرة  ا يمكن إرغامه ل فرنس ومما الشك فيه أن تجربتهم الجزائرية قد شجعتهم على االعتقاد بأن إسرائيل مث
 .176ص, مرجع سابق, األسد والصراع على الشرق األوسط, سيل, على التسليم

 .205ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط, سيل   )2(
 .223ياسين، مرجع سابق، ص    )3(
 .144ص, مصدر سابق, الشقيري   )4(
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ام         ارت ع ة ص لطة داخلي كلوا س د ش دائيون ق ان الف ي األردن آ ة  م1969فف افس الحكوم  تن
ة               . األردنية ذاك وجعلت الحكوم ة آن هذه الممارسات أثرت على الحكومة األردنية والحكومات العربي

رفات الف      ن تص ة م عر باإلهان ة تش ت  داألردني ي ال تس بط    ائيين الت يهم وال أن تض يطرة عل طيع الس
 .)1(حرآتهم

ادة         زعج القي ين            السورية بدأت ممارسات الفدائيين ت ا ب ة م م 1970- 1969 التي آانت منهمك
ي    ة       . في صراع داخل ة دعت الحكوم ع    السورية إال أن االضطرابات التي حدثت في المنطق ى رف  إل

 مات ليفي    م1969ففي شباط   . طقةحول ما يجري في المن    , نظرها عن ذلك الصراع المحلي الضيق     
ائير  دا م ه غول ت محل رائيل وحل يس وزراء إس كول رئ ر  . أش تيالء ياس ًا اس هر أيض ك الش هد ذل وش

اً  39عرفات زعيم فتح البالغ من العمر          ان              ,  عام ا من دآ ر الفلسطينية وتحويله ة التحري ى منظم عل
ة   ة مقاتل ى حرآ الم إل د ال   . )2(للك ال عب رئيس جم دأ ال ي آذار ب ر وف تنزاف (ناص رب االس د ) ح ض

ى أن                     اة السويس والتي أدت إل وق قن ة ف ة ودامي ارزة طويل إسرائيل تلك الحرب التي تطورت إلى مب
اة        ان       . )3(يهجر أآثر من مليون مصري مساآنهم في منطقة القن وفي شهر نيسان عم االضطراب لبن

طين       دائيين الفلس ع الف ة م ة طويل ي معرآ عيفة ف ه الض ت حكومت ث انخرط ى  حي دين عل يين المتواج
 .)4(أراضيه بقوة

د تجم دائيين ق ك حسين والف ين المل ة ب ي األردن فكانت المواجه ا ف ابقة دأم ذ الشهور الس ت من
وآانت بعض المجموعات الفلسطينية والسيما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين          . م1970لشهر أيلول   

اد بأن         , برئاسة جورج حبش   ك حسين           تتطلع إلى مجابهة في ظل االعتق ى اإلطاحة بالمل ادرة عل ا ق , ه
ادس        ومي الس ة ي ائرات مدني ع ط اف أرب ذآورة باختط ة الم ت الجبه دام قام ل بالص دف التعجي وبه

نهم أمر       , والتاسع من أيلول   ان بي تح          يواحتجزت مئات الرهائن آ ة ف ون وإسرائيليون ودفعت منظم كي
ذعن      . دفعًا لالشتراك معها في التمرد     ة عسكرية في الخامس          , رفض الملك حسين أن ي فشكل حكوم

ات             ي مخيم ة ف ائر مروع أوقع خس دائيين ف د الف ًا ض الي حرب وم الت ي الي دأ ف ول وب ن أيل ر م عش
 .)5(الالجئين

ن   ب الفلسطينيون م ال طل دلع القت دما ان ر عن ادئ األم ي ب اعدهمسورياف م ,  أن تس فأرسلت له
دائيين               , سالحًا ي بقصف الف ى     ولكن مع استمرار الجيش األردن دفق عل داءات       سوريا ت  سيل من الن

ة  ة فاستجابت الحكوم ع بعض السوريةالمؤلم لحة م د من األس وعين بإرسال المزي ي .)6(المتط  فف
دروع     رت ال ول عب ن أيل ر م امن عش وريةالث دعم الس دود ل دائيين  الح ر  . الف ع عش ي التاس وف

ة      من   السوريةآان هدف الحكومة    . سيطرت على مدينة إربد في شمال األردن       ة المقاوم دخل حماي الت
ة في          . من القتل وليس اإلطاحة بالملك حسين      ة مأمون ة منطق وبالتالي آان ينشد الجيش السوري إقام

ك      ع المل اوض م دائيون التف ا الف تطيع منه مال األردن يس ق   ،ش م تتحق ة ل ن الخط اني  .  ولك ي الث فف
دعم الجوي  والمعزَّ, والعشرين من أيلول أمر الملك حسين اللواء أربعين المدرع        باالشتباك مع   , ز بال

                                                 
 .224سابق، ص المرجع الياسين،    )5(
 .421ص ,  الثالثالعقد, مصدر سابق, مرآة حياتي, طالس   )1(
 .433ص, مصدر سابق, االنفجار, هيكل   )2(
 .251ياسين، مرجع سابق، ص    )3(
 .206ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط, سيل   )4(
 .428ص , مصدر سابق, طالس   )1(
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ى        السوريةمما أجبر الوحدات    .  التي أصيب منها عدد آبير     السوريةالدبابات   ى التراجع إل  سوريا  عل
 .منعًا من تصعيد القتال العربي ـ العربي

ب ل   ه جل دروس ألن ر م ي األردن غي وري ف دخل الس ان الت د آ وريالق تيمة س ذين  ش دائيين ال الف
دين         عداء الملك حسين األمر    سورياآما جلب ل  ,  للخيانة شعروا بأنهم تعرضوا   ين البل  الذي منع التعاون ب

 .لعدة سنوات تالية
ى       ين عل ك حس نها المل ي ش رب الت ي األردن والح وري ف دخل الس يلة الت ت حص دائيين آان الف

ا وتصرفات الفدائيين غير المسؤولة إعطاء إسرائيل الفرصة لوضع األردن تحت               ع وألن ترتف  , جناحه
دة األمر ات المتح ي نظر الوالي ةيف ي المنطق ه ف ى عن ذي ال غن ة الشريك اإلقليمي ال ى مرتب ة إل . كي

ات                 سورياوهكذا قامت آل من      أنها أن تعكر العالق ان من ش ة آ  واألردن والفدائيين بتصرفات خاطئ
 .)1(فخدم ذلك مصلحة إسرائيل, فيما بينهم

 الفصل الخامس
 1973 ـ 1970 السوريةالسياسة 

 .م1970ـ1967 بين عامي سوريا ـ التطور السياسي ل1
 . وتداعياتها ـ سياسة التضامن العربي2

 .أ ـ التضامن العربي
 .ب ـ مفهوم التضامن العربي

 . ـ العوامل الموضوعية في التضامن العربيـج
 .د ـ موقف الحزب من التضامن العربي، ومؤتمرات القمة العربية

 .ربيهـ ـ أهم قضايا التضامن الع
 :سوريا ـ االنفتاح السياسي ل3

 .أ  ـ المبادئ واألهداف والتوجهات لسياسة االنفتاح السوري
 .ب ـ على الصعيد العربي

 . ـ على الصعيد الدوليـج
 .م وبعدها1973 تشرين األول 6 ـ التبدالت السياسية في أثناء حرب 4

 . أ ـ إرهاصات ما قبل الحرب
 . م1973في اإلسكندرية، آب ب ـ االجتماع السوري ـ المصري 

 . م1973 تشرين األول 6 ـ بدء العمليات الحربية ـج
 . 338د ـ موقف األمم المتحدة خالل حرب تشرين، وصدور القرار 

 . م1973هـ نتائج حرب تشرين التحريرية 
                                                 

 .264ص,  سابقمصدر, األسد والصراع على الشرق األوسط, سيل   )2(
ام               (*)  ران ع ي حرب حزي ي مختلف األصعدة          1967وهكذا شكلت نكسة العرب ف ًا ف ًا هام دول    .  منعطف وبيَّنت لل

ة        ة عربي ة    . العربية أن الكيان الصهيوني هو المحرك والدافع لكل خالف عربي ولكل تفرق اهير العربي ين للجم د تب  وق
ذه العصابة سيكون من              , أن اتحاد العرب سيكون من المستحيل مع وجود الكيان الصهيوني          م أن زوال ه آما تبين له

احنات                  ي جو من المش ة ف ة العربي ا تعيش األم ان          .المستحيل أيضًا طالم ة أن زوال الكي اهير العربي د أدرآت الجم لق
ى ق            اج إل مية            الصهيوني واستئصاله من الجسم العربي المريض يحت ة الرس ا السياسات العربي ة عجزت عنه . وة هائل

 . وأن هذه القوة ال يمكن أن تتوفر إال بوحدة الوطن العربي وتماسكه وتعاضده
 )الباحثة(                                                                  
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 . م1973و ـ مؤتمر جينيف للسالم 
 .سوريالسياسة العامة لرؤية مستقبلية ل ـ 5

 . تشرينأ ـ ما بعد حرب 
 . ب ـ حرب لبنان وما بعدها

 .  ـ طريق السالمـج
 . د ـ انطالق مفاوضات السالم وانعقاد مؤتمر مدريد

 . م)2000ـ1991( ـ اإلسرائيلية السوريةهـ ـ رحلة المفاوضات 
 :م1970ـ1967 بين عامي سورياالتطور السياسي لـ 1

 :أـ قبيل الحرآة التصحيحية
اني عام                آانت جميع المقدمات التي سب        تهيئ   ،م1970قت السادس عشر من شهر تشرين الث

ر وال ذا الحدث الكبي ة   مهله يرة نضال األم ي مس ي السوري بشكل خاص، وف اة القطر العرب ي حي م ف
ام ة بشكل ع د  . العربي ع جدي ورة واق اه بل دفع باتج ت تن داث آان ع ، وموضوعي،فاألح ع جمي ل م  يتعام

ا         دًا عن المتاه ة، بعي ة  المعطيات بعقالني ة      ،ت الفكري ع     ، والممارسات العشوائية التجريبي  والتفكك والتقوق
زال ام   . واالنع ران ع رب حزي ائج ح ة    1967ونت ة والوطني اييس القومي ل المق ي آ ة ف ت آارثي  ،م آان

ة والشعبية وذلك           ولم تنجح قيادة    . السياسية والعسكرية والنفسية   الحزب والدولة في حشد الطاقات الحزبي
ران، وهو    10ـ 9ع الجماهير في إحداث الهزة الوطنية التي شهدتها القاهرة ليل           النقطاع تواصلها م    حزي

دة                  د الناصر بيعة جدي نُح عب ا في تخفيف            أما سمح لمصر بتجاوز محنتها القاسية، وم سهمت إلى حد م
 )1(.مفاعيل الهزيمة ونتائجها النفسية

ة آثار العدوان على جميع     وعلى الرغم من وضوح نظرة الحزب إلى المهام التي تفرضها تصفي          
ل          ر لحم ي القط عة ف ة الواس ة والجماهيري د الحزبي ه القواع ذي أظهرت تعداد ال تويات، واالس المس

ة           ذه المهمة التاريخي ديم أعظم التضحيات من أجل إنجاز ه رغم آذلك من     ... مسؤولياتها، وتق وعلى ال
داخل ليكون          الحاجة الملحة لرص صفوف القواعد الحزبية، وتحقيق أعلى أشكال ا           ة في ال لوحدة الوطني

  )2(...الحزب ومعه الجماهير الواسعة آتلة واحدة متراصة
وآانت القيادة القطرية في دمشق ذات العقلية الجامدة آما يصفها الرئيس حافظ األسد، عاجزة        

تال          ديها أي تصور أو خطة لل حم مع  تمامًا عن اتخاذ أي إجراء على اإلطالق إلعادة البناء، إذ لم يكن ل
ر التي تساعد في    تفادة والعب دروس المس ة، واستخالص ال ل أسباب الهزيم ا، وتحلي اهير وتعبئته الجم

ة القادمة           ولكن آان باستطاعتها فقط طرح      . إيجاد البدائل الجديدة، ووضع خطة ومنهاج عمل للمرحل
د أن قاست م              اهير بع ا الجم ة التي انصرفت عنه ا الشعارات اإلنشائية، والخطب الرنان فتلك  . ن نتائجه

م تستطع إسقاط النظام، وآانت ترى                             ا ل م تحقق أغراضها، ذلك ألنه ة ل القيادة آانت تدعي أن الهزيم
ن        ادة م ذه القي ارجي زادت ه ى الصعيد الخ ه، وعل يس الوضع برمت تهدف ول و المس ام ه أن النظ وآ

ه     سوريا انطوائيتها وخاصة تجاه الوطن العربي الذي آان المجال الوحيد المتاح أمام           .  للتحرك من خالل
ادة                            يم الموقف، قررت القي ة في الخرطوم لتقي اء قمة عربي د لق  السورية وعندما تنادى العرب إلى عق

ديٌل عن مؤتمرات القمة                         ه ب دا وآأن ة ب آنذاك عدم الحضور ألن لقاء القوى التقدمية على الساحة العربي
ائل ة، ودون أن تستوضح عن المس ر مجدي ا غي ي رأت أنه ؤتمر والمدرجة الت ا الم ي سوف يبحثه  الت

الي                    . على جدول أعماله   دعم الم ات ال د متطلب ل في تحدي ًا تمث ورغم أن المؤتمر وضع لنفسه هدفًا رئيس
دان المواجهة التي تضررت من الحرب وهي                          ًا تقديمه لبل ادرة مادي الذي يجب على الدول العربية الق

ة التي                 واألردن، فإن النتائج التي أسفر         سوريامصر و  اييس الهزيم ة في مق ؤتمر آانت مقبول ا الم عنه
اوض   (حلت بالعرب، ويكفي أن المؤتمر نفسه أصبح ُيعرف بالءاته الثالث   راف، التف ، )الصلح، الاعت

                                                 
 .88 ـ 87ص  ت،.د المعاصرة، دار آنعان للدراسات والنشر،سورياخالد محمد حسين،  )1(
 .37 صد،ت وثالثون عامًا من مسيرة التصحيح، دار الجمهورية للطباعة،سوريامالك حبيب،  )2(
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ك         ك فيصل مل ع المل الحته م د مص ي بع عيد العرب ى الص د الناصر عل ة عب ريس زعام اد تك ا أع آم
 )1(.السعودية آنذاك

ؤتمر           وقد دفعت سوريا ثمنًا      . باهظًا لهذا الموقف غير المسؤول في عدم حضور جلسات الم
دولتين األخريين من                        رره لل ذي ق م ال الي المه دعم الم فقد قرر المؤتمر تجاهل سوريا في موضوع ال

 )2(.دول المواجهة وهما مصر واألردن
داث وقراء  ياق األح ع س ًا ينسجم م ًا صحيحًا ومنطقي د تقييم افظ األس رئيس ح دم ال د ق ا لق ته

ى نفسها،                   : "... قراءة موضوعية عندما قال    يئًا عل يئًا فش وآانت النتيجة أن أخذت سوريا تنطوي ش
ين               ا وب اء بينن ة ألي لق ه إمكاني د مع وتراجع نفوذها في النطاق الدولي، ولقد بلغت بنا الحال حدًا لم يع

ة في قواعد ا               ك     أي بلد عربي أو أجنبي، وآان هذا الوضع مجاًال لنقاشات طويل ان ذل لحزب سواء آ
ى                       ور عل ح في العث ؤتمرات دون أن نفل بين المدنيين أو العسكريين، آما تم التطرق إليه في بعض الم

  )3(."حلول
ادة في  ه القي ذي آانت تسير علي نهج ال د أصبح واضحًا أن االستمرار في ال ، سوف سوريالق

ع والجمود    نفسها تسير في طريق مسدود، يحمل في طياته       سوريايؤدي ألن تجد     ة والتقوق .  عوامل العزل
إن حرب                          ادة القائمة ف ة للقي ه في ظل هذه الممارسات الخاطئ ًا أن درك تمام وآان الرئيس حافظ األسد ي
داء األمة ووجدانها لكي             ه أن يستجيب لن الوطن، وعلي د ال تكون آخر الكوارث التي تحل ب ران ق حزي

 في خروج حزبي على أوامر قيادته التي آانت تملك     ورغم أن المخاطرة آانت آبيرة    . يسارع في اإلنقاذ  
دفوعًا إلى              رئيس األسد آان م بالد، إّال أن ال ات ال ة وعلى معظم فعالي روع الحزبي السيطرة على آل الف
ذه واحدة من أدق اللحظات المصيرية               تلبية نداء التاريخ، والقيام بفعل التصحيح الثوري، حيث آانت ه

واجهة العلنية خطير، لكنه حتمي في ظل الواقع الذي تمارسه القيادة بابتعادها            فالخروج إلى الم  . في حياته 
عن الجماهير، نتيجة عقليتها المتسلطة والمناورة ذات الشعارات اإلنشائية والخطب الرنانة التي ابتعدت               

 )4(.عنها الجماهير نتيجة عقمها وما جّرته من آوارث
مرين، إما أن يكون مع قيادة الحزب بمعزل عن قواعد           لقد آان الرئيس حافظ األسد مخيرًا بين أ       

اهير                     الحزب والجماهير التي تتطلع إليه على أنه األمل الوحيد في اإلنقاذ، أو أن يكون مع الحزب والجم
اورة       رر أن تكون معارضته        . وليس مع القيادة ذات العقلية المتسلطة والمن اريخ، وق وآان مع حرآة الت

وبها ة ال يش مة وفاعل اهير العريضة    حاس ل الجم د الحزب وأم ل قواع ان أم د آ ة، فق ردد أو المهادن  الت
ران عام                    الواسعة على امتداد الوطن العربي، والتي تريد أن تزيل آثار النكسة التي حدثت في حرب حزي

اهير وتحقيق أهدافها                   1967 ادة الحزب والجم م، والتي ترى في الرئيس حافظ األسد القائد المرتجى لقي
  )5(.دة هذا الحزب وهذه األمة إلى النصر والتحريرفي قيا

ام             ران ع ؤتمر القطري     1967لقد آانت مؤتمرات الحزب التي تلت حرب حزي م، وهي الم
ع       1967الثالث االستثنائي في آب      ؤتمر القطري الخامس       1968م، والمؤتمر القطري الراب م، والم

اته     )6(م،1971 ادة، وتناقض ور القي ح قص دًا لفض اًال جي روف      مج ن الظ تفادة م ي االس لها ف ا وفش
ادة أن                          ذه القي رئيس حافظ األسد من ه دمرة، فطلب ال ائج من الحرب الم المحيطة، واستخالص النت
ا        د صفوف قواه ا، ويوح ن عزلته وريا م رج س ومي يخ وطني والق ل ال امًال للعم ًا ش تضع برنامج

ى الصعيد                ز عل ومي المتمي وطني والق ا ال ا دوره ك في         التقدمية، ويعيد له ين العربي واإلقليمي، وذل
دما     اهير، وعن ع إرادة الجم جم م ذي ينس ي ال ا الطبيع ى دوره ادة الحزب إل ادة قي وده إلع ار جه إط
ورة           يرة الث اهير ومس زب والجم ى الح ه عل ن حرص ة م ة والنابع ه المنطقي ادة مطالب ت القي تجاهل

                                                 
 .88ـ87حسين، مصدر سابق، ص   )1(
 .89 ـ 88المصدر السابق، ص  )2(
 .120م، ص 1992 ـ مسيرة مناضل، دمشق حافظ األسد لوسيان ، بيترالن  )3(
  .435طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، ص  )4(
 .90ـ89ابق، ص حسين، مرجع س )1(
 .320نضال الحزب، ص  )2(
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ؤت      ام م ة أم ة الديمقراطي ا للمناقش ي طرحه الي، والت دفاعها النض دما أدرك  وان زب، وعن مرات الح
ه        ذ مهمت د، بتنفي اره الوحي ي خي ير ف رر الس دمرة، ق يرتها الم ي مس ان ف ى اإلمع ادة عل ميم القي تص

 )1(.التاريخية تلبية لنداء قواعد الحزب والجماهير العريضة
ة آانت النقطة      : "...آما يقول لوسيان بيترالن في آتابه حافظ األسد مسيرة مناضل             فالهزيم

ان                 الحاسمة   ذين آ ه ال ود زمالئ دًا عن قي في حياة األسد، إذ أنها حفزت فيه الطموح ليحكم سوريا بعي
 )2(."يحس أنهم قادوا البالد إلى الكارثة

  :)الحل الجذري لألزمة( م1970 تشرين األول 30 القومي العاشر االستثنائي المؤتمر-ب
ة للحزب إ      1970في أوائل تشرين الثاني      ادة القومي ومي استثنائي      م دعت القي د مؤتمر ق لى عق

 لمناقشة األمور المستجدة على الساحة الحزبية، وآانت أوساط اللواء صالح جديد تتحدث عن وجود
 
  )3(.داخل الحزب يجب زحزحتها عن مواقعها ليتسنى للحزب االنطالق إلى األمام" مراآز قوى "

م ال         ين      بدأت التحضيرات لعقد المؤتمر القومي العاشر ليكون الحك ة ب فاصل في القضايا العالق
از الحزبي بعامة من جهة                      ة في الجه ة، وحل المشكالت العالق دفاع من جه القيادة القطرية ووزارة ال

دثًا في           . ثانية ؤتمر في وسط أجواء مكفهرة            )4(،سوريا أي أن هذا المؤتمر سيكون ح د الم ع  .  وعق جمي
حد المحورين األساسيين، األول محور     األطراف جاءت بحججها وأفكارها، ولكنها آانت تصب في أ     

ة ادة القطري دفاع،القي ور وزارة ال اني مح ن  .  والث ر م ه أن الكثي د عن ذي المحي ر ال دو أن األم ويب
ة             دون الخالص من هيمن انوا يري واء  األطراف داخل الحزب وخارجه آ د وبعض من     الل صالح جدي

ة  ى الحزب والدول ه عل ة المحيطين ب ادة القطري ى .  أعضاء القي ذه األطراف يمكن تشخيصها عل وه
م ال ينسون                    : أوًال: النحو التالي  وذ في الجيش والحزب، وه م نف ازال له ذين م د عمران ال جماعة محم

د عمران     أدى صالح جديد أنه     للواء اد محم اً .  دورًا أساسيًا في إبع اك جماعة أآرم الحوراني     : وثاني هن
ن   ى القصاص م ون إل ذين يتطلع واءال دالل اة   صالح جدي ي الحي وذهم وحضورهم ف ن نف ّد م ذي ح  ال

أة              23هناك بعض الذين شارآوا في حرآة       : وثالثًا. السياسية ه من مكاف انوا يأملون ا آ  شباط ولم ينالوا م
اً . على موقفهم من الحرآة ضد جماعة أمين الحافظ          ذين عانوا األمرين من         : ورابع ة الناصريين ال آتل

جماعة  : وخامساً . لقاء مع عبد الناصر، وإقامة وحدة مع مصر     ل صالح جديد الرافضة     اللواءتوجهات  
ي    ة ف نفض النزاعات الداخلي م حين ت ون عن دور له ذين يبحث لمين ال وان المس وريااإلخ ًا. س : وسادس

هناك بعض الضباط الذين خرجوا من الحياة العسكرية بخروج أمين الحافظ والذين آانوا يتطلعون إلى                 
ع أو مراآ  ى مواق ودتهم إل د   ع ح صالح جدي ا ُأزي ية إذا م اة السياس يش أو الحي ي الج ذه . ز ف ب ه أغل

 )5(.األطراف آانت تتمنى الخالص من الرفيق صالح جديد، ولها مصالح مهمة إذا ما تم الخالص منه
ؤتمر                        د الم ـًا أن يعجال بعق ة أرادا مع ادة القطري د والقي والبد من القول أن اللواء صالح جدي

ؤتمر              القومي العاشر من أج    ل الخالص من اللواء حافظ األسد وبسلطة المؤتمر، أي أن تتم موافقة الم
ال        ي المج ر ف ل آخ ى عم يش إل ادة الج ن قي د م افظ األس واء ح ل الل ة بنق ادة القطري رار القي ى ق عل
ادة                     د، أو القي واء صالح جدي ه صلة مع الل ة، ومن ل ول قطري الحزبي، لذلك بحثوا عن آل من له مي

اه واحد                     وج.... القطرية اقش، وتحاور في اتج ادي، وتن ؤتمر آأصوات تن اؤوا بهم ليكونوا داخل الم
ادة الجيش، وأن               دفاع من قي ر ال ل وزي وهو البّد من المصادقة على قرار القيادة القطرية القاضي بنق
ورة سيكونان في مهب                        إن الحزب والث رار ف المؤتمر القومي المنعقد إذا لم يصادق على مثل هذا الق

ري ث ال ى والعب ة للفوض كرية،    . ح، وعرض ية، والعس ارير السياس ه بالتق ؤتمر أعمال دأ الم ب
ة،                 ادة القطري ان توجه القي واالقتصادية، وأعطى المؤتمرون المجال للمناقشة والحوار ومنذ البداية آ

                                                 
 .164 ص ت،. دعادل رضا، التاريخ التحرآه الصدفة، دار أخبار اليوم للنشر، )3(
 .158المرجع السابق، ص )4(
 .350ـ 349طالس، مرآة حياتي، العقد الثالث، مصدر سابق، ص  )1(
 .367م، ص2004العلي، حياتي واإلعدام، الجزء الثالث، دمشق  )2(
 371 ـ 370المصدر السابق، ص  )3(
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دون حسم               انون يري  واللواء صالح جديد حصرًا، يتمثل في أن ال يستمر المؤتمر أيامًا عديدة، ألنهم آ
ر  ى األآث ة عل ومين أو ثالث ور خالل ي اد  . األم تمر انعق د أن يس ات المضادة تري ت التوجه ا آان بينم

ة ووزارة   ادة القطري ين القي ي عصفت ب كلة الت ى حل للمش دة من أجل الوصول إل ًا ع ؤتمر أيام الم
ن أصغر   وقد شن القطريون هجومًا حادًا على وزارة الدفاع فأخرجوا الملفات التي تتحدث ع             . الدفاع

 )1(.التفاصيل لكي يسيئوا لوزير الدفاع
دفع اللواء صالح جديد نور الدين األتاسي رئيس الدولة واألمين العام للحزب أن يكون أول              
اع أسلوب                        دولي تحدث عن ضرورة اتب المتكلمين، وبعد شرح موجز للوضع السياسي العربي وال

م عن          الشعبية آوسيلة وحيدة لتحرير األراضي العربية     الحرب   م تكل ة، ث  داخل   "مراآز القوى   " المحتل
  )2 (.الحزب والدولة دون أن يسميها ودون أن يورد اسم الفريق األسد

واء حافظ          (وفي النهاية أآدوا على ضرورة االلتزام بقرارات القيادة          دفاع الل ر ال أي إعفاء وزي
ردًا على ال               ،)األسد من منصبه   د تم رارات يع ذه الق زام به ة    وأن عدم االلت ادة القطري وتوالت آلمات    . قي

وى   "الرفاق في المؤتمر وآانت غالبيتها تحاول تسليط األضواء على             ة       "مراآز الق  في الحزب والدول
ى   ه وتوجه إل دفاع من مكان ر ال نهض وزي ان، ف يس األرآ دفاع ورئ ر ال ك وزي ان المقصود في ذل وآ

ا سم        : "أيها الرفاق : الموقع المخصص وارتجل آلمة قومية ونورد منها       وال م م ل عته لم أآن أريد أن أتكل
م       ذا المؤتمر، وهو                  من بعض الرفاق، بشكل مباشر ول ه االستخفاف به  أتصرف أي تصرف أقصد من

ذا الحزب   ي ه ة ف ى مؤسس ؤتمر وأعل ى م ة    . أعل ة الداخلي ق بالسياس ا يتعل ة فيم ر آامل ة نظ ي وجه ل
ل أن أذآ               د لي             والعربية وفي مجال الحزب وفي مجال المعرآة ولكن قب ة، ال ب ود مكتوب ا، وهي بن ره

ا                          ا بحاجة إلى توضيح آم من توضيح بعض النقاط التي علمت أيضًا من خالل عرض المناقشات أنه
ي دو ل د   ... تب ل يؤآ ى دلي ر إل ي تفتق ات الت تائم واالتهام ن الش ر م ؤتمر الكثي ذا الم ي  ه ي سمعت ف إنن

د لن             ذه الظروف،       صحتها، ولكننا آحزبيين وفي أعلى مؤتمر للحزب ال ب ا، خاصة في ه ا ويجب علين
يئًا                   ... أن نكون باستمرار فوق صغائر األمور       ؤتمر وقلت إنني ال اعرف ش دء الم دما تحدثت في ب عن

عن هذه األزمة آنت صادقًا آل الصدق وآنت أعبر بكل صراحة عن آل ما أشعر به، فلم أآن أعرف                    
ا اآلن نشأت     األزمة التي نتحد     . آيف نشأت وآيف افتعلت هذه األزمة      اد المؤتمر        في  ث عنه اء انعق  أثن

ع ذا الحزب ومن أجل  ... القطري الراب ق أهداف ه ا نناضل من أجل تحقي ون وجميعن ا حزبي فجميعن
ة ا العربي ة أمتن اك    ،خدم ون هن ي، وأن تك ر طبيع ذا أم ة، وه دينا آراء مختلف ف ل ة تخل ن الممارس  ولك

ومي للحزب   أزمات على صعيد الدولة في هذا القطر أو على ال          اق تحدثوا     . صعيد الق رون من الرف آثي
م              ،ستراتيجية الحزب اعن    وعن الطرح الذي آان مخالفًا ومناقضًا بشكل آامل الستراتيجية الحزب، ول

ول               ذا الق دلل على صحة ه دًا ي اًال واح د حول السلوك المؤدي لتحقيق        ... أجد مث ون ونجته نحن مختلف
     )3 (...".ستراتيجيةا األهداف التي يمكن أن نقول عنها أهداف استراتيجية الحزب المؤدية لتحقيق هذه

د               وفي النهاية عجلت القرارات التي اتخذها المؤتمر، ومنها تصديق قرار القيادة القطرية ونق
ين الطرفين                 ة ب ر األزم ًا لتفجي دًا الذع ة   (القيادة العسكرية نق ادة القطري دفاع  (و) القي ع  ). وزارة ال واق

ي  ان يش ال آ اورة      الح ن من ارة ع تثنائي عب ر االس ومي العاش ؤتمر الق ل الم دث داخ ا ح ى أن م ر إل
ة           ة الحزبي اره المؤسس ؤتمر باعتب وة الم ة وبق ادة القطري رارات القي كرية لق ادة العس اع القي إلخض
ال            د أن انتهت أعم األعلى، وقد تبدى ذلك من خالل قصر المدة الزمنية التي استغرقها المؤتمر،  فبع

م يستطع أن               المؤتمر   ة ل يس الدول دين األتاسي رئ أصبحت البالد في حالة من الشلل، ذلك ألن نور ال
ا                        د، وإم ا الرفيق صالح جدي ة التي يمثله يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه أحد الفريقين، إما مع القيادة القطري

ذلك فعل الر                         ه، وآ ى بيت ذلك ذهب إل واء حافظ األسد، ل ا الل فيق يوسف    مع وزارة الدفاع التي يمثله
 )4(.زعين الذي اعتكف في بيته أيضًا

                                                 
 372العلي، مصدر سابق، ص  )1(
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ي،          از الحزب ع الجه د أن تض ة تري ة الدول ة ورئاس ادة القطري ت القي ة، آان ذه الحال ام ه أم
ر            : والعسكري معًا أمام أمر وحيد يتلخص فيما يلي        ببها وزي ي س انظروا إلى حالة الشلل في البالد الت

ل؟     الدفاع الذي يتمرد على قرارات القيادة القطر       أي ! ية، وقرارات المؤتمر القومي العاشر، فماذا نفع
ي   رارات الت دفاع لكي تخضع للق ارع ضد وزارة ال ام الش ى قي راهن عل ة آانت ت ادة القطري أن القي
ي     دفاع لك ى وزارة ال ل ضباطه، يضغطون عل ل ثق كري، بك از العس ل الجه ي تجع أصدرتها، ولك

 )1(. معًاينصاع وزير الدفاع لقرارات القيادة والمؤتمر
ة الوصاية والتسلط                         ذ عقلي ابقة بنب ادة الس اع القي رارًا إقن رارًا وتك إن الرئيس األسد حاول م
ى               ة استمرت عل والمناورة حرصًا منه عليهم ورغبًة منه في عدم تفجير أزمة في الحزب، لكن العقلي

ا           ان هاجس     ... نهجها دون أن تبدي أي استعداد لتغيير مسارها وتصويب منهجه د آ رئيس األسد     لق  ال
ة "وهاجس من معه هو تحرير األرض       ان هاجس    " وال صوت يعلو فوق صوت المعرآ ل آ وبالمقاب

 )2(.القيادة السابقة المناورة هو المحافظة على النظام والسلطة بأي ثمن
ا              ارين، إم ار من خي واء حافظ األسد إال خي في ضوء ما هو راهن، لم يكن أمام وزير الدفاع الل

را ذ ق ادة أن ينف ا على إع ة، أو إجباره ادة القطري اني، وهو عزل القي ار الث ا الخي ة، وإم ادة القطري ر القي
ومي العاشر ؤتمر الق رارات الم ه بق ذي دعمت ا ال واء حافظ األسد درس . النظر في قراره دو أن الل ويب

دفاع ومو                م درس موقف وزارة ال ا، ث ة، ومواضع قوته ادة القطري اضع  الموقف جيدًا، درس موقف القي
 دراسة... آما درس اآلثار التي ستنجم عن اختياره ألي من الخيارين السابقين... قوتها

 )3(!ثم اتخذ قراره الذي آان قنبلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وأبعاد... واعية وشاملة
ة            1970 تشرين الثاني  13في   ادتين القطري م دعا الرفيق يوسف زعين عددًا من أعضاء القي

ري          والقوم ين القط د األم ن صالح جدي ًا م ور مؤلف ان الحض ه، فك ي بيت داء ف ام الغ اول طع ة لتن ي
راهيم          ي، وإب دين األتاس ور ال الم، ون لح س اوي، ومص د عش د عي ا، ومحم وزي رض اعد، وف المس

ليمان الخش اخوس، وس د أن . م واء حافظ األس رر الل اء وجودهم في بيت يوسف زعين ق ي أثن وف
م الحوار،                يعتقل صالح جديد، وفوز    ع معه ن ينف ي رضا، ومحمد عيد عشاوي باعتبارهم من الذين ل

ذلك ذهبت فصيلة من الشرطة العسكرية                        م، ل تارآًا الخمسة اآلخرين من أجل مواصلة الحوار معه
د عشاوي،                           د عي د، ومحم ى بيت يوسف زعين، واعتقلت صالح جدي دني إل ي الم يرأسها المقدم عل

وزي رضا  ة فقط  . وف ة  هؤالء الثالث وى الجوي ادة الق ى قي وقيفهم في مبن الهم وت م اعتق ور . ت أي أن ن
م                 ل ل وا، ب م يعتقل ليمان الخش، ل اخوس، وس راهيم م الدين األتاسي ويوسف زعين ومصلح سالم، وإب

 )4(.يطلب منهم أي شيء في تلك اللحظات
ت آراؤه   د آان زعين، فق دين األتاسي ويوسف ال ور ال رفيقين ن ع ال ِد المفاوضات م م تج م ل

ا                      د تابعن ة، وق ى عدم الموافق ودان إل متخبطة، في بداية األمر آانا متفهمين ومتجاوبين لكنهما فجأة يع
 )5(.م المفاوضات والنقاش والحوار معهما، ولكن من دون جدوى 1970 تشرين الثاني14خالل يوم   

 :وقد انحصرت آراء اللواء حافظ األسد باآلتي
 .ه في السابقـ استمرار عمل القيادة آما آانت علي

 .ـ إبعاد صالح جديد، وفوزي رضا، ومحمد عيد عشاوي عن العمل الحزبي

                                                 
 .373المصدر السابق، ص   )3(
 
 
  .437ـ436ـ435طالس، مرآة حياتي ، العقد الثالث ، مصدر سابق، ص  )1(
 375العلي، مصدر سابق، ص   )2(
 .371 ـ 370ق، صالمصدر الساب  )3(
 .435طالس، المصدر السابق، ص   )4(



 210

 .ـ إلغاء قرارات المؤتمر القومي العاشر التي آان من بينها قرار إبعاد وزير الدفاع من منصبه
 .ـ استمرار اللواء حافظ األسد في عمله آوزير للدفاع وقائد للجيش

ة ف       ًا في المجتمع السوري، أي في                  ويبدو أن االتصاالت المتوالي دت قلق ي آل األطراف ول
اً     كرية أيض ة العس ي المؤسس ه، وف ي بكامل از الحزب وم     . الجه ى ي د حت افظ األس واء ح ي الل د بق وق

ة               1970تشرين الثاني 15 ادة القطري ة أعضاء القي م يفاوض نور الدين األتاسي، ويوسف زعين وبقي
 )1(. إال أنهم رفضوا في النتيجةمن أجل االستمرار في مواقعهم ومسؤولياتهم

ع         رارًا بمن زعهم أن ق ذي أف ر ال يش، واألم ات الج ي قطاع رد ف دوث تم ون ح انوا يتوقع   آ
 . التجول لم يصدر عن اللواء حافظ األسد، وذلك ألن الناس ظّلوا في أعمالهم، وأحوالهم االجتماعية

ألتاسي ويوسف    ا الدين   م استمرت الحوارات مع نور    1970 تشرين الثاني  15َو14وفي يومي   
واء حافظ األسد         . زعين، ولكنهما اشترطا إطالق سراح الرفيق صالح جديد ومن معه          وقد اجتمعا مع الل

واء حافظ األسد            ذلك اعتقل بعض أعضاء         : فعًال وبعد النقاش المطول معه قال الل دة من الحوار، ل الفائ
ة وبهدوء شديد         ة والقومي م مناصب في السفارات السورية في           ، وعرض على بعضه      القيادتين القطري

  )2(.الخارج والتي هي الملجأ التقليدي للخاسرين، ولكنهم رفضوا
 ،، والقى فيها ترحيبًا غير عادي      السوريةثم طاف اللواء حافظ األسد على جميع المحافظات         

وا،       ووهذا ما أذهل أعضاء القيادتين القطرية والقومية الذين تم اعتقالهم            م يعتقل ذين ل ة التي    ال والحقيق
ال مراء فيها هي أن جميع األطراف والتيارات التي آانت متضررة من فترة سيطرة الرفيق صالح                   

ه التي أنهت      حيث جديد على مقاليد األمور    د خطوت اتجهت بكل حماستها إلى اللواء حافظ األسد لتأيي
 . سورياالرفيق صالح جديد في نفوذ 

ة م ادة قطري ى تشكيل قي اق عل م االتف ة ت ى غرار حرآ ة للحزب عل ين 23ؤقت باط، وتعي  ش
ة  كيل حكوم يس وزراء، وتش ة ورئ يس للدول اس   . رئ د الن رك عن ريعة تت راءات الس ذه اإلج ل ه فمث

ة        شباط  23انطباعًا أن األمور تمت بهدوء وإن ما حدث ليس أآثر من تصحيح لنهج الحزب، وحرآ
  )3(.م، والحكومة، والدولة1966

د        : ماع ضم الرفاققد اجتونتيجة لذلك عُ  د اهللا األحمر، محم حافظ األسد، مصطفى طالس، عب
د الكريم عدي، محمود                            ي، فهمي اليوسفي، عب يم خدام، علي الحلب د الحل در، عب طلب هالل، محمد حي

ين الموافق         ةوذلك في تمام الساعة الحادي عشر       .  أحمد الخطيب  ،األيوبي، داوود الرداوي   وم اإلثن  من ي
 : ه على ما يلييواحنلوضع من مجمل واتفقوا بعد تقييم ا. م1970لثاني  تشرين ا16

ى وضعه                      ادة الحزب إل ى إع المادة اـ  تشكيل قيادة قطرية مؤقتة تتحمل مسؤولية المرحلة وتعمل عل
 .الطبيعي وتهيئة لعقد مؤتمر قطري وانتخاب قيادة جديدة

الي          2المادة   ى النحو الت د اهللا       ال: ـ  تسمية الرفاق أعضاء القيادة عل ًا، عب ًا قطري واء حافظ األسد أمين ل
ادة اعدًا، وأعضاء القي ًا مس ًا قطري در : األحمر أمين د حي د طلب هالل، محم مصطفى طالس، محم

وبي، داوود                          ود األي ريم عدي، محم د الك ي، فهمي اليوسفي، عب ي الحلب دام، عل يم خ حيدر، عبد الحل
 .الرداوي، أحمد الخطيب

 .اء القيادة غير معلنة حاليًاـ  تبقى أسماء أعض3المادة 
ادة  ًا       4الم ال مفتوح رك المج ى أن يت دد عل ر مح ة غي ة المؤقت ادة القطري اء القي دد أعض ى ع ـ  يبق

 .إلضافة أعضاء جدد حتى يصل مجموع األعضاء إلى عشرين عضوًا
 .ـ  يتم إضافة أي رفيق جديد للقيادة بقرار منها5المادة 
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ادة  اهير ال   6الم ان لجم ذاع بي ة       ـ  ي ة والعقلي ع المرحل يًال لواق من تحل زب يتض د الح عب وقواع ش
  .المتسلطة التي قادت الحزب إلى ماوصل إليه وتحديد برنامج عمل المرحلة المقبلة

ق حافظ                   ة، والرفي ًا للدول وقد صدرت مراسيم عديدة أهمها مرسوم تعيين الرفيق أحمد الخطيب رئيس
 )1(.األسد رئيسًا للوزراء

ه،     ... إلى الصيغة األخيرة للبيان الذي وافق عليه وزير الدفاع        وقد تم التوصل     من أجل إذاعت
دوء من دون                ان به تم إذاعة البي ات تحريض، أي أن ت الجيش أو أغني دون أن تسبقه موسيقا خاصة ب

ة    . ضجيج، فيمر مرورًا طبيعيًا للناس      شباط  23وقد آان بيان الحرآة التصحيحية مشابهًا لبيان حرآ
 )2(. شباط23 ما حدث يشّكل الجزء المتمم لما جاءت به حرآة م وآأن1966

ل إذاعة    تشرين الثاني    16وفي   ان  وقب ذافي على حين           ،... البي زعيم اللبيبي معمر الق  وصل ال
أت           ة    غرة إلى مطار دمشق الدولي دون علم مسبق وإنه ينتظر في صالة  الشرف أن ي ي شخص من رتب

واتجه األسد إلى المطار ليستقبل          . ى بنفسه ماذا يجري في سوريا          فإنه هبط فجأة لير    .مناسبة ليستقبله 
ر          )3(."إنه لشيء طيب أنك لم تصل مبكرًا نصف ساعة        : "العقيد ويقول له مداعباً    ده وزي ا وصل بع   آم

ذين    . الخارجية العراقي عبد الكريم الشيخلي حامًال رسالة تهنئة من نظام البعث العراقي                العراقيون ال ف
 )4(...ح جديد آانوا يشجعون األسد على استالم السلطةال يحبون صال

 :وجاء في بيان القيادة القطرية المؤقتة عن المهام التي ستنفذها في المجال الداخلي
ات   1 ن خالل العالق ك م ة، وذل ة المعرآ ي خدم عبية ووضعها ف ة والش ات التقدمي ل الطاق د آ ـ حش

 .يعربي االشتراآباتجاه إقامة جبهة تقدمية بقيادة حزب البعث ال
ة أشهر،   2 دة أقصاها ثالث ين عن الحزب والمنظمات الشعبية  يـ تشكيل مجلس للشعب خالل م ضم ممثل

 .والمهنية والقوى والعناصر التقدمية بهدف ممارسة التشريع ووضع الدستور الدائم للبالد
ا                  3 ة وحاج ى ضوء ضرورات المعرآ ة االقتصادية عل ت الشعب   ـ متابعة وضع وتنفيذ خطط التنمي

 .الضرورية
ا يخدم                      4 ة بم اء القاعدة االقتصادية والمادي ـ تعميق وتطوير التحوالت االشتراآية، واالستمرار ببن

 .المعرآة، ويحقق بناء المجتمع العربي االشتراآي الموحد
ة     5 ة الرقاب تراآي، وممارس ل االش ة التحوي ادة عملي ي قي اًال ف عبية دورًا فع ات الش اء المنظم ـ إعط

 .ية على أجهزة الدولة واإلسهام في استكمال بناء الديمقراطية الشعبيةالشعب
 .ـ متابعة بناء القوات المسلحة من أجل القيام بواجبها على الوجه األآمل في معرآة التحرير6
 .ـ إصدار قانون اإلدارة المحلية7
ا سنبذل       ـ لما آان اإلنسان غاية آل حرآة ثورية أصيلة وأغلى ما يملكه حريته وآرامت             8 ذلك فإنن ه، ل

 .آل جهد لصيانة حرية المواطنين وآرامتهم
 :أما في المجال العربي فقد حدد البيان

تراتيجية  1 زز اس ي تع ة الت ي المجاالت آاف ة ف ة التقدمي وى العربي دول والق ع ال ـ التحرك الواسع م
 .الكفاح المسلح، وحشد الطاقات العربية في المعرآة المصيرية

 .قيق خطوات وحدوية مع الدول التقدمية والسيما مع الجمهورية العربية المتحدةـ العمل على تح2
ين     3 ي تمت ب ة الت اءات الوحدوي ى اللق اؤل إل اح وتف ر بارتي ذا القط ي ه ورة ف ر الحزب والث ـ ينظ

ذا        الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العربية الليبية وجمهورية السودان الديمقراطية الشعبية، ل
 .مل لتأخذ الجمهورية العربية السورية مكانها الطبيعي في هذه اللقاءات الوحدويةسنع

 .ـ دعم الثورة الفلسطينية وبذل أقصى الجهود المنظمة للعمل على تحقيق وحدة فصائل المقاومة4
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ة     ـ دعم الحرآات التقدمية آافة في الوطن العربي بالوسائل        5 آافة، والعمل على تحقيق الجبهة العربي
 )1(.لتقدميةا

 :آما حدد البيان في السياسة الدولية
 .ـ تطوير العالقات مع المعسكر االشتراآي وخاصة مع االتحاد السوفيتي الصديق1
 .ـ التعاون مع آافة حرآات التحرر الوطني والقوى التقدمية في العالم2
ة من قضايانا ال          3 دول التي تقف مواقف عادل ى رأسها    ـ تطوير العالقات وتعميقها مع ال ة وعل قومي

 )2(.القضية الفلسطينية
 :م1970 تشرين الثاني 16الحرآة التصحيحية في جـ ـ 

م ي الوقت المالئ ى سوريا والعرب ف ل مقتضيات التطور . أطل التصحيح عل د آانت آ فق
ة                    ا من أوضاع دولي ا يحيط به االجتماعي واالقتصادي والسياسي على الصعيد الداخلي والعربي وم

م يكن               غاية في ال  ة في آل شيء، ول ى بعث الحرآ ادرة عل ة الق ذه الدفع ل ه تعقيد تتطلب بإلحاح مث
رئيس                 ا السيد ال رد به بمقدور أحد أن يتصدى لهذا الفعل التاريخي سوى الشخصية التاريخية التي ينف

 )3(.حافظ األسد
زز   " ة حضارية تتع رى، قيم ة آب ان بوصفه قيم زز اإلنس ة التصحيحية لتع ت الحرآ انطلق

وعيب ا، . العلم وال ه العلي ى مراتب اعي إل الوالء االجتم مو ب ؤولية ولتس عور بالمس واإلدراك والش
 )4( ."وبالوالء للوطن وهو األوسع واألجمل واألرقى من آل والء

وم      اني عام      16ففي صباح ي ة الحاسمة التي التقت         1970 تشرين الث م، آانت اللحظة التاريخي
اريخي في إ          ا الت دًا ل         الجماهير مع بطله ًا جدي ذي حدد تاريخ ، فأصبح ثمة   سوريا نجاز الحدث الفصل ال

اهير     سوريا ما بعده، ورسم هذا التاريخ ل    سوريا ما قبله و   سوريا اء الجم م لق  دورها الجديد والكبير حيث ت
 )5(.بقائدها، وحيث أمكن إعادة الحزب إلى جماهيره وإلى خطه القومي التقدمي المتميز

اني عام   يوم السادس عشر من شهر     ه        1970تشرين الث رر في ذي ق وم العظيم ال م، آان هو الي
 التي أحبها الرئيس    سورياالرئيس حافظ األسد، أن يضع قراره الحاسم بالتغيير الثوري في موقع الفعل، ف            

ة المثلى في تحقيق المجتمع  ة، ولألهداف القومي ة العربي ا ولشعبها ولألم ه له ذر حيات حافظ األسد، ون
ة           سوريااآي الموحد،   العربي االشتر  ه التاريخي ه وعظمت حيث آانت    .  تلك آانت قدره وآانت مفتاح قيادت

ا للهزائم والمحاصرة والضمور              يقد اندفعت منذ منتصف الستين     ات نحو هاوية خطيرة، تعرضت خالله
ة خصبة  ة على نفسها، بحيث أصبحت ترب ة منكفئ ة متقوقع الم، معزول دة في الع ومي، وآانت وحي الق

ة    لردات ا  اظ على الهوي لقوى الرجعية واألصولية والطائفية، فكان التغيير يحمل ضرورات اإلنقاذ والحف
وشكلت الحرآة التصحيحية نقطة تحول تاريخية على طريق مسيرة الحزب              .  المتميزة السوريةالعربية  

ه       امن من آذار ونضالها من أجل تحقيق أهد                 ة وعلى مسير    ،ونوعية نضاله وطبيعة عطائ ورة الث اف  ث
ومي   سورياالحزب والجماهير داخل    وعي من حيث       .  وعلى المستوى الق والحرآة التصحيحية حدث ن

ادة                  ة القي ا، ومن حيث نوعي المرحلة التاريخية التي برزت فيها، والظروف الموضوعية التي انبثقت منه
ائج التي     التاريخية التي قادت الحدث وجاءت به، ومن حيث منهج فهم الواقع وطريقة التعامل معه،               والنت

ا ا وفعله ديًا، )6(.ترتبت على قيامه ًا تقلي م يكن انقالبي رئيس حافظ األسد ل ذي أراده ال ر ال ر أن التغيي  غي

                                                 
 .م1970تشرين الثاني 16من بيان القيادة القطرية المؤقتة، الذي أذيع في  )2(
 السوريةسام، الموسوعة الق.م1970 تشرين الثاني عام 16من بيان القيادة القطرية المؤقتة الذي أذيع يوم   )1(

 .29ـ28ـ27الحديثة، مرجع سابق، ص
 .40ـ 39حبيب، مرجع سابق، ص )2(
 .50، ص 13طالس، آذلك قال األسد، مصدر سابق، الطبعة   )3(
 .90حسين، مصدر سابق، ص  )4(
 85م، ص1998ماجد شدود، حافظ األسد والصراع العربي ـ الصهيوني، الطبعة الثانية، دمشق   )1(
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ومي، التي آانت تمتلك سجًال                فالرئيس األسد هو ابن المؤسسة الحزبية العريقة في النضال الوطني والق
 )1(.خالل امتالك النظرية والتطبيقحافًال بالنضاالت والتضحيات، ولديها خبرة عميقة من 

ادتين             1970 تشرين الثاني  17في يوم    رغين في القي اق المتف م اجتمع الرفيق حافظ األسد بالرف
م األزمة بكل تفاصيلها،             القطرية والقومية، في مبنى القيادة القطرية، في قاعة المحاضرات، وشرح له

من أراد أن يبقى متفرغًا في الحزب فليبق في           "... ة  وقد استمر االجتماع طويًال، وقد قال لهم في النهاي        
أي أذى                  ذا أصبح    ". مكانه، ومن أراد أن ينهي تفرغه ويعود إلى وظيفته فله الحق بهذا ولن يمس ب وهك

د                         رغين، وق واقعهم آمتف ائهم في م ان لبق ان الستمرار الحزب، واطمئن ة اطمئن الجهاز الحزبي في حال
ه          باشر الرفيق أحمد الخطيب أعمال     ه في القصر الجمهوري، بينما آان اللواء حافظ األسد يمارس أعمال

 )2(.في رئاسة مجلس الوزراء مساًء، وفي وزارة الدفاع نهارًا
  بعد إذاعة بيان القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي اإلشتراآي طلب الرفيق حافظ          

م أن يرشح نفسه من يرغب     1970الثاني   تشرين   20األسد إلى الرفاق المجتمعين في مكتبه بتاريخ        
 . بتحمل المسؤولية لعضوية القيادة القطرية الجديدة

ورة        زب والث اذ الح ة إلنق ى أن التصحيح ضرورة حتمي د عل افظ األس رئيس ح د ال د أآ وق
اذ أعادت   1970إن حرآة السادس عشر من تشرين الثاني عام  : "والوطن حيث قال   م، هي حرآة إنق
ان               إلى الثورة وجهها     ذي آ ع المضطرب ال تخلص من الواق م ال اهيره، وت الصحيح وإلى الحزب جم

 )3(."يسود الحزب، والذي آان يفرض على الجماهير أن تعيش حالة من القلق
اني             ة السادس عشر من تشرين الث دور           1970وآان لحرآ رئيس حافظ األسد ال ادة ال م، بقي

ة ع  رين التحريري داد لحرب تش ي اإلع ز ف رئيس والمتمي ي 1973ام ال ي تطور القطر العرب م، وف
 .السوري وارتقائه إلى مستوى الحدث الكبير

د مجلس                ة حتى انعق ادة القطري ان المؤقت للقي ي حددها البي لم تكد تمضي األشهر الثالثة الت
ًال مجلس الشعب حين أخذت   و فع ًا ه ل مجلس ا الطوي ي تاريخه هد سوريا ف رة تش الشعب وألول م

ى                 تدوي في أرجائه أصوات     ة واألحزاب السياسية وعل وى الوطني ة والق  المنظمات الشعبية والمهني
ال والفالحون         رة يشغل العم رأسها حزب البعث العربي االشتراآي القائد للدولة والمجتمع، وألول م

 )4(.من مقاعد المجلس% 51أآثرية المقاعد إذ خصص لهم 
الي       )∗( عضواً  173م أعلن تشكيل مجلس شعب من           1971 شباط   16وفي   وم الت ، وفي الي

يس                أعلن إدخال بعض التعديالت األساسية على الدستور المؤقت لسوريا وهي تنص على انتخاب رئ
ان الدستور                  الجمهورية باستفتاء شعبي خالل ستين يومًا من استقالة الرئيس الذي يمارس السلطة وآ

يس ال   ة لحزب البعث رئ ادة القطري ى أن تنتخب القي ديل عل ل التع نص قب د ي رة، وق ة مباش جمهوري
 )5(.نصت التعديالت على تغير منصب رئيس الدولة إلى رئيس الجمهورية

د الشعب الرفيق        1971 شباط 22 وفي جلسة مجلس الشعب األولى التي عقدت في          م وجه قائ
ل                    : "حافظ األسد لممثلي الشعب آلمة جاء فيها       ه مثي م يسبق ل د بشكل ل د الجدي ذا العه لقد توطدت في ه

انون               الثقة   المتبادلة بين جماهير الشعب والقيادة، وتعززت حرية المواطن، وآرامته، وتأآدت سيادة الق
وبعد أقل من ثالثة عشر شهرًا من الجلسة األولى جرى             ...". إلى جانب تعزيز دور المنظمات الشعبية     

ادئ األساسية     السوريةاالستفتاء على الدستور الدائم للجمهورية العربية        ة      وأعلنت المب  للدستور، الحري

                                                 
 .91 ـ 90حسين، مصدر سابق، ص  )2(
 387العلي، مصدر سابق، ص   )3(
 .م في الذآرى التاسعة لثورة الثامن من آذار1972 عام حافظ األسدمن الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس   )4(
 .47حبيب، مرجع سابق، ص  )1(
ة، و       ) ∗( ة المؤقت ادة القطري ائية    4 عسكريين، و 4وضم مجلس الشعب أعضاء القي ات النس ثلن الهيئ د  .  سيدات يم وق

ة المقاعد     8 مقعدًا للقوى القومية والتقدمية ـ بينها  40 مقعدًا لحزب البعث، و85من تكون  ا بقي  مقاعد للشيوعيين ـ أم
ة،      . فقد شغلها ممثلوا االتحادات العمالية والمهنية والفالحيين ورجال دين وبعض الشخصيات            رام القاهري دة األه جري

 .30750م، العدد 1971 شباط 18
 .271م، ص1967 العرب الحديث، دار النهضة العربية، بيروت زاهية قدورة، تاريخ )2(
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عبية واال     ة الش ا الديمقراطي ًا، أم ًا مقدس ة       حق ام الدول ين لنظ تين متالزمت بحتا خاص د أص تراآية فق ش
ة       ان بسيادة الدول ل                  ...الجمهوري وتقترن ة أن تتكف ة االنتخابي د األسد من ممارسة الحري وخى القائ ، ويت

 )1(.بإيصال العناصر الكفوءة إلى زمام السلطة
يد أ ن منصب   انتخب الس تقالته م دم اس د ق ك ق ل ذل ان قب س، وآ ًا للمجل ب رئيس د الخطي حم

عب س الش ة مجل ه لرئاس ح نفس ة ليرش يس الدول ي . رئ عب 1971 آذار 2وف س الش ق مجل م واف
ى  اء عل ة السورية بن ة العربي يس الجمهوري افظ األسد لمنصب رئ ق ح ى ترشيح الفري اع عل باالجم

زب ة لح ة المؤقت ادة القطري راح القي وم اقت دد ي تراآي، وح ي االش ث العرب دًا 12 البع  آذار موع
اريخ     )2(.لالستفتاء الشعبي على هذا الترشيح     ة بت  24  وترشيح الفريق حافظ األسد لرئاسة الجمهوري

م            1971شباط   اريخ   /157/م بموجب قرار القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراآي رق ، وبت
، وتم تحديد موعد االستفتاء على      /1/شيح بموجب القرار رقم   م أقر مجلس الشعب التر    1971 آذار   2

يس مجلس الشعب رار من رئ ة بق ي . رئاسة الجمهوري تفتاء ف م االس د ت ر 12لق  آذار، وأرسل وزي
ة                      ة العربي ًا للجمهوري وز الفريق حافظ األسد رئيس ًا ف الداخلية آتابًا إلى مجلس الشعب بنتائجه، معلن

    )3( .ديةالسورية لمدة سبع سنوات ميال
وير           ة وتط اء والتنمي ق البن ي طري ي ف وريا تمض دأت س حيحية ب ة التص ام الحرآ ع قي وم
تقرة    ية مس ي ظل أوضاع سياس ام ف ى األم عة إل ي خطوات واس ه ف اء ب وطني، واالرتق االقتصاد ال

 .م1970 تشرين الثاني16وديمقراطية حقيقية، لم يشهد القطر العربي السوري مثيًال لها قبل 
رئيس حافظ األسد في             إن ا  ادة ال اني  16لحرآة التصحيحية بقي م، أعادت  1970 تشرين الث

اورة                 ادة المتسلطة المن للحزب وجهه الجماهيري األصيل، وأعادت بناء جسور الثقة التي هدمتها القي
ا                   ى موقعه د إل بين الحزب وهذه الجماهير، وخلقت الثقة بين الحكم والشعب، وأعادت سوريا من جدي

ادي اة      الري ائم الحي د دع عب وتوطي ى الش اح عل ة االنفت ت سياس ي، وأعلن رر العرب ة التح ي حرآ  ف
 )4(.الديمقراطية في سوريا

ا الحاسم في تحقيق                     ة والشجاعة أثره وآان لشخصية الرئيس حافظ األسد وسياسته الحكيم
 )5(.المرونة واالنفتاح على قضايا الجماهير في سوريا والوطن العربي

 : وتداعياتهاامن العربي ـ سياسة التض2
عور    ر عن ش ديث آتعبي ي العصر الح ة ف دة العربي ي والوح رت قضية التضامن العرب ظه
رر              ى التح وحهم إل ن طم ة، وع ة العربي ي القومي دة ه ة واح ى قومي اء إل يهم باالنتم رب ووع الع

ة األخط           اتف والتعاضد والتضامن في مواجه م ضرورة التك اد، وعن إدراآه ار واالستقالل واالتح
ة المشترآة  وقهم وقضاياهم العام دد عروبتهم ووجودهم ومصالحهم وحق ذه . التي ته رزت ه د ب وق

ة،                  ة العربي القضية خالل نضال الشعب العربي ضد االحتالل العثماني وسياسته التي استهدفت الهوي
أآثر خالل نضاله             ر ف  وضرب تطلع العرب المشروع إلى االستقالل والتحرر والوحدة وتبلورت أآث
تهدفت          ي اس ي والت وطن العرب ا ال ي به ي ابتل ه، الت ه ومؤامرات ي ومخططات تعمار الغرب د االس ض

ى   . إخضاعه وفرض السيطرة عليه، وتحقيق أطماع الصهيونية التوسعية فيه       إن التضامن العربي عل
ى      الصعيدين الشعبي والرسمي، وخاصة الوحدة الوطنية للشعب بجميع طبقاته وفئاته التي تحققت عل

ى  ا ًا من عوامل االنتصار عل امًال مهم ان ع تعمار آ ة النضال ضد االس ي معرآ لصعيد القطري ف
 )6(.المستعمرين وتحقيق االستقالل

                                                 
 .48ـ47حبيب، المرجع السابق، ص  )3(
 .271قدورة، مرجع سابق، ص  )1(
 .61ـ 58، مرجع سابق، ص5، جالسوريةالقسام، الموسوعة   )2(
 .91حسين، مصدر سابق، ص  )3(
 .93حسين، المصدر السابق، ص  )4(
 .5ـ4، ص33م، العدد 1999مات القومي، حول التضامن العربي، سلسلة دراسات، مرآز المعلو  )1(
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منذ فجر استقالل سوريا، وجالء المستعمر الفرنسي عن برز حزب البعث العربي االشتراآي 
, ضال العربي المعاصرونما وآان له فضل السبق في بلورة وطرح شعارات وأهداف النأراضيها، 

آما آان له دور آبير في الكشف عن المحتوى التحرري التقدمي , في الوحدة والحرية واالشتراآية
وخاصة بطبقاتها وفئاتها , اإلنساني لحرآة القومية العربية وربط نضالها بالجماهير الشعبية الواسعة

قيق وحدة النضال العربي والتضامن بين وآان منذ تأسيسه داعيًا مخلصًا إلى تح, االجتماعية الكادحة
األقطار العربية على أساس معاٍد للصهيونية واإلمبريالية انطالقًا من إيمانه الراسخ بوحدة القضية 

آما آان يرى أن استناد النضال ,  وأهدافها العامة المشترآة،العربية ومن المصالح العليا لألمة العربية
عبية الواسعة بقيادة قواها الوطنية والتقدمية يشكل الضمانة األساسية العربي الموحد إلى الجماهير الش

 بقيادة جمال عبد 1952 تموز في مصر عام 23وقد أدى قيام ثورة , وتحقيق أهدافه, النتصاره
وتالقيها مع حزب البعث , وانتهاجها سياسة وطنية قومية تحررية, الناصر وتبنيها للقومية العربية

وإلى بروز هذه الحرآة قوة , إلى نشوء قاعدة آبرى هامة لحرآة القومية العربيةالعربي االشتراآي 
 )1(.فاعلة ومؤثرة على الصعيدين القومي والدولي بما في ذلك على صعيد العمل العربي المشترك

ة    دة العربي ق الوح ى تحقي ل عل عفه،     :العم ل ض د عوام ي، وتحدي ع العرب ل الواق د تحلي  بع
ؤثرة          ومرتكزات قوته، وطبيعة  د العوامل الم ي، وتحدي ومي العرب ى األمن الق ة إل دات الموجه  التهدي

داث       ى إح ادرة عل ائل الق د الوس ى تحدي ل عل رئيس العم يد ال دأ الس اره، ب ار الصراع، ومس ي إط ف
اون         ر التع ى مظه ة إل ر التجزئ ن مظه ع م ذا الواق ال به ي لالنتق ع العرب ي الواق ة ف رات نوعي تغيي

 )2(.رميم الخلل القائم في ميزان القوى مع الكيان الصهيونيوالتنسيق للوصول إلى ت
 
 

 :على ولقد وجد السيد الرئيس في الوحدة العربية آهدف من أهداف الحزب االستراتيجية وسيلة قادرة
 .ـ إنهاء مظاهر التجزئة القطرية التي فرضها االستعمار1
ه        ـ حشد الطاقات والقدرات القومية، وإدخال مظاهر التطور إل        2 ا، وتوظيف ل دوره ا وتفعي يه

ة                  ومي العربي وتحقيق الحري ول السيد    . في إطار صراع المصير والوجود للدفاع عن األمن الق ويق
ة                    : "الرئيس ا العربي ا أمتن اني منه ة التي تع  )3(."العمل الوحدوي هو رد فعل آلي وحتمي ضد التجزئ

رئيس   يد ال ب أن ال  : "ويضيف الس ة يج دة العربي ا بالوح دود إن إيمانن ده ح ون  ...  تح ب أن يك ويج
ة                  ا اليومي رًا في حياتن زًا آبي ألن ... نضالنا في سبيلها نضاًال دؤوبًا مستمرًا، وأن يمأل هذا النضال حي

ادرة                         ا، وهي الق اء أمتن ة ألبن ة االجتماعي ة والعدال ى تحقيق الحري الوحدة العربية فقط هي القادرة عل
دل                على أن تجعل من أمتنا قوة فعالة وخيرة          ًا أساسه الع اء، متين اء المجتمع اإلنساني بن . تسهم في بن

 )4( ."وتندفع بهذا المجتمع نحو الخير والتقدم واالزدهار
ة آانت دمشق حافظ                      ة ورباعي ة وثالثي ة ثنائي لقد برزت في بداية السبعينات تجارب وحدوي

امالً   ت ع ا آان ة فإنه ارب الوحدوي ذه التج م فشل ه ا ورغ ا ومحرآه د مرآزه ل األس د العم ي تأآي  ف
رئيس       . الوحدوي القومي، ودافعًا للمزيد من النضال لتحقيق الوحدة           ذآر السيد ال ا ي إن تعسر   : "وآم

د من النضال              ى مزي ل إل وط ب ق والقن م   )5(."بعض التجارب الوحدوية يجب أن ال يدعونا للقل ومن أه
 :هذه العوامل والوسائل

                                                 
 .6المصدر السابق، ص  )2(
 .  www.thawra.alwehda.gov.sy:من الموقع االلكتروني )3(
 12 من الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في افتتاح المؤتمر الثاني التحاد شبيبة الثورة، دمشق  )1(

 .م1976نيسان 
 30افظ األسد في افتتاح المؤتمر الرابع التحاد الصحفيين العرب، دمشق  من الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس ح )2(

 ..م1974تموز 
 12 من الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في افتتاح المؤتمر الثاني التحاد شبيبة الثورة، دمشق  )3(

 .م1976نيسان 
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ي أ      امن العرب روف الموضوع :ـ التض ل الظ ي     إن مجم ي الت وطن العرب ي ال ة ف ة القائم ية والذاتي
ومي،    زام الق وعي وااللت ل ال ب عام اب أو تغيي ة، وغي ة القطري تمرارية التجزئ ي اس دت ف تجس

 : النتائج اآلتيةأدت إلى . واستمرار المحاوالت الخارجية التي قادتها الدول االستعمارية وإسرائيل
 . حدثت في الواقع العربيـ احتواء المحاوالت والتجارب الوحدوية التي1
 .ـ عدم انتقال التجارب الوحدوية التي تحققت إلى المستوى القومي2
 .ـ استمرارية األخطار والتحديات المصيرية التي تواجه األمة العربية3

اب          ة، وغي اهر التجزئ تمرارية مظ رئيس أن اس يد ال ة رأى الس روف القائم ار الظ ي إط ف
 . العربية المتاحةتعاف لألداء الوظيفي للقدرات واإلمكانياالتعاون والتنسيق شّكال عامل إض

ن          الن ع ى اإلع رئيس إل يد ال ل الس ومي توص زام الق اريخي وااللت وعي الت وء ال ي ض وف
  :على تحقيق ما يليالتضامن العربي وسيلة وأداة قادرة 

 .ـ التعامل مع الواقع العربي في ظل الظروف الموضوعية القائمة1
 . التعاون والتنسيق بين الدول العربيةـ لتحقيق مظاهر2
 . وفي أدائها الوظيفي في إطار الظروف القائمةتـ إحداث تغيير نوعي في القدرات واإلمكانيا3
اين،                    4 اون والتنسيق، وتطويق مظاهر الخالف والتب ـ إن التضامن العربي يحمل في إطاره مظاهر التع

 )1(.ات الالزمة والراسخة للوحدة العربيةوترسيخ مظاهر التكامل والتعاون وتهيئة المرتكز
 : ب ـ مفهوم التضامن العربي

ع العمل العربي المشترك، وآصيغة من صيغه            . لقد استلهم السيد الرئيس التضامن من واق
دأ            : "ويعّرف السيد الرئيس التضامن العربي بقوله      إن التضامن العربي هو صيغة من صيغ العمل تب

 )2( ."ر والقطيعة وتنتهي بشكل عاٍل من أشكال التنسيقبإزالة مظاهر وعوامل التوت
 : اآلتيةالحقائق من خالل تحليلنا لمفهوم التضامن العربي آما حدده السيد الرئيس تبرز أمامنا 

 .ـ إن التضامن العربي هو أحد صيغ العمل العربي المشترك1
 :اآلتيةالخطوات ـ إن تحقيق التضامن العربي عملية مرآبة تتكون من 2

 .أـ إزالة مظاهر التوتر وعوامله في العالقات العربية وبين الدول العربية
 .ب ـ إنهاء مظاهر القطيعة بين الدول العربية

ية     3 االت السياس مل المج ث تش ب بحي دد الجوان يق متع اون والتنس ن التع عة م ات واس ة عالق ـ إقام
 )3(.خرىواالقتصادية والعسكرية والثقافية إلى غير ذلك من العوامل األ

ام   4 ي تقف أم ق الت واء العوائ ي احت هم ف رئيس سوف يس يد ال دده الس ا ح ي آم ـ إن التضامن العرب
الوحدة العربية وتطويقها، وفي ترسيخ المرتكزات التي تشكل المقدمات األساسية والراسخة لتحقيق               

دة    وبذلك يبرز التضامن العربي خطوة باتجاه إيجاد المرتكزات الال        . الوحدة العربية  زمة لتحقيق الوح
 .العربية آهدف استراتيجي للنضال القومي

ات          5 د المخطط الي ض احي نض مون آف رئيس ذو مض يد ال دده الس ا ح ي آم امن العرب ـ إن التض
رئيس يد ال ول الس تعمارية والصهيونية، ويق ه،  : "االس عارنا، ونحن متمسكون ب و ش إن التضامن ه

ى    ومناضلون من أجله، ولكن التضامن الذي تريد       ه سوريا العربية وتناضل من أجله هو التضامن عل
ة هو التضامن                ...أساس معاٍد لإلمبريالية والصهيونية    اهير العربي ده الجم ذي تري التضامن العربي ال

 )4( ."لتعزيز الصمود وليس تضامنًا لتعزيز االستسالم

                                                 
 .649، ص 1986ماجد شدود، قضايا عالمية معاصرة، جامعة دمشق   )1(
كلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي الثاني عشر للحزب، من ال  )2(

 .م1975تموز24دمشق 
  .555، ص 1987شدود، االستراتيجية، إصدار جامعة دمشق  )3(
ب، دمشق من الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر القطري الثامن للحز  )1(

 .م1985 آانون الثاني 20ـ5
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الستعمارية  لقد رأى السيد الرئيس في التضامن العربي فعًال قوميًا يوظف ضد المخططات ا   
 .والصهيونية

 :العوامل الموضوعية في التضامن العربيجـ ـ 
في ضوء ما تقدم يمكن القول إن العمل العربي المشترك والتضامن العربي ينبثق من عوامل                      

ة      ة    , موضوعية تقوم أساسًا على وجود مصالح وقضايا مشترآة وأهداف قومية عام ة العربي م األم ته
ل ي , آك دل الموقف العرب ال وي بيل المث ى س طينية عل ن القضية الفلس ام م عور , الع ود ش ة وج حقيق

ة    ة العربي ا  , ووعي عربي عام ومشترك بأن القضية الفلسطينية هي القضية القومية األولى لألم وبأنه
م فقط الشعب العربي الفلسطيني              ومي الته ا أيضًا،       , تعتبر قضية تحرر ق ة آله ة العربي م األم ل ته ب

دت ت  د أن أآ ة بع ية خاص ود الماض ة العق ام   , جرب طين ع ذ اغتصاب فلس ه 1948من ا قبل أن , م وم
ة           ة آاف اول األقطار العربي ة الشرق أوسطية            , الخطر الصهيوني يتن وطن العربي والمنطق ويشمل ال

ر مباشرة عن طريق           , إما بصورة مباشرة عن طريق العدوان المسلح والتوسع        , آلها أو بصورة غي
ة والصهيونية                    السيطرة السياسية واالقتصاد   ة مخططات االمبريالي ه من دور في خدم وم ب ا يق ية وم

وطن العربي           ى ال ه      , العالمية الرامية إلى فرض الهيمنة الكاملة عل د من مواجهت ذا الخطر ال ب وأن ه
 )1( .بشمولية قومية ومن خالل رؤية استراتيجية قومية واحدة

ة           ة العربي ؤتمرات القم ر عن التضامن           آأحد , وآما هو معروف فقد جاءت م م أشكال التعبي  أه
ة             ة العربي والوقوف في وجه      , العربي والعمل العربي المشترك للرد على التحديات التي تواجها األم

ة   الحها العام ة مص ذلك خدم عية وآ ة التوس ته العدواني ة سياس هيوني ومواجه دو الص اع الع أطم
ي   دأت ف ذ ب ؤتمرات من ذه الم داف ه ة أه ي مقدم ان ف ترآة، وآ د المش ة توحي ية العربي اة السياس الحي

ي         -الجهود العربية لمجابهة الخطر الصهيوني، وآانت القضية الفلسطينية، وموضوع الصراع العرب
د                     ة، وق ة العربي ؤتمرات القم ع م ال جمي ي تصدرت جداول أعم ة المواضيع الت الصهيوني في مقدم

ه، آم                  ز والمحرك للنضال العربي برمت ذه القضية دور المحف د العرب        لعبت ه . ا آانت عامل توحي
ة      هيونية واإلمبريالي ين الص وية ب ة العض بب العالق د      , وبس ي ض ومي العرب ال الق هم النض د أس فق

ي   ي تصعيد النضال العرب داء للعرب وف ى الع ة عل ة القائم ذه العالق ة ه ي فضح طبيع الصهيونية ف
ة التحرر العربي       , عمومًا التحرري المعادي لالمبريالية   ا  وفي إجهاض حرآ د    , ة وتعزيزه وفي التأآي

 )2(.على أهمية وحيوية التضامن العربي والوحدة العربية
ع العربي          , وهكذا فقد برز التضامن العربي     ة في الواق ومرتبطة  , نتيجة عوامل موضوعية قائم

اندها وظهر بوصفه                       ي تس وى الت ة الموجه ضد الصهيونية والق بالصراع األساسي القائم في المنطق
ة لح    ة               وسيلة هام ة القضايا التحرري ة في خدم ود العربي د الجه ات وتوحي ا يمكن من الطاق شد آل م

دمتها القضية الفلسطينية      , لألمة العربية  ة         , وفي مق ة المحتل ر األراضي العربي ذلك  , وقضية تحري وآ
د من المجاالت، وهو                , في خدمة مصالحها االقتصادية المشترآة     ا في العدي ز تعاونه ومن أجل تعزي

ذ ر ال ات  األم ن اتفاق ا م رع عنه ا أو تف ق عنه ا انبث ة وم دول العربي ة ال ق جامع ه مواثي ي حددت
 .ومعاهدات

لوب      دفة أن أس ن ص م تك ذا ل د "وله رق تس دوائر      " ّف ه ال ى تطبيق رص عل ذي حرصت وتح ال
ة        , مبريالية بين العرب  الصهيونية واال  واالستفراد  , وسعيها الدائب لتجزئة القضايا التحررية لألمة العربي

دوائر لضرب            , قطرًا وراء آخر  , األقطار العربية ب ا تلك ال آان في مقدمة األساليب التي لجأت وتلجأ إليه
ي ة  , التضامن العرب ك من أجل تكريس عوامل التجزئ ا وذل ة ذاته دة العربي رة الوح وحتى لضرب فك

                                                 
 .9حول التضامن العربي، مصدر سابق، ص )2(
 144ـ143م، ص2000صفوان قدسي، التحديات الكبرى واالستجابات العظمى، مطبعة دار العلم دمشق   )1(
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إلمبريالية، وفرض  والقطيعة واالختالف والصراع بين األقطار العربية وتعميق تبعيتها للدول والدوائر ا        
 )1(.مخططات الهيمنة والتوسع الصهيونية اإلمبريالية على الوطن العربي

 :ومؤتمرات القمة العربية,  موقف الحزب من التضامن العربيد ـ
لقد حدد حزب البعث العربي االشتراآي موقفه من التضامن العربي ومؤتمرات القمة العربية بشكل 

آان . تي قادها الرفيق حافظ األسد ـ األمين العام للحزب ـ رئيس الجمهوريةواضح بعد الحرآة التصحيحية ال
لبناء الوحدة العربية بوصفها تصفية لجميع أشكال التجزئة الحزب في البداية يؤآد على وحدة النضال العربي 

 النضال يهاواالنفصال في الواقع العربي، وإقامة المجتمع العربي االشتراآي الموحد في ظل دولة واحدة يبن
وربما آان ذلك ناجمًا عن , دون أن يعير اهتمامًا جديًا لمسألة التضامن العربي على الصعيد الرسمي, الشعبي

 .وجود الحزب في المعارضة في مرحلة النضال السلبي
 الذي حدد أهم بنود 1970 تشرين الثاني 16وجاء بيان القيادة القطرية المؤقتة بتاريخ 

يحية على مختلف الُصعد فأآد على ضرورة حشد الطاقات العربية وتعزيز سياسة الحرآة التصح
ودعت إلى التمسك , آما أآدت ذلك مؤتمرات الحزب القومية والقطرية الالحقة, العمل الوحدوي

باعتباره خطًا عامًا في سياسة الحزب وثورته في سوريا على , بالتضامن العربي والعمل لتعزيزه
طالقًا من االستجابة المخلصة والمسؤولة لمصالح النضال الوطني والقومي الصعيد العربي وذلك ان

وتحقيق الموقف , التحرري لألمة العربية ومن الحرص على حشد الطاقات وتوحيد الجهود العربية
وخاصة , لخدمة أهداف النضال العربي والقضايا العامة المشترآة التي تهم العرب, العربي الموحد

 )2(.واستعادة الحقوق المغتصبة, ي العربية المحتلةهدف تحرير األراض
, من خالل التعامل بإيجابية مع مؤتمرات القمة العربية, لقد تحدد هذا الموقف بشكل واضح

وغيرها من أشكال اللقاءات والتعاون والعمل العربي المشترك وتأييدها وذلك على أساس ما تقدمه 
ك على أساس ما تقدمه من دعم للقضايا العامة وآذل, من دعم للمعرآة مع العدو الصهيوني
وينطلق هذا الموقف من إدراك أن التناقض مع الصهيونية , المشترآة وتوفير الحلول الناجعة لها

أما , العالمية وآيانها العدواني الصهيوني وهو تناقض رئيسي وأساسي ويغطي مرحلة طويلة
آما ينطلق من التحديد الدقيق لألهداف ، التناقضات األخرى على الساحة العربية فهي ثانوية

األساسية المرحلية للنضال العربي من تحديد أهم القضايا التي تهم مختلف الدول العربية على الرغم 
 وهذه األهداف المرحلية تحدد ,وفهم دور آل منها في إنجازها, من تباين واختالف أنظمتها السياسية

م، وضمان الحقوق الوطنية للشعب 1967عدوان حزيران بتحرير األراضي العربية المحتلة بعد 
, أن تتحملهاالعربية  األساسية التي تقع على األنظمة ة األمر الذي يشير إلى المسؤوليالفلسطيني،

ذلك أن فاعلية التضامن العربي وجدواه إنما تتأآد من خالل الدور الذي تنهض به هذه األنظمة 
ألن هذه , قوى الوطنية التقدمية والحرآة الجماهيريةال ومعها قوى حرآة التحرر العربية أي

, األنظمة والقوى الوطنية التقدمية تتحمل مسؤولية خاصة في العمل لتعزيز التضامن العربي الفعال
ولمصالح نضاله في السير على , الذي يستجيب للمصالح الحقيقية لألمة العربية وحرآتها التحررية

 )3(.دم والوحدة العربيةطريق التحرر والتنمية والتق
وفي هذا المجال من األهمية بمكان اإلشارة إلى األهمية الكبرى لوحدة القوى الوطنية 
والتقدمية على الصعيدين القطري والقومي، وآذلك إلى أهمية تعزيز الديمقراطية في الحياة 

أن ذلك أن يجعل هذا والى أهمية البناء االقتصادي القوي ألن من ش, السياسية في األقطار العربية
 .القطر أو ذاك فاعًال أآثر فأآثر في العمل لتعزيز التضامن العربي والنضال الوحدوي

                                                 
 278مختارات منهاج التثقيف الحزبي، ص   )2(
 116ـ 115حسين، مصدر سابق، ص  )1(
 .116المصدر السابق، ص   )2(
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ومن هنا فإن حزب البعث العربي االشتراآي وثورته في سوريا ينظران إلى التضامن 
كن ويفهمانه على أنه شكل من أشكال النضال الذي ينبغي االستفادة منه إلى أقصى حد مم, العربي

في صالح القضايا األساسية لألمة العربية وخدمة هدف الوحدة العربية وأن يكون السبيل لتعزيز 
 .التنسيق والتقارب والتكامل بين األقطار العربية

أوضح الرفيق حافظ , م1975وفي آلمته في المؤتمر القومي الثاني عشر للحزب عام 
صيغة " للتضامن العربي وموقفنا منه على أنه رئيس الجمهورية فهمنا, األسد األمين العام للحزب

من صيغ العمل تبدأ بإزالة مظاهر وعوامل التوتر والقطيعة وتنتهي بشكل عاٍل من أشكال 
هكذا أرى التضامن العربي وفي ظل هذه الرؤية نعمل لتحقيق التضامن العربي ونساهم  ...التنسيق

اجه خطرًا فلمن تلجأ األمة وهي تواجه وتنحن في معرآة واألمة , في تحقيق التضامن العربي
عندما تتعرض للخطر؟ , بمجموعها أو بأجزائها, الخطر؟ إذا لم تلجأ األمة العربية ألبنائها لمن تلجأ

من أجل الدفاع ضد هذا الخطر من أجل الذود , لبنيها, لنفسها, إنها تلجأ أول ما تلجأ األمة العربية
إنما هي سنة الكون ليس في إطار األمة الواحدة , نا بها نحنهذه ليست سنة أتي, عن مصيرها المهدد

إنما في إطار األمم المتناقضة , إنما في إطار األمم المختلفة وليس في إطار األنظمة المتماثلة وحدها
 )1( ..."جذريًا

وبالطبع فإن الحزب وثورته في سوريا ينطلق في فهمه للتضامن العربي، وفي العمل من 
, أو شكل بال مضمون, زيزه من خالل الواقع الملموس ومن اعتباره ليس آلمة مجردةأجل بنائه وتع

وهو أي المضمون يبدأ من إزالة " مضمون نتمسك به وال نستطيع التنازل عنه"بل من آونه ذا 
مظاهر التوتر والقطيعة ليمر عبر إقامة عالقات طبيعية بيننا وبين الدول العربية ليتدرج إلى قائمة 

 وطيدة من التعاون المتعدد األشكال ثنائيًا وجماعيًا ليصل إلى أعلى شكل من أشكال التنسيق عالقات
لما فيه خدمة القضايا العامة المشترآة والمصالح العليا لألمة , والتعاون بين األقطار العربية آافة

 )2(.وخصوصًا قضية تحرير األرض واستعادة الحقوق, العربية
 : العربيهـ ـ أهم قضايا التضامن

 :ـ قضية الصراع العربي الصهيوني1
زال        ا والي لقد شكل النضال ضد الكيان الصهيوني والسياسية العدوانية التوسعية التي انتهجه
ة                     ر األراضي العربي في سبيل إحقاق الحقوق العربية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتحري

رز ي المشترك، وب ة، محور وأساس العمل العرب ة بوصفها المحتل ذ البداي ت القضية الفلسطينية من
ا                     ة آله ة العربي دد األم القضية المرآزية للوطن العربي، وبرز الخطر الصهيوني بوصفه خطرًا يته
ة،       ة العربي ة لألم ه المعادي ر والتصدي لمخططات ذا الخط ة ه ت مواجه الحها، وآان ا ومص وحقوقه

وي             دافع الق ة ال ا             والدفاع عن القضية الفلسطينية بمثاب ز التضامن فيم  لرص صفوف العرب وتعزي
ل   د لعبت بالفع ري وتصعيده، وق ي التحري ة إلنهاض النضال العرب ة الرافع ا آانت بمثاب نهم، آم بي
ة                   دول العربي ة ال دورًا توحيديًا وآانت عامل تضامن ونضال مشترك، برز ذلك في نطاق عمل جامع

ارك           وما اتخذته من مواقف وقرارات عديدة في مؤتمرات القم         ك في مجمل المع ة وغيرها، وبرز ذل
التي خاضها العرب في سبيل تحرير أرضهم واستعادة حقوقهم المغتصبة وخصوصًا حرب تشرين                 

ائج         1973التحريرية   ار ونت ه من آث م، التي أآدت أهمية التضامن العربي وضورورته وحيوته، ومال
اً  ًا ودولي ة عربي د عل  . إيجابي افظ األس رئيس ح يد ال ل الس ن  وعم ي م ل التضامن العرب عار "ى نق ش

ا في إطار                          " نظري ة، وتوظيفه ة العربي ات األم ومي من خالل استخدامه أداة لحشد طاق إلى فعل ق
ات من مظهر              ذه الطاق ة   "مواجهة المخططات الصهيونية، ونقل ه درة الكامن ى مظهر     " الق وة  "إل الق

                                                 
 .135، صت.، د حافظ األسد والقومية العربية، دار المجد للطباعة، دمشققاسم الربداوي، )1(
حزب البعث العربي االشتراآي، سياسة حزب البعث العربي االشتراآي العربية والدولية وعالقته مع األحزاب  )2(

 .13ـ11، ص1987والقوى السياسية في الوطن العربي والعالم، القادة القومية، دمشق 
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ة           " الفاعلة ى أرضية التضامن       م ال 1973وتجسد ذلك عمليًا في حرب تشرين التحريري تي قامت عل
 )1( .العربي

ة في مسار الصراع العربي ـ الصهيوني لصالح          شكلت حرب تشرين التحريرية نقلة نوعي
 )2(.األمة العربية، وضد الصهيونية ومخططاتها العنصرية التوسعية

 :ـ قضية التكامل االقتصادي العربي2
إن ثمة             إن عالم اليوم هو عالم التكامل والكيانات الكبيرة،        رابط، ف ر والمت الم المتغي  وفي هذا الع

اس   ا تق د إنم وة أي بل يما في المجال االقتصادي ألن ق ة، والس تحديات ضخمة تواجه األقطار العربي
ة حاجات شعبه وعلى                در على تلبي ه أق ات تجعل أساسًا بما يمتلكه من اقتصاد قوي ومن قدرات وإمكاني

افؤ     التعامل مع دول العالم بشروط مناسبة و        ة             ،على أساس التك رز الحاجة الماسة والحيوي ا تب  ومن هن
ين   ي مختلف المجاالت االقتصادية ب اون ف ات تع ى تطوير عالق ي وإل ى التكامل االقتصادي العرب إل

ر      دف الكبي ذا اله ق ه ى تحقي ؤدي إل ة ت ار العربي ود   .األقط ادي المنش دم االقتص ق التق الي تحقي . وبالت
ل يتط ذا التكام إن ه الطبع ف ي  وب ترآة، الت ة المش ة العربي ه وضع خطط التنمي ا يتطلب ة م ي مقدم لب ف

ة، والمواصالت،                  تشتمل على إقامة المشاريع االقتصادية المشترآة في المجاالت الصناعية والزراعي
ين       اري ب ادل االقتصادي والتج وير التب ترآة وتط ة المش وق العربي ة الس ب إقام ا يتطل ا، وآم وغيره

ة في مجال              األقطار العربية، وبا   لتالي توظيف اإلمكانيات والطاقات واألموال العربية في البلدان العربي
ة          ق التنمي ي وتحقي ناعي والزراع تثمار الص ال االس ي مج ة ف ترآة وخاص رة مش اريع آبي ة مش إقام
الي األساس                     ة، وتشكل بالت دان العربي ين البل العربية المنشودة التي تخلق مصالح اقتصادية مشترآة ب

 )3(.للتقدم باتجاه الوحدة العربيةالمتين 
 :ـ قضية األمن القومي العربي3

ى الجانب األمني العسكري  وم شامل ال يقتصر عل ي، هو مفه ومي العرب وم األمن الق إن مفه
ة، وهو                  ة واالجتماعي بمعناه التقليدي المعروف وإنما يمتد ليشمل الجوانب السياسية واالقتصادية والثقافي

دفاع عن                    على هذا األساس يعن    ا من ال ات الالزمة التي تمكنه درات واإلمكاني ي امتالك األمة العربية الق
وانطالقًا من ذلك يجب وضع األطر المناسبة التي         . أمنها القومي، وحقوقها ومصالحها القومية المشترآة     

ادرًا على مواجهة األخطار والت                   حديات  من شأنها إقامة نظام متين وراسخ لألمن القومي العربي يكون ق
م  . الخارجية والداخلية التي تواجهها األمة العربية    ومن المؤسف جدًا أن معاهدة الدفاع المشترك العربية ل

و        ذي ه دو الصهيوني ال ع الع ي الصراع م ن صراعات وبخاصة ف ة م ي المنطق ا دار ف ي م ق ف تطب
ا   باألساس صراع عربي ـ صهيوني، وذلك يوجب العمل إلحياء معاهدة الدفاع العربي   المشترك وتفعيله

 )4(.في إطار دعم الجامعة العربية، وتعزيز دورها
 :ـ قضية األمن الغذائي4

ًا خاصًا              ل مكان ة وينبغي أن تحت ة واألهمي ة الحيوي ي، قضية بالغ قضية األمن الغذائي العرب
ل       اد أوًال وقب ذاء باالعتم  أي في جدول أعمال العمل العربي المشترك لتلبية احتياجات العرب من الغ

ى أحد أن األقطار        . شيء على اإلمكانيات العربية المتوفرة والتي ينبغي توفيرها        وبالطبع اليخفى عل
ذائي                        إن مشكلة األمن الغ ديد ف العربية تمتلك إمكانيات آبيرة في المجال الزراعي، ومع األسف الش

ة           رز       . تبرز مشكلة جدية، وحادة، يعاني منها عدد من األقطار العربي ا تب ى      ومن هن الحاجة الملحة إل
ة                   ة المشاريع الزراعي ى إقام االهتمام الجدي على النطاق العربي بمسألة التنمية الزراعية والتوجه إل

                                                 
 .64م، ص 1989تيجية المواجهة، إصدار مؤسسة الشبيبة، دمشق ماجد شدود، استرا  )1(
 112ـ111م، ص1998ن،.د: ماجد شدود، حافظ األسد والصراع العربي ـ الصهيوني، دمشق  )2(
 .www.aa4l.com/vb/showthreadسليم الحص، مقالة في الموقع اإللكتروني  )1(
 16ـ9ـ3صم، 1999ماجد شدود، األمن القومي العربي، مطبعة اليازجي دمشق   )2(
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رًا ألن          ديًا، نظ يكون مج تثمار س و اس ي، وه ال الزراع ي المج ر ف تثمار الكبي ى االس رى، وإل الكب
 )1(.العوامل الموضوعية لنجاحه متوفرة

 :  ـ قضية المياه5
عروف أن مشكلة المياه تعتبر مشكلة حقيقية يواجهها الوطن العربي، وهي تتمثل بالنقص             من الم 

ل بعض األطراف                     ة من قب الهائل في موارد المياه الناجم عن انحباس األمطار، وعن المحاوالت الجاري
ابع معظم هذه الم       . لالستحواذ على القسط األآبر مما هو متوفر ومتاح منها   اه  وذلك بسبب من آون من ي

ومصادرها تقع خارج حدود الوطن العربي، إضافة إلى حاالت االعتداء الفعلي على بعض مصادر هذه       
دول         . المياه ومنابعها  ويبدو من الواضح أنه على الرغم من وجود أنظمة وقوانين دولية، ناظمة لحقوق ال

د     ين ال ا هذه      من مياه األنهار التي تعتبر دولية، إال أن ثمة خالفات ومشاآل تبرز ب ع وتمر به ول التي تنب
اه أنهار الليطاني                        ة، آسطوها وسرقتها لمي اه العربي ة بالمي األنهار، إضافة إلى أطماع إسرائيل المعروف

ة    . والحاصباني واليرموك ونهر األردن    ومن هنا تبرز قضية المياه آقضية تهم العديد من األقطار العربي
ية ويجب أن تكون موضوع اهتمام من قبل آل األقطار      بشكل مباشر، وهي بالطبع قضية ذات أبعاد قوم       

ة مخططات  ة، ولمواجه وق والمصالح العربي ة الحق ا لحماي ا بينه اون جدي فيم ة، وان يتحقق تع العربي
ًا            : مشكلة المياه  ")2(.القوى المعادية الطامعة بالسيطرة عليها     من المشكالت المهمة بالنسبة للعرب جميع

كون العرب هم المقصودين بالنيل منه أآثر من أي طرف آخر وبشكل أساسي،             ألن في المنطقة العربية ي    
هنا يتحتم التضامن العربي بحيث ال تمس الحقوق العربية بأي شكل من األشكال، هذا أمر مصيري، وال                

 )3(...".يحتمل المساومة أو التردد
 :ـ قضية البيئة6

ة ضد     وهي تؤآد الحاجة إلى تحقيق تعاون عربي على هذا الصع      ة البيئ يد للحفاظ على نظاف
ذلك                    ا ل ة، ولم آل أشكال التلوث البيئي، نظرًا لعوامل التداخل والترابط الجغرافي بين األقطار العربي

 )4( .من آثار على حياة اإلنسان والحيوان والنبات ولما له من آثار أيضًا على التنمية
 :من المنطقةـ قضية تصفية األسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل 7

اون وتحقيق                    وهذه القضية تفرض أيضًا ضرورة التضامن والعمل العربي المشترك والتع
ا يمكن                       ا، في إطار م موقف عربي موحد بهذا الخصوص، سواء في نطاق األمم المتحدة أو خارجه

ة، وم                  ن أن يطرح من مشاريع وحلول لهذه القضية وذلك انطالقًا من المصالح األساسية لألمة العربي
 )5(.مصالح السالم الحقيقي والعدالة في المنطقة والعالم

 
 :ـ قضية التطور العلمي والتكنولوجي8

ا أرادت بالفعل أن                   ة، إذا م تعتبر هذه القضية من أآبر التحديات التي تواجه األقطار العربي
دة علمي      ديها قاع ف، وأن تصبح ل كلة التخل ل مش وجي وتح ي والتكنول ور العلم ال التط دخل مج ة ت

االت           ف المج ي مختل دم ف ناعي والتق ور الص ق التط ى تحقي اعد عل ورة تس ة متط القوى . معرفي ف
االمبريالية والصهيونية يهمها أن تبقى الدول العربية متخلفة وأال تدخل مجال التطور العلمي، وهي                 

او                          ة تحقيق تضامن عربي وتع رز أهمي ذا تب ا، وله ي عليه ن تمارس نوعًا من التضييق العلمي التقن
اط بالمصالح                وتنسيق وتكامل بين األقطار العربية في هذا المجال الحيوي والمصيري، وذلك باالرتب

ة  ة العربي ة والمشترآة لألم ذا الصعيد،   . الجذري ى ه ل وتحديات تواجه العرب عل ة عراقي ولكن ثم
ا               ة وم ه  فهناك تحدي القوى الصهيونية واالمبريالية، وتحدي التخلف الموروث وظروف التجزئ خلفت

ذي                       ا يكون بالعمل ال ذه التحديات إنم ى ه من أمراض ونزعات قطرية ضيقة، وبالطبع، فإن الرد عل
                                                 

 .www.scribd.com:  محمد عبد السالم، قضية األمن الغذائي للوطن العربي، من الموقع اإللكتروني )3(
 .28، مصدر سابق، ...حول التضامن العربي )1(
 .72طالس، آذلك قال األسد، مصدر سابق، ص )2(
 .29، مصدر سابق، ص..حول التضامن العربي )3(
 83ـ79شدود، األمن القومي العربي، مصدر سابق، ص   )4(
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ة متطورة تكون سبيل           ة معرفي اء قاعدة علمي ة المشترآة، والمصلحة في بن ده المصلحة القومي رائ
 )1(.العرب إلى التقدم واللحاق برآب الحضارة اإلنسانية

ع               ـ قضية التضامن والتنسيق وال    9 ة في جمي ؤتمرات الدولي ات والمنظمات والم تعاون في إطار الهيئ
 : المجاالت

ة                     ة والقضايا الدولي ا يخدم القضايا العربي وعلى هذا الصعيد يمكن أن يتحقق التنسيق الالزم بم
ذه القضايا  د، إزاء ه ي الموح ق الموقف العرب ل لتحقي ة والعم ات . العادل ات والمنظم ذه الهيئ رز ه وأب

م الم از،      األم دم االنحي ة ع المي، حرآ ؤتمر اإلس ا، الم ة عنه ات المتفرع دة والهيئ دة  تح ة الوح منظم
 األوروبي وإزاء مختلف   األوروبية وغيرها، وآذلك يبرز التنسيق العربي في مجال الحوار العربي ـ       

د                   نالقضايا واألحداث الدولية وما يمك     دعم ال ز ال ًا في تعزي ولي  أن يستجد من أمور بوصفه عامًال هام
اة                    ة للشعوب، وفي الحي لقضايا العرب العادلة، وآذلك في تعزيز إسهام العرب في دعم القضايا العادل
افئ المبني على              اون المتك ات من التع الدولية عمومًا، وهو يشكل عامًال هامًا يساعد على تطوير عالق

دة عن العرب        نه إع أاالحترام والمنافع المتبادلة مع مختلف دول العالم وتكتالته، ومن ش          طاء صورة جي
 )2(.تساعد في تعزيز مكانتهم ودورهم على الصعيد الدولي

 :ـ قضية دعم الجامعة العربية ومؤسساتها10
ام    ن القي تمكن م ا لت ا وتفعيله ة دوره اتها، وتقوي ة ومؤسس ة العربي م الجامع رز قضية دع تب

وب ب  ه المطل ى الوج ا عل ا وقراراته ا مواثيقه ي نصت عليه ا الت ؤولية وضرورة بمهامه وصفها مس
ة تظل اإلطار األساسي الرسمي             قومية يجب النهوض بها والعمل من أجلها، ذلك أن الجامعة العربي
دة  ك من فائ ا في ذل ه وتطويره، لم ذي من الضروري والواجب تدعيم ي المشترك، ال للعمل العرب

 )3(.ومصلحة عربية مشترآة وخدمة للقضايا القومية
 :سوريا لنفتاح السياسي ـ اال3

ى      دول عل ة لل ات الخارجي وم السياس ات   "تق داف وتوجه ادئ وأه س ومب اد  " أس دد أبع تح
اذ      ؤولية اتخ اء مس ه أعب ي علي رار، أو تلق ي صنع الق ترك ف ن يش ل م ه تصرفات آ ا وتوج حرآته
دم    ة تخ ى أسس علمي ى عل اح يجب أن تبن ة بالنج ة الخارجي رارات السياس ي تتصف ق رار، ولك الق

 )4(.ةالمصلحة الوطني
 :أ ـ المبادئ واألهداف والتوجهات لسياسة االنفتاح السوري

 :ـ المبادئ1
ة اال     د المرجعي ة للسياسة   وفقًا ألدبيات حزب البعث العربي االشتراآي التي تع , السورية يديولوجي

ًا لال          ", بقيادة حزب البعث    , سورياتنهج   ًا معادي ًا تحرري ًا قومي ًا وطني ة والصهيونية   نهج ى وعل , مبريالي
ة  رأسها اال  دافها في الوحدة                  , مبريالية األمريكي دئي بالنضال لتحقيق أه ا المب ًا من التزامه وذلك انطالق

ة واالشتراآية وإقامة المجتمع العربي االشتراآي الموحد    اء على ذلك تتأسس السياسة   ". والحري وبن
ة  وريةالخارجي ية الت   الس ادئ األساس ن المب ة م ى مجموع ار المر ي عل كل اإلط م   تش ذي يحك ي ال جع
 )   5(: وهذه المبادئ هي، على الساحة الخارجيةالسوريةالتفاعالت 

ومي   1 وطني والق رر ال تقالل والتح ة االس وريا بسياس ك س الح  , ـ تمس وق والمص ن الحق دفاع ع وال
ة      , وتضع في مقدمة مهامها   , العربية ة المحتل ع األراضي العربي ر جمي , مهمة النضال في سبيل تحري

                                                 
 .208،ص1997رياض عواد، الحرية والسياسية والممارسة الديمقراطية في فكر حافظ األسد، دمشق   )1(
 .31حول التضامن العربي، سلسلة دراسات، مصدر سابق، ص   )2(
، القيادة القومية 8حزب البعث العربي االشتراآي، الجامعة العربية ومؤتمرات القمة، سلسلة دراسات  )1(

 ..8ـ7، ص1985دمشق
 .61م، ص 979الي، المدخل في علم السياسة، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة  بطرس غ )2(
سياسة حزب البعث العربي االشتراآي العربية والدولية؛ وعالقاته مع : يحزب البعث العربي االشتراآ )3(

 .13-11ص , )م1987, القيادة القومية: دمشق(األحزاب والقوى السياسية في الوطن العربي والعالم 
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تعادة ال بة  واس ة المغتص وق العربي عب      , حق روعة للش ة والمش ة الثابت وق الوطني دمتها الحق ي مق وف
اندة الشعب    , العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة          ذلك مس وآ

ة     , العربي في لبنان   ة آاف واه الوطني ه من االحتالل الصهيوني               , وق ر جنوب , في سبيل استكمال تحري
عبًاوالح ه أرضًا وش ى وحدت اظ عل ة , ف اعدة الالزم ديم المس يادته وتق تقالله وس ه واس ة عروبت وحماي

وره           يرة تط زز مس ا يع ة بم ية اللبناني ل القض ه وح ين أبنائ وار ب ر الح وطني عب اق ال ق الوف لتحقي
 .الديمقراطي

د ا    , والتوسع الصهيوني   , "الهيمنة االمبريالية األمريكية  "ـ رفض سياسة    2 ي تري دة    الت ات المتح لوالي
ة ع  , األمريكي الف م رائيل"بالتح ة , "إس ى المنطق ها عل زم , فرض وف بح ة  , والوق ذه السياس د ه ض

ة  ا العدواني د    , ومخططاته ب ديفي ات آم د مخطط يما ض اريع    , والس يغ والمش ع الص ة جمي ومقاوم
د                ى غرار آمب ديفي ردة عل ة أو منف ة     , االستسالمية وأية حلول جزئي د اإلمبريالي ي تري ة   الت  األمريكي

ة                       ى األقطار العربي ا وفرضها عل ة تمريره ة العربي وى الرجعي ة والق وإسرائيل بالتواطؤ مع األنظم
 .واتفاق عمان وغيره من المشاريع المشبوهة, مثل مشروع ريغان

وريا    3 نهج س لمية,  ـ ت ة س روعة   , سياس ة المش الح العربي وق والمص ن الحق دفاع ع ى ال ة عل , قائم
 )1 (:سالم العادل والشامل والوطيد في المنطقة والذي شرطهوتسعى إلى تحقيق ال

رائيل"أ ـ انسحاب     ران  " إس دوان حزي ي ع ة ف ة المحتل ن األراضي العربي ل م , م1967الكام
 .وآذلك االنسحاب من جميع األراضي اللبنانية المحتلة

طيني      ي الفلس ة للشعب العرب ة الثابت الحقوق الوطني راف ب دمتها, ب ـ االعت ي مق ي ,وف ه ف  حق
 .وإقامة دولته الوطنية المستقلة, العودة وتقرير المصير

ة    ـ رفض الوجود العسكري اال 4 ع أشكال      , مبريالي األمريكي في المنطق ه وآذلك مقاومة جمي ومقاومت
 القواعد   سوريا ترفض   , وفي هذا اإلطار   . ومشاريعه ومخططاته , مبريالي الصهيوني التدخل والتآمر اال  
وتسعى إلى تحويل البحر      , ونشر األساطيل الحربية في مياهها    ,  الموجودة في المنطقة   العسكرية األجنبية 

ا            ع أنواعه ة     , األبيض المتوسط إلى منطقة خالية من األسلحة بجمي ا ترفض    . والسيما األسلحة النووي آم
ة وميا               ل المنطق ا إلى    وتقاوم خطط الواليات المتحدة األمريكية ومشاريعها العدوانية الرامية إلى تحوي هه

دة لال ةقاع ة األمريكي عوبها, مبريالي د ش تخدمها ض ا  , تس اورة وحرآاته دان المج عوب البل د ش وض
 .وضد االتحاد السوفييتي والبلدان االشتراآية األخرى, التحريرية

الم        5 ام واألساسي في الع ة من الصراع الع م قضايا    ,  ـ تتخذ سوريا مواقف واضحة ومبدئي ومن أه
 )2(:ويتجلى ذلك في, نالوضع الدولي الراه

ة السالم واألمن                  ا في سبيل حماي الم والنضال معه وى السالم في الع أ ـ الوقوف في صف ق
دوليين ة, ال ع نشوب حروب نووي باق التسلح, ومن بيل وقف س ي س ى , وف ودة إل زع السالح والع ون

 .االنفراج الدولي
ا            ى أساس عادل بم ة عل  يتفق ومصالح الشعوب    ب ـ النضال من أجل حل النزاعات اإلقليمي

 .وحقها في تقرير مصيرها بنفسها
ة و       وطني والشعوب المناضلة ضد االمبريالي ا "جـ ـ التضامن مع حرآات التحرر ال في  " عمالئه

 .آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية في سبيل تحررها وتقدمها واختيارها طريق تطورها المستقل
ة      د ـ العمل في سبيل إقامة نظام اقتصادي    دول النامي د يتجاوب ومصالح ال ؤمن  , عالمي جدي وي

ة   دول اإلمبريالي ا ال ذي فرضته عليه تخلص من الوضع المشين ال بة لل ا الظروف المناس ذا , له ي ه وف
 .  بإيجاد حلول عادلة لقضايا البلدان النامية مثل مشكلة الديون وغيرهاسوريااإلطار تطالب 

                                                 
 .12ص , لبعث العربي االشتراآي، مصدر سابقحزب ا )1(
 .13ص , المصدر السابق )2(
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ة        المبادئ األساسية التي يت      سورياوتتبنى   اق الجامعة العربي ادئ   : ضمنها ميث  المساواة  )1(وهي مب
ة,   اعدة المتبادل دول األخرى , والمس ة لل ي الشؤون الداخلي دخل ف دم الت وفض النزاعات , وع

لمية الطرق الس ا تتبنى . ب م المتحدةسورياآم اق األم ادئ ميث ات )2(، مب ة لعالق ادئ العام دي بالمب  وتهت
 )4(.م1970التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  )3(,الصداقة والتعاون بين الدول

ه      لم : تعمل سوريا من أجل       , ووفاء لمبادئ عدم االنحياز وأهداف ايش السلمي   , الس وفض  , والتع
لمياً  ات س ة     , المنازع س نظيف ى أس ة عل ات الدولي ام العالق ادئ  . وقي يخ مب عى لترس يادة: وتس , الس

ر المصير   , دخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى    وعدم الت , وعدم االعتداء , والمساواة , وحق تقري
واستنكار  , وعدم االشتراك في األحالف العسكرية التي تضم الدول الكبرى        , والتعاون الدولي النشيط  

دة        , سياسة القوة وتحريم األسلحة الذرية     ة الجدي ى االستعمار واإلمبريالي ى    , والقضاء عل والقضاء عل
ا        , نصرية التمييز والتفرقة الع   دة ومنظماته م المتح د دور األم افي        , وتأآي اون الثق وتشجيع وسائل التع

 )5( .والعلمي واالقتصادي بين الدول
د             رائيلي وتحدي ي ـ اإلس راع العرب ي الص ومي ف د الق ورة البع ى بل وريا عل د حرصت س وق

 )6( :مقومات هذا البعد من خالل المبادئ اآلتية
ان الصهيوني    1 ة           ـ الصراع مع الكي ة والصهيونية العالمي ة من جه ة العربي ين األم ومي ب صراع ق

ة ة ثاني دتها إسرائيل من جه ة من . وقاع ة وجدي ارآة فاعل ى مش ة الصراع تتطلب العمل عل وقومي
دو ة الع ي مواجه ة ف ع األقطار العربي ن , جمي ًا م ك انطالق وريا(وذل ان س دة ) إيم ة ووح دة األم بوح

 .مصيرها
ة في ساحة الصراع       ـ تحقيق تضامن عربي به 2 ة والمعنوي دف حشد طاقات األمة وإمكاناتها المادي

وتوظيف هذه اإلمكانات بما يضمن لسوريا واألمة العربية استعادة حقوقها القومية في فلسطين وفي                 
 .األراضي العربية المحتلة

ل العربي ضد   وبما يخدم النضا ,  ـ العمل على بلورة الهوية الوطنية الفلسطينية في إطارها القومي 3
 .العدو اإلسرائيلي إقليميًا ودوليًا

 . ـ تجنب المعارك الهامشية وترآيز الجهد الرئيسي باتجاه العدو الرئيسي4
ة و  5 ا   " ـ الترآيز دائمًا على العمل الوحدوي إلبقاء قضية الوحدة حي دفًا لنضال جماهيرن بوصفه  " ه

 .هاالهدف الرئيسي الذي يوفر تأمين األهداف األخرى وضمان
الم ي الع ة وف ي المنطق ذه األوضاع, وإزاء األوضاع ف ة له ي ضوء العوامل المكون واء , وف س

ة بسبب الصراع مع         , "مخططات الهيمنة األمريكية  "أآانت خارجية نتيجة الوضع الدولي و      أم إقليمي
ة  وانطالقًا من أهداف سوريا واأل       , أم عربية بسبب سوء الوضع العربي وتمزقه      , العدو اإلسرائيلي  م

ة  الحهما القومي ة ومص ع  , العربي ات الواق ة متطلب تراتيجيتها لمواجه وريا اس ددت س م , ح ك بحك وذل
ة من أجل االستمرار                  "التزامها والتزام حزب البعث        ة العربي ادة نضال األم اريخي بقي ومي والت الق

ة واالشتراآية             دة والحري ا في الوح ذه االسترات       ". والبقاء وتحقيق تطلعاته ى   بحيث ترتكز ه يجية عل
 )7( :المبادئ والعوامل اآلتية

                                                 
, القيادة القومية: دمشق، 8سلسلة دراسات ,  الجامعة العربية ومؤتمرات القمة،حزب البعث العربي االشتراآي )1(

 .8-7ص , م1985
 .103-101ص , م1993محمود مرشحة، المنظمات الدولية؛ النظريات العامة، جامعة دمشق  )2(
 3العدد , مجلة الدراسات الدبلوماسية, يم العناني، المبادئ العامة لعالقات الصداقة والتعاون بين الدولإبراه )3(

 .91-61ص , )م1986: الرياض(
 G.A.Res, 2625,25 GOAR, Supp.28, U.N.Doc.A/8028,at 121(1970): وثيقة األمم المتحدة )4(
 .26-22ص ,  القيادة القومية،4ة دراسات سلسل,  حرآة عدم االنحياز،حزب البعث العربي االشتراآي )5(
 .35ص, مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )6(
 .88-87ص , ابقسالتقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن، مصدر  )1(
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وقهم   1  ـ استمرارية الصراع بين األمة العربية والعدو الصهيوني حتى يتمكن العرب من استعادة حق
ًا وفي             , القومية فوق آل شبر من وطنهم      يًا واقتصاديًا وثقافي دو سياس ى عزل الع واستمرار العمل عل

ة يجب التصدي             وإن قضية فلسطين واألراضي ا    . آل المجاالت  ة قضية قومي لعربية األخرى المحتل
ردة              , لكل المحاوالت الهادفة إلى تصفيتها     ة ومنف ورط بتسويات جزئي ة الت والسيما عن طريق محاول

 .أو عزل القضية الفلسطينية عن طريق إسقاط أبعادها القومية
ا  2 ة      ,  ـ التصدي للهيمنة اإلمبريالية ومقاومته ى األم ا تشكل خطرًا عل تقبلها   ألنه ى مس ة وعل , العربي

دو الصهيوني وللعنصرية ًا للع ًا قوي ة حليف ون اإلمبريالي ة , فضًال عن آ ي تعبئ تمرار ف ويجب االس
 .الجماهير وتنظيمها لمقاومة مخططات االمبريالية والتصدي لها

ة        3 ة العربي راهن لألم ين الوضع ال ل تحس ن أج لة النضال م اذ  ,  ـ مواص ذا الوضع وضع ش وه
 . ألن استمراره يشكل عامل ضعف وتآآل لألمة العربية ولنضالهاواستثنائي

راهن ( ـ على القطر العربي السوري إزاء الوضع    4 ة مسؤوليات خاصة في صمود       ) ال في المنطق
ذات      , األمة ومواجهة أعدائها  ى ال اد عل ز نهج االعتم ة   (ويحتم ذلك على قيادة القطر تعزي في المرحل

وازن االستراتيجي      , ى بناء القوى الذاتية عسكريًا واقتصادياً        العمل عل  رواستمرا, )المقبلة لتحقيق الت
 .يمع العدو اإلسرائيل

كالته     5 الم ومش ي قضايا الع ؤثر ف أثر وت الم ومشكالتها وقضاياها تت ن الع ام م ة جزء ه .  ـ المنطق
ة  ومصا , الذين يقفون إلى جانبنا ويساندون قضايانا أو الذين تربطنا بهم أهداف مشترآة            "و , لح متبادل

ه  يخ أسس م وترس اون معه ز التع ا ونهب  , يجب تعزي ى وطنن ة عل اولون فرض الهيمن ذين يح ا ال أم
وقعهم       , ثرواتنا ويمدون العدو بأسباب االستمرار والعدوان      فإن التعامل معهم يجب أن يتم في ضوء م

 ".وسياساتهم المعادية
 . ـ الموقف السياسي يجب أن يخدم الموقف المبدئي6
 .فع القوى الرئيسية باتجاه العدو الرئيسي ومحاولة تجنب االنزالق في المعارك الهامشية ـ د7
 ".مصالحنا القومية والوطنية هي األساس في سياساتنا المختلفة" ـ 8
 : ـ األهداف2

وح       ة بوض تها الخارجي داف سياس وريا أه ددت س حيحية ح ة التص ام الحرآ ذ قي ورأت أن , من
 )1( :يتمثل في" األمة العربية"لسوريا والهدف األساسي والمرحلي 

ازل أو  , م1967 ـ  التحرير الكامل لجميع األراضي العربية المحتلة منذ عدوان حزيران  1 وعدم التن
 .التفريط بأي جزء منها

ر             2 ودة وتقري ه في الع ك حق ا في ذل ة للشعب العربي الفلسطيني بم  ـ استعادة الحقوق الوطنية الثابت
 .ته المستقلة فوق ترابه الوطنيالمصير وبناء دول

ررات                 ة بمق ة ممثل ا للسياسة العربي واستطاعت السياسة السورية تضمين هذه األهداف بحرفيته
 : وآانت تصوغ أهدافًا ظرفية على مسلمات األهداف السابقة مثل)2( .القمم العربية

ع ا         1 د المصرية ـ اإلسرائيلية وجمي اقيتي آمب ديفي قاط اتف ى إس ى  ـ العمل عل ة إل لسياسات الهادف
 )3(.تحقيق تسويات جزئية أو منفردة

                                                 
والتقرير السياسي للمؤتمر القطري . 77ص , مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الخامس )1(

. 270ص, مصدر سابق, والتقرير السياسي للمؤتمر القطري السابع. 145ص , قمصدر ساب, السادس
التقرير : وحزب البعث العربي االشتراآي. 88ص , مصدر سابق, والتقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن

 .219ص ,  )م1975, القيادة القومية: دمشق(السياسي الذي أقره المؤتمر القومي الثاني عشر 
, الجامعة العربية ومؤتمرات القمة: حزب البعث العربي االشتراآي: في, ر القمة العربي السابعمقررات مؤتم )2(

 .139-138ص , مصدر سابق
 .270ص, التقرير السياسي للمؤتمر القطري السابع، مصدر سابق )1(
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دو اإلسرائيلي          2 ر أراضيه من الع ود   ,  ـ مساندة لبنان في نضاله من أجل تحري ة  ودعم الجه الهادف
 )1( .في القطر الشقيق وإلعادة األمن والسلم واالستقرار إلى ربوعه, لتحقيق الوفاق الوطني

ة        وفقًا للمنظومة الهدفية السابقة      دافًا فرعي ًا للعمل      , جدولت السياسة السورية لنفسها أه ّد أسس ُتَع
 )2( :وهي, ومنطلقات له

 . ـ تعزيز القوى الذاتية العسكرية للقطر ورفع آفاءتها وقدرتها القتالية1
 . ـ بناء الجبهة الداخلية بما يكفل حشد طاقات الشعب في المعرآة2
 .لتأمين متطلبات الدفاع والتقدم االجتماعي والعسكري, ها ـ زيادة طاقات القطر االقتصادية وتنميت3
 . ـ إعطاء المعرآة مع العدو الصهيوني أبعادها الحقيقية ألنها معرآة قومية4
دعم السياسي واالقتصادي             5 ى وقف ال يًا واقتصاديًا وإل دو الصهيوني سياس ى عزل الع  ـ العمل عل

 .الذي يتلقاه من أي مصدر في العالم
ة  " ـ التصدي   6 ي المنطق ة ف ؤامرات اإلمبريالي ا  , "للم ة مخططاته ا ومقاوم ت الفرصة عليه وتفوي

 ".لألمة العربية"المعادية 
ة لتصفية القضية الفلسطينية وقضية التحرير الشامل    7  ـ العمل بكل الوسائل إلجهاض المحاوالت الرامي

 .طوات الجزئية المنفردةلألراضي العربية من خالل الحلول والتسويات الجزئية أو من خالل الخ
ى     ,  ـ حشد جميع القوى باتجاه العدو الصهيوني 8 زالق إل والترآيز على المعرآة الرئيسية وعدم االن

 .المعارك الهامشية
ة            9 ا يخدم األهداف المرحلي ة وبم ة والقومي ة من المصالح الوطني  ـ االنطالق في السياسات المختلف

 ).السابقة(األساسية 
 : التوجهات ـ3

ات السياسة             ف  يق ل أولوي ا تمث ر نشاطها من حيث أنه الباحثون في السياسة الخارجية أمام دوائ
ة السورية   . الخارجية , ونحاول هنا تقويم الثابت ـ المتغير في اهتمامات دوائر نشاط السياسة الخارجي

ة والعربي         ورات اإلقليمي ة والتط ورية الداخلي اع الس تها األوض ي فرض رات الت وء المتغي ي ض ة ف
 .م2000 ـ 1970والدولية طوال فترة 

دوائر التي تنشط                د ال ة وتحدي ات سياستها الخارجي وم بترتيب أولوي فمن المعروف أن الدول تق
ا               فيها بهدف التنفيذ الفاعل ألهداف السياسة الخارجية خدمة للمصالح الوطنية والدفاع عنها وتطويره

ا يعني             فترتيب أولويات السياسة الخا   . وتنميتها وتوسيعها  رجية وتحديد الدوائر التي تنشط من خالله
ة             ل المقدم ات التي تحت ة لألولوي ة         , منح مزيد من العناي وي باالحتياجات الداخلي ا الق , نظرًا الرتباطه

ا          دمها وتنميته ة واستقرارها وتق ة الدول ا حماي ى تحقيقه أي     . والتي يترتب عل ك ال يعني ب ر أن ذل غي
 .التي ال تحتل الصدارة في إطار ذلك الترتيبحال من األحوال إهمال القضايا 

ة               ة للجمهوري ة السياسية والعقائدي  وتكتسب السياسة الخارجية مكانة وأهمية خاصة في المنظوم
ة                     , العربية السورية   ر أرضها المحتل ة الظروف المناسبة لتحري ة وتهيئ ى أساس خدم وم عل وهي تق

يادة السورية   والحفاظ على االستقالل وال    , وصيانة األمن الوطني   ة اقتصاديًا        , س درات الذاتي اء الق وبن
كريًا يًا وعس ه , وسياس وري وتنميت ع الس ديث المجتم قاء  , وتح ع األش ر م اون مثم ات تع ق عالق وخل

ا  , واألصدقاء ة العلي ترآة والمصلحة الوطني الح المش ق المص ا يحق تقرار  , بم ق االس عي لتحقي والس
 .والسالم اإلقليمي والعالمي

ه يجب  د أن ورية ضمنها  بي ة الس ة الخارجي ي تنشط السياس دوائر الت ب ال ة أن ترتي ال , مالحظ
ة                           ة الوطني دوائر للمصالح الحيوي ك ال ة تل ًا ألهمي ات وفق ًا باألولوي يعني بأي حال من األحوال ترتيب

                                                 
 .88ص , مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )2(
 .146-145ص , مصدر سابق, دسالتقرير السياسي للمؤتمر القطري السا )3(
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دوائر التي            , والقومية لسوريا  احثين للتصنيف الجغرافي لل ل الب دة من قب ات المعتم اين اآللي حيث تتب
ة السورية        تتحر رات           . ك في إطارها السياسة الخارجي ة السورية شهدت تغي ا أّن المصالح الحيوي آم

ة   ة والدولي ة والعربي رات اإلقليمي أثيرات المتغي راء ت ن ج ر  , م ى دوائ رض عل ي بالضرورة تف والت
ة ة حتمي رات تكيفي ية السورية تغي ي . تحرك الدبلوماس اء المصالح السورية الت رغم من بق ى ال وعل

ا  تنط ورية وثوابته ة الس ادئ السياس ن مب ق م ع   , ل رًا يفرضه واق هد تغي ات تش ا االهتمام إال أن زواي
الم       ة والع ز اإلقليمي للشرق األوسط                  . الحال في المنطق ى الحي ًا تترآز السياسة السورية عل وعموم

ة        , والمنطقة العربية  نهج سياسة        , وقد تطلب ذلك تناوًال معينًا للشؤون الدولي دأت ب " ال منحازة  "إذ ابت
ـ  ت ب ابي"عرف اد اإليج ة            , "الحي ف الحرآ ى مواق لوك ـ إل ث الس ن حي دريجيًا ـ م ت ت ا مال إال أنه

ك    )1 (,االشتراآية وقوى اليسار العالمي    اً   , مع عوامل أخرى     , وقد أآسبها ذل ًا راديكالي والسيما  , طابع
د شهدت تغ           , فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيل      ذا الصدد        وإذا آانت مالمح السياسة ق ة به رات معين ي

ا يوافق                 ات "خالل عقد التسعينيات فألن سوريا أعادت تشكيلها بكيفية أآثر واقعية وحرآية بم " ممكن
 .العمل السياسي في اللحظة الدولية الراهنة

ذي                  ة ال ة المؤقت وقد تّم صوغ توجهات السياسة الخارجية الجديدة لسوريا مع بيان القيادة القطري
د             . ى الداخل والخارج   قدم مفرداتها إل   اء المؤسسات السياسية للنظام السياسي الجدي خرجت  , ومع بن

ادة حزب البعث                 ديناميات السياسية في إطار قي ة الرسمية لل ة لتشكل الواجه ة التقدمي الجبهة الوطني
ع ة والمجتم ية , للدول ة األساس ة الخارجي ات السياس ة توجه اق الجبه ى  , وحوى ميث ّتم عل ا ح و م وه

ة ا ة        الجبه ة العربي تها القومي ي سياس زم ف ورية أن تلت ة الس ة العربي ي الجمهوري ة ف ة التقدمي لوطني
 )2 (:بالمبادئ األساسية اآلتية

ـ إن وحدة المصير العربي وتطلع الجماهير إلى الوحدة هما اإلطار الطبيعي لبناء المجتمع العربي            1
تغالل والتخ  تعمار واالس ن االس د المتحرر م تراآي الموح ديات  االش ى التصدي لتح ادر عل ف والق ل
انية         ة          , العصر واإلسهام في صنع التقدم البشري والحضارة اإلنس ة للجبه وم السياسة العربي ذلك تق ول

راهن            ابقة     , على أساس تحقيق خطوات وحدوية في ضوء الواقع العربي ال تفيدة من التجارب الس مس
 :وآخذة بعين االعتبار

ن أ     ة ال يمك دة العربي رة أ ـ إن الوح عوب ح رة لش ن إرادة ح رًا ع أتي إال تعبي إن , ن ت ذلك ف ول
ة متحررة من السيطرة                ين أقطار عربي وم ب الوحدة التي تناضل الجبهة من أجلها هي الوحدة التي تق

ؤمن             , وتناضل ضد االستعمار والصهيونية   , األجنبية ة ت ة تقدمي وهي الوحدة التي تقوم بين نظم عربي
 .تراآي مبدًأ وطريقًا لبناء الدولة والمجتمعبتالزم النضال القومي واالش

ة            ة العربي ا األم رة التي تمر به ة الخطي ة ظروف المرحل د عدوان    , ب ـ إن مواجه والسيما بع
اد      , تقتضي تدعيم آل خطوة وحدوية في سبيل المعرآة     , حزيران ة اتح دعم دول ة ل ولذلك تعمل الجبه

ر بوصفها األداة الر, الجمهوريات العربية وتوطيدها   وتناضل  , ئيسية لألمة العربية في معرآة التحري
ع        ة المجتم املة وإقام ة الش دة العربي واة للوح ون ن ي تك ا لك دة وتطويره ذه الوح ق ه ل تعمي ن أج م

 .العربي االشتراآي الموحد
ع المجاالت السياسية واالقتصادية              2 اون عربي جدي في جمي ة بضرورة تحقيق تع ؤمن الجبه  ـ ت

 .وفي آل ما يخدم أهداف األمة المرحلية واالستراتيجية, والعسكرية والثقافية
ع          3 الل واق ن خ الج م ة تع ألة قطري ون مس ن أن تك ي ال يمك وطن العرب ي ال ة ف روة البترولي  ـ الث

ذلك  , بل هي قضية قومية ألنها ترتبط بحرية الوطن العربي وبقضيته الكبرى في فلسطين              , التجزئة ل
                                                 

 .148ص, 1987دمشق , ،دار طالس1982ـ1946 السورية بشار الجعفري، السياسة الخارجية  )1(
القيادة  ,22سلسلة اإلعداد الحزبي , حزب البعث العربي االشتراآي، حول الجبهة الوطنية التقدمية )1(

 .40ـ 37 ص ، د تدمشق،,القومية
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ر          ألة البت ة         فإن الجبهة ترفض عزل مس ة العربي ة لألم زم بالنضال من    , ول عن األهداف القومي وتلت
 .أجل استخدام هذه القوة االقتصادية الكبيرة في معرآة التحرير ضد االستعمار

ل العلمي لتطور            4 ى التحلي ة هدف إستراتيجي يرتكز عل ة العربي ة التقدمي  ـ إن وحدة القوى الوطني
ذا           , لنضال العربي   وتفرضه الظروف الموضوعية ل      , المجتمع العربي   ؤمن به ة إذ ت إن الجبه ذلك ف ل

وى               , الهدف ذه الق ين ه اط ب اون واالرتب واع التع ى تحقيق أمتن أن ام   , ترى ضرورة العمل عل ة قي بغي
 .جبهة تقدمية تكون السبيل إلى إقامة الحرآة العربية الواحدة

م بدون تحفظ وفي مختلف    تقاو, المؤمنة بوحدة تراب الوطن العربي,  ـ إن السياسة العربية للجبهة 5
الية  ات االنفص ع الحرآ االت جمي ة    , المج ة العنصرية أو الديني ارة التفرق ة إلث ل محاول رى أن آ وت

تعمار       اليب االس ن أس لوب م ي أس ي ه وطن العرب واطني ال ين م ة ب لحة   , واإلقليمي ن أس الح م وس
 ".لمنع تقدم شعبنا وتمزيق وحدته", الرجعية

اه      , "هي قضيتنا المصيرية في هذا العصرالقضية الفلسطينية " ـ إن  6 ة تج وم سياسة الجبه ذلك تق ول
 :القضية الفلسطينية على األسس اآلتية

ر          ة التحري ل معرآ ن أج ا م ات آله ات والجه ات والطاق د اإلمكان ا  "و, أ ـ حش د عالقاتن تحدي
 .لسطينيةمع الدول العربية في ضوء ما تقدمه هذه الدول لقضية التحرير وللقضية الف" وتعاوننا

وق مقدسة ال يجوز             ه حق ة للشعب العربي الفلسطيني في أرضه ووطن ب ـ إن الحقوق القومي
 .التفريط فيها وال المساومة عليها

ة      , جـ ـ ال صلح وال تفاوض مع الدولة الصهيونية  وال تنازل عن أي شبر من األراضي العربي
 .المحتلة

امالً     ًا آ ة الفلسطينية دعم م المقاوم ة  بوص, د ـ دع ة التحرر العربي ن فصائل حرآ فها فصيًال م
ا      , وااللتزام بمبدأ األخذ بيدها والتعاون معها والعمل من أجل وحدتها          آمر عليه وإتاحة  , وحمايتها من الت

 .على أن يتم ذلك بما يعزز إستراتيجية النضال العربي ويخدمها, حرية الحرآة لها
أن   ق ب ان العمي ن اإليم ًا م ة التحرر"وانطالق ة التحرر  حرآ ن حرآ زأ م زء ال يتج ي ج  العرب

ا في سياستها                  , "العالمية ة السورية أعلنت التزامه فإن الجبهة الوطنية التقدمية في الجمهورية العربي
  )1 (:الدولية بالمبادئ واألسس اآلتية

ة             1 ة العربي ر لألم دو األول والمباش ي الع رائيل ه نيعتها إس ة وص هيونية العالمي وإن ,  ـ إن الص
ة                   الت ة العالمي ين الصهيونية وإسرائيل واإلمبريالي ة وب ة من جه ة العربي ين األم ناقض الرئيسي هو ب

 .بقيادة الواليات المتحدة األمريكية من جهة أخرى
ة الرئيسية التي            2 وة الدولي اد السوفييتي هي الق دمتها االتح  ـ إن الدول االشتراآية الصديقة وفي مق

دعم   " لشعبنا"وهي التي تقدم    , لف المحافل الدولية  في مخت " قضايانا"تقف إلى جانب     واع ال مختلف أن
ذلك  , العسكري واالقتصادي والسياسي  ة   "ول تنا الدولي ق سياس ى تحقيق أوثق      " تنطل من الحرص عل

اء    ر وبن ق التحري ى طري ترك عل دم النضال المش ا يخ دول بم ذه ال ع ه اون والصداقة م حاالت التع
 .االشتراآية

ا ,  والدول اإلسالمية ودول العالم الثالثببالشعو" ناتوسيع عالقات" ـ  3 يخدمان قضايانا   ", وتعزيزه
 ".القومية وأهدافنا المشترآة مع تلك الشعوب

الم     4 ع دول الع ة ولجمي ا الغربي دول أورب ة ل ف اإليجابي ن المواق تفادة م ا "و,  ـ االس وير عالقاتن تط
ن ق  ا م دم تطوير مواقفه ا يخ دول بم ذه ال ع ه ة م ةالخارجي يما قضية فلسطين " ضايانا التقدمي والس

 .ومعرآة التحرير

                                                 
 .41ـ40ص, ابقمصدر سحزب البعث العربي االشتراآي،  )1(
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الم     5 ة في الع ة التقدمي وطني    ,  ـ إقامة أوثق العالقات مع الحرآ ديم آل   , ومع حرآات التحرر ال وتق
ا  ن له م ممك ة  , دع اياه العاجل دعم قض المي ل ام الع رأي الع ى ال ه إل ال  , والتوج ع األعم وشجب جمي

ة العدوان ات االمبريالي اعي    والتحرآ دم االجتم وطني والتق رر ال ى التح ة إل عوب الطامح ة ضد الش ي
اعًال     , والوقوف بحزم ضد أشكال التمييز العنصري      ة دورًا ف والعمل الجاد لكي تأخذ المنظمات الدولي

دل   ى الع ائم عل ة السالم الق ي خدم دم الشعوب وف ة تق ى  , في خدم ي يطمح إل ك ألن الشعب العرب ذل
اته                    الحرية والسالم وهو إذ يق     ه ومقدس ًا عن وطن ل دفاع ه يقات ار فإن وم في خط الن ًا عن    , ف الي دفاع

 .الشعوب المضطهدة في العالم آله
ة  ات السياسة الخارجي راءة أولوي ا السوريةومن خالل ق وم عليه ي تق ة الت ابقة تتضح الماهي  الس

 : النحو التالي علىالسورية حيث يمكن تحديد اتجاهات أو دوائر السياسة الخارجية ،دوائر نشاطها
 :ب ـ على الصعيد العربي

د  ةتع ورية الخارجي ة الس زة للسياس م رآي ة أه ة العربي وريا , المنطق الح س ا بمص الرتباطه
دي          , اإلستراتيجية اعي أم االقتصادي أم العقائ وهي  , سواء أآان ذلك على الصعيد السياسي أم االجتم

المفهوم الجيوسياسي         وي ب ه هي           ودا, تمثل دائرة المجال الحي ذي تمثل روع األصل ال رة ف ا    , ئ ا أنه آم
ي        دخل األساسي ف د الم ث يع رائيلي حي ي ـ اإلس ي الصراع العرب ر ف ه المباش دود التجاب ابق ح تط

 .تفاعالتها
ق بالصراع مع               ا يتعل ومن المفيد اإلشارة إلى أن جميع المواقف والتحرآات السورية في آل م

 )1(: بنيت على المبادئ اآلتيةقد, والسيما حتى مطلع التسعينيات, إسرائيل
ة                   , ـ سوريا تريد السالم    1 ة المحتل د األراضي العربي ذي يعي دل ال ى الع ائم عل وفي  , ولكن السالم الق

ة       , صلبها الجوالن السوري   ه      , ويعيد للشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابت دمتها حق وفي مق
 .مستقلةفي العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الوطنية ال

ذا القطر        " منفردة"ـ إن السالم العادل والشامل ال يمكن أن يتحقق بمفاوضات           2 ين ه بين إسرائيل وب
وى             وازن في الق وي               , العربي أو ذاك وفي ظل اختالل آبير للت ة يفرض الق ذه الحال ه في ظل ه إذ إن

 .شروطه على الضعيف
ة العجز والتشتت وضياع الهدف         وإن حال , هو صراع قومي  " العدو الصهيوني "ـ إن الصراع مع     3

ي     وطن العرب ي ال ة ف ض األنظم دى بع ر ل ين وآخ ين ح ة ب التعبير , القائم مح ب  ال تس
 .وجماهيرها الواسعة, الجدي والحقيقي عن إرادة األمة العربية

ا   4 ة جرائمه عيتها وبتغطي رائيل وتوس ة إس د عدواني اعد بتأيي ي المتص زام األمريك ـ إن االلت
اتها العنص ا   وممارس تراتيجي معه الف اس ة تح رب وإقام د الع ل ) م1981(رية ض ا بك  ودعمه

ة شريكة         , وسائل العدوان تحت ستار االلتزام بأمن إسرائيل       آل ذلك يجعل الواليات المتحدة األمريكي
ه                       في العدوان وال يمكن أن تلعب دور الوسيط آما ال يمكن لمن يعتمد عليها أو ينسق معها أن يكون ل

 .صراع العرب مع أعدائهمموقف مفيد في 
ًا    "الذي يشكل أحد طرفي التوازن الدولي و) السابق(ـ إن االتحاد السوفييتي     5 دئيًا وثابت ًا مب يقف موقف

دعم ا ال دم لن ن قضيتنا ويق ادًال م وية لقضية  , "وع ة تس ي بحث أي يًا ف ارآًا أساس ون مش يجب أن يك
ة "د ضد آل محاوالت        الشرق األوسط وللقضية الفلسطينية ولهذا يجب العمل بج        اده  " االمبريالي إلبع

 .عن المنطقة
م      , لكل هذا  أّيدت سوريا الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسالم في الشرق األوسط تحت إشراف األم

 ".الصديق"المتحدة يكون بين أطرافه االتحاد السوفييتي 

                                                 
 .33-32ص, مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )1(
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ادئ    يق) آما تحدد في بداية الثمانينيات    (وآان الموقف السوري من الوضع في لبنان         وم على المب
  )1(:اآلتية

ان   1 دة لبن ى وح اظ عل ان شكلها     , ـ الحف ا آ يميه مهم ة تقس ة محاول ة أي الي مقاوم ة  , وبالت ة فئ ومن أي
 .بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة المختلفة, جاءت

 .ـ إخراج اإلسرائيليين من لبنان وقطع أي شكل من أشكال التعامل معهم2
 .لى وفاق ومصالحة وطنيةـ تحقيق حوار وطني للوصول إ3
 .ـ مساعدة القوى الوطنية ليكون لها دور فاعل ولتكون شريكًا متكافئًا في حل األزمة وفي قيادة البالد4
تمراريتها 5 ى اس طينية وعل ة الفلس ى المقاوم ة عل ان  , ـ المحافظ ي لبن طيني ف ود الفلس ة الوج وحماي

 . العربية األخرىوتأمين الرعاية التي ينالها الفلسطينيون في األقطار
ة ومن  تتر ة للدول دة القومي ًا من العقي ي انطالق ال العرب ى المج ود السياسة السورية عل آز جه

د  افظ األس رئيس ح ية لل رؤى السياس ة   . ال ى وضع خطط وتصورات للسياس وريا عل ت س د عمل وق
دولي  امين اإلقليمي وال ة لتصوراتها هي عن النظ ون مطابق ة تك ي م. العربي ك ف ى ذل ينويتجل , نحي

اً           ًا وإستراتيجيا هام اًال حيوي راق      )2 (,األول يخص بالد الشام بوصفها مج ى الع ا عل ان ترآيزه ذا آ ول
وأما المنحى الثاني فيخص المجال العربي اآلخر     . واألردن ولبنان والقضية الفلسطينية أمرًا مفهوماً     

ًا في صنع سي   ه دوم ز األساسي للسياسة السورية والمعول علي ا بوصفه الحي ة له ر فاعلي اسات أآث
 )3 (.ولإلقليم العربي آله

 )4 (:وقد انبنت توجهاتها وأسس تحرآها في مجال السياسة العربية على ما يلي
اه         ذا االتج ي ه ز النضال ف ه وتعزي دوي ودعم اه الوح يخ االتج ى ترس ل عل تمرار العم أ ـ اس

ة      لمواجهة نمو النزاعات اإلقليمية الضيقة والبغيضة والتي تلعب دو            ة العربي ًا في تمزق األم رًا هام
 .وتشتيت طاقاتها وإمكاناتها

ع    ذا الواق ى حشد    , ب ـ العمل على معالجة الوضع العربي وإيجاد الحلول المالئمة له وصوًال إل
وق        تعادة الحق ة واس ر األراضي العربي هيوني وتحري دوان الص ة الع ة لمقاوم ة العربي ات األم طاق

 . الفلسطينيالوطنية الثابتة للشعب العربي
ة    , جـ ـ اتباع المرونة السياسية في العالقات مع األقطار العربية  وبما يخدم اإلستراتيجية الوطني

 .والقومية
ة         "د ـ    ة والتقدمي ا الوطني ا الشعبية وقواه ة ومنظماته اهير العربي ز نضال الجم من أجل   , تعزي

دي   ل التص ن أج ي وم وطن العرب ي ال داعي ف ام المت ع الع ة الوض ة مواجه ات االنهزامي للسياس
ذلك   , "واالنعزالية التي ترّوج لها بعض الحكومات العربية       دوان        "وآ ة والع ة مخططات الهيمن مقاوم

 ".لإلمبريالية األمريكية والصهيونية
ورة في     هـ ـ تقديم جميع وسائل الدعم والمساندة لفصائل الثورة الفلسطينية من أجل استمرار الث

 .وتعزيز نهج الكفاح المسلحنضالها ضد العدو الصهيوني 
ة            ورة الفلسطينية وقضيتها المرآزي ى تصفية الث و ـ الوقوف ضد أي نهج استسالمي يهدف إل

 .قضية فلسطين

                                                 
 .53-52ص, المصدر السابقالتقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن،  )1(
 95ص,  سالمة ، مصدر سابق )2(
 .298ص, مصدر سابق, الصراع على الشرق األوسط, سيل، األسد )3(
 .89-88ص, ابقمصدر س, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )4(
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ي   أثيره ف يته وت وار وحساس دول الج ل ل ي أو المحتم دور الفعل ة ال وريون أهمي درك الس وي
اً سوريا وقد أبدت , السياسات العربية ومجمل قضايا المنطقة    ا      اهتمام رتين ترآي دولتي الجوار الكبي  ب

 )1(.وإيران
 :جـ ـ على الصعيد الدولي

 :)2(وفقا لألسس اآلتية, انبنت توجهات السياسة الخارجية السورية على الصعيد الدولي
اد السوفيتي           1 دمتها االتح ة االشتراآية وفي مق ـ تعزيز عالقات الصداقة والتعاون مع دول المنظوم

 . المجاالتعفي جمي
ة           ـ  2 تعزيز عالقات التضامن والتعاون مع حرآات التحرر الوطني في آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتيني

 .ومساندتها
ة                      3 دمها وخدم ة قضية تحرر الشعوب وتق ـ دعم حرآة عدم االنحياز وتعزيز دورها في سبيل خدم

 .قضية السالم واألمن الدوليين
او 4 ات التع وير عالق ال  نـ تط ي الع الم ف وى الس ع ق ا م ة  , م والنضال معه ية العام ل القض ن أج م

ترآة المي   , المش لم الع ة الس ية حماي اء       , قض ى الفض ه إل ع انتقال ده ومن لح وتقيي باق التس ف س ووق
ى           ,  النووية بووقف التجار , الخارجي ونزع السالح النووي    ودة إل ة والع ودرء خطر الحرب النووي

 .سياسة االنفراج والتعاون في العالقات الدولية
ن         ـ ا5 الم واألم ة الس بيل حماي ي س ة ف ات الدولي ات والمؤسس دة والمنظم م المتح ع األم اون م لتع

 .ودعم القضايا العادلة للشعوب, الدوليين
ؤتمر اإلسالمي                       6 ة الم اون في إطار منظم ا العمل والتع ة يتيحه ة إمكاني ة  , ـ االستفادة من أي ومنظم

اون     الوحدة اإلفريقية وغيرها من المجاالت لخدمة قضايا     دم والصداقة والتضامن والتع التحرر والتق
 .بين الشعوب وقضية السلم العالمي

 :ـ في مجال العالقات بالدول األوربية1
ارة           دول الق ات ب وير العالق ل تط ن أج ل م ًا العم ا دائم ي توجهاته ورية ف ة الس دت السياس أآ

ة دول , األوربي ذه ال ع ه اون م يع التع ن الق , وتوس ا م وير موقفه ل تط ن أج وريا  م ة لس ايا الرئيس ض
ة  ي  , والمنطق ام األورب رأي الع ه  , واالتصال بأوساط ال ذه القضايا وتطوير اتجاهات د , لشرح ه وتأآي

ا      ى          , واألمن في الشرق األوسط       , االرتباط بين األمن في أورب دوان عل راز مخاطر استمرار الع وإب
 )3(.التطور االقتصادي والسياسي في الدول األوربية

 :القات بالدول االشتراآيةـ في مجال الع2
ين      " فإن  , وفقًا للرئيس األسد   ات ب  واالتحاد السوفييتي وسائر دول المنظومة          سوريا تطوير العالق

ادل والمصلحة المشترآة يشكل إحدى قواعد سياستنا                 رام المتب االشتراآية على أساس المساواة واالحت
ة ت )4(".الخارجي ذلك عمل وريا ل ة لس ات المرآزي ي التوجه تها ف كر , سياس ار المعس ين انهي ى ح إل

ع                , االشتراآي واالتحاد السوفييتي   ا في جمي دول االشتراآية وتعزيزه ات التعاون بال وعلى تطوير عالق
ا          . المجاالت على أساس معاهدة      , وعلى تعزيز عالقات التعاون والصداقة باالتحاد السوفييتي وتطويره

 )5(.م1980امن من تشرين األول الصداقة والتعاون الموقعة بين البلدين في الث
 :ـ في مجال العالقات بالدول األفريقية3

                                                 
 .60ص,  مصدر سابق،محفوض )1(
 .17-16ص , مصدر سابق,  ... سياسة حزب البعث العربي االشتراآي ،حزب البعث العربي االشتراآي )2(
 .91ص, مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )1(
 .20-17ص, مصدر سابق, ...سياسة حزب البعث العربي االشتراآي: حزب البعث العربي االشتراآي )2(
 .91-90ص, مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )3(
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اون والتحالف      ,  وتطويرها  على دعم العالقات بالدول اإلفريقية     سورياعملت   وتعزيز جبهة التع
ة ضد الصهيونية واالستعمار             , مع هذه الدول   ة العالمي ة    , بما يؤدي إلى تدعيم الجبه ز والتفرق والتميي
ين بعض                    وال, العنصرية ات ب ادة العالق ات المتحدة من أجل إع تصدي للضغوط التي تمارسها الوالي

وآذلك حث الدول العربية القادرة على تقديم الدعم والعون          , والعدو اإلسرائيلي , دول القارة اإلفريقية  
اد ةياالقتص دول األفريقي ى    )1( . لل ة عل ارة اإلفريقي ي الق زال ف ا ت ورية وم ة الس ت السياس د قام  وق

 )2(:المبادئ اآلتية
ادرة                    ر أرضها واستقاللها والمب ة المناضلة لتحري ـ تأييد حق تقرير المصير لجميع الشعوب األفريقي

 .لدعمها سياسيًا وماديًا
 .ـ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األفريقية

ة بالمفاوضات وعدم اللج            ى استخدام   ـ ضرورة حسم النزاعات التي قد تنشأ بين الدول األفريقي وء إل
 .القوة

 .ـ إدانة أي تدخل أجنبي في شؤون الدول األفريقية
 .ـ تدعيم العالقات العربية ـ األفريقية في شتى المجاالت

 :ـ في مجال العالقات بدول أمريكا الالتينية4
ات                   في مراحل مختلفة   سورياأآدت   ة العمل من أجل تطوير العالق  في توجهات سياستها أهمي
ز            بدول أمريكا  دول لتعزي ك ال ربين العرب في تل تفادة من المغت اون واالس ذا التع  الالتينية وتوسيع ه

 )3(".يخدم النضال ضد الصهيونية العالمية والعدو اإلسرائيلي"العالقات بها وبما 
 :العالقات بالدول األخرىمجال ـ في 5

ى          دول األخرى عل ات بال ا   " انبنى أساس التحرك في العالق د عالقاتن ة بالصورة    تحدي ة دول بأي
ة         ذه   , التي تخدم قضايانا القومية واالستفادة من آل العوامل االقتصادية والسياسية والثقافي وضمن ه

 )4(".الدول وخارجها في اإلطار الذي يخدم سياستنا العامة 
 :ـ في مجال المنظمات والمؤتمرات والمؤسسات الدولية6

ؤ       ة       عّدت السياسة السورية دائرة المنظمات والم ًا للحرآ اًال مهم ة مج تمرات والمؤسسات الدولي
 )5( :وفقًا لألسس اآلتية

ا ومؤسساتها               1 م المتحدة ومنظماته ة في األم ام باالتصاالت الفاعل لمحاصرة العدو   , ـ بذل الجهود والقي
رارات في      , وعزله وإدانته وآشف مخططاته التوسعية وتهديده لألمن والسالم        , الصهيوني واستصدار ق

ة والتوسعية من           القضية   ه العدواني ة وفضح طبيعت اء الحقوق    أالفلسطينية وقضية األرض المحتل جل إبق
 .العربية ماثلة أمام الرأي العام العالمي والقضية قائمة ومطروحة في الساحة الدولية

ة    2 ة الراهن جم والمرحل ا ينس ا بم ا وتطويره از وتعزيزه دم االنحي ة ع م حرآ ي األوضاع . ـ دع ف
ة وعل  هيونية  الدولي ة الص اس مقاوم ة, ى أس رية, واإلمبريالي ي    , والعنص ز ف كال التميي ع أش وجمي

ة    , والتصدي للعدوان ودعم القوى التي تتصدى له , العالقات الدولية  ود في الحرآ وآذلك تنشيط الجه
ي  م الموقف العرب ي دع تمرار ف ن أجل االس ادل, م ي نضالهم الع اندة العرب ف دو , ومس وعزل الع

ة          الصهيوني وات  ات بأشكالها المختلف ك تطبيق العقوب ان   , خاذ القرارات بهذا الشأن بما في ذل ضد الكي
 .وتطوير العالقات والتعاون مع دول هذه الحرآة في المجاالت الثنائية, الصهيوني

                                                 
 .91ص, المصدر السابق )4(
 .175ص , مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري السابع )5(
 .91ص, مصدر سابق, التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن )1(
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 .90ص, المصدر السابق )3(
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وفير                3 ـ التعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي لتعزيز الموقف العربي في الساحة الدولية ومن أجل ت
دو الصهيوني          أآبر دعم ممك   ة في صراعها مع الع دول العربي ة لل ذلك العمل   , ن من دول المنظم وآ

 .على أن تقطع بعض الدول التي لها عالقات بالكيان الصهيوني هذه العالقات
ة ألن نضالها             , ـ دعم حرآات التحرر ومساندتها    4 ة بكل الوسائل الممكن ارة األفريقي والسيما في الق

رتبط بالنضال  ة ضد العنصرية ي وطني  ,  ضد الصهيونية واالمبريالي رر ال ل التح ن أج ا م وآفاحه
 .يرتبط بالنضال من أجل التحرير

التكتال  5 ة ب ات الدولي د العالق ة    تـ تحدي ايا القومي ن القض ا م ي ضوء مواقفه ة ف ة واإلقليمي  العالمي
   )1(.العربية خصوصًا ومن قضايا التحرر والتقدم في العالم على العموم

 :اتيد التسعين عقتـ توجها7
ا   ,  ومع المتغيرات الدولية العاصفة التي شهدها العالم منذ بداية عقد التسعينيات   أثرت به والتي ت

ول النشاط في السياسة                  ات وحق سوريا تأثرًا آبيرًا مما أجبرها على إعادة التموضع وترتيب األولوي
دائ      , الخارجية ة  تغيرت مفردات الدائرة الدولية ولكن بالترابط مع ال ة واإلقليمي وأضحت  , رتين العربي

 )2( :تنطوي على أربع مفردات هي
ة 1 دير السياسة الدولي د ي ة عظمى وقطب أوح دة دول ات المتح وار , ـ الوالي ى ح وريا عل ل س وتعم

رفين   ين الط ات ب ي العالق ؤثر ف ي ت ا والت ة حوله ة للتصورات الرائج ادئ ومراجع دت , )3(ه د أب وق
 .متفاوتة في إدارة عالقاتهما البينية وضبط الموضوعات الخالفيةالدولتان مرونة نسبية وآفاءة 

يًا واقتصادياً          2 ة          , ـ أوربا هي التكوين األقرب والمعول عليه سياس ؤ سياسته الخارجي الرغم من تلك ب
ترآة" ة " المش ة العربي اه المنطق ا      )4(.تج ين عالقاته ي تمت ا ف ى فرنس د عل وريا أن تعتم اول س  وتح

ة              األوربية والتحاور م   يس في مجال االقتصاد والتنمي ي، ولكن ل اد األورب ن أجل الشراآة مع االتح
وازن في قضايا التسوية السياسية          دائل والت فقط وإنما أيضًا وبشكل خاص في مجال توسيع دائرة الب

  )5(.في الشرق األوسط
ي حتى اآلن         3 ر فعل ه غي أمول ولكن ديًال اضطرارياً   , ـ آسيا هي بديل مفترض وم دو ب يًا  إذ يب  وهامش

ات السالح      ي تقان مالية ف ا الش ى الصين وآوري د عل ا تعتم ي لكونه ال األمن ي المج ه أساسي ف ولكن
ان والصين              , "الدعم السياسي "وإمداداته و  ات االقتصادية بالياب وقد أبدت اهتمامًا نسبيًا بتطور العالق

 .والهند وعموم دول جنوب شرق آسيا
زا4 ا ت ة متملـ وم وأ مكان يا تتب ا السياسي    روس ن ضعف وزنه رغم م ى ال وريين عل دى الس زة ل ي

 .  وتلكؤها في تلبية متطلباتهم األمنية واستجابتها لضغوط الدول الغربية وإسرائيل بهذا الصدد
 :وبعدهام 1973تشرين األول  6  ـ التبدالت السياسية في أثناء حرب4
 :ـ إرهاصات ما قبل الحرب أ

رًا من        راب الفلسطيني،               لقد أفرزت حرب حزيران آثي ا احتالل آامل الت  النكسات، آان أهمه
اهيم            .  ومصر سورياوأجزاء هامة من     ورغم أن احتالل األراضي بواسطة الحرب والقوة يتنافى مع مف

إن               ذا ف القوة، وإذا حدث ه ر ب المجتمع الدولي واألمم المتحدة، إذ ال يجوز االستيالء على أراضي الغي
اد إل    ب أن تع ذه األراضي يج م      ه ة واألم رعية الدولي وانين الش ي ق ذه ه رعيين، وه حابها الش ى أص

ه         :"إال أن إسرائيل أعلنت على لسان مسؤوليها    . المتحدة ا آانت علي ود إلى م ن تع ة ل إن خريطة المنطق
وا أن          ". م1967صباح الخامس من حزيران      ذه الكلمات رسالة واضحة إلى العرب ليفهم لقد آانت ه
الطرق   ود ب ن تع ا واال أراضيهم ل ن أمريك التقرب م ية، أو ب تهاالدبلوماس ان لسياس ك . رته ول باتري يق

                                                 
 .90 ص,مصدر سابق,  التقرير السياسي الذي أقره المؤتمر القومي الثالث عشر،شتراآيحزب البعث العربي اال )1(
 .61-60ص, محفوض، مصدر سابق )2(
 ).م25/1/1998: لندن(الحياة , حوار هادئ مع واشنطن, سورياإبراهيم حمدي،  )3(
رآز اإلمارات م: أبو ظبي (25,العدد, دراسات عالمية, فيليب جوردون، سياسة أوربا الخارجية غير المشترآة )4(

 ).1999ـ1998, للدراسات اإلستراتيجية
أب : لندن (125العدد, المشاهد السياسي, الرغبة في شراآة إستراتيجية,  وفرنساسوريابرهان غليون،  )5(

 .11-8ص , )1998
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د ل             : "سيل ا         سوريا وإذا آان االتحاد السوفيتي مصدر السالح الممكن والوحي إن مصر آانت حليفته ، ف
ين                    ... الممكنة الوحيدة  رابط ب ام ت د على قي ة تعتم ه أن القضية العربي د علمت ة ق ة األسد البعثي آانت تربي

اريخ العربي             سوريا ا محور الت اهرة هم ا تتحدان، آان العرب      . ومصر، وأن دمشق والق دما آانت وعن
ائق         ده حق ا تؤآ ذا م ار، ه ون لألخط عفون ويتعرض رب يض ان الع دان، آ دما تتباع ينتصرون، وعن

الوت    ين ج ين وع ي حط اريخ ف ل   ... الت م تنفص و ل ورياول دة   س ة المتح ة العربي ن الجمهوري  ع
ام ن تج1961ع ة  م، ألمك ب آارث ات     1967ن ر العالق ى وت رائيل عل ا إس ت فيه ي لعب وريةم الت  الس

ن                          . المصرية دما أعل د الناصر عن ون السوريون أول من صفق لعب ان البعثي ع العرب آ ين جمي ومن ب
           )1(."م1955عروبة مصر آسياسة رسمية عام 

ين الرئيس    د ب اع عق ي اجتم ترآة ف دأ الحرب المش ى مب اق عل م االتف ور  ينت د وأن افظ األس  ح
وم                 رج العرب في مصر ي ة ب د  م عُ 1973 آب   27ـ 26م، وفي    1973 نيسان  22السادات في منطق ق

ين  ة ب اع قم يناجتم رين األول      الرئيس هر تش ددا ش الحرب وح ا ب ذا قرارهم ودان اتخ ي بل م 1973 ف
ة   اموعدًا لها، حيث آانا قد عقدا عدة         ارات     . جتماعات مكثف دة زي رئيس بع ام السيد ال  إلى مصر من    وق

 . أجل التوصل إلى اتفاق بينه وبين السادات لخوض الحرب معًا
ر    " ة تحري رين عملي ن خوض حرب تش د م افظ األس رئيس ح دف األساسي لل ان اله د آ لق

ة والمشروعة للشعب                      ة الثابت وق الوطني ة واسترداد الحق ة المحتل ة ولألراضي العربي لإلرادة العربي
ا )2(."العربي الفلسطيني  ك   بينم ادات من الحرب مجرد فعل تكتيكي يستهدف تحري ان هدف الس آ

 .الواليات المتحدة األمريكية لقيادة عملية السالم ورعايتها
د                   ومن هنا وجد السادات نفسه أمام خيار القبول بمقترحات الرئيس حافظ األسد حول الحرب فق

ذا المعنى ف         . اعتبرها بمثابة صدمة آفيلة بالتحريك     ول          ويؤآد السادات ه ذات فيق ه البحث عن ال : ي آتاب
رات في                          " ا إذا أخذنا حتى عشرة سنتي مت وفي حياة عبد الناصر، آنت أقول له على سبيل المبالغة، إنن

 )3(".سيناء ووقفنا فيها ولم ننسحب، فسوف يتغير الموقف شرقًا وغربًا وآل شيء
 :م1973ب ـ االجتماع المصري ـ السوري في االسكندرية، آب 

ر األراضي                     القر ديع ور السادات بتحري ذي اتخذه الرئيسان حافظ األسد وأن اريخي ال ار الت
ران           اء عدوان حزي ة أثن ه من سبيل من الوسائل، حتى                   1967العربية المحتل ا يستطاع إلي م بكل م

ى الصعيد       ل عل ب، ب ي فحس عيد العرب ى الص ا، ال عل رارات وأهمه ر الق ن أخط وة، م تخدام الق اس
 )4(.العالمي أيضًا

ل      ل ر بوضع آ د أم ل، فق ل التأوي ال اليقب ذا المج ي ه د ف افظ األس رئيس ح رار ال ان ق د آ ق
ي      لحة ف وات المس ة للق درة القتالي ع الق رب، ورف داد للح ورية لإلع ة الس ة العربي ات الجمهوري إمكان
أن        د ب افظ األس رئيس ح يد ال عار الس ر ش ع النظي اس منقط ة بحم اهير العربي وريا، ورددت الجم س

 )5( ".و على صوت المعرآة الصوت يعل"
اخرة رآاب سوفيتية       1973 آب  21 يوم   14.00في تمام الساعة     اء اإلسكندرية ب م دخلت مين

آان  . وعليها ست رجال سوريين آان يتوقف على قرارهم مصير الحرب والسالم في الشرق األوسط                  
ر      ان ح يس أرآ كور رئ واء يوسف ش دفاع، الل ر ال واء مصطفى طالس وزي م الل ؤالء ه وات ه ب الق

دير                 السوريةالمسلحة   واء حكمت الشهابي م ، اللواء ناجي جميل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، والل
وات                   د الق المخابرات الحربية، اللواء عبد الرزاق الدردري رئيس هيئة العمليات، العميد فضل حسين قائ

 بأي شيء عن   سوريام في مصر أو في      البحرية، آانوا جميعًا بمالبسهم المدنية ولم تخطر وسائل اإلعال        
اعة   ده، وفي الس د أو بع ل وصول الوف واء قب ذا الموضوع س د 18.00ه ع الوف ه، اجتم وم نفس  من الي

                                                 
 303سيل، الصراع على الشرق األوسط، مصدر سابق، ص  )1(
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 256م، ص 1978بحث عن الذات، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة أنور السادات، ال )2(
 .651طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، ص  )3(
 .136حسين، مصدر سابق، ص  )4(



 235

ين باالسكندرية                        ة المصرية في رأس الت وات البحري ادة الق د السوري في مبنى قي آان  . المصري والوف
دين الشاذلي رئيس       الوفد المصري يتكون من الفريق أول أحمد اسماعيل وزير         ة، الفريق سعد ال الحربي

أرآان حرب القوات المسلحة المصرية، اللواء محمد علي فهمي قائد الدفاع الجوي، اللواء حسني مبارك      
ؤاد زآري  واء ف ة، الل وات الجوي د الق ة   اقائ يس هيئ ي الجمسي رئ د الغن واء عب ة، الل وات البحري د الق  قائ

دير    ؤاد نصار م واء ف ات، الل ةالعملي ة عشر هم المجلس   . المخابرات الحربي آان هؤالء الرجال الثالث
واء بهي         السوريةاألعلى للقوات المصرية ـ   ذا المجلس الل وم بأعمال السكرتاريا له  المشترآة، وآان يق

  )1 (.الدين نوفل
د      ى أن موع ل عل اع آام اك إجم ان هن رب، وآ ة الح ت المناسب لبداي تعراض التوقي م اس ت

وم يصادف                       السادس من تشري   ذا الي ك ألن ه ة، ذل ال القتالي دء األعم ن األول هو التوقيت المناسب لب
اً  وم إطالق ذا الي ي ه ل ف ة اليجوز العم اليمهم الديني ة، وحسب تع ة اليهودي دى الطائف ران ل د الغف . عي

ور، ألن                   ًة للعب ا مالءم وإضافة لذلك فإن حرآة المد والجزر في قناة السويس تكون في أحسن حالته
  )2(.مر حين ذاك يكون في يومه العاشر أي قريبًا من البدرالق

ذي  وم ال ى الي اق عل م االتف د أن ت د  تبع اش مطول حول تحدي ة جرى نق ال القتالي ه األعم دأ في ب
ا، صالحية           ). الساعة س ( د التشاور مع أرآاناته ا بع ادات العلي ار  اوتمتلك القي د  ) الساعة س (ختي وتحدي

 . أن تتطلع عليها، وتعين الجهة التي يمكن أن تعلن عنهامستويات القيادة التي يمكن
ون أن تكون                اق السالح في مصر يرغب ذا التوقيت         ) الساعة س  (آان رف د الظهر ألن ه بع

يًا، ويصعب                           ا يضايقه نفس دو، مم ون الع ر حيث تكون الشمس خلف ظهورهم وفي عي يناسبهم أآث
ة الغربية أآثر، ألن ساعات النهار ستكون في          عليه عملية الرصد آما آان هذا التوقيت يناسب الجبه        

ا  % 90ساعات ثم يحل الظالم، وبهذا يتم تحييد سالح الطيران اإلسرائيلي بنسبة   ) 5 ـ   4(حدود  مم
اة السويس              م يكن          . يسهل عملية العبور إلى الضفة الشرقية من قن ذا التوقيت ل إن ه ا ف ا بالنسبة لن أم

ة الجو          ا قرب           مالئمًا لعكس األسباب، ففي جبه دو، أم ا، وفي ظهر الع الن تكون الشمس في عيونن
 .حلول الظالم فال يفيدنا آثيرًا

 سوريا إن القيادة العسكرية في       " التوقيت المقترح من قبل الجانب المصري،        السوريةقبلت القيادة   
وم    14.00هي الساعة     ) الساعة س (إذ توافق على أن تكون       ا تعتبر  1973 تشرين األول  6 من ي  م، فإنه

ة على                               ه يناسب القوات المصرية العامل ا في الجبهة الشرقية فإن أن هذا التوقيت وإن آان ال يناسب قواتن
ا             اة السويس هو نجاح لن ور قن  آذلك ومن   ،الجبهة الغربية، ونحن نعتبر أن نجاح القوات المصرية في عب

أثرة للشقيقة مصر من أجل إنجاح العم                  سوريا هذا المنطلق فإن     دم هذه الم ل العسكري المشترك على        تق
  )3(."مجمل مسرح األعمال القتالية في الجبهتين الشرقية والغربية

لقد تقررت الساعة الثانية ظهرًا لتكون بداية التحرك، وبهذا الموعد يكون الجانب السوري أخذ              "
م بالتش               % 90شيئًا مما يريده، والجانب المصري أخذ        د الموعد ت إن تحدي الطبع ف ده، وب ا يري اور مع   مم

 )4("وترآوا القرار للقيادة السياسية... األآاديميين الذين قلَّبوا الخرائط وقاسوا المسافات
ة        ة نحل، مع المحافظة المطلق ا خلي وات المسلحة في سوريا ومصر تعمل وآأنه آانت الق

اذ آا       ان باتخ ة تقوم رقية والغربي ين الش ي الجبهت ات ف عبتا العملي دأت ش ة، وب رية التام ى الس ة عل ف
ة               ى مستوى الكتيب تنفذها حت . االجراءات والتدابير لتلقين الجحافل والتشكيالت المقاتلة مهامها التي س

ة                          اط الحاآم ى النق ًا عل د دائم ان يعتم ع محصنة في الخط األول وآ وآان العدو اإلسرائيلي يقيم مواق

                                                 
 .309م، ص 1984سعد الدين الشاذلي، مذآرات الشاذلي، دار الكرمل، دمشق، الطبعة الثالثة  )1(
 .228، ص2008ؤسسة النوري للطباعة والنشر، دمشقإبراهيم مصطفى المحمود، العروبة واإلسالم، م )2(
 .637ـ 635طالس، مرآة حياتي، مصدر سابق، ص  )1(
 .217 ص  دار طالس للدراسات والنشر،،م1995الطبعة الثامن ، آذلك قال األسد طالس، مصطفى )2(



 236

تن                   اط االس ى نق د واالسمنت عل م يبخل بالحدي ة  التي تشرف على محاور التقدم، ول ان  ... اد المتقدم وآ
 )1(.يشكل هاجسًا حقيقيًا بالنسبة لنا) الدشم(تدمير هذه المنع 

تقبل      ) 2جرانيت   (آانت الخطة     : "ويعترف الفريق سعد الدين الشاذلي بقوله      هي خطة المس
لحة ا المس ات قواتن ي إمكان ية ف رات أساس ذها حدوث تغي ي يشترط لتنفي اط . الت اك نق ازال هن ان م آ

ذ الخطة            ضعف رئيسة تح   ى تنفي دراتنا عل ا      ) 2جرانيت  (د من ق اط ضعف قواتن ذه النق ان أول ه وآ
ة ة     ... الجوي ة الحرآ ام خفيف واريخ س وفر ص دم ت ة ع ة الضعف الثاني ت نقط ة  ... وآان ت نقط وآان

 )2(."الضعف الثالثة هي عدم قدرة غالبية عرباتنا على السير عبر األراضي
 :2جرانيت الخطة جـ ـ 

دافها          يت أثناء تول  خطة هجومية وضع    الفريق سعد الدين الشاذلي لرئاسة األرآان وآانت أه
ة المضايق                النهائية تتجه الى عبور قناة السويس واال       ى منطق م الوصول ال ستيالء على خط برليف ث

تراتيجي دف اس د ّال إ.آه ق أحم ى  ا أن الفري لحة المصرية عل وات المس درة الق دم ق ماعيل رأى ع س
 .تنفيذها
 :)بدر( المعدلة 2نيت جراالخطة 

ة في                   ات العربي اد الجمهوري رار من مجلس اتح اني    10عقب صدور ق انون الث  م1973 آ
اً    للقوات اال عامًاسماعيل قائدًاابتعيين الفريق أحمد   ل رئيس دين نوف ة  تحادية وتعيين اللواء بهي ال  لهيئ
ادة اال ات القي يط ل  عملي ة الوضع للتخط ادة بدراس ذه القي ت ه ة قام ى  تحادي ة عل ة هجومي ام بعملي لقي

بعض األوضاع اال     ونظراً .  في توقيت واحد      السورية الجبهتين المصرية و    ة     ل ستراتيجية والجغرافي
دة تشمل                   ز خطة جدي قررت هيئة العمليات الحربية المصرية برئاسة اللواء عبد الغني الجمسي تجهي

ور، ونظراً       إتقدم القوات    دة آانت بالضبط هي الخطة       ألن الخطة ا لى منطقة المضايق بعد العب لجدي
ة  2جرانيت  (سم  ا مع ادخال بعض التعديالت عليها لذلك فقد سميت ب         2جرانيت   ر      )  المعدل م تغيي م ت ث

ي   د أي ف هر واح ور بش ل العب مها قب ولأس ون 1973 أيل در( ليك رحلتين ) ب ى م ميها ال وجرى تقس
 :رئيسيتين

ى ة األول ور واال:المرحل ى خط بر وتشمل العب تيالء عل افة س دم لمس ى 10ليف والتق ي 12 ال م ف  آ
 .عمق سيناء

 .ستيالء على منطقة المضايق واال وتشمل تقدم القوات شرقًا:المرحلة الثانية
ة          وإليجاد فاصل بين المرحلتين آان يقال عند اال        ى المرحل ى ال ة األول نتقال من ذآر المرحل

 .م شرقايتم القيام بتطوير الهجو) وبعد وقفة تعبوية(الثانية عبارة 
اون للخطة              م1973 حزيران 7وفي   ة تنظيم التع  جرت في القيادة العامة بمدينة نصر عملي

د أسماعيل والفريق            السوريةالهجومية المشترآة بين القوات المصرية و      ق أحم  والتى حضرها الفري
ل وعدد من الضباط المصريين والسوريين                      دين نوف واء بهي ال م تحدي   . سعد الدين الشاذلي والل د وت

 :أهداف الخطة على الجبهتين آالتالي
 . الشاطئ الشرقي لبحيرة طبرية- الى خط نهر األردن السورية وصول القوات المسلحة :سوريا
  )3(.ستراتيجي شرق قناة السويس وصول القوات المسلحة المصرية الى خط المضايق اال:مصر

ه يرغب في         1973في خالل شهر نيسان      ا في الخطة        م أخبرني وزير الحربية بأن  تطوير هجومن
م يطرأ                    ه ل ذا الموضوع، وأن ة به لكي يشمل االستيالء على المضائق، فأعدت له ذآر المشكالت المتعلق

اني                 ل       1972أي تغيير على الموقف منذ أن ناقشنا هذه المشكالت معًا في تشرين الث د نقاش طوي م، وبع
ا هي احتالل               أن خطتن وا على               15ـ 10أخبرني بأنه إذا علم السوريون ب ن يوافق إنهم ل اة ف م شرق القن  آ

جع        وف يش ا س دنا، وأن نجاحن ة وح ذه المرحل وم به ا أن نق أن بإمكانن ه ب ا، وأخبرت رب معن ول الح دخ
                                                 

 .642المصدر السابق، ص  )3(
 28ـ 27، ص مصدر سابقالشاذلي،  )4(
  www. Al Moqate.com من الموقع اإللكتروني )1(



 237

ا في المراحل  ةالسوريين لالنضمام إلين ال اآلتي ه ق د نقاش إ، ولكن رأي مرفوض سياسيًا، وبع ذا ال ن ه
أن هذه          طويل طلب إلّي تجهيز خطة أخرى تشمل تطوير ال         ور إلى المضائق، وأخبرني ب هجوم بعد العب

ي ظل ظروف     ذ إّال ف ن تنف ا ل دخول الحرب، ولكنه اعهم ب ى السوريين إلقن الخطة سوف تعرض عل
ة ـ وهو عنصر        "مناسبة، ثم أضاف قائًال  ه الجوي فلنتصور مثًال أن العدو تحمل خسائر جسيمة في قوات

 آم شرق   15ـ 10 سيناء، فهل سنتوقف نحن على مسافة       التهديد األساسي ـ وأنه قرر سحب قواته من 
 ".القناة ألنه ليس لدينا خطة لمواجهة مثل هذا الموقف؟

ا        لقد آنت أشعر باالشمئزاز من هذا األسلوب الذي يتعامل به السياسيون المصريون مع إخوانن
ا                    رًا وأن رددت آثي د ت ذلك للسوريين، وق وح ب ذآراتي     السوريين، ولكني لم أآن أستطيع أن أب  أآتب م

ة حق                          ا آلم أن أقوله ررت ب ين نفسي ق هذه، هل أحكي هذه القصة أم ال، وبعد صراع عنيف بيني وب
رف       ة أن تع ة القادم ال العربي ق األجي ن ح ا، وم ن أخطائه تعلم م عوب ت وطن، إن الش ه اهللا وال لوج

  )1(.الحقائق مهما آانت هذه الحقائق مخجلة
 :م1973ن األول  تشري6بدء العمليات الحربية جـ ـ 

وم       :السورية ـ على الجبهة  1 ائق من ظهر ي  تشرين األول  6  في الساعة الرابعة عشرة وعشر دق
ا                 1973عام   ورد مقطع ون، ن  ومع بدء الهجوم، وجه الرئيس حافظ األسد آلمة عبر اإلذاعة والتلفزي
ا اد    : " ... منه ا أحف نهم، ي ي رضي اهللا ع ان وعل ر وعثم ر وعم ي بك اد أب ا أحف دة ي ي عبي د وأب خال

دين عد وصالح ال رو وس اني ... وعم ل مع تحّثنا أن نتمّث هدائنا تس ا، وأرواح ش ا ينادين إن ضمير أمتن
ا          خص بعيونه يج تش ى الخل يط إل ن المح ا م اهير أمتن الوت، وإن جم ين ج ية وع وك والقادس اليرم

 )2( ..."وأفئدتها إلى صمودنا العظيم وآلها أمل وثقة بأننا إلى النصر سائرون
رين األول      ن تش ادس م ي الس ة ف رين التحريري رب تش دأت ح اعة  1973ب ام الس ي تم م ف

ة طائرة  14.05 ا أقلعت مئ دافها في هضبة الجوالن  سورية حينم ى أه ا وتوجهت إل  من مطاراته
ة    ،المحتلة اط   ، والمعسكرات  ، وتمكنت من ضرب الحشود العسكرية اإلسرائيلية            ، وسهل الحول  ونق

دافها في      السوريةت الذي انطلقت فيه الحوامات المحملة بجنود الصاعقة         التجمع في نفس الوق     إلى أه
يخ الحصين  ل الش ع جب اخ   ،موق ر نّف دة آف ي بل كرية الصهيونية ف ادة العس ر القي ن ,  ومق ت م وتمكن

ترداد رائيليين  اس ود اإلس ن الجن ر م دد آبي ر ع يخ وأس ل الش وات .  مرصد جب دأت الق م ب وريةث  الس
ا                       هجومها البري على   دي تعززه دادها ستين ألف جن غ تع اة بل رق مش ثالث ف  ثالثة محاور رئيسية ب

دفاع اإلسرائيلية اشترك                    600 ى خطوط ال  دبابة بعد أن مهدت لها المدفعية بقصف شديد ومرآز عل
واتخذ الهجوم السوري شكل حرب خاطفة تقدمت خالله القوات بشكل سريع             .فيه أآثر من ألف مدفع    

دق  ،تراق الدفاعات والتحصينات العسكرية اإلسرائيلية ونجحت في مهاجمة واخ    ون ( وبخاصة خن ) آل
 . من عبوره بوساطة دبابات الجسورالسوريةحيث تمكنت القوات 

ين العرب والصهيونية                  " ة ب ة القائم لقد آانت حرب تشرين المجيدة تحوًال آبيرًا في المواجه
دها في حرب            إن المعارك البطولية التي خضتموها    ). إسرائيل(وقاعدتها    في حرب تشرين، ومن بع

دماء                        ع، وتضحياتكم، وب أدائكم الرائ ر، إذ أسقطتم ب ذا التحول الكبي الجوالن، وجبل الشيخ، حققت ه
ة، وللمأل،          رتم لألم دو وغطرسته، وأظه الشهداء أسطورة الجيش الذي ال يقهر، وحطمتم غرور الع

 )3(."تي تنهض بهاأن القوات العربية السورية جديرة باسمها وبالمهمة ال
ر في              ى حد آبي ا الهجوم إل ة عاجزة وأقلقه عندها وقفت القيادة العسكرية الصهيونية مرتبك

ة       في الق  السوريةوقت وصلت فيه القوات      رة طبري اه بحي ى مي وبي إل  وفي القطاع األوسط    طاع الجن
                                                 

 35الشاذلي، مصدر سابق، ص  )1(
 209، مصدر سابق، ص طالس، آذلك قال األسد )2(
 .217، مصدر سابق، ص طالس، آذلك قال األسد )1(



 238

د      ى بل مالي إل اع الش ي القط وب وف ات يعق ر بن دة جس ن بل ال ع بعة أمي ق س ى عم ت إل ط دخل ة واس
ة حول        من تهديد المستو    السوريةوهذا ما مّكن القوات     ). مفترق طريق هام  ( طنات الصهيونية الواقع

 )1(. وسهل الحولة ومنطقة الجليلطبرية
ران الحربي بشكل           دخل الطي دارك الموقف من خالل ت ادة العسكرية الصهيونية ت حاولت القي

فحاولت ضرب   . ضادة وتكتيك قتالي سوري رائع     الم السوريةغير أنه اصطدم بجدار الصواريخ      . آثيف
ات العسكرية خارج     سوريامواقع الصواريخ وقصف المنشآت االقتصادية الحيوية في         ، واستخدام العملي
وات        ة للق ة العالي روح المعنوي ة   (السورية ساحات القتال للتأثير على ال واستدعت آامل   , )قصف الالذقي

ى   ال عل احات القت ي س ه ف ا وزجت ة احتياطه وريةالجبه ى  الس الترآيز عل راره السريع ب ان ق ذ داي  واتخ
 . وأعطاها األولوية واعتبرها جبهة الجهد الرئيسيةالسوريةالجبهة 

دعايات المغرضة                      " ل ال ادت أباطي د أن آ ائق ساطعة، بع ة الحق دت جمل في حرب تشرين تب
ادت     وفي حرب تشرين انهارت وإلى األبد جملة      . طيلة ست سنوات ونيف أن تطمسها       من األوهام، آ

الم، وآانت                    ة من الع أباطيل الدعاية المغرضة نفسها أن تجعل منها حقائق ومسّلمات في أنحاء مختلف
ى استخدام  درتها عل ال وق ي القت ا ف ا المسلحة آفاءته ا قواتن ي أثبتت فيه ارك تشرين الفرصة الت مع

ع   اهير ش ت جم ا أثبت دو، آم ة الع ي مواجه جاعتها ف ديث، وش ى السالح الح اطع عل بنا تصميمها الق
 )2( ."تحقيق أهدافها واستعدادها الال محدود للتضحية في سبيل بلوغ هذه األهداف

ار                   دبابات استمرت من الفجر حتى آخر النه رة بال ارك آبي ال مع وم الثالث من القت شهد الي
ه      زوغ بقول ة في الجوالن صعبة للغا    " :عّلق عليها الجنرال الصهيوني حاييم هيرت ال   المعرآ ة والقت ي

دد بنسبة                       ون بالع ده والسوريون يتفوق ى    2شديد ألن الجيش السوري يعمل بالضرب من قواع  1 إل
اطق التي آانت تحت سيطرتنا                د المن ة        )3(".ولكننا سنواصل القتال حتى نعي ال القتالي  وتتابعت األعم

وات             ال حيث أحكمت الق ع من القت وم الراب ة القنيطرة في الي  الحصار سورية البضراوة حول مدين
ى القطاع الشمالي                    ،عليها د عل دها يرآزون الجه دأ اإلسرائيليون بع  ودارت معارك قوية بالدبابات ب

ه                 . من الجبهة  ان الموقف بقول دفاع الصهيوني موشي داي ر ال ا نواجه    ": وفي هذا اليوم أوجز وزي إنن
ين ـ مصر و     ة   سوريااآلن جبهت داهما وهي الجبه دًا في شل إح ا نرغب ج ا السورية  ـ إنن ذه له  فه

ا في             . األولوية المطلقة لقربها من قلب بلدنا      ة لن وبعدها سنتفرغ للجبهة المصرية والتي ال تشكل أهمي
 )4(."المدى القصير

ال  وم الخامس من القت ز الي وات )  تشرين األول11(تمي ال من جانب الق ّدة القت بتصعيد ح
ا         اإلسرائيلية ووقف الهجوم السوري بعدما دفعت القيا       دة العسكرية الصهيونية بأعداد آبيرة من قواته

وحققت بعض النجاحات     ,  على مدينة القنيطرة   السوريةتمكنت من فك الحصار الذي فرضته القوات        
 .في القطاعين األوسط والشمالي من الجبهة

وم  د ي د تمكنت  12يع ة فق ال القتالي بة لتطور األعم ارزة بالنس ّول ب رين األول نقطة تح  تش
ي انطلقت      السوريةاإلسرائيلية من وقف الهجوم السوري ودفع القوات    القوات   ال الت ى خطوط القت  إل

ة الحرب   ع بداي ا م ة      . منه وات اإلسرائيلية إحداث خرق في القطاع الشمالي من الجبه وحاولت الق
ى    ,  بمقاومة ضاريةالسوريةواجهته القوات  ل        (وقامت بهجوم مضاد عل اخ ـ ت ر نف ا ـ آف محور جبع

ة         ) رالشعا وات اإلسرائيلية المهاجم وات        14وفي   . تمكنت خالله من دحر الق دأت الق  تشرين األول ب
وات            اإلسرائيلية تطّور هجومًا واسعًا على القطاع الشمالي في محاولة لقطع طريق دمشق تمكنت الق

ورية ا الس ى أعقابه ا عل ن رده انبين   .  م ال الج ن آ ادة م ات المض تمرة والهجم ارك مس ت المع وظل
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 استعداداتها للهجوم العسكري االستراتيجي المضاد       السوريةسين مواقعهما في حين تابعت القيادة       لتح
وات الصهيونية     22وفي . السورية الذي آان من المقرر أن تقوم به القوات      تشرين األول تمكنت الق

رار مجلس األ      سورياوبعد ذلك بيومين وافقت     . من السيطرة على مرصد جبل الشيخ ثانية       من   على ق
ل                 338الدولي رقم    ال قب  الخاص بوقف إطالق النار بعد أن آانت مصر قد خرجت من ساحات القت
 )1(.ذلك بيومين

 : ـ على الجبهة المصرية2
 طائرة مصرية   200 انطلقت  السورية في الوقت نفسه الذي بدأت فيه المعرآة على الجبهة   

ة        من قواعدها الجوية إلى أعماق سيناء وهاجمت األهداف العس            اطق متفرق , كرية اإلسرائيلية في من
دة أم خشب ي بل رائيلي ف ادة الجيش اإلس ر قي ان من ضمنها مق ع الصواريخ , آ ى مواق باإلضافة إل

رادار الصهيونية زال المصريين  , ومحطات ال ود اإلن ة بجن ات المحمل ت الحوام ين آان ي ح زلف  تن
  )2(.المقاتلين في منطقة شرم الشيخ والممرات في أعماق سيناء

اة                         رق مش ة من خمس ف وات العسكرية مكون ري المصري بموجات من الق وبدأ الهجوم الب
ه           دفعي اشترك في د م د تمهي ة بع وارب المطاطي ى الق دفع  2500اقتحمت طالئعها قناة السويس عل  م

وات الهندسة       ه ق ذي انطلقت في ام وفتحت    , ولواء صواريخ أرض ـ أرض في الوقت ال وأزالت األلغ
ي ال رات ف اة   المم رقية لقن ى الضفة الش رائيلية عل كرية اإلس وات العس ه الق ذي أقامت ي ال اتر التراب س

اه       ) السوالر(السويس وأغلقت فوهات أنابيب      لمنع القوات الصهيونية من إشعال اللهب على سطح مي
ور   ن العب وات المصرية م ع الق اة ومن ت    . القن وم المصري تمكن ن الهج ى م ة األول الل المرحل وخ

وات                       مجموعة مكو  اجم الق ور وتسلقت الساتر الترابي وراحت ته دي من العب ة آالف جن نة من ثماني
داد  ى امت ارليف عل ي خط ب م170الصهيونية ف ي ,  آ دأت مجموعات أخرى بالتوغل ف ي حين ب ف

يناء اق س ات   . أعم ور اآللي اة لعب ى سطح القن ور عل د الجس وات المصرية بم دأت الق ور ب ى الف وعل
ة ووفرت              والدبابات تحت حماية     مًا في المعرآ الصواريخ المضادة للطائرات والتي لعبت دورًا حاس

 )3(.الحماية للقوات المصرية من الهجمات الجوية اإلسرائيلية
ر الجسور                     ة عب وات المدرعة المصرية واآللي دفعت الق في صبيحة اليوم الثاني من القتال ان

لمصرية التي تمكنت من عبور القناة مساء      ووصل عدد القوات ا   . التي نجح سالح المهندسين بإقامتها    
كرية     رق عس و خمس ف ة أي نح مائة دباب دي وخمس ف جن انين أل وم ثم ك الي هًال  . ذل ور س ان العب آ

م المحاوالت  ه رغ ى إعاقت ه أو حت ي عجزت عن إيقاف رائيلية الت وات اإلس ذهًال للق دًا وم وسريعًا ج
دبابات            ودخلت القوات المصرية مع ال      . المستميتة التي بذلتها   رة بال ارك آبي وات اإلسرائيلية في مع ق

يناء            ارك داخل س وات اإلسرائيلية في مع ا الق ى أثره وات      . ُدِحَرت عل وم الثالث أحبطت الق وفي الي
ل الضفة    ى آام يطرة عل ن الس وات المصرية م ده الق رائيليًا تمكنت بع درعًا إس ًا م المصرية هجوم

ويس   اة الس رقية لقن ي  .الش رين األول ا9وف ور    تش ة العب رية عملي وات المص تكملت الق دأت . س وب
دم بحذر               مرحلة جديدة تمّيزت بضعف وتيرة الهجوم وخّفت حّدة القتال وراحت القوات المصرية تتق

واريخ       ة الص دى حماي ن م اد ع ورط واالبتع دم الت ة ع يناء بحج ل صحراء س ديد داخ ين  , ش ي ح ف
وات  ارات المضادة الالصهيونيةاعتمدت الق ى شن الغ ة  عل ائر الفادح ام بالخس تمرة دون االهتم مس
ا  ت به ي مني ات ورؤوس       . الت ين المرتفع ة ب ة الواقع ي المنطق رة ف ذه الفت الل ه ارك خ رت مع وج

 )4( .الجسور
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دمها               12وفي يوم    ري وواصلت تق ا الب  تشرين األول بدأت القوات المصرية تطوير هجومه
و ى ي ة حت وبي من الجبه ي القطاعين الشمالي والجن بطء ف وات 15م ب دأت الق  تشرين األول حين ب

اني                   الصهيونية ين الجيشين الث ة ب ة الواقع ه في المنطق  بتنفيذ خطة هجوم شامل ومضاد بخرق أحدثت
ر          ) عملية الغزال (والثالث سميت    درع عب واء م ع بل ذي دف قادها الجنرال الصهيوني آرييل شارون ال

ّرة  الكثبان الرملية ومن دون أي تدخل من المصريين نحو ا           رات الم وع الفجر نجحت     . لبحي ومع طل
اه الغرب                    الصهيونيةالقوات   دفعت باتج اة السويس وان ة لقن ى الضفة الغربي  من إقامة رأس جسر عل

رة      تشرين األ 18وفي مساء   . لتوسيع رقعة األراضي التي سيطرت عليها      ول تمكنت من توسيع الثغ
ّرة وبعمق ي   آم بين بحيرة التمساح وا    7إلى   رات الم ى   لبحي م 15صل إل  وفي صبيحة العشرين    )1(،آ

ي  من صّد الهجوم المصري المضاد ووسعت المنطقة الت         الصهيونيةمن تشرين األول تمكنت القوات      
 .آم باتجاه الغرب20 ـ 15آانت تسيطر عليها بعمق 

ر بشكل                         ع للحرب أّث وم الراب ذ الي ذي اتخذه السادات من تجدر اإلشارة هنا إلى أن الموقف ال
وات             آبير في     الصهيونية وضع الجيوش العربية المقاتلة وسير المعارك على جبهات القتال ومّكن الق

ادة      . السوريةمن ترآيز الجهد ودفع العدد األآبر من قواتها على الجبهة            دة   السورية وقد طلبت القي  ع
يناء بشك                ل مرات من السادات توسيع رقعة األعمال القتالية وتطوير الهجوم المصري في صحراء س

داء السوري           . السوريةيخفف من الضغط اإلسرائيلي على الجبهة        غير أن السادات لم يتجاوب مع الن
يناء         . على الرغم من توفر الظروف المالئمة لنجاحه       ى أعماق س . وضيع السادات فرصة الوصول إل

وات     الصهيونيةوبالتالي تمكنت القوات     ي آانت الق د  يةالسور  من إعادة احتالل جميع األراضي الت  ق
ا      الصهيونيةحررتها في األيام األولى من الحرب وفتح رأس جسر للقوات             على الجبهة المصرية فيم

يناء           ى  )2(.بعد في منطقة الدفرسوار آما رأينا ومحاصرة الجيش المصري الثالث في صحراء س  وعل
ة الخرق اإلسرائيلية                        د عملي وات المصرية بع ه الق ذي أصبحت في  في   الرغم من الوضع الصعب ال

ب        ى الجي اء عل ف والقض ي الموق ات تالف يش المصري إمكان دى الج زال ل ا ت ت م وار آان الدفرس
ر في الحرب حال                         ذي ضيع فرصة االنتصار الكبي اإلسرائيلي بشكل تام غير أن موقف السادات ال

ده  ا يؤآ ذا م ك وه قدون ذل هالفري اذلي بقول دين الش ادات ":  سعد ال واء الس بح أه ا استطعنا آ و أنن ل
يس            .... ستطعنا خالل حرب تشرين تحقيق مكاسب أفضل      ال ا نحن ول ولخضنا الحرب حسب خططن

 )3(."حسب خطط عدونا
وم                  : "يؤآد الشاذلي  تشرين  23ما أغلى الثمن الذي دفعته مصر نتيجة لحصار الجيش الثالث ي

دة        . األول د أجهض حصار الجيش ال        . لقد أجهض حصار الجيش الثالث انتصارات تشرين المجي ثالث  لق
رول   ذي فرضته مصر على            . سالح البت د أجهض حصار الجيش الثالث الحصار البحري الفعال ال لق

ة                . إسرائيل ا ألعوب اورة وجعله لقد أفقد حصار الجيش القيادة السياسية المصرية القدرة على الحرآة والمن
اذ الجيش الثالث آانت مصر ترى إسرا                   ا، وفي سبيل إنق ئيل وهي تنهب   في يد إسرائيل وفي يد أمريك

رز السؤال مرة    . وتسلب ثرواتها وتقف مكتوفة األيدي ال تستطيع الرد وال حتى مجرد االحتجاج  وهنا يب
 )4("أخرى من هو المسؤول عن حصار الجيش الثالث؟

ه من التحذير   ود إلى تخوف دآو تع لبية السادات حسب رأي الباحث السوفييتي ميدفي وآانت س
ات ال رائيل األمريكي من أن الوالي ة إس ن تسمح بهزيم ة ل دة األمريكي ماعه . متح دم س ى ع باإلضافة إل

                                                 
 .91 ـ 90م ص1974اإلسكندرية , سري جدًا: محمد عوض، الحرب الرابعة )2(
 .463ـ462ص المرجع السابق، بهلوان، صالح،  )3(
)1( Медведко Л. И. , К востоку и западу от Суца , М. 1980 с. 216 
 396الشاذلي، مصدر سابق، ص  )2(
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دهور الوضع على الجبهة                       التحذير السوفييتي الذي دعا فيه السادات إلى اتخاذ خطوات سريعة لوقف ت
 )1 (.المصرية بسبب عبور القوات العسكرية اإلسرائيلية إلى الضفة الغربية لقناة السويس

ديال " ت تع رين أدخل رب تش تراتيجية   ح ك ولالس ية للتكتي د األساس ى القواع ة عل ت جوهري
أمور          ام ب ا اهتم أن وله ة ذات ش وة عالمي َق ق م يب واء، ول ى الس رق عل رب والش ي الغ كرية ف العس
ا               ى تكتيكه ر حرب تشرين، وأدخلت عل ى دراسة دروس وعب االستراتيجية العسكرية إّال ودأبت عل

 )2(."الت التي أظهرت حرب تشرين ضرورتها وأهميتهاوعلى استراتيجيتها وعلى أسلحتها التعدي
 :338 ـ موقف األمم المتحدة خالل حرب تشرين وصدور القرار د

دد األمن والسالم                        م خطر حقيقي يه وحي بعالئ ال ت ى جبهات القت آانت المعارك الدائرة عل
دوليين ع ا  , ال ذي دف ر ال ة أخرى األم ًا دولي ا أطراف ر إليه ادت الحرب أن تّج د آ دة فق ات المتح لوالي

دأت    انبين ب ين الج االت ب د اتص ة وبع رج لألزم ن مخ ث ع وفييتي للبح اد الس ة واالتح األمريكي
وم  ي موسكو ي ات الحاسمة ف ط وقف م، 1973 تشرين األول 21المباحث ا السوفييت رب اول فيه ح

ة        إطالق النار بشكل من أشكال دعوة إسرائيل إلى اال         ة المحتل الي   .نسحاب من األراضي العربي  وبالت
القرار                       دولي ب ذي سيصدر عن مجلس األمن ال رار ال ا  /242/فقد تم االتفاق أخيرًا على ربط الق  آم

ى أساس أن          ة وعل ي للسالم في المنطق اتفق الطرفان على القيام بدور الرئاسة المشترآة لمؤتمر دول
دولي       عوفي مساء اليوم نفسه اجتم      . يتم تبادل األسرى فور إعالن وقف إطالق النار        مجلس األمن ال

م                   رار رق اش أصدر الق ة من النق الي         338وبعد ساعتين وخمس وأربعين دقيق وم الت  في صبيحة الي
 :والذي ينص على ما يلي, 1973 تشرين األول 22

ار     1 ى وقف إطالق الن دائر إل ال ال ي القت ع األطراف ف دولي جمي دعو مجلس األمن ال  ـ ي
ي ورًا ف ل األنشطة العسكرية ف اء آ دة ال توإنه اوز ت م ذا  12ج رار المجلس له د لحظة إق اعة بع  س
 .القرار وذلك في المواقع التي يحتلونها اآلن

ار     ,  ـ يدعو مجلس األمن الدولي آل األطراف المعنية إلى البدء فوراً 2 د وقف إطالق الن بع
 .بجميع أجزائه) م1967(/ 242 /في تنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم

ن أ رر مجلس األم ار  ق ع وقف إطالق الن د م ت واح ي وق ورًا ف دأ المفاوضات ف ين , ن تب ب
 )3(.األطراف المعنية تحت اإلشراف المالئم بهدف إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

رائيل  رة وافقت مصر وإس رار مباش د صدور الق ة   بع ى الجبه ار عل ى وقف إطالق الن عل
ة         سوريا م في حين رفضت        1973تشرين األول  22المصرية في   ال القتالي رار واستمرت األعم  الق
ه حرب                 24 حتى السوريةعلى الجبهة    ه في وقت استمرت في ة علي تشرين األول حيث تمت الموافق

 )4(.م1974 أيار31م وحتى 1974آذار 11 يوم من 82 السوريةاالستنزاف على الجبهة 
 :م1973 ـ نتائج حرب تشرين التحريرية هـ

ة م   رين التحريري رب تش ت ح وًال      آان كلت تح ي ش ائج الت ن النت ة م وعية لجمل ة موض قدم
 :جوهريًا في قضية الصراع العربي الصهيوني نوردها فيما يلي

الم، ووجد        1973 ـ آان السادس من تشرين األول    1 ة العرب بالع م نقطة تحول في عالق
ال  دان القت ي مي م ف ق له ذي تحق ي ال ة بسبب النجاح العرب دة حقيقي ام وح ى العرب أنفسهم أم ، وتجل

                                                 
)3( Медведко Л. И. , К востоку и западу от Суца , М. 1980 с. 219 
 .215، مصدر سابق، ص س، آذلك قال األسدطال )4(
)1( Медведко Л. И. , К востоку и западу от Суца , М. 1980 с. 219 
)2( Палестинская проблема. Документы ООН, международных организаций. М. 

1984 г. С. 159 
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رائيل         د إس ي ض اح العرب ز الكف يًا لتعزي الحًا أساس رول س تخدام البت ل اس ي ظ ي ف امن العرب التض
 .واإلمبريالية العالمية

د       2 الطبع تحول جدي ذا ب ة وه  ـ بلغ التضامن العربي أعلى درجاته أثناء حرب تشرين التحريري
ال إلى جانب دول المواجهة           وقد تجلى ذلك في المشارآة العر       . غير مالئم للقيادة الصهيونية    ة في القت بي

 )1( . ومصر حيث شارآت المغرب والجزائر والعراق بجزء من قواتها في المعرآةسوريا
 ـ انهيار المبدأ العسكري الصهيوني الذي ينطلق من أن إسرائيل تمتلك اإلمكانية والقدرة على   3

د خ                ة من دون أن تتكب دان العربي ار زمان      , سائر ملموسة   توجيه الضربات العسكرية للبل وتستطيع اختي
 .ومكان األعمال العسكرية وتحديد أبعاد وآثافة الصدامات المسلحة من جانبها وحدها

ان األمر في السابق                             ا آ ى الجو آم د تسيطر عل م تع وأظهرت حرب تشرين أن إسرائيل ل
 .بعدما أبدى الدفاع الجوي السوري والمصري مقاومة فعالة للطيران اإلسرائيلي

ًا،     ـ أظهرت الحرب عمق الروابط األمريكية اإلسرائيلية التي تجلت في   4 رًا جوي ة جس إقام
ي  رائيلي ب  13ف يش اإلس د الج رين األول، لتزوي ديث   تش ي الح الح األمريك ن الس دفعات ضخمة م

وات    ح إلى المعلومات التجسسية عن      ةوالخبراء العسكريين باإلضاف   اء     السورية الة الق  والمصرية أثن
  )2(.شرين التحريريةحرب ت

اوالت      5 ل المح رائيلية ـ      ـ فش ية    اإلس طب القض طيني وش ل الفلس د العام ة تحيي األمريكي
 . عن أهم رآائز التسوية في المنطقةاالفلسطينية وفصله

دولي بحق الشعب              6 راف ال ى االعت ًا أدى إل ًا قوي  ـ أعطت الحرب القضية الفلسطينية دفع
ه               العربي الفلسطيني في تقرير الم     ة دولت ه وإقام ى وطن ودة إل يادة والع صير واالستقالل الوطني والس

 .المستقلة على ترابه الوطني
وة    ـ أبرزت حرب تشرين  الدور الفعال لنضال الشعب العربي الفلسطيني  7 الذي أآد بكل ق

اف   , آممثل شرعي ووحيد للشعب العربي الفلسطيني        شرعية منظمة التحرير الفلسطينية      وازداد التف
ي  ال ا ف راف به ًا من خالل االعت زًا دولي بتها الحرب مرآ ي أآس ة الت شعب الفلسطيني حول المنظم

   .، بصفة عضو مراقب للجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة29الدورة 
كرية       8 وة العس أن الق ة ب هيونية األمريكي اءات الص حة االدع دم ص رب ع ت الح  ـ أثبت

 )3(.ضية الصراع العربي الصهيونياإلسرائيلية تشكل الضمان الوحيد لحل ق
ى العرب         1973 ـ أثبتت أحداث     9 م عدم جدوى محاوالت إسرائيل لفرض شروطها عل

ذي              ذريع ال ان الفشل ال رز للعي بالقوة، وإجبارهم على االستسالم والخضوع لطموحاتها التوسعية، وب
ام الصهاينة            ة للحك ات الملفق ه المنطلق وفير األمن       : أصبحت تعاني من ى حساب      حول ت إلسرائيل عل

  )4( .والبقاء في األراضي العربية المحتلة" إبعاد الحدود إلى األمام"
 :م1973وـ مؤتمر جنيف للسالم 

رة       ة خالل الفت ين األعوام    حاولت الدبلوماسية األمريكي ة ب م حصر  1973 ـ  1971الواقع
ة        -مسألة الصراع العربي   ى .  الصهيوني ومنع وقوع حرب شاملة في المنطق رغم من اصرار      وعل  ال

ة         ة على مواقفها السابق   إسرائيلالدول العربية و    من مفاوضات السالم فقد استطاعت السياسة األمريكي
إن       أنه  وآان المسؤولون األمريكيون يرون     . الصمود بنجاح لمدة ثالث سنوات     إن لم يحصل السالم ف

اً  دلع أيض ن تن رب ل ة  , الح فت بالنتيج ة نس رين التحريري رب تش ر أن ح ارت  غي ة وانه ذه المقول  ه
 .الدبلوماسية الوقائية التي آانت الواليات المتحدة تنتهجها آنذاك

                                                 
 .242ص  سابق،مرجعالمحمود،  )1(
 .12م، ص1998، دار الفاضل، دمشق 2شارل أندرلين، سالم أو حروب، ج )2(
 .464 ص مرجع سابق،بهلوان، صالح،  )3(
 .18م، ص1984فومين، سياسة مصيرها الفشل، دار الكاتب العربي، دمشق .زاخاروف، أ.أ )1(
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نجر      ري آيس ال هن رين بإدخ رب تش ت ح ذاك  (وعجل ي آن ة األمريك ر الخارجي ى ) وزي إل
رة   )1(المنطقة الذي اعتقد بدوره بأن المنطقة أصبحت جاهزة له      ال أعالج  ":  آما قال عن نفسه ذات م

ة         . نما وهي ساخنة فقط   إباردة  األزمات وهي    وهذا يمكنني من تقييم المتخاصمين عبر جدارتهم الحالي
 .)2 ("وليس آيف آانوا منذ عشر أو ألفي سنة

دًا           1973 آانون األول    6أعلن آيسنجر في     ة ج م احتمال عقد مؤتمر للسالم خالل فترة قريب
اهرة و             ارة الق ه مع         ثم توجه في اليوم التالي إلى المنطقة وقام بزي ل أبيب وآانت محادثات الرياض وت

 .  السادات خالية من الصعوبات
وفي الرابع عشر من آانون األول حصل على موافقة السعودية وعلى وعد منها بوضع حد                 

وفي تل أبيب وافقت      . نتاج إلى الوضع الذي آان فيه قبل حرب تشرين        لحظر النفط ورفع مستوى اإل    
ادة الصهيوني ؤةالقي ى حضور الم دة   عل م المتح ام لألم ين الع اء األم دم إعط ذلك ع تمر واشترطت ل

ل الفلسطيني                 دورًا أساسيًا فيه ورفضت بشكل قاطع فكرة اشتراك منظمة التحرير الفلسطينية والتمثي
ة             .في المؤتمر  ا النهائي ة الصهيونية موافقته ذه الشروط وأعلنت الحكوم ول به فاضطر آيسنجر للقب

 .على حضور المؤتمر
ه              وتوجه ه  ة من رئيس حافظ األسد في محاول نري آيسنجر إلى دمشق ليلتقي للمرة األولى ال

د ست ساعات ونصف من          ، على حضور المؤتمر   سورياللحصول على موافقة     ات مع      وبع المحادث
الق      ى اإلط ة عل ة نتيج ق أي ق دون أن يحق نجر دمش ادر آيس د غ افظ األس رئيس ح رئيس , ال ألن ال

د ارآ , األس ى ضرورة مش دم    أصر عل ى ق ه وعل ي في طينية آطرف رئيس ر الفلس ة التحري ة منظم
 عن   سوريا  غير أن آيسنجر عاد وحاول مرة أخرى إقناع          .المساواة مع بقية أطراف النزاع األخرى     

ائي                    ه تلقى الجواب النه طريق السفير األمريكي في بيروت الذي قام آنذاك بزيارة خاصة لدمشق لكن
 )3(.بعدم حضور أعمال مؤتمر جنيف

ؤتمر في     د الم ة مصر واألردن وإسرائيل انعق د موافق انون األول 21بع ة 1973 آ م في مدين
دهايم  "جنيف تحت إشراف األمين العام لألمم المتحدة    ة     " آورت فال ات المتحدة األمريكي وبرئاسة الوالي

ة   وفي الجلسة االفتتاحية تحدث وزراء        ،واالتحاد السوفييتي آنذاك على مستوى وزراء الخارجية       خارجي
د حاول   . غير أن حديثهم آان موجهٍا للرأي العام أآثر مما هو موجه لبعضهم بعضاً  . الدول المشارآة  وق

بحيث تجرى المفاوضات آل مرة " الخطوة خطوة "ستراتيجية ا لهنري آيسنجر أن يشرح بالتفصي 
د خ             ه    لتحقيق هدف محدود يتم الوصول إليه بقيادة أمريكية، حتى يتعود العرب خطوة بع طوة على توجي

ة على        ة عربي أمريكي لمسار األزمة وإدارتها، ثم أن تحقيق هذا الهدف المحدود يجب أن يتم مع آل دول
دعيم   ئ  وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو السالم غير أن الضرورة الملحة حاليًا حسب ادعا            )4(.حدة ه هي ت

أساسية أولى على طريق تطبيق     وقف إطالق النار عن طريق فصل القوات على جبهات القتال آخطوة            
دة   م المتح رار األم ات       )5(.ق ة واألزم اآل الطاق بب مش نجر بس رك آيس الم وتح حًا أن الس ان واض  وآ

  )6 (.م1973االقتصادية التي سببتها حرب 
ذي أشار                  يآما تحدث وز   و ال دريفتش غروميك دري ان ذاك أن اد السوفييتي آن ر خارجية االتح

اة ا  دأ عدم السماح باالستيالء           بشكل خاص إلى ضرورة مراع ة ـ مب اة الدولي دأ األساسي في الحي لمب

                                                 
 .150حسين، مصدر سابق، ص  )2(
ريس،         )3( ب ال ة آوآ فية، ترجم تيعاب والتص ين االس طينيين ب ة والفلس دة األمريكي ات المتح ديد، الوالي د ش محم

 .149م، ص1981راسات والنشر، الطبعة األولى المؤسسة العربية للد
 .466 ص مرجع سابق،بهلوان، صالح،  )1(
 .657م، ص 1993، مؤسسة األهرام، القاهرة 73، أوآتوبر محمد حسنين هيكل )2(
 .285آوانت وليم ب، مرجع سابق، ص )3(
 .611، صم1984طالس للدراسات والنشر، دمشق وابر آرين ايفالند، حبال من رمل،  )4(
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رب    ق الح ن طري ي ع ى األراض ك      , عل ي ذل ر ف كلة ينحص ل المش اح ح أن مفت د ب ان . وأآ وإذا آ
ة    ي المشترآون في المؤتمر يريدون بالفعل تجن      تبعاد        خط ب المنطق يهم اس إن عل دة ف ر النزاعات الجدي

ر من ست سنوات              السبب األول لألزمة أي احتالل األ      ذي استمر ألآث ة ال ال . راضي العربي أن ": وق
ة               ى النهاي ة إل ذه          : موقف االتحاد السوفييتي واضح ومتعاقب من البداي السالم واألمن لكل شعوب ه

ة ون   . المنطق وف تك ي س طين العرب عب فلس بة لش ة بالنس ذا أن العدال ي ه ي أن يعن ن الطبيع وم
ا     . ة حقوقه المشروع  دويجب أن تتحد  . مضمونة ا وحله والبديهي أن المشكلة الفلسطينية ال يمكن بحثه

 .)1("بدون اشتراك ممثلي شعب فلسطين العربي
ت   ا حاول ن جهته ط        م جًِّال فق ون ُمس ث يك ًا بحي كليًا ظاهري ؤتمر دورًا ش اء الم رائيل إعط إس

ادة     للقرارات التي يتم التوصل إليها خارج إطار المؤتمر أي عن طريق اتصاالت هنري آيسنجر                   مع ق
ة            . مصر واألردن  ة من أي من هنا جاءت آلمات آيسنجر وأبا إيبان وزير خارجية الكيان الصهيوني خالي

ا اق التسوية التي سيبحث المؤتمر به انوا يسعون , تصورات عن آف ريكيين آ وأصبح واضحًا أن األم
ا ال لالتصاال      قباالتف ى مج ف إل ؤتمر جني ات م ل محادث ى تحوي رائيل إل ع إس ينت م دي مصر   ب  وف

 )2(.وإسرائيل العسكريين حول ما يسمى مسألة فصل القوات في منطقة قناة السويس
 :ألمم المتحدة بيانًا جاء فيه ما يليلهيئة اوبعد يومين من أعمال المؤتمر أصدر األمين العام 

لة      " ا يخص مواص اق فيم ى اتف ؤتمر إل مية توصل الم ر الرس مية وغي ات الرس راء المناقش د إج بع
ا                  أعم ؤتمر تكوينه رى الم د ي اله عن طريق إنشاء مجموعة عمل عسكرية ومجموعات عمل أخرى ق

وم مجموعة           . مستقبًال   ورًا وسوف تق وات ف ألة فصل الق وتبدأ مجموعة العمل العسكرية مناقشة مس
ل      ى أق فراء عل توى الس ى مس ه عل ذي سيواصل أعمال ؤتمر ال ا وتوصياتها للم غ نتائجه ل بتبلي العم

دير ي جنيف  وس, تق ة ف توى وزراء الخارجي ى مس ؤتمر عل د الم ي ضوء وف يعق د الضرورة ف عن
 )3(.تطور األحداث

مية فُ  ات الرس ذه المالحظ ن   ضَّبه ة أخرى م ذ جلس د بعدئ يال تنعق الم آ ف للس ؤتمر جني  م
وباتت الساحة خالية لكيسنجروالتي يمكن له فيها مناقشة قضية الصراع العربي الصهيوني      . جلساته

ة العسكرية التي                . مفهوم األمريكي حسب ال  ال اللجن ؤتمر بأعم ود الم وذلك عندما استطاع حصر جه
م                ة لألم ة التابع وات الطوارئ الدولي د ق رال سيالسفو قائ دوبو مصر وإسرائيل والجن ا من شارك فيه

ة         يوبدون حضور مندوبي رئيس   , المتحدة دة األمريكي ات المتح  )4(. المؤتمر االتحاد السوفييتي والوالي
 :اآلتيةوقد فشل المؤتمر لألسباب 

 ـ لم يتضمن جدول أعمال المؤتمر مشروع حل أو خطة سياسية محددة وواضحة يمكن        1
ق بالقضية الفلسطينية التي هي           ا يتعل التفاوض على أساسها بين األطراف المشارآة فيه وبخاصة م

 .أساس وجوهر الصراع العربي الصهيوني
ز    2 ع أطراف الن ة   ـ عدم حضور جمي ر الفلسطينية   سوريا ( اع في المنطق ة التحري  ) ومنظم

ؤتمر  ذا الم ا  . له ت االعتراض د حال د   تفق ات المتح دتها الوالي ي أي رائيلية الت ة دون ة اإلس  األمريكي
ؤتمر في حال مشارآة           ن تحضر الم مشارآة منظمة التحرير الفلسطينية حيث أعلنت إسرائيل أنها ل

م               سوريا مقابل رفضت    وبال. منظمة التحرير الفلسطينية فيه    ا ل ؤتمر م اطع المشارآة في الم  بشكل ق
زاع            م تنسحب      , تتم مشارآة منظمة التحرير الفلسطينية الكاملة وآطرف أساسي من أطراف الن ا ل وم

 . م1967الل عدوان الخامس من حزيران القوات اإلسرائيلية من األراضي العربية التي احتلتها خ
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رة          ـ صحيح أن الواليات المتحدة ا 3 ى فك ة اتفقت مع االتحاد السوفييتي السابق عل ألمريكي
اء حرب                     ابقًا أثن ا س عقد مؤتمر جنيف للسالم أثناء اإلعداد لمشروع قرار وقف إطالق النار آما رأين

ة رسمية                 , تشرين التحريرية  ؤتمر واجه غير أن الواليات المتحدة األمريكية أرادت أن تجعل من الم
اريعها المب ا مش ي وراءه رائيل تخف ا إس ي ترضي حليفته ة الت دما  . يت ان عن ا إيب ا أوضحه أب ذا م وه

ات   (وصف المؤتمر في حديث أدلى به لصحيفة نيويورك بوست بأنه       ا االتفاق الساحة التي تصدق فيه
 )1(.)التي سيتم التوصل إليها خارج المؤتمر

دة األمريكي    4 ات المتح ؤتمر ة ـ تعمدت الوالي ال الم رائيل إفش ا إس م  وحليفته لتثبت فشل األم
رارات الشرعية           -المتحدة في حل قضية النزاع العربي       اإلسرائيلي وتنحية دورها جانبًا وااللتفاف على ق

الدولية بخصوص القضية الفلسطينية مما يفسح المجال لتنفيذ سياسات إسرائيل العدوانية وفرض هيمنتها             
 . نفراديةفي المنطقة عن طريق أنصاف الحلول والصفقات اال

ي    ت ف ي انطلق ة الت رين التحريري ت حرب تش د آان ام لق ي الخت رين األول 6وف رز 1973 تش م، أب
ى         واء عل ا س اتها ونتائجه رًا لمنعكس ديث نظ رب الح اريخ الع ي ت ت ف ي تم ة الت داث التاريخي األح

 )2(.الصعيدين العربي والدولي أو على صعيد العدو الصهيوني
 :وريارؤية مستقبلية للسياسة العامة لسـ  5

 :أ ـ ما بعد حرب تشرين
التطورات، ويمكن تلخيصها  ة ب ا، حافل ى خلفياته د حرب تشرين، وعل ا بع ة م آانت مرحل

ه       ذ حرب                : "حسب الرئيس حافظ األسد بقول ا من ات المتحدة وإسرائيل جهودهم ذا رآزت الوالي وله
ين دفين رئيس ى ه ي ال: تشرين عل ل الصراع ف ي، وتحوي ا ضرب التضامن العرب ن أولهم ة م منطق

هم،       رب أنفس ين الع ى صراع ب رائيلي إل ي ـ إس ة  . صراع عرب ن إمكاني رب م يس الع ا تيئ وثانيهم
 :)3(وتجسد التحرك األمريكي ـ اإلسرائيلي في الواقع العربي بالمظاهر اآلتية". النصر

اء    1 رائيلي وإنه ي اإلس رة الصراع العرب ن دائ ه م ام المصري وإخراج واء النظ ى احت ل عل ـ العم
و   : ضامن العربي، وتحقق ذلك في مجموعة من الخطوات، هي     الت ة الكيل ام  101اتفاقي م، 1974 لع

ام   يناء لع ة س ام   1975واتفاقي د لع ب ديف ات آم رية ـ      1978م، واتفاقي الم المص ات الس م، واتفاقي
  0 1979اإلسرائيلية لعام 

رب     2 ارة الح ل إث ي، مث ع العرب ي الواق تقرار ف دم االس ارة االضطراب وع ان  ـ إث ي لبن ة ف  األهلي
د من                  1975 ة، وجسر للمزي ة والحروب المحلي تن الطائفي ر لتصدير الف م من أجل تحويلها إلى مخب

 .التقسيم والتفتيت في  الواقع العربي
ال الموقف       3 ة اغتي ـ ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية، وحرب نفسية واسعة ضد سوريا، ومحاول

 .مارسته حرآة اإلخوان المسلمينالسوري من الداخل عبر دعم العنف الذي 
ا                 4 ا عن معرآته ـ العمل على إثارة حروب إقليمية مع الدول المجاورة، الستنزاف طاقاتها، وتحويله

 . الحرب العراقية ـ اإليرانية: األساسية مع العدو الصهيوني، مثل
 .م1978ـ دخول إسرائيل المباشر على خط األزمة اللبنانية، واجتياح جنوب لبنان في عام 5
 :وما بعدها حرب لبنان-ب

ران     ي حزي ان ف رائيل للبن زو إس ي لغ دف الرئيس ان اله ر  1982آ ة التحري رد منظم م، ط
ياً  كريًا وسياس ان عس ن لبن طينية م ن    . الفلس ه م در عين ت بالق رى آان رائيل األخ داف إس ر أن أه غي

ع     فق . األهمية إن لم تكن أهم، عندما ينظر إليها من منظور استراتيجي أوسع          ان الغزو في  الواق د آ
اني                       ة وضع لبن اك، وإقام ا من هن ان، وإخراج قواته وذ سوريا في لبن اء نف محاولة من إسرائيل إللغ
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أثير        . جديد تنتهي معه الحرب األهلية لمصلحة حلفائها       ان تحت ت دة في لبن ة جدي بحيث تقع أية حكوم
يس         . إسرائيل وحمايتها بدًال من سوريا       يغن، رئ احيم ب أ من ان الصهيوني في أواخر         وتنب وزراء الكي

ع    . م أن لبنان سيكون الدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع معاهدة سالم معه             1982عام   د وق وق
ار  17لبنان بالفعل اتفاقًا آهذا مع إسرائيل في        ة        . م1983 أي ك االتفاقي ؤذن تل دًال من أن ت ه ب ر أن غي

ا أدت              ان فإنه دامي في لبن ة، في  فصول                   بنهاية الصراع ال ر دموي تح فصل آخر، وأآث ى ف ًا إل عملي
ذين رعوا           . العنف في تاريخ لبنان الحديث      ريكيين ال ذلك األم ان من الواضح أن اإلسرائيليين وآ وآ

اق  ي   17اتف ه ف دو علي ا تب ي بالضرورة م ون تعن ان التك ي لبن ور ف ي إدراك أن األم لوا ف ار، فش  أي
اني، وفي وضع سيء             وهكذا سرعان ما وجد اإلسرائيل    . الظاهر يون أنفسم غارقين في المستنقع اللبن

 )1(.سياسيًا وعسكريًا إلى درجة لم يسبق أن خبروا مثلها في أية أرض عربية محتلة أخرى
د يكون من الممكن، مع تحطيم                       وقد بدا في المرحلة األولى التي أعقبت غزو إسرائيل أنه ق

اطق              البينية التحتية لمنظمة التحرير الفلسطينية ف      ى المن ى الخلف حت ي لبنان ودفع الجيش السوري إل
دة                     ة جدي ة لبناني ة مرآزي دعم حكوم وي ي المحيطة مباشرة بحدوده، ووجود جيش احتالل إسرائيلي ق

ذه االضطرابات       . مصممة على فرض سلطتها، أن ثمة فرصة لتغيير السياسة اللبنانية          ع، أن ه والواق
رائي   دة وإس ات المتح ا الوالي ي قبلته اس    الت كلت أس ل، ش ين الجمي ة أم ة اللبناني يس الجمهوري ل ورئ

ان، وأن يشكل                السياسة األمريكية تجاه ما آانت واشنطن تأمل بوضوح أن يصبح نظامًا جديدًا في لبن
ا تبخرت  1982لكن آمال خريف عام    . وضعاًُ استراتيجيًا جديدًا في المنطقة برمتها      . م هذه سرعان م

دراتها             فقد اخطأ الجميع على ما يبد      و والسيما اإلسرائيليين واألمريكيين في حساب موقف سوريا وق
ة                             ا حقيق دوام أنه ى ال ؤمن عل ك المصالح التي آانت دمشق ت ان تل على الدفاع عن مصالحها في  لبن

 )2( .ومحقة
الغ            دًا ب عًا جدي ون وض م يواجه رائيلي أنه زو اإلس اب الغ ي أعق وريون ف د أدرك الس   لق

ة   ي المنطق ورة ف ه و الخط ن مقاومت د م ن" تصحيحه"الب أي ثم ت   . ب ا آان ذلك أن م دوا آ ا اعتق آم
ر الفلسطينية                    ة التحري ى وجود منظم إسرائيل تحاول تحقيقه في لبنان يتعدى بكثير مجرد القضاء عل
دفع                        هناك، وإذا آان بوسع دمشق تحمل نتائج مثل هذا الهدف، فإنها لم تكن في أي وقت في وضع ي

ة                 بها إلى القبول بأهد    ة عازل ى منطق ه إل ان وتحويل ى لبن اف إسرائيل األخرى، وبالتحديد السيطرة عل
وريا  ة لس وى معادي ا ق يطر عليه ة، ال   . تس ية محتمل ربة قاض ك ض ي ذل وريون ف د رأى الس وق

اً          ًا وإقليمي ه محلي نهم االستراتيجي آّل ل أيضًا إلطار أم ذلك  . لمصالحهم الحيوية في لبنان فحسب، ب آ
در مساو هدف                         آان السوريون عل   ل هو بق يس إسرائيليًا فحسب، ب ذا المخطط ل أن ه ى قناعة تامة ب

ات المتحدة                وذ الوالي ه تحت نف ذه الخطة في     . أمريكي غرضه وضع الشرق األوسط برمت وآانت ه
كرية         دات عس ز وح ى ترآي وت عل م انط ان، ث رائيل للبن زو إس دأت بغ د ب وري ق ب الس رأي الجان

ارآ   ة المش اك بذريع ة هن دات      أمريكي ن الوح ًال ع م، فض ت تض ي آان الم الت ظ الس وات حف ي ق ة ف
ة ستكون        . األمريكية، قوات فرنسية وبريطانية وإيطالية     ة اآلتي واعتقد السوريون أن الخطوة المنطقي

ادة                        ". ترآيع دمشق " ك ، واجهت القي ول ذل ًا قب وي إطالق ان من الواضح أن سوريا التن وفي حين آ
ا    السورية آذلك واقع أنه سيكون     ذا،  .  من المستحيل عمليًا على سوريا مقاومة خطة آهذه بمفرده وهك

ر مع          لم يكن أمام دمشق عمليًا بديل غير السعي إلى درجة تعاون أرفع وأآثر حيوية من السابق بكثي
  )3(.القوة العظمى الحليفة لها، االتحاد السوفييتي

ا المضاد المتع               ًا، من خالل هجومه ه       ونجحت المساعي السورية حق ذي قادت دد المجاالت ال
ه،                       ي في جنوب ا لشريط أمن اء احتالله لتغيير الواقع السابق، فإسرائيل انسحبت من معظم لبنان مع بق

اق                  ة، وسقط اتف د ضربات موجع ة بع ر رجع ان من غي  17والقوات المتعددة الجنسيات غادرت لبن
ى قاع     " السالم السوري  "أيار، وساد    ان، وتصاعد األداء السوري عل وازن االستراتيجي  "دة لبن " الت
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ان ضد االحتالل              ة في لبن في مواجهة إسرائيل، وعملت سوريا خالل ذلك على دعم المقاومة الوطني
اإلسرائيلي، وآان ذلك بمثابة مواجهة غير مباشرة مع اإلسرائيليين، ولينتظر األمر حتى تطورات                   

 ". الممعرآة الس"م، ليستمر الصراع، لكن بشكٍل آخر، إنه 1990العام 
 :جـ ـ طريق السالم

 :م وما بعدها، المقاربة السورية للتسوية1973
ة حل سياسي للصراع مع                رئيس حافظ األسد إمكاني ادة ال لطالما طرحت سوريا في ظل قي

رائيل دريجي           . إس ي ت ور واقع ة تط د لعملي رئيس األس ل ال ي ظ ورية ف ة الس عت السياس د خض فق
ام     . ومستمر  ود لع رة أخرى في عام   (م 1971ففي وقت مبكر يع أرسل األسد إشارة   ) م1972وم

م         برغبته في القبول بحل سياسي قائم على       دة رق م المتح ابع لألم  مشترطًا  242 قرار مجلس األمن الت
 .انسحابًا إسرائيليًا آليًا وتلبية الحقوق الفلسطينية

" رفةمش "م بالنسبة لألسد والسادات مقدمة ضرورية لتحقيق تسوية           1973لقد آانت حرب    
ا        رئيس األسد يرغب في اتخاذ        1974وفي عام     . مع إسرائيل بغض النظر عن ثمنه  خطوات  م آان ال

م              . عملية في هذا االتجاه    رار مجلس األمن رق ابقه   338وفي موازنة القبول السوري الرسمي بق  وس
د  .، استجابت سوريا إيجابيًا للمساعي األمريكية المتجددة للوساطة في الشرق األوسط     242رقم    وق

دخول في                            ة سوريا في ال ى رغب ًا في السياسة السورية، دل بوضوح، أوًال، عل شكل هذا تغيرًا هام
ين        ة ب ية واإليديولوجي ات السياس ن الخالف الرغم م دة ب ات المتح ع الوالي وي م ي ق اط دبلوماس ارتب

ك     وثانيًا، لق . الطرفين، وهو موقف لم يتغير من حيث المبدأ من طرف الرئيس األسد منذئذ             د أظهر ذل
اط                           ك بفك االرتب ل ذل ا تمث ى األرض آم ة مع إسرائيل عل ات عملي استعداد سوريا للدخول في ترتيب

دى             . م1974في الجوالن عام    ) فصل القوات ( رار ل وثالثًا لقد آشف عن صفة مميزة هامة لصنع الق
ة                 ا    الرئيس األسد، وهي تحديدًا قدرته على السعي من أجل تحقيق مصلحة سوريا الوطني التي يرتئيه

ة أخرى            ة معوق ة سوريا        . بغض النظر عن احتمال ظهور عوامل خارجي إن عالق ذا السياق، ف في ه
تبعاد   " (هنري آيسنجر"الوثيقة جدًا باالتحاد السوفييتي، لم تمنع تعاطيها مع سياسات       ى اس القائمة عل

وفييتي  اد الس رئيس   )االتح ز لل تقبال الممي ون"، وال االس ي   " نيكس ق ف ي دمش ام   ف ن ع ران م حزي
اء               1974 ة أثن ة األسلحة األمريكي ذي حل بسوريا بواسطة أنظم م بعد أشهر قليلة فقط من التدمير ال

 )1(.م1973حرب تشرين 
ابهة                1973في أعقاب حرب تشرين        م مباشرة، اتبعت آل من سوريا ومصر سياسة متش

دريجي     ا تعا  )خطوة خطوة  (من فك االرتباط العسكري الت ات     ، وتعاونت آلتاهم رًا مع الوالي ًا آبي ون
ع        338 و 242المتحدة بهذا الخصوص، والتزمتا علنًا بتنفيذ قراري مجلس األمن           ى شرط أن يتب  عل

ًا للسادات     . م1967ذلك جالء آلي عن األراضي العربية التي احتلتها إسرائيل في  عام              ولكن، خالف
اً   ًا أمريكي ريكًا وحليف به حصري ش وًال ش ّول تح ا تح رعان م ذي س رة  ال ة، مباش ي النهاي اعًال، وف  ف

ه،                 اد السوفييتي ال يمكن االستغناء عن أن دور االتح ؤمن ب ان ي إلسرائيل نفسها، فإن الرئيس األسد آ
ات المتحدة               واٍز للوالي ان       . من وجهة نظر سورية عربية، فهو مورد للسالح وثقل م ؤمن ب ان ي ا آ آم

اوض   وية بالتف دوث تس دولي ضروري لح ؤتمر ال ي أو. الم وريا   ف ت س ا آان بعينات، وفيم ر الس اخ
ي       ف الدبلوماس ة للموق ة األهمي ت بالغ ي آان دولي الت ؤتمر ال رة الم إن فك ان، ف ي لبن ًا ف ة آلي منهمك

ة واإلسرائيلية والمصرية               1973لسوريا بعد    ال األمريكي ًا من جدول األعم وسددت  . م اختفت تمام
دس في   ى الق ارة السادات إل ام 19زي اني من ع ة 1977 تشرين الث م والتحرآات المصرية الالحق

د             ية بع ية ـ الدبلوماس وريا السياس تراتيجية س ة الس ربة قوي رائيل ض ع إس الم منفصل م اه س باتج
ومما فاقم إحساس سوريا      . م واستعدادها للتعاون مع الواليات المتحدة في البحث عن التسوية         1973

ومن وجهة نظر    . ألمان والمراوغة األمريكية  بالخيانة المصرية للقيم العربية، شعورها بازدياد عدم ا       
ى حساب                ات المصرية ـ اإلسرائيلية جاء عل ات المتحدة لنجاح المحادث إن تكريس الوالي سوريا، ف

ة      دم رغب ًا بع د جلي مولية، وتجس ر ش وية أآث ا بتس ق   اهتمامه ن طري ا ع دة أو عجزه ات المتح الوالي
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ة ـ اإلسرائيلي      تقرار بشكل      ةالخروج عن سياسة االتفاقات العربي ة والمنفصلة المزعزعة لالس  الجزئي
د حطمت         "ريغان"ومع مجيء إدارة    . خطير ، فإن رؤية الواليات المتحدة لسوريا آوآيل سوفييتي، ق

رة قصيرة خالل رئاسة       ارتر "تقريبًا اآلمال التي الحت فت دداً      " آ اهم أمريكي ـ سوري مج أي تف . ب
ية ـ اإليديو      ة السياس ورت الرابط دما تط ة ووعن تراتيجية"لوجي ان"إلدارة " االس ة " ريغ ع حكوم م

ات ترتكز                     "الليكود" ة من الثمانين رة طويل ، فإن الفهم السائد في الواليات المتحدة وإسرائيل خالل فت
ي     ج مصلحتها ف ادة دم ر إلع عى آخ ن أي مس دًال م لمية ب ة الس وريا عن العملي اد س أمين إبع ى ت عل

 )1(.التسوية
ر               إن قوة الدفع الرئيسة      ى حد آبي ة إل رة آانت دفاعي فحتى  : للسياسة السورية طوال هذه الفت

ا السادات                 إن . أواسط الثمانينات آان هدف سوريا األول هو منع المزيد من الردات العربية على خط
والتقارب القصير   " جبهة الصمود والتصدي  "محاولة تحريك استجابة عربية جماعية راديكالية عبر        

م، والتدخل المحفوف بالخطر في لبنان، وتصعيد التوتر من حين            )1979ـ1978(األمد مع العراق    
ع األردن  ام (آلخر م ي ع ا ف ع  )م1980آم الف م ر، والتح ة التحري ع منظم تمر م ، والخالف المس

اغي  م الط ذا الفه ك عكس ه ل ذل ران، آ دم   . إي ى ع وري عل زم س اك ع ان هن ك، آ وازاة ذل ي م وف
ر     ة ـ إس الءات أمريكي ويةالخضوع ألي إم تعداد  . ائيلية بخصوص التس ن وراء اس ان القصد م وآ

دخل األمريكي           1982سوريا لمواجهة الواليات المتحدة في لبنان بعد عام          ة الت ر عن مقاوم م، التعبي
ة ضد إرادة                     ادة تشكيل المنطق ة إع المباشر في ساحتها الخلفية، والتأآيد أنه من غير الصواب محاول

ة        ولكن، بالرغم من التوت. سوريا ه الحقيقي د رؤيت م يفق رات األمريكية ـ السورية، فإن الرئيس األسد ل
ادي في الشرق األوسط      دة هي صانع السالم الخارجي القي ات المتح ك،  . أن الوالي ى ذل وعالوة عل

ام        ات المتحدة وإسرائيل             1991وحتى عقد مؤتمر مدريد لع راف الوالي م، سعت سوريا لتحقيق اعت
ين  عها اإلقليمي ا ووض رائيلية       بثقله ة ـ اإلس الم العربي ة الس هيل عملي بق لتس رط مس إن .  آش ذلك ف ل

اليمكن لعملية السالم في الشرق األوسط أن تتقدم إال بموافقة سوريا،         : رسالتها الرئيسة قد بقيت ثابتة    
 )2(.فبدونها ال يمكن أن يوجد أمل بتسوية دائمة

 :د ـ انطالقة مفاوضات السالم وانعقاد مؤتمر مدريد
رئيس األمريكي          بعد   م 1991 آذار   6في   " جورج بوش   "تحرير الكويت من العراق، أعلن ال

د                  د بع دولي الجدي ة إليجاد حل سلمي للصراع العربي ـ اإلسرائيلي ينسجم مع التوجه ال ادرة دولي مب
اه           . انتهاء الحرب الباردة   ر عن         " بوش :وجاء ذلك في خطاب ألق في الكونغرس األمريكي، حيث عّب

ام ه بقي ول   أمل اء والقب ا، وااللتق ة بينهم ات القائم ترآة لحل الخالف ود مش رائيل بجه ة وإس دول العربي  ال
دم قضية السالم  وية تخ ى تس راري مجلس األمن  . بالحاجة إل ى ق ز عل ة السالم يجب أن ترتك وعملي

ي      338ـ242 رئيس األمريك رب ال الم، وأع ل الس دة األرض مقاب ى قاع وش"، عل ن " ب ذه ع أن ه
ؤ  رارات ت راع   الق راف الص ن ألط الم واألم ات الس ة    . من متطلب وزير الخارجي والت ل ك ج ع ذل وتب

 .إلى المنطقة، بلور خاللها المرتكزات األساسية لعقد مؤتمر للسالم" جيمس بيكر"األمريكية 
ي  ران 1وف ي 1991 حزي رئيس األمريك ث ال وش"م، بع رئيس " ب ى ال الة إل افظ"رس  ح

ؤتمر للسالم      ، عّبر من خاللها عن رغبة ا      "األسد د م دولي بعق لواليات المتحدة األمريكية والمجتمع ال
راري مجلس األمن      رائيلي حسب ق ي ـ اإلس اد حل للصراع العرب ة إيج ى 338 و242لدراس  عل

دة  الم"قاع ل الس رئيس  "األرض مقاب ة لل الة الجوابي اءت الرس د"، وج افظ األس ي " ح وز، 14ف  تم
ى تحقيق السالم ال     ابقة        وتضمنت حرص سوريا عل م المتحدة الس رارات األم ادل والشامل حسب ق ع

 ".األرض مقابل السالم: "والقاعدة العامة
اءات مع المسؤولين األمريكيين  ؤتمر باللق ذا الم ة له م استكمال المرتكزات العام رئيس :وت  ال

 .األمريكي جورج بوشن ووزير خارجيته جيمس بيكر، خالل جولتهما في المنطقة
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ة من الرئيسين               1991  تشرين األول  18وفي   ؤتمر موقع ذا الم م وجهت الدعوة لحضور ه
ي  ارآة ف راف المش ع األط ى جمي وف إل ل غورباتش وفييتي ميخائي وش والس ورج ب ي ج األمريك

  )1(:المؤتمر، وتضمنت الدعوة
 .ـ أهمية هذه الفرصة التاريخية للتوصل إلى سالم حقيقي في المنطقة

ات المتحدة ا            تعداد آل من الوالي ى تحقيق              ـ اس اد السوفييتي لمساعدة األطراف عل ة واالتح ألمريكي
راري مجلس األمن                     ى ق ة وإسرائيل ترتكز عل . 338 و 242تسوية عادلة وشاملة بين الدول العربي

 .وهدف هذه العملية هو السالم الحقيقي
ؤتمر ي الم ارآة ف زءًا من ال: ـ األطراف المش ونهم ج ان واألردن والفلسطينيون بك د سوريا ولبن وف

 .األردني وإسرائيل، ومصر بصفة مراقب
م    وة األم تتم دع وفييتي، س اد الس ة واالتح دة األمريكي ات المتح ؤتمر، الوالي ي الم ب راعي ى جان ـ إل

 .المتحدة، واالتحاد األوروبي ومجلس التعاون الخليجي بصفة مراقبين
ة وا       يح فرص ة تت ذه العملي ؤتمر أن ه ي الم اد راعي دعوة باعتق ت ال ن   ـ افتتح ود م اء عق دة إلنه ع

 . المواجهة والصراع، آما تشير باألمل لتحقيق سالم دائم في المنطقة
ى آل                       ة وجهت إل دة األمريكي ات المتح ات من الوالي ائل تطمين وترافقت هذه الدعوة مع رس

اريخ        ان والفلسطينيين وإسرائيل، بت الة   1991 تشرين األول  15من سوريا ولبن م، وتضمنت الرس
 )2(:سورياالموجهة إلى 

راري مجلس األمن     ل   338 ـ  242ـ تأآيد أن الحل الشامل يجب أن يستند إلى ق دأ األرض مقاب  ومب
 .السالم

 .ـ تأآيد الواليات المتحدة األمريكية على تحقيق حل عادل وشامل للصراع العربي ـ اإلسرائيلي
ل السال       ا     ـ سوف تظل الواليات المتحدة األمريكية ملتزمة بمبدأ األرض مقاب ات، بم ى آل الجبه م عل

 .فيها الجوالن
 . ـ ترفض الواليات المتحدة األمريكية االعتراف بضم الجوالن وتطبيق القانون اإلسرائيلي عليه

ام               ذي يشكل     1967ـ سوف تظل على رفضها للنشاط االستيطاني داخل األراضي المحتلة منذ ع م ال
 .عقبة أمام السالم

دة األم ات المتح تمر الوالي ي ـ     ـ ستس ة التوصل لحل الصراع العرب ي محاول ًا ف يطًا أمين ة وس ريكي
 .اإلسرائيلي من خالل تفهمها احتياجات آل األطراف ومتطلباتهم

ين          . وتم االتفاق على انعقاد مؤتمر السالم       تشرين األول    30الذي انعقد في مدريد في الفترة الواقعة ب
اني 2و رين الث ارآة بع1991 تش راف المش ور األط يم بحض الم، وه ة الس ان : ملي وريا ولبن س

رائيل طينيون ومصر وإس س  : وحضور. واألردن والفلس ي، ومجل اد األوروب دة واالتح م المتح األم
اد السوفييتي                     ة واالتح دة األمريكي ات المتح ة آل من الوالي التعاون الخليجي بصفة مراقبين، وبرعاي

 .سابقًا وروسيا حاليًا
 :م)2000ـ 1991(إلسرائيلية هـ ـ رحلة المفاوضات السورية ـ ا

د في                د مؤتمر مدري د عق م، 1991 تشرين األول عام       30آانت جوالت التفاوض األولى، بع
ن أهارون     "الصهيونيإذ ترجم رئيس الوفد     ". حوار طرشان "بمثابة   وزراء      " يوشي ب موقف رئيس ال

ة المفاوضات عشر سنوات        "من أنه     " إسحق شامير " دأ      " يريد إطال لتفاوض لمجرد   ا"على أساس مب
اوض ـوري"التف د الس إبالغ الوف ة  :  "، ب ا آلم معوا من ن تس ل عشر  "  انسحاب"ل يس قب ل ل ى األق عل

 .فكانت جلسات التفاوض منصة السترجاع العداوة التاريخية". سنوات من التفاوض
وز     ين   "لكن ف ات اإلسرائيلية في         " إسحق راب ران    23في االنتخاب ار موجة     1992 حزي م، أث

اؤ فير  . لمن التف ك بتكليف الس ر عن ذل م التعبي وفيتش"وت ار رابين ى " إيتام اوض إل د المف رئاسة الوف
". موفق العالف   "الجولة السادسة من المفاوضات التي ترأسها من الجانب السوري السفير الراحل                     

راق "وآان   ة التي عقدت في واشنطن في                   " االخت ام نفسه أن         24األساسي في تلك الجول  آب من الع
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ادئ     " السوري قدم    الوفد ة األهداف والمب االنسـحاب بالنسبة إلى    : المتضمنة اهتمامات الطرفين   " ورق
ات األمن               ة  "وآانت تلك     . الجانب السوري، وحدود وطبيعة السالم بالنسبة إلى إسرائيل، وترتيب الوثيق

ة التفاوض           " األولى د جدي دمها دمشق لتأآي ا تناولت المسارات الفلسطيني         . التي تق  واألردني   ومع أنه
اني و امل"واللبن ل الش ة     "الح ة المتعلق رة الخامس ن الفق د األول م ول البن ور ح اش تمح إن النق ، ف

 )1(".م1967االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من مرتفعات الجوالن السوري المحتلة عام "بـ
ين          ين       29 و 12ثم جرت الجولة السابعة في دفعتين ب اني من     تشرين  19 و 9 تشرين األول وب   الث

دم               . م1992عام   ويجمع خبراء، أن المفاوض السوري اتبع مذ ذاك استراتيجية تقوم على ربط أي تق
ل في                "االنسحاب الكامل  "بسماع عبارة    دم بسيط تمث تثناء تق ا باس راوح مكانه ، فبقيت المفاوضات ت

رار  رائيليين أن الق ار اإلس ار السوري "242اعتب ى المس ق عل راق "ينطب ر، وسجل اخت ل, آخ  تمث
ل تمسك السوريين باالنسحاب          " في "ببدء اإلسرائيليين الحديث عن انسحاب      مرتفعات الجوالن مقاب

 )2(.الجوالن" من"
ة    ي وزارة الخارجي انوني ف ار الق ول المستش وريةيق ن   الس ي نص وزع ع داودي ف اض ال  ري

اوض السبع التي استمرت نح            . م1991الذي عقد عام    " ريدمؤتمر مد " و سنة   إنه خالل جوالت التف
ل        " انسحاب"لم نسمع آلمة    " ة مث اورات معين انسحاب  "من الجانب اإلسرائيلي الذي آان يستخدم من

ربط عمق االنسحاب بعمق السالم             . من الجوالن   " االنسحاب "ولم يستخدم    ". من الجوالن  ان ي أو آ
ه اًال. وطبيعت الل  . إجم دم خ م يحصل أي تق ة تفاوضية12ل ن,  جول ي تح, ولك ا ف د طبيدنجحن ة ي ع

 ".المشكالت وحدود هذه التعقيدات
ى رئيس           ك في تحقيق              يحاول الطرفان أن تقتصر المفاوضات عل دين عسى أن يساعد ذل  الوف

اوض         ". اختراق" وفيتش للتف م واإلسرائيلي رابين د المعل . ثم آلف السفيران في واشنطن السوري ولي
د   . أجريت مفاوضات بين المعلم ورابينوفيتش    : "ويوضح الداودي  ى     وبع زام إسرائيل    "التوصل إل الت

ة             , "االنسحاب الكامل من الجوالن       ات األمني ى مناقشة الترتيب دها إل ر أن   . انتقلت المفاوضات بع غي
دقيق لالنسحاب          ة الحد ال الطرفين اقتنعا بعد ذلك أنه ال يمكن أن يناقشا ترتيبات األمن من دون معرف

 )3(".لكن إلى أي حد؟, أمر جيد" االنسحاب الكامل. "الذي يجري الحديث عنه
وز        ي تم رائيل ف ام إس باط وقي ي ش ي ف رم اإلبراهيم زرة الح د مج متها  1993وبع ة س  بعملي

ان   " تصفية الحساب  " وب لبن ه       , في جن ذي آانت إدارت ون ال رئيس آلينت ة    "آلف ال دًا بعملي ة ج مهتم
ام بجوالت مكوآ         " السالم وناشطة فيها   ين الطرفين      وزير الخارجية األسبق وارن آريستوفر القي ة ب ي

وفيتش والمنسق األمريكي               , في آب من العام نفسه     إذ التقى رابين في الثالث من آب في حضور رابين
اده أن     يس روس العتق الم دن ة الس ع   "لعملي الم م اق س ورياأي اتف ي ـ        س ل أردن ى ح يؤدي إل  س

 ".فلسطيني
ذا   في   اع الشهير   ه ئلة افتراضية أ            , االجتم ى آريستوفر أس ين عل ا يعرف      طرح راب  سفرت عم

ـ  ين"ب ة راب ى خط  " وديع ن الجوالن إل د االنسحاب م ي تتضمن تعه ران 4الت ل . 1967 حزي انتق
 . آب وأبلغ الجانب السوري ذلك4لقاء الرئيس األسد في لآريستوفر من إسرائيل إلى دمشق 

رئيس األسد  ر رد ال ّد األخي ين ع ين آريستوفر وراب اني ب اء الث ي اللق ال"وف ًا لآلم ه " مخيب وأن
د    : لكن ما حصل أن السوريين أثبتوا مهارة تفاوضية       . بحسب رابينوفيتش " شعر بخدعة " أخذوا التعه

ى             باالنسحاب الكامل ثم بدؤوا التفاوض على الجدول الزمني لالنسحاب لخفضه من خمس سنوات إل
ر            . ستة أشهر  ان يصرخ بصوت عال      "ونقل عن إيتار حاير مدير مكتب رابين قوله إن األخي ه  آ  ألن

تدالل       يس آاس رائيلي ول اقتراح إس وريين آ رض للس دم الع ه ق رق وألن توفر أخ ّد تصرف آريس ع
 .لتوقيع أوسلو" الضوء األخضر"فأعطى بعدها رابين , "أمريكي
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وفي إطار اللعب بين المسارات السوري        " خداعها"رابين نحو دمشق استهدفت     " مرونة"ويعتقد أن   
ز  , واألردني والفلسطيني  رًا                   ألن ترآي ذي شهد تطورًا آبي ى المسار الفلسطيني ال ان عل ه األساسي آ

ول  لو في أيل اق أوس ع اتف َا. 1993بتوقي ان الفت ًا حصل, وآ ديم , أن تزامن ة آب شهدت تق إذ إن بداي
ين  ة"راب ز   " الوديع معون بيري ة ش ر الخارجي ن وزي هر م ة الش ي نهاي مع ف ذي س توفر ال ى آريس إل

  ".اتفاق أوسلو"حصل على المسار الفلسطيني بما عرف عن االختراق الذي " إيجازًا"
اني   14 ـ أمريكية في جينيف في    سوريةبعدها عقدت قمة  انون الث اء    . م1994 آ ذا اللق وفي ه

ا  ".  حزيران 4ما يزال لدينا تعهد رابين باالنسحاب إلى خط         : "أبلغ الرئيس األمريكي السوريين    وفيم
ون أن  د آلينت ن طرف عل"تعه ون أم ـ " ى حساب الطرف اآلخرال يك ن ل ق األم ع "وأن يتحق جمي

ة" األطراف ات األمني ي تفاصيل الترتيب البهم ف ة السوريين ومط تحدث , في الشرق األوسط لطمأن
ى عن          رة األول ين         "الرئيس األسد للم ة ب لم العادي ات الس ار    "وأن  "  وإسرائيل  سوريا عالق السالم خي

 )1(".إستراتيجي
ل المسار السوري     ثم أجريت محاولة أخرى لتف      ة     . عي إن آريستوفر    , السورية وبحسب الخارجي ف

ع من                 "م  1994أبلغ الرئيس األسد في تموز       موافقة رابين على االنسحاب من الجوالن إلى خط الراب
اق سالم آامل                   ة عناصر اتف اء      ". حزيران آالتزام ال بد منه لالنطالق إلى معالجة بقي م بلق وسمح للمعل

ومي           رئيس األرآان اإلسرائي   اتوم ي وزراء داني ي رئيس ال اراك والمستشار العسكري ل  3و2لي إيهود ب
اء آان      " مجلة الدراسات الفلسطينية    "وقال المعلم في حديث إلى      . تشرين الثاني  اول   "إن اللق ًا وتن إيجابي

 )2(".األمور وترتيبات األمن بجدية"إذ ناقش باراك , "موضوع ترتيبات األمن
م ور     وفيتش في     وناقش السفيران المعل ة                 25ابين زل السفير روس ورق د في من اء عق  آب في لق

ة      " ات األمني ادئ الترتيب اد حكمت                  , "أهداف ومب ان السوري العم يس األرآ ين رئ اء ب ًا لق د الحق وعق
ة  وفيتش في     : الشهابي ونظيره اإلسرائيلي إيهود باراك وفق الصيغة اآلتي انون  19الشهابي ـ رابين  آ

انون األول 21ي األول والشهابي ـ باراك ف   ر        ، آ اء األخي اراك تصرف في اللق اجئ أن ب  ولكن المف
ا إذا        "بطريقة مختلفة ألنه تحدث عن       م م الرسم وآيفية اختياره األلوان إلى حد أن الشهابي سأل المعل

م  , ونتيجة خيبة دمشق الكبيرة   . قبل أسابيع " هو الشخص نفسه الذي التقاه    ) باراك(آان هذا الشخص     ل
ون لألسد                 تستجب دمشق    ين من آلينت التين خطيت د وصول رس ادت  , الستئناف المفاوضات إال بع فع

ة    ى ورق اق عل ى االتف فراء وصوًال إل ات الس ن "اجتماع ات األم ادئ ترتيب داف ومب ـ " أه ال "أو الـ
ا     . م1995بحسب اإلسرائيليين التي أعلنت في أيار       " ورقة لكن  , ولم يجر توقيع هذه الورقة وعنونته

أمن طرف يجب أال يكون على حساب الطرف         :  أن الطرفين اتفقا على مبادئ محددة هي       بدا واضحاً 
داودي  ". الالورقة"وعرفت بـ . وأن تكون ترتيبات األمن متكافئة ومتساوية      .اآلخر من  : "ويوضح ال

ران, اآلن فصاعدًا دبنا أم ى خط  : ل ين باالنسحاب إل زام راب ران 4الت داف . 1967 حزي ة أه وورق
  )3 (".يبات األمنومبادئ ترت

اني     رين الث ي تش ين ف ل راب دها اغتي ة   . م1995بع ين نهاي ازة راب الل جن أل , م1995وخ س
ا       ". وديعة رابين "الرئيس آلينتون رئيس الوزراء شمعون بيريز عن         , غير أن بيريز لم يكن عارفًا به

ا        ول به ز           . لكنه قال أنه مستعد للقب غ آريستوفر الجانب السوري أن بيري م أبل دمًا    "ث جاهز للمضي ق
ع   اق السالم م ات واتف ى االنتخاب ذهاب إل د ال ه يري ورياوأن دهس ي ي ك".  ف ى ذل اء عل تؤنفت , وبن اس

 ".واي ريفر"مفاوضات السالم في 
ويروي . 1996 شباط من 28 آانون الثاني و24وأجريت جولتان من المفاوضات في 

وبحثنا في جميع المسائل , وري ساغيترأس الوفد اإلسرائيلي أ, خالل هذه المفاوضات:"ودياالد
واتفقنا على إقامة عالقات دبلوماسية واتفاقات . عناصر عالقات السالم العادية بين الدولتين: مثل

 وآيف يمكن أن نضع جميع العناصر "الجدولة"وبحث أيضًا موضوع . تعزز عالقات السلم العادية
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أن الجانب السوري تبلغ من , آانت المفاجأة و)1(".آانت النقاشات تفصيلية وجدية. مع بعض بعضها
لن يذهب إلى االنتخابات واتفاق السالم " أن بيريز 1996آريستوفر خالل زيارته دمشق في شباط 

حصلت , وفي هذه األثناء. فانخفضت ديناميكية المفاوضات لدى اإلسرائيليين,  في يدهسوريامع 
آذار أدت إلى توقف 4 شباط و25ن بين  في القدس وتل أبيب وعسقال)استشهادية(انفجارات 
وخالل سنتي حكم . ما مهد لفوز اليميني بنيامين نتانياهو في االنتخابات ذلك العام, "المفاوضات

نتانياهو أجريت بعض االتصاالت والمساعي األوربية التي قام بها المبعوث األوربي السابق ميغيل 
در ولم تتجاوز إظهار الرغبة في تحقيق السالم أنخيل موراتينوس ورجل األعمال اليهودي رون الو

 .)2 ("تصورات مكتوبة"مع أنها أسفرت عن 
حزيران لم يكن هناك أي جواب من 4عندما وصلنا إلى االنسحاب إلى خط : "يقول الداودي
بما في ذلك , نوقشت عناصر آثيرة من اتفاق السالم وفي شكل غير مباشر. الجانب اإلسرائيلي
هل هناك : عندما آنا نسأل, لكن.بات األمن وعالقات السلم العادية والجدول الزمنياالنسحاب وترتي

 )3(".آان هناك صمت إسرائيلي, 1967حزيران 4التزام إسرائيلي باالنسحاب إلى خط 
وزيرة ل األول ءقاللاوفي . م1999 أيار 17يهود باراك رئيسًا للوزراء بعد االنتخابات في إأصبح 

لدى " انطباع قوي" تريد ترك هابدا أن, ولبرايت بالرئيس األسد منذ انتخاب باراكالخارجية مادلين أ
األسد الذي رآز على أن رابين تعهد إعادة آل مرتفعات الجوالن إذا جرى االتفاق على موضوعي 

. ال يمكن  أن أقبل أي شيء أقل من ذلك: "ونقلت أولبرايت في مذآراتها عن األسد قوله. األمن والمياه
.  سيوافق على السالم مع أي طرف يحتفظ حتى لو بشبر واحد من أراضيناسوريا أحد وال طفل في ال

 ".ينظر إلى أي شخص يتنازل عن أرضه آخائن, في أي مكان في العالم
حًال "فقدم ما سماه , " حزيران4خط "حاول روس امتحان مدى التمسك السوري بـ , عليه

فقط انظر إليها , أريدك أن تنظر إليها: "ريطة أمامه وقالويوضح الداودي أن روس فتح خ" وسطًا
نظرت إلى الخريطة بطرف عيني وإن هذا . وما إذا آان بإمكاني الذهاب بها إلى الجانب السوري

لكن , لم أره: "قلت لروس. 1967 حزيران 4آان بالضبط ما اقترحه اإلسرائيليون على أنه خط 
 ألنها لن تقبل به ويمكن أن السوريةاحًا آهذا إلى القيادة من األفضل أال تقدم اقتر: نصيحتي هي

 ".دعنا ننساه, حسنًا"قال ". يؤثر سلبًا في موقفك وسيطًا نزيهًا بين الطرفين
 آانون 10 و 3بعدها عقدت مفاوضات في بلدة شيبردزتاون في والية فرجينيا الغربية بين 

. والمياه, وعالقات السلم العادية, ات األمنوترتيب, الحدود: حيث شكلت أربع لجان. 2000الثاني 
وتسلم الجانب السوري من اإلسرائيليين أسماء خبراء آل . سمى آل طرف أعضاء الوفد لكل لجنة

ويروي الداودي أن السفير مارتن أنديك صعد إلى طائرة باراك بناء على . اللجان عدا لجنة الحدود
شيبردزتاون حيث قال رئيس مشارآة في مفاوضات رغبة األخير لدى وصوله إلى قاعدة أندروز لل

إن الوضع اإلسرائيلي الداخلي ال يسمح لي , ال أستطيع الوفاء بما وعدت به: " الوزراء اإلسرائيلي
 .)4 ("ال أستطيع القيام بذلك. بالمضي قدمًا في المفاوضات ولن نقوم بذلك
وفي . الوصول إلى اتفاقواستمرت المفاوضات من دون . نزل في آل األحوال من طائرته

آان التفسير ذاته : " يقول الداودي. 242 للقرار هختام الفترة طلب باراك من مستشاره أن يقدم تفسير
ثماني  نحوآانت إشارة بأننا عدنا إلى نقطة البداية بعد. 1991من الشخص ذاته الذي قدم في بداية 

. لكن القضايا الجوهرية بقيت دون حل, شيأحرز تقدم حول الحوا: " في حين تقول أولبرايت, "سنوات
سعى باراك الذي أصبح مترددًا على نحو متزايد , وعندما قدم آلينتون مسودة االتفاق التي قمنا بإعدادها

واإلدالء ببعض , وإلبطاء سير العملية اقترح أن ُيمنح الوفدان بضعة أيام لدراسة الوثيقة. إلى التعطيل
 )5(".ق المفاوضات قبل العودة إلى جولة ثانيةثم تعلي, التعليقات األولية
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آان في اللقاء . طلبنا آلينتون للقاء به, في ختام مفاوضات شيبردزتاون: " ويقول الداودي
والسيما أن باراك قال إن لديه , أسف آلينتون لما حصل ولتضييع وقتنا ثالثة أسابيع. الشرع وأنا

: " وخالل اللقاء قال آلينتون للشرع حرفيًا. ررنا العودةق, عليه. التزامات في إسرائيل وعليه العودة
بت من للما آنت طا, قة التي تصرف بها في شيبردزتاونيلو عرفت أن باراك سيتصرف بالطر

 آانت سورياوهذا دليل واضح على أن ". الرئيس األسد أن يرسل ممثله الشخصي إلى هذا المكان 
 .بحسب دمــشق, ذلكمستعدة لتحقيق السالم وإسرائيل لم تكن آ

" قائًال أن لديه , اتصل آلينتون بالرئيس األسد طالبًا لقاءه في جنيف, م2000    وفي بداية عام 
جرى ". الخبر الجديد " لم يكشف آلينتون عن هذا  ". سورياخبراًً جديدًا يتعلق بحاجات ومطالب 

 .م2000 آذار 26االتفاق على اللقاء في جنيف في 
ه           آان باراك يعتق   ّد ل ان يع ذي آ اق ال يقبل االتف ادة آل مرتفعات الجوالن     : د بقوة أن األسد س إع

ى  ورياإل ه   س ريط عرض تثناء ش ه      500 باس ريط عرض ة وش رة طبري اذاة بحي ي مح ر ف   مت
تعويضًا عن   , وسيقدم اإلسرائيليون في المقابل   . ثمانون ياردة في محاذاة الضفة الشرقية لنهر األردن       

ذه الخريطة         . م لم تكن سابقًا في أيدي السوريين      قطعة من أراضيه  , ذلك آانت فكرة باراك أن يرفق ه
ديمها         . المقترحة مع مواقف إسرائيلية تفصيلية في شأن قضايا أخرى             ون بتق رئيس آلينت وم ال وأن يق

رى  . في لقاء منفرد مع األسد     اده   , آان ي تعادة          , بحسب اعتق ى األسد الفرصة الس ه يعرض عل  98أن
ريكيين   , وهو عرض لن يمكن ألي رجل أن يرفضه , لجوالنفي المئة من ا  اد األم ر  . بحسب اعتق غي

ى   ك عل ار صدى ذل ي االعتب ذين ف ورياآخ ا  س ي وجهته رة الت ادات الكثي ا االنتق رة بينه باب آثي  ألس
ألردن بسبب  ادل " دمشق ل ا عرف ب" تب ة "ـ األراضي أو م ة متبادل ازالت جغرافي فت ". تن وآش

ون في                 " الصهيونيلوزراء  أولبرايت أن رئيس ا    رئيس آلينت امًال آي يستخدمه ال ًا آ قدم نصًا مكتوب
 )1(...."حديثه مع األسد

ـ   ون لـ اراك "ورضوخ آلينت الءات ب ن     " إم اب ع ي آت ريكيين ورد ف احثين أم اد ب ل بانتق قوب
اوض       " تفادة لعشر سنوات من التف د األمريكي للسالم    " الدروس المس أن  , أصدره المعه ادهم ب  العتق
  ".االقتراحات يجب أن تكتب في واشنطن ال في تل أبيب"

داودي   , في المقابل  روي ال دينا توقعات متناقضة       : "ي دة لألسباب        . آانت ل ورسمنا احتماالت ع
ران    4يتعلق بقبول خط    " الخبر الجيد "إذا آان   : الكامنة وراء الدعوة إلى القمة     م يكن     1967 حزي م ل

رية والك ه بالس ن داع إلحاطت اك م انهن ى أي  , تم جعًا عل ى السوريين ومش بة إل دًا بالنس يكون جي فس
اء ذلك. لق اورة     , ل ذه المن ي ه ر واضح ف يئًا غي اك ش ن أن هن كوك م دينا ش ت ل نا . آان دما ناقش وعن

ا تك      , السيناريوهات المحتملة  ادة        ووصلنا إلى أنه ربم ى القي ديمها إل ان روس أراد تق ة التي آ ن الورق
 )2 (".ذلك ونصحته بعدم فعل السورية

ي     . ذهب األسد ووفده إلى جينيف     ديم      : بحسب مصادر عدة     , وما حصل هو اآلت ون بتق دأ آلينت ب
ه د لمجيئ ة "أعرب عن و ،الشكر لألس ه تمكن من آسب ثق ة سورياالسرور ألن دان ثق  من دون فق

ال    ". إسرائيل يقدم     إوعندما ق ه س ه               "ن ام ب ان اإلسرائيليون مستعدين للقي ا آ أجاب  . عرضًا رسميًا لم
 )3(".لكن ماذا بشأن األراضي؟, لن أرد حتى تنتهي. جّيد"األسد 

ا بصورة                  : "وعندما قال آلينتون   ًا إلى حدود متفق عليه اإلسرائيليون مستعدون لالنسحاب آلي
ـ    : "رد األسد , "مشترآة اذا تعني ب ا بصورة مشترآة    "م رئيس آلينتون يشرح أن     ". ؟"متفق عليه دأ ال ب

من األراضي   % 98وأن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه هو         , لجوالن غير وارد  اإلنسحاب الكامل من ا   
اراك                     السورية وآانت  ,  المحتلة، وانه لن يتلق عرضًا أفضل، وأخرج روس خريطة تستند إلى أفكار ب

مع تحديد واضح لشريط األرض      , تبّين خطًا يمتد على طول الضفة الشرقية لنهر األردن وبحيرة طبرية          

                                                 
 .مصدر سابق, ائيلية لمناسبة المساعي الترآية ـ اإلسرالسوريةعودة إلى سجل المفاوضات حمدي،  )1(
 .مصدر السابقال )2(
 .734-730ص , روس، مصدر سابق )1(
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ارا     د ب ه    الذي يري اظ ب ال األسد   . ك االحتف د السالم، وحدود األوطان التخضع لمصالح                : ق إذًا هو ال يري
 )1(".انتهى األمر: "المسؤولين، من دون أن ينظر إلى الخريطة وقال

ه    ي وج ة ف رات الدولي ارع المتغي ر تس وريا إث ي واجهت س رة الت ات الكبي ًا، إن العقب وختام
ة النظام      . لخارجية عمومًادورها اإلقليمي، وتوجهاتها وسياستها ا  ة في بني رات مهم آانت نتيجة متغي

نظم                    دة وتراجع دور األنساق وال ة الوحي ة القطبي الدولي، وتوجهات السياسة الدولية، في عصر هيمن
ا استندت          الفرعية، آالنظام اإلقليمي العربي، وتراجع دور المنظمات والمؤسسات الدولية، التي طالم

الم الثال  ا دول الع كو      عليه دة واليونس م المتح از واألم دم االنحي ة ع ا، آمنظم دعيم مراآزه ي ت ث ف
ات         نهج وسياس ة ل ة والداعم تراتيجية الموازي ة االس ة المنظوم لحة هيمن واها لمص اد، وس واألونكت

 . القوى العظمى الوحيدة في العالم، آصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
د أ  افظ األس رئيس ح ان لل ئن آ ق  ول ورية، وتحقي ة الس ة الخارجي ي صنع السياس ر ف ر آبي ث

ة     يما لجه ة، والس درات قيادي ز بخصائص وق ا تمي ذي طالم و ال ى صعيدها، وه ة عل ات مهم نجاح
ه                   ة توجهات ات وطبيع ة متطلب ه لحقيق قدرته على حسن التصرف مع مقتضيات الظرف الدولي، وفهم

ز        مما أتاح لسوريا تحقيق مكاسب مهمة على صعيد سياست         ها الخارجية وبناء دورها اإلقليمي، وتعزي
 )2(.مواقعها اإلقليمية والدولية

رات                ة متغي أنها موازن ومع ذلك فإن عالقات سوريا القوية بإيران، والنامية مع ترآيا، من ش
ة،           ايا اإلقليمي ع القض ل م ر للتعام درة أآب ًا ومق ق هامش نح دمش ث تم ق، بحي ي القل ع اإلقليم الوض

دو يما أن ال ذي      والس ر ال و األم ة، وه ة اإلقليمي ايا السياس ي قض ؤثرين ف ًا م ًال ووزن ان ثق لتين تملك
 )3(.يتطلب موازنة لألهداف المتوخاة، وللمصالح المتبادلة

 
 
 :الخاتمة

إن         ذا ف ي، وله رق العرب داث المش رز أح ل أب ا تحم ّتم عليه وريا ح ي لس ع الطبيع إن الموق
ا والسيما خالل     1973ـ1963ين األحداث السياسية التي شهدتها سوريا ما ب      ا ولقارئه م، أآدت لكاتبه

إن      ق ف عي وإن تحق ذا الس ر أن ه لطة، غي تالم الس اد الس ث والج عي الحثي ن الس ى م ل األول المراح
ه        ن مهام ى ع ه إذا تخل نعكس علي د ت رارات، ق ياغة ق داث وص ي صنع أح ارآًا ف دا مش احبه غ ص

 . مهمته الرئيسةالوطنية وانصرف للبروز آشخصية رئيسة وعلى حساب
ات،                ديهم من إمكان ا ل ع م أخر عن دف ة السياسية الت لم يكن بمقدور الذين انبروا لحمل المهم
رة                                و آفك ا ول تالآهم له ة ام الم بغي ادة الع ه ق ع إلي ل عالمي يتطل وا أن سوريا موئ د تعلم ألنهم آانوا ق

ر،      سياسية أو آعقلية قيادية ميزتها الرئيسة تحررها من قيودها، والبروز   ى ساحتها سيدة في الفك  عل
 .أميرة في القرار، شجاعة في التصدي، صادقة في التعامل حيال وطنها األم

د      ات أن العق ة الغاي داف ومتنوع ددة األه ات متع دثت انقالب دما ح وريا بع ادة س د أدرك ق لق
ر           ة الخط د الصف لمواجه ة توحي ريك بغي ن ش ث ع يهم البح رض عل ينيات يف ن الخمس ر م األخي

دة مع مصر                   الصهي ة وح وني، وإذا آان سياسيوا مرحلة الخمسينيات قد نجحوا في الوصول إلى إقام
ى              وا عل ذين وافق ين ال اق البعثي ى بعض ضباط الجيش وبعض الرف الشقيقة، فالفضل في هذا يعود إل

 .حل الحزب تضحيًة لوحدة يتطلع العرب إليها منذ القديم
اريخ الحديث والمعاصر      م ح1958شكلت الوحدة المصرية السورية سنة     يًا أبى الت دثًا سياس

در                     ة، وبغ آمر الرجعي دة، وبت ل حراس الوح إّال االنحناء لضخامة نتائجها وشجاعة صانعيها، وبتغاف
ائج جشع                  أعداء الوحدة، انفصمت الوحدة، وتبادلت األطراف التهم، وتحمل المواطن في القطرين نت

ي قتل الحلم إقامة تعاون سياسي وتعامل رسمي مع         البعض وفظاظتهم، واقتضى األمر ممن نجحوا ف      

                                                 
 .123، ص2009شرآة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت , آريم بقرادوني، صدمة وصمود )2(
 .م2005\11\10، أوان التكيف وتغيير األنماط، الحياة،لندن السوريةغازي دحمان، السياسة الخارجية  )3(
 .م2005\7\3 وخياراته، الحياة، لندن غازي دحمان، الدور اإلقليمي السوري، رهانه ومستقبله )4(
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دد                  وطن المه دول الجوار ودول العالم آدولة عليها مسؤولية إعداد األجيال وإقامة جيش للدفاع عن ال
 .يومًا بيوم من عدٍو خطير

املهم مع                          ى أن أسلوب العرب في تع اطع عل ران وبشكل ق برهن عدوان الخامس من حزي
لوب ا    و األس يس ه يتهم ل الق      قض ى اإلط حيحًا عل لوبًا ص يس أس ل ل ل ب رب   . ألمث ه الع و واج ول

ة                          م تكن هزيم ة التي هي باألساس ل م الهزيم ا حلت به السياسات الصهيونية بموقف واحد وثابت لم
ة التحرر                    ر صحيحة لحرآ ة غي ة بني ة وهزيم ة أوضاع عربي ا آانت هزيم در م عسكرية محضة بق

 . القومية العربية
ة                   إذا آان اليسار العر    اد حرآ ذي ق إن اليمين العربي ال بي قد أفرط في طرح المصطلحات ف

ه خشية أن               اح تطرف بح جم دخل لك ى الت االنفصال تجاوز الواقع بكثير، مما دفع الرفاق العسكريين إل
م معاهدين                 تتكاثر الهموم على الوطن والمواطن، وتحقق الحلم بوصول الرفاق البعثيين إلى دفة الحك

واطن عل  وطن والم ه    ال ع تطالعت جامها م واطن النس وطن والم ا ال زب وقبله ا الح ادئ طرحه ى مب
 . وأمانيه، وتحقق هذا بوصول الفريق حافظ األسد إلى السلطة

اء                     ى بن ا فشدد أوًال عل تحمل الفريق حافظ األسد مع رفاقه مسؤولية ترتيب األمور وتنظيمه
د        داد الجيش العقائ ى إع العلم      الوطن علميًا وثقافيًا، ثم انصرف إل ى أساس أن إسرائيل تواجه ب ي عل

ًا                والعمل والمدفع، ال بالشعارات والخطب، وجسد أقواله في حرب تشرين التي شكلت منعطفًا تاريخي
ابر توضح                    ى المن مهمًا، تأآدت من خالله مقولة الجيش العقائدي والشخصية السورية التي وقفت عل

 .تدية، وآانت هذه األمانة قد غيبت لعقد من الزمنلمن حولها وللعالم أن العرب أمة وأن إسرائيل مع
رئيس حافظ                يعتبر الدور اإلقليمي أحد المعالم الرئيسة للسياسة الخارجية السورية في عهد ال
ي     ائج الت لبياته، والنت اه وس ه ومزاي ده وتكاليف ق بعوائ ا يتعل تمر بم دل مس ار ج ان مس ه آ د، لكن األس

ا           ترتبت عليه سوريًا وإقليميًا، وتميز     ة بكونه ة والدولي ا اإلقليمي اه بيئته ة تج ت سياسة سوريا الخارجي
ك                      ة، من دون أن يعني ذل ة والثقافي ة والجغرافي نتاج عوامل موضوعية تكمن في أوضاعها التاريخي
الل          اص خ كل خ ي ش ة ف تها الخارجي وغ سياس ي ص ا ف أثير الشخصي لقادته ابع والت تبعاد الط اس

ر من                 تاريخها المعاصر، وحظيت هذه الس     دير آبي رئيس األسد بتق م ال ود من حك ة عق ر ثالث ياسة عب
 .قبل آّتاب ومحللين سياسيين عالميين وعرب

ذ                ة والمتسارعة من رات المتالحق وقد واجه الدور اإلقليمي في إطار البيئة الدولية ذات المتغي
ورية ع      ة الس تثني السياس ا س بعض أنه ا ال رة رأى فيه ديات آبي ات، تح ة الثمانيني ا نهاي ن إهتماماته

وريا             رار س م ق ى رغ ي، وعل رن الماض ن الق بعينيات م ع الس ذ مطل ا من ي اعتادته ا الت وتوجهاته
ا                  ى ترجمته ة، والسعي إل ا اإلقليمي االستراتيجي عدم التخلي عن دورها، ومحاولتها اإلمساك بأوراقه

رة                   ددًا من اإلشكاليات الخطي ًا في        إلى قوة سياسية مؤثرة، إال أن هذا الدور واجه ع التي وقفت عائق
لقد قضى تخلي معظم العرب عن الحرب في الصراع العربي ـ الصهيوني       . وجه الطموح السوري

ي        م تبن ة ـ الصهيونية، ث ة العربي ن المواجه ا م د وخروجه ة آمب ديف ى اتفاقي ع مصر عل ذ توقي من
اني ال   ى السبب الث رائيل، عل ع إس الم والمفاوضات م ار الس ة لخي ة العربي ل المجموع ان يجع ذي آ

 .السياسة السورية الواقعية نقطة تقاطع مصالح عربية وشرق أوسطية متعارضة ومتباينة
رن                   ومن هنا يمكن القول أن محددات وجود الدور اإلقليمي، قد زالت منذ التسعينيات من الق
نمط عالقاته         ودة ل تراتيجيتها المعه ي إس ر ف ادة النظ ن إع دًا م وريا ب د س م تج ذا ل ي، وهك ا الماض

دة        تراتيجية الوحي ع اإلس دريجيًا م و ت ف، ول وى التكي ار س ا خي ن أمامه م يك ة، ول ة والدولي اإلقليمي
ة           ززة بالكتل ة المع دة األمريكي ات المتح تراتيجية الوالي ة، أي إس ي المنطق يطرة ف اعدة والمس الص

را                  . األطلسية ى الع دولي عل ام   وهو ما برهنت عليه وجسدته في مشارآتها في حرب التحالف ال ق ع
ام        . م1991 ذ ع ا من    1993ثم دخولها في مسيرة السالم التي أطلقتها مبادرة برشلونة من ا أعقبه م وم

 .مفاوضات عملية السالم مع إسرائيل
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ة، في وجه                         رات الدولي ر تسارع المتغي رة التي واجهت سوريا إث ات الكبي وختامًا، إن العقب
ة النظام      . مًادورها اإلقليمي، وتوجهاتها وسياستها الخارجية عمو  ة في بني رات مهم آانت نتيجة متغي

نظم                    دة وتراجع دور األنساق وال ة الوحي ة القطبي الدولي، وتوجهات السياسة الدولية، في عصر هيمن
ا استندت          الفرعية، آالنظام اإلقليمي العربي، وتراجع دور المنظمات والمؤسسات الدولية، التي طالم

دعيم     ي ت ث ف الم الثال ا دول الع كو     عليه دة واليونس م المتح از واألم دم االنحي ة ع ا، آمنظم مراآزه
وى العظمى                   نهج وسياسات الق ة ل ة والداعم ة االستراتيجية الموازي ة المنظوم وسواها لمصلحة هيمن

 .الوحيدة في العالم آصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية
السورية تمت دراستها من        وسط هذا التجاذب وعلى ضوء األحداث التي شهدتها السياسة              

 .خالل قسمين، تناول األول منها السياسة الداخلية، ورآز الثاني على السياسة الخارجية
ارًا     ا إط كل بمجمله ددة تش ل متع ة عوام ة تمت دراس ة الداخلي رات السياس ار متغي ي إط وف

 . إسناديًا يوفر الفرص أو القيود لصانع السياسة الخارجية السورية
دولي               أما القسم ال   ا أو وسطيها اإلقليمي وال ة السورية بمحيطه اول السياسة الخارجي ثاني فتن

ر        واء عب ة، س ذه السياس ة له احة التفاعلي ا الس ال"ألنهم ا أم ردات   " األفع ا اتجاههم ادرة منه الص
ا" ن  " فعله ا م ا يصدر منهم ى م وافز"عل ان اإلدراك ". ح ألق"وآ ة " المت ة الخارجي لصانع السياس

دور "تعزز   " استجابات "رات هاتين السياستين أساسًا في صنع       السورية لمتغي  التي  " األدوار"أو  " ال
ؤمن          ب، وت ا من جان د في محيطه     " االستقرار "اطلعت بها السياسة السورية في إطارهم الزم للبل ال

 .العاصف من جانب آخر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :استخالصات ونتائج
 مهمة جديرة بالبحث العلمي، فمن           م ظاهرة  1973ـ 1958 السياسة السورية بين عامي       تشكل

ذا    ردات ه ع مف ى فاعل أساسي، وتق ا تحولت سوريا من مجرد موضوع لصراع اآلخرين، إل خالله
د واالستراتيجيات          التحول في قراءة التاريخ والجغرافية من جهة، وفي تحوالت الفكر والسياسة والعقائ

ة، وفي             قبيل الحقبة ومن خاللها من جهة ثانية، وفي تطورات النظ            دولي واإلقليمي من جهة ثالث امين ال
ة    ،نوعية إدارة السياسة السورية من جهة رابعة، وأخيرًا في مفتاح آل ذلك عبر وجود شخصية آاريزمي

 . في صنع القرار مثلتها شخصية الرئيس الراحل حافظ األسد،نموذجية
ة التي تحيط       لقد ظلت السياسة السورية في الفترة موضوع البحث بعيدة عن التحليال           ت الكلي

ة تالمس بعض     ات فرعي ن دراس ر م و األم ة، واليخل ياقاتها المختلف ي س ا وف ع أبعاده ن جمي ا م به
وفير في مجال          اج العلمي ال ًا بالنت ى شحيحة قياس ة، وإن آانت تبق ا البيني ا، والسيما عالقاته جوانبه

ّحها   ى ش ي، وهي إل المي واإلقليم ي المحيطين الع ة ف ة الخارجي ار السياس ت تخت ا آان ًا م ا غالب فإنه
ة                أتي أهمي دًا ت ا تحدي ي   (الرؤية التاريخية لهذه الظاهرة، ومن هن ل الكل للسياسة السورية في      ) التحلي

 . الفترة موضوع الدراسة
ديم                           ى تق ة، إل ا أملت الباحث ا، سعت، آم ا، ومن خالل هيكلته إن الدراسة بمتنه وعلى ذلك ف

ة ا ة األآاديمي ى المكتب د إل ية السوريةشيء جدي ة  .لسياس رة في الدراسات التاريخي ا، وتسد ثغ تغنيه
 .السياسية المعاصرة
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ة، عن السياسة                  ات الباحث وتكمن أهمية الدراسة في أنها تمثل أول دراسة شاملة، وفق معطي
ين عامي           ة السورية ب دها    1973ـ 1958الداخلية والخارجي ا بع ا تناولت          . م وم ا في أنه والشمول هن

ذي يمكن                السياسة السوري  ا ال ا، وم ا وتحوالته ا، وبتغيراته ا، وبمعطياته ا وجوانبه ع أبعاده ة من جمي
 .استخالصه آخالصات، ونتائج، وتوصيات، من تحليل السياسة السورية

ا       ز عملياته رًا لتمي ل والبحث، نظ ة والتحلي زة للدراس احة خصبة وممي ورية س ة الس د السياس تع
ة               وأدواتها ومخرجاتها على الرغم من تواض      دراتها النسبية بوصفها دول ة ق ع مدخالتها الداعمة، ومحدودي

 .العربية واإلقليمية والدولية" تفاعالتها"صغيرة أو شبه متوسطة، وعلى الرغم من ذلك جرت دراسة 
ا                        ه وعاء وعيه دول الحاضرة، ففضًال عن آون اة ال يلعب الثقل التاريخي دورًا مهمًا في حي

ه                      وحضارتها، فإنه يعطيها بمفردا    ى أن دول، عالوة عل اقي ال ا عن ب بية تفرقه زات نس ة مي ه المختلف ت
رك                       ه يت الي، فإن ا، وبالت ى سيرورة توجهاته ين يسيطر عل يزّود شعبها بموروث عقائدي من نمط مع
ًا في                           ا تلعب الموجهات الحضارية دورًا مهم دول، آم ذه ال رار في ه آثاره في إدراآات صانعي الق

رار السياسة الداخل      ه                    تشكيل ق ا الشعب عن ماضيه هي مرجع ة، فالصورة التي يكونه ة والخارجي ي
 .الوحيد في مواجهة المستقبل، فذاآرة الشعب هي المحك الحقيقي لمختلف سياساته

ام                 دم االستقرار السياسي، وفي ع ة     1948تميزت مرحلة ما بعد االستقالل بع م ُأعلنت دويل
ة، وآانت سوريا ف            ا         إسرائيل على أرض فلسطين العربي ة التي أرسلت قواته دول العربي ة ال ي طليع

وآانت  . م1949خسر العرب الحرب في تموز          . إلى فلسطين للتصدي للكيان الصهيوني المغتصب     
ة الصراع   ط بداي ك فق ع إسرائيل، وآانت تل ة م ة هدن ي وقعت اتفاقي ة الت دول العربي سوريا آخر ال

 .العربي ـ الصهيوني، الذي مازال مستمرًا حتى اليوم
ام  و ي ع الب         1949ف ام أول إنق ة، بقي ربة موجع وريا ض ي س ة ف ة الفتي ت الديمقراطي م تلق

اده        139لكن لم يدم حكمه سوى        . عسكري في البالد بقيادة حسني الزعيم      انقالب ق دها ب ًا، أزيح بع  يوم
 .م1949سامي الحناوي، الذي سرعان ما قلب حكمه العقيد أديب الشيشكلي في آانون األول 

م     ام       استمر حك ى ع ى             1954الشيشكلي إل دة عل ه المعارضة الشعبية المتزاي دما أجبرت م، عن
 .االستقالة ومغادرة البالد

ا واجهت اضطرابات              دريجيًا، لكنه ة ت اة الديمقراطي ة، وعادت الحي ة الوطني أعيدت الحكوم
ارج  ن الخ رة م ذه الم ت ه ية، أت كر  . سياس وفييت ودول المعس وريا بالس ات س ور عالق ع تط فم

ت ي   االش ها ف وريا نفس رب، ووجدت س ع الغ وء م ا تس دأت عالقاته ينيات، ب ي أواسط الخمس راآي ف
ادت         ط، وآ رق األوس ي الش تالت ف الف وتك ام أح ن قي ا م تج عنه ا ن اردة، وم رب الب ات الح متاه

م بين سوريا وجارتها الشمالية ترآيا، أن تصل إلى حد المجابهة العسكرية،             1957الخالفات في عام    
دت تر  د حش وري ـ                فق ارب الس ذا ازداد التق وريا، وهك زو س ددة بغ دود مه ى الح ا عل ا قواته آي

وآانت التهديدات الغربية أحد العوامل التي دفعت السوريين   . السوفييتي، وازدادت الفرقة مع الغرب   
ا في               م إعالنه دة، ت ة المتح ة العربي ا اسم الجمهوري ق عليه دة أطل إلى االتحاد مع مصر في دولة واح

دة مع مصر                 1958  شباط 22 م، واختير الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيسًا لها، ولكن الوح
تمر طويًال م تس ي . ل تراآية ف ق اإلصالحات االش ية السورية، وتطبي ان حل األحزاب السياس د آ فق

دة وإعالن االنفصال في              ى فصم عرى الوح سوريا من األسباب التي دفعت الضباط االنفصاليين إل
 .م1961 أيلول 28

ي  ث     1963 آذار 8ف م البع ى حك ورة آذار، وأنه تراآي ث ي االش ث العرب زب البع اد ح م، ق
اءت                      ذا الخصوص ب ي جرت به القطيعة مع مصر، وأعلن نيته إعادة الوحدة، إّال أن المفاوضات الت

ذ                        . بالفشل ام تنفي ًا أم وآانت الخالفات التي نشبت داخل حزب البعث العربي االشتراآي نفسه عائق
اد                 مشر ا ق وعه التنموي في سوريا، وتميزت أواسط الستينيات بمزيد من االضطرابات السياسية، مم

 . م، التي أّجلت الخالفات الحزبية إلى حين1966 شباط 23إلى حرآة 
ًا عن         1967في أيار  ة السورية ـ اإلسرائيلية التي نتجت أساس م، آانت االشتباآات الحدودي

ة منزو  ى المنطق رائيل عل دي إس ا  تع د وصلت ذروته الح، ق ة الس داءات  . ع رائيل باعت ت إس إذ قام
وريا   ى س دوان عل ددة بالع ة مه ى خط الهدن ا عل ي الجوالن، وحشدت قواته داف ف ى أه عة عل . واس
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يناء        ي س ًا ف ا أيض د قواته ترك، بحش اع مش ة دف وريا اتفاقي ا بس ت تربطه ي آان ر، الت . وردت مص
ع نشوب الحرب، إّال أن إسرائيل فاجأت               تصاعد التوتر في المنطقة، وقامت مساٍع دوا       ة لمن لية حثيث

 .م1967 حزيران 5العالم بعدوانها على سوريا ومصر واألردن صباح 
دمت      و ابتدأ العدوان اإلسرائيلي بضربة صاعقة للقوة الجوية السورية          ة، تق المصرية واألردني

ام  بعدها القوات البرية اإلسرائيلية في سيناء والضفة الغربية لألردن      وفي  .  لتحتلها في غضون أربعة أي
ران9 ي    ، حزي ورية ف وات الس رائيل الق ار، هاجمت إس ة بوقف إطالق الن دول العربي ول ال م قب  ورغ

 .م1967 حزيران 11 وتمكنت من احتالل هضبة الجوالن االستراتيجية يوم ،الجوالن
ع، وقرر العرب االستمرار في الصراع                  ة للجمي ة مفاجئ ، وعدم االعتراف     آانت الهزيمة العربي

زداد                      بإسرائيل وعدم التفاوض معها وفق الءات الخرطوم، في تلك الفترة التي تلت الحرب آانت سوريا ت
ا دعا وزير    . ابتعادًا عن محيطها العربي، وآانت قيادة البعث في دمشق تزداد ابتعادًا عن الشعب          آان هذا م

 .م1970 تشرين الثاني 16الدفاع حافظ األسد إلى القيام بحرآته التصحيحية في 
د        رئيس األس د ال ى ي ة التصحيحية عل ا الحرآ ت به ي تحقق ة الت ة السلس ت الطريق د ترآ لق
ة،                       ة قوي ى دول ه إل ل، تحولت سوريا في ظل حكم انطباعات قوية حول مقدرات هذا الرجل، وبالفع

م                ة    وساعدت واقعية الرئيس األسد وطموحه وجده في تحويل سوريا إلى قوة إقليمية، وت ز التنمي تحفي
ة            ة اإليديولوجي تراآي المرجعي ي االش ث العرب زب البع ر ح االت، ووف تى المج ي ش ريعها ف وتس

 .والشرعية للنظام السياسي في سوريا
آما أن النظام السياسي الذي تم بناؤه بعد تسلم الرئيس األسد السلطة، آان مختلفًا عن النظام            

ًا في              الليبرالي المتقلقل الموبوء باالنقالبات ا     ان مختلف لذي أقيم في الفترة التي أعقبت االستقالل آما آ
ذي                        أ بالشكل ال ة والخط د أسلوب التجرب ذي اعتم الوقت نفسه عن النظام الحزبي العسكري الهش ال

 .م1970م إلى عام 1963آانت به المرحلة األولية لحكم حزب البعث من عام 
ي الس  ام السياسي ف د أرسيت األسس لمؤسسات النظ د، لق رئيس األس م ال ى لحك نوات األول

ذه                         ة التي تشكل المجال الزمني له ود الثالث دار العق ى م وهي مع ذلك خضعت للتطور التدريجي عل
ة      ة المؤقت ادة القطري الدراسة، وآانت تباشير إعادة بناء النظام السياسي بناء شامًال تجلت في بيان القي

ة التصحيحية في         اني      16إثر الحرآ دءًا من              1970 تشرين الث ام ب د األهداف والمه م تحدي م، حيث ت
خالل  " مجلس للشعب  "وتشكيل " إقامة جبهة وطنية تقدمية بقيادة حزب البعث العربي االشتراآي،        "

وى والعناصر                    ة والق مدة أقصاها ثالثة أشهر، يضم ممثلين عن الحزب والمنظمات الشعبية والمهني
ة      التقدمية، بهدف ممارسة التشريع ووضع الدستور      ة االقتصادية     " الدائم للبالد، ومتابع " خطط التنمي

تراآية"و ق التحوالت االش دة االقتصادية"، و"تعمي اء القاع عبية دورًا "، و"بن ات الش اء المنظم إعط
اعًال لحة   "، و"ف وات المس وير الق اء تط ة بن ة  "، و"متابع انون اإلدارة المحلي دار ق ف  ". إص د ُآل وق

ة برئاسة           اريخ     الرئيس األسد في البداي وزراء بت اني      21ال د        1970 تشرين الث مي أحم د أن ُس م، وبع
ادة                  ام الم ذًا ألحك  82الخطيب رئيسًا للدولة، ومع ذلك تمتع األسد بصالحيات رئيس الجمهورية وتنفي

ديل شباط            د تع تفتاء،               1971من الدستور المؤقت بع د االس ة بع ًا للجمهوري ه رئيس م جرى انتخاب م، ث
 .م1971 آذار 14عد أدائه اليمين الدستورية في وتقلد مهامه الرئاسية ب

ه يأخذ          دما يصوغ قرارات إن صانع قرار السياسة في أي دولة، اليتحرك من فراغ، وهو عن
ا        ة فيه روف خارجي ى ظ ده، إل روف بل ن ظ ًال ع تجيب، فض ث يس دة، حي رات عدي ار متغي باالعتب

ين ا               ا، وأخذها بع ة        ضغوط عليه، واليجد مناصًا من االستجابة له ذه الظروف الخارجي ار، وه العتب
 .ـ النظام الدولي1: تتوزع إلى
 .ـ النظام اإلقليمي2         

زه،                  وبكل األحوال، فإن سوريا قد تموضعت دائمًا حتى في قلب نظام الشرق األوسط ومرآ
دولي     "في آل الدراسات وعند مختلف الباحثين، ألنها         ى المستوى ال ، إذ "مرآة للمصالح المتنافسة عل

 ". من يقود الشرق األوسط البد له من السيطرة على سوريا"إن 
ذي    ي ال د العرب وة مضافة للبل ل ق وريا تمث ي أن س ام العرب ل تطور النظ ع مراح د جمي تؤآ
اندته    ل للتصديق إذا س ردة، فسوريا صوت عال قاب ها إذا عملت منف ى نفس ه وخصمًا عل اهم مع تتف
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أ         ي آخر، وصوت عال يضعف ت ات السورية وحدها،      إمكانات قطر عرب ى اإلمكان تند إل ثيره إذا اس
ة تتضاعف حين                 ا الذاتي ة ولكن قوته ات قوي سوريا حتى منتصف السبعينيات ال يمكنها تشكيل تحالف

 .تصبح طرفًا في تحالف
ي والشك  ر من تفسير ف ه يوجد أآث ة " للظاهرة السورية"أن ي، فمن الناحي في النظام العرب

ل سوريا جبهة  ،العسكرية  دة       تمث ا الوحي د اإلسرائيلي وحمايته ًا وبسهولة للتهدي ة معرضة دائم  مواجه
انٍ     ي ث د عرب ل أراضي بل ومي داخ اعي وهج تراتيجي دف ق اس وافر عم ي ت ن ف ة ،تكم وافر جبه  أو ت

رى  ة أخ تقاللها       . مواجه ذ اس وريا من ا س بض به ي تن ة الت ادئ القومي إن المب ية ف ة السياس ن الناحي وم
ة الالزمة                مطروحة باستمرار على ال     ات المادي ادئ باإلمكاني ذه المب ادرة على دعم ه ة الق دان العربي . بل

د                  ،ولذلك فإن محاوالت أي نظام حكم يأتي إلى سوريا لالستقالل بالعمل السياسي تنتهي بحاٍل من التجم
اليف               اني سوريا      . السياسي واستهالك لإلمكانات السورية المحدودة في تحرآات باهظة التك ذلك تع ول

ا ومضاعفاتها إلى مختلف                  غير   المتحالفة مشكلة عدم التصديق العربي، وهي المعاناة التي تنتقل آثاره
ذا النظام، فتصبح           تفاعالت النظام العربي بسبب األهمية القومية واالستراتيجية الكبرى لسوريا  في ه

 .  سوريا خصمًا إلمكاناتها الذاتية وخصمًا لإلمكانات الكلية للنظام العربي
ات ترجمة واقعية لهذا الوضع، فاالتجاه نحو التفاعل مع مصر ونظام       يد شهدت بداية السبعين   وق 

ات   ، في شكل عالقات مرنة وغير محكمة ،ثورة الفاتح الجديد في ليبيا      انتهى إلى الفشل، وفي إطار عالق
ر وضوحًا إلى عام            ،م1966سيئة بالعراق ترجع إلى عام          ل ، ألو  سوريا  م قررت  1968 وبشكل أآث

 لوجدنا بدايات هذا القرار تعود إلى عام           ،مرة، أن تكون قطبًا لفلك خاص بها، ولو عدنا إلى الوراء قليالً           
ادة        23م إثر وصول القيادة السياسية لحزب البعث إلى السلطة بعد حرآة            1966  شباط، ولكن وجود قي

 إلى    سوريا   آانت دفعت    عبد الناصر الكاريزمية في مصر حال دون تحقيق هذه السياسة السورية، وإن            
ا باستخدام الضغط السوفييتي               ادة المصرية إليه  وبتصعيد المواجهة المحدودة مع         ،محاوالت جذب القي

د حرب تشرين       .  وباإلعالم المناهض للقيادة المصرية    ،إسرائيل ة     1973وبع ر المشروعية الوطني م وإث
ب ي اآتس ة الت دأت السياسةسوريا ها توالقومي ذه الحرب، ب ذ نتيجة ه ز التنفي دخل حي دة ت  السورية الجدي

االنعزال عن العمل العربي             : الفعلي، وساعدتها عوامل عديدة أهمها     االتجاه المتزايد للسياسة المصرية ب
ام    ه ع ذي وصل ذروت راق وال ع الع ا، وتصاعد الخالف م ة 1975وضغوطه عليه م، وخوف حكوم

ثًال  1974األردن من عزلتها عقب قمة الرباط في تشرين األول          م وإقرار منظمة التحرير الفلسطينية مم
اط مع األردن              وتر األوضاع في              . شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني، أي فك االرتب ا أسهم في ذلك ت آم

ار  ل انفج ان قب ةلبن ام  الحرب األهلي وري   1975 ع ام الس د النظ ي تأيي وفييتي ف اد الس ة االتح م، ورغب
 .للضغط على النظام المصري وعزله عربيًا

دول         ع ال رائيل، أن تقن ع إس تراتيجي م وازن االس ق الت دة، لتحقي وريا جاه ت س د حاول ولق
لها                 العربية النفطية بقدرتها منفردة على مواجهة إسرائيل إذا توفر لها المال والسالح، وربما يعود فش

ا أ              ة الشرقية، ربم ين أقطار الجبه ق تضامن ب نجح في خل م ت ا ل ى أنه يضًا،  في إقناع هذه األقطار إل
ه                      ك أن ى ذل بعض إل وازن االستراتيجي حيث نظر ال ذا الت ألنها توجهت نحو إيران بغرض تحقيق ه

 .على حساب التضامن العربي
أثير           ى الت درتها عل ة في ق ق الثق وفي آل األحوال، تنطلق سوريا في عملها العربي من منطل

نقض داخ       ا تمتلك حق ال دول     في مسار التفاعالت العربية وتأآيدها من أنه ي، ومن ال ل النظام العرب
ا                ي التستطيع تجاهل دوره ة الت ة النفطي دول الخليجي ا ال ذلك لعبت   . العربية األخرى، والسيما منه ل

سوريا دورًا أساسيًا في النظام العربي في المرحلة التي غابت فيها مصر، ووافقت على عودة مصر                 
ة    إلى النظام العربي عندما أحست بالتفاعالت الحاصلة في ا       ة الحرب العراقي  -لنظام العربي بعد نهاي

اهض   الف المن كيل التح ت وتش راق للكوي زو الع ان غ يًا إب ب دورًا أساس ادت لتلع ة، وع اإليراني
اً          ول إن سوريا نجحت في           . إلخراجه منها، فكان صوتها في التحالف مطلوبًا عربيًا ودولي ويمكن الق

دول ا        ر            استخدام إمكاناتها استخدامًا فاق قدرة ال ة األآث ا المادي ى استخدام إمكاناته ة األخرى عل لعربي
ورية ة الس ات المادي ن اإلمكان ًا م رة وتفوق ة . وف ا الدولي ف عالقاته ن توظي ل حس ت بفض وتمكن
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ه، وإن                     ة في تفاعالت أثير بفاعلي وتحالفاتها العربية من تدعيم إرادتها السياسية في النظام العربي والت
 . التكاليفبدا هذا النجاح أحيانًا باهظ

رب  الف         1967أدت ح ه التح ق علي ا أطل ين م ا ب اد قبله ذي س تقطاب ال ت االس ى تفتي  إل
ه                , المحافظ والتحالف التقدمي   ك الحرب باهظة للنظام العربي بأآمل , وآانت الخسائر الناجمة عن تل

ين عربي وآخر                ق ب ة دون التفري ع   . ألنها موجهة أساسًا ضد عقيدته القومي وا  , وفي الواق م تت فر في  ل
دة            ة استقطابية جدي ة لتشكيل        , هذه المرحلة المقومات الالزمة لقيام تحالفات عربي د ظهرت محاول وق

ين مصر     سوريا اتحاد رباعي عربي من خالل انضمام   بعد عشرة أيام من قيام الحرآة التصحيحية ب
ودان ا والس ان  , وليبي ي نيس رى ف ا ج ات العر 1971آم اد الجمهوري ام اتح الم عن قي ين اإلع ة ب  بي

ين     يمحور/بيد أن تحالفاً  , غير أنه لم تكتب الحياة لهذين االتحادين      ,  ومصر وليبيا  سوريا  ًا ثالثيًا جمع ب
وريا رة    س ذه الفت ي ه ر ف عودية ظه ر والس ي    ، ومص ام العرب ي للنظ رك الرئيس ب دور المح ,  ولع

ي ـ         إدارة الصراع العرب ق ب ا يتعل ذا المحور ت   . الصهيوني والسيما فيم خطي التناقضات   استطاع ه
وظهرت قدرة هذا المحور  , 1973ثم قاد النظام العربي برمته خالل حرب تشرين     , التي أحاطت به  

ه  ين أطراف ة ب ى حل تناقضاته الداخلي ددًا عل ز  ،مج ات ته ى أزم ؤدي إل ن الممكن أن ت ان م ي آ  الت
اني        بعد اتفاقية   األزمة التي نشأت بين مصر وسوريا      والسيما, النظام العربي برمته   وات الث  فصل الق

ان  , 1976وأزمة التدخل السوري في لبنان عام       , 1975على الجبهة المصرية مع إسرائيل عام        وآ
رة     الل الفت ورية خ ر وس ين مص وترة ب ات المت ة العالق ي موازن وهري ف عودية دور ج للس

الف م،1977ـ1975 ذا التح دة ه ى وح ة عل ور/ والمحافظ ليالمح ى األق كليًا عل ي ش و وه,  الثالث
ة         1976األمر الذي وضح بجالء في مؤتمر قمة الرياض المصغرة عام             التي أضفت شرعية عربي

ان      ام       , على التدخل السوري في لبن ار ع ادتها           1977ويمكن اعتب ة التي س ذه المرحل ة له ة عملي  نهاي
إدارة                      ا يتصل ب رار فيم اذ أخطر ق تفاعالت تقوم على المشارآة بسبب انفراد الرئيس المصري باتخ

ارة القدس    , الصهيوني لصراع العربي ـ   ا رار زي رئيس      , وهو ق الرغم من المعارضة الصريحة لل ب
ة إلنشاء     .السوري ومعظم القادة العرب اآلخرين     اق وآانت هناك محاول ين اتف  واألردن في   سوريا  ب

دولتينتمن ين ال ارب ب ى التق ة إل ذه المحاول د استندت ه بعينيات وق ول , صف الس ار أيل د تخطي آث بع
ا يشبه التحالف ح          , ألسودا ين               يووصل التقارب إلى م ى تحقيق تكامل ب ان يخططان إل ان الطرف ن آ

ان             , الدولتين  والسيما في ضبطه    ،والواقع أن األردن آان يجد مصلحة في  الوجود السوري في لبن
ه  طينية في درة الفلس ة     , الق ع األردن ضرورية لمقاوم ة م ت المحاول ورية فكان ة الس ى الناحي ا عل أم

ام    , الحملة السياسية العراقية ضد دمشق       دأ ع ة     1976لكن األردن ب ه بمصر لموازن  تحسين عالقات
د ام , الضغط السوري المتزاي ي ع رئيس  1977وازداد ف ار خطوات ال ن األردن بقطف ثم ًال م  أم
 .المصري أمريكيًا وإسرائيليًا

ام            ا والعراق ع اوئ     سوريا   جذب  1976وقد حاولت آل من ليبي إال أن  ,  لمصر   لتحالف من
ات العراق         ,الخالفات السورية العراقية   ات الموقف          , والشك السوري في نّي ى ثب ان إل وعدم االطمئن

ي ي موقف , الليب أثير ف ن ضغوطهما للت ية م ورياوالخش ان س ي لبن ذا ,  ف كيل ه اعي تش أحبطت مس
ف عودية. الحل ت الس يوعمل وري والمص    ف وقفين الس ين الم ة ب ى الموازن ك عل اء ذل ذل  أثن ري وب

ان                  , الجهود لتحسين العالقات بينهما    دخل السوري في لبن ة الت ة الرياض عن مبارآ حيث أسفرت قم
ولقد آانت قمة الرياض تعبيرَا عن توازن القوة في النظام           , في مقابل إنقاذ القوة العسكرية الفلسطينية     

ات ألنها تعرضت لقضية تفجير بسبب اختالل نمط الت       , العربي خالل تلك الفترة    وألن السعودية   , حالف
ا         اوسوري ا قوتيهم ات أن   .  استخدمتا هذه القمة تجربًة تقيسان به  ومصر ستعلنان    سوريا ومن المفارق

انون األول   ي آ ين   م،1977ف دة ب ية الموح ادة السياس اء القي وريا  إنش ات    س دعيم العالق ر لت ومص
ًا مم           , الوحدوية بين البلدين   ام نفسه إعالن ين  آما سيشهد شباط من الع ومصر والسودان    سوريا    اثًال ب

اني     .عن تشكيل قيادة سياسية موحدة   رارات  1978وقد عكست قرارات قمة بغداد في تشرين الث  وق
ي آذار   رب ف اد الع ة واالقتص ؤتمر وزراء الخارجي رية 1979م دة المص ع المعاه د توقي  بع

ة   ام قليل رائيلية بأي ي   , اإلس ام العرب ي النظ ائد ف زاج الس من , الم ث تض ر   حي وية مص د عض ت تجمي
ة   ونس         , بالجامعة العربي ى ت ة إل ر الجامع ل مق دول األعضاء مع         , ونق ات الدبلوماسية لل وقطع العالق
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ة السعودية   . وإجراءات عقابية أخرى  , مصر وهي  , غير أنه آان يصعب اتخاذ القرارات بدون موافق
م   ى مستويات الحك ى أعل ة عل ات داخلي ردد وخالف د ت ي جاءت بع ة الت االموافق اق .  فيه ان ميث ا آ آم

ؤتمر      , 1978 والعراق في تشرين األول     سوريا  العمل القومي المشترك بين   ة من م ام قليل ل أي وقب
داد ة بغ رارات , قم ذه الق اذ ه ى اتخ ؤتمر عل راء الم ة إلغ الي. أداة هام الف , وبالت ن التح وع م أ ن نش
ين ي ب ورياالثالث دي  س ي ب ام العرب ادة النظ عودية لقي راق والس ابقًال والع الف الس ر أن ,  عن التح غي

راق وسوري        . شهرأالتحالف لم يستمر سوى بضعة       د أن توصل الع اق العمل المشترك         افبع ر ميث  عب
ًال في                            ادئ الوحدة فع ى مب اق عل دين واالتف ين البل ة ب إلى تشكيل لجان تبحث في الخطوات الوحدوي

اني  انون الث وز 1979آ ي تم اق ف راق عن الميث ى  ع1979 تراجع الع دما وثب صدام حسين إل ن
 . سورياوجود مؤامرة شارآت فيهاب ئهادعا والسلطة

ين   ي قامت ب ي الت ة ه ك المرحل ات تل م تحالف ر أن أه ورياغي راق  س ا والع ر وليبي  والجزائ
ر الفلسطينية         ة التحري ديمقراطي ومنظم ة الصمود والتصدي     "تشكل التي   , واليمن ال  فعل  رّد" جبه

ة              . للقدسعلى زيارة الرئيس المصري      ام العربي في مواجه ونجحت هذه الجبهة في تعبئة الرأي الع
ام              , وفي آل األحوال     . السياسة المصرية  ة ع ة إال في نهاي م تنشط الجبه  إذ غطت مساعي    1979ل

داد في تشرين األول      هاالوحدة السورية العراقية وخطوات    ؤتمري بغ ى  م1979 وآذار 1978 وم  عل
اريخ         ذا الت ل ه ة قب ذي استغل                     .نشاط الجبه دور السوري ال ى ال ة إل ود الفضل في تحريك الجبه ويع

ورية   ادة الس ة تحت القي د أعضاء الجبه تان ليوح ي أفغانس وفييتي ف دخل الس ن الت راق م . موقف الع
الخالف الليبي الفلسطيني            ة آ ة   , وعلى الرغم من وجود خالفات ظاهرة بين أعضاء الجبه إن الجبه ف

ام               استطاعت أن تؤثر    سوريا بقيادة ان ع د في عم ة أحداهما عق  بفاعلية شديدة في لقاءين للقمة العربي
يج أن       , ثم نشبت الحرب العراقية اإليرانية    . 1982 والثاني عقد في فاس      1980 دان الخل وشعرت بل

ران   راق وإي ه الع ترك في ن خليجي ال تش ام أم اء نظ انحة إلنش فضًال عن أن الظروف , الفرصة س
ل لم   ا التكت رض عليه ارت تف ر ص ب دول الفق ة مطال دي   ،واجه مود والتص الف الص الت تح  وحم

ة     , وتصاعد الخالفات العربية والضرورات النفطية     اون الخليجي     "وتّوج ذلك بإقام ام  " مجلس التع ع
 .م1981

 تتحوالأّدت الحرب العالمية الثانية إلى جملة تغّيرات نوعية في السياسة الدولية نجم عنها 
آما أصبح العالم ساحة دولية , وفي طبيعة التفاعالت الدولية, وليجذرية في بنية المجتمع الد
وقد تجسدت أبرز تلك التحوالت في السياسة الدولية بذلك التغير . مفتوحة لمختلف التفاعالت
, والواليات المتحدة) السابق(من خالل تدعيم مرآز االتحاد السوفييتي , الجذري في ميزان القوى

تم ,  ولذلك,انعقدت لهما مقاليد السيطرة على العالم,  قوتين عظميينا بوصفهماموتعزيز مكانته
وآانت الحرب . طبية على نمط توزيع القوة في النظام السياسي الدوليإطالق مفهوم الثنائية الق

وآان قطبا الحرب الباردة الرئيسان هما قطبا هذا , أبرز تجليات النظام الدولي ثنائي القطبية, الباردة
, مرحلة القطبية الثنائية المحكمة: قد مّر النظام الدولي ثنائي القطبية بمرحلتين رئيستين هماو. النظام

 .ومرحلة القطبية الثنائية المفككة
استغرق نظام القطبية الثنائية المحكمة فترة مابين الحرب العالمية الثانية حتى نهاية , وعمومًا

أخذت القطبية الثنائية المحكمة ,  نهاية الخمسينياتمع, ً غير أّنه. القرن العشرين تقريباتخمسينيا
والسيما منها بروز االتجاهات , تتخلخل وتهتز بفعل العديد من التطورات السياسية األساسية

. تبعه ضعف روابط الوالء تجاه الدولة القطب, االستقاللية وتناقص درجة التبعية داخل المعسكرين
. با الشرقية ضد النفوذ السوفييتيوالثورات في بعض دول أورو, وظهور النزاع الصيني ـ السوفييتي

ذلك , والحقًا.  الخالفات الفرنسية ـ األمريكية حول حلف األطلسيتتصاعد, ومن جهة أخرى
والتي , وظهور آتلة عدم االنحياز في السياسة الدولية. االنفراج في العالقات األمريكية ـ الصينية

في سياق التطور " العالم الثالث"بروز و. سيوية واألفريقيةضمت مجموعة واسعة من الدول اآل
وإن لم يكن يمتلك من عوامل القوة ما , وشريكًا في النظام الدولي, السياسي الدولي قوة فاعلة جديدة

التي , واإلستراتيجية وبروز األسلحة النووية. يمكنه أن يشارك في تقرير الصورة العامة لهذا النظام
 . وتوازن الرعب, ة التوازن اإلستراتيجيحملت معها ظاهر
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بوتائر سريعة , سارت التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في المجتمع الدولي
, أبرز مظاهر انتصار األفكار السلمية" األمم المتحدة"وقد آانت . لتجاوز النتائج التي خّلفتها الحرب

وال سيما مع بروز المشكالت التي لم , مع الدوليمما شكل قاعدة من الوعي لترسيخ دورها في المجت
مما استلزم لمعالجتها , التي ال تتناسب ونظام القطبية الثنائية, يكن لها صلة مباشرة بالحرب الباردة

 .التعامل بطريقة تستبعد االستقطاب الثنائي
ايش فالتع, ولعبت جملة التطورات والتغيرات السابقة دورًا في الدفع باتجاه االنفراج

والتي تقوم بشكل رئيس على فرضية , ثم الوفاق في العالقات الدولية بين الشرق والغرب, السلمي
جديدة في العالقات الدولية تتمثل في احتمال وجود أسس مشترآة قد توصل إلى اتفاقات محددة على 

 .مصالح مشترآة
ل حرب       أما الواليات المتحدة، فقد وضعت لنفسها ثالثة أهداف رئيسة بدأ الس           ا قب عي لتحقيقه

اني هو              1967 م، أول هذه األهداف يتعلق بترويض العناصر الثورية في النظام العربي، والهدف الث
ات وبأسعار                     نفط بكمي دفق ال ق بضمان ت إضعاف النفوذ السوفييتي في المنطقة، أما الثالث فهو المتعل

 .ي المنطقةتناسب الظروف األمريكية، وقد أصبح من أهم األهداف األمريكية ف
د     ز أش ن أن ترآ ة م ة العربي ي المنطق دافها ف ق أه دة لتحقي ات المتح د للوالي ان الب ذلك آ ول
ه بحيث        ى شبكة تفاعالت اذ إل ترآيز على اختراق النظام العربي من عدة جوانب، وأن تعمل على النف

 .هتتمكن من إحداث تحوالت جذرية في قيم النظام، وهياآله، وقواعد السلوك السائدة في
رة   ة    1974ـ  1969وخالل الفت تنخرطان في مواجه ا س ان وآأنهم ان العظمي دت القوت م، ب

ل         ى األق ة                . عسكرية مباشرة ثالث مرات عل وات السوفيتية في معرآ د إشتراك الق ى آانت عن األول
ول         1970ـ   1967أثناء دفاعها الجوي عن مصر خالل حرب االستنزاف            ة آانت في أيل م، والثاني

ة              م، عندما ع  1970 انوا في مواجه ذين آ دعم الفلسطينيين ال برت القوات السورية الحدود األردنية ل
ر خطورًة، وقعت خالل حرب تشرين األول                     م، 1973مع النظام األردني، والثالثة، التي هي األآث

تنفار       إعالن اإلس ة ب دخل بالمنطق وفييتي بالت د الس ى التهدي ون عل رئيس نيكس ل ال ان رد فع ا آ حينم
 .مريكي على مستوى عالميالعسكري األ

ين في الشرق                وتيين العظمي ين الق وربما آانت حرب تشرين األول نقطة فاصلة في المنافسة ب
ات                            دأت العالق م ب ه خالل حرب االستنزاف، ث غ ذروت د بل األوسط، وآان النفوذ السوفييتي في مصر ق

ى، عملت الواليات المتحدة    من ناحية أخر  . م1972بالتدهور بعد طرد الخبراء السوفييت من مصر عام         
 .م1973على تحطيم الطاقة المعنوية التي انبعثت من النفط بعد حرب تشرين األول 

التحول إلى التحالف مع                 1973وفي الفترة التالية لحرب      ور السادات ب رئيس أن م، آان لقرار ال
ر     الواليات المتحدة العتقاده أنها وحدها آفيلة بحل مشكالته مع إسرائيل، وحل مش               كالته االقتصادية، أث

ة من                   بالغ في مصر نفسها واألمة العربية جميعًا، ألنه عنى عملياًَ استبعاد فكرة استرداد األراضي المحتل
قبل إسرائيل بواسطة الحرب، وقد أسفرت تلك الجهود عن اتفاقيات السالم بين مصر وإسرائيل في آذار               

 .م، وخروج مصر رسميًا من جبهة المواجهة1979
ام               أدر ك القادة السوريون ما يمكن أن يحدثه التحدي العسكري العربي إلسرائيل في حرب ع

ين         1973 اين ب ى التب ل عل أثير محتم ن ت ة م ة العربي وة البترولي ور الق ن ظه ك م ب ذل ا أعق م، وم
ة أن           دوا بإمكاني دة، واعتق ات المتح ر إزاء الوالي ًال أآب المصالح األمريكية واإلسرائيلية من يعطي ثق

ة                     تع ى إسرائيل لالنسحاب من األراضي المحتل ة وتضغط عل يد واشنطن النظر في المصالح العربي
ام     ة            1967منذ ع ة من مخاطر عدم االستقرار المترتب ة في المنطق ة مصالحها الذاتي م، بهدف حماي

ات    . على استمرار الصراع العربي ـ الصهيوني  ا الدبلوماسية بالوالي ومن هنا أعادت سوريا عالقاته
ام ا ة ع دة األمريكي ين   1974لمتح تباك ب ك االش ي مفاوضات ف نجر ف ري آيس اطة هن ت وس م، وقبل

ذي          . السوريين واإلسرائيليين في مرتفعات الجوالن     زام ال وبدا أن التراجع اإلسرائيلي المحدود واإللت
ذه  وريون ه ع الس اف ليتب وغ آ املة مس وية الش ق التس ها بتحقي ارتر نفس رئيس آ ه إدارة ال قطعت

 . سياسيةال
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اعالت                    ة مع العرب ومن ضمنهم سوريا، بف أما أوروبا، فتتسم العالقات السياسية األوروبي
ة                     ة، والمصالح االقتصادية من جه ة من جه ة وتاريخي آثيفة، واهتمامات متبادلة العتبارات جغرافي

ي ال           اء ف ة، ج ة العربي ى المنطق اتها عل ة وانعكاس ا الغربي تراتيجية أوروب ول اس ة، وح ر  ثاني تقري
وز         ر تم ي أواخ ق ف ي دمش د ف ر، المنعق ث عش ومي الثال ؤتمر الق ره الم ذي أق ي ال م 1980السياس

أتي ة      : ماي ي المنطق ة ف ة األمريكي ة للسياس ة مناهض نهج سياس ة أن ت ا الغربي تطيع دول أوروب التس
ا الغر                  الم الرأسمالي، وأوروب ة الع ة هي زعيم ة جزء    العربية، ذلك ألن الواليات المتحدة األمريكي بي

اة                      ل الحي ه يمث ة، والسيما أن ة المحرآات للسياسة األوروبي أساسي فيه، ويقع النفط العربي في مقدم
ان مصالح    ة وللياب ا الغربي دول أوروب إن ل ذلك ف ان، وآ ا وللياب رية ألوروب اة البش االقتصادية والحي

وقًا اقتصادية ومالي            ة س ا لتصريف    اقتصادية آبيرة في منطقتنا، إذ تعد السوق العربي ة ألوروب ة مهم
 .بضائعها، وتشغيل مصانعها

ع     ة، دف ي المنطق ن أي دور ف ين ع ب األوروبي رائيليين لتغيي ان واإلس ة األمريك ن محاول لك
اد سياسة متوسطية من خالل  ر اعتم ي مصالحهم عب ر مباشر يلب م بشكل غي ورة دوره ؤالء لبل به

 . الشرق األوسط، ومن ثم تعيين مبعوث خاص للسالم في"إعالن برشلونة"
ا من شمولية الجوانب             لقد انطلق الموقف السوري في مناقشته للعالقات السياسية مع أوروب
رارات الشرعية                 ى أساس ق السياسية واالقتصادية وتكاملهما، وبما يضمن السالم العادل والشامل عل

ة                ة المحتل ع    الدولية ومرجعية مدريد وإنسحاب إسرائيل الكامل من األراضي العربي ى حدود الراب إل
 .م1967من حزيران 

ا، وتوجه تصرفات                      اد حرآته ادئ وأهداف تحدد أبع ى أسس ومب تقوم السياسة السورية عل
ة       . آل من يشترك في صنع القرار  د المرجعي ووفقًا ألدبيات حزب البعث العربي االشتراآي التي تع
 .اإليديولوجية للسياسة السورية

 :المبادئ
 . العربيةالستقالل والتحررالوطني والقومي، والدفاع عن الحقوق والمصالح بسياسة ااـ تمسك سوري1
ة، والتوسع الصهيوني، والوجود العسكري األمريكي                 2 ـ رفض سياسة الهيمنة اإلمبريالية األمريكي

 .في المنطقة
ـ تنهج سوريا، سياسة سلمية، قائمة على الدفاع عن الحقوق والمصالح العربية المشروعة، وتسعى              3
 .لى تحقيق السالم العادل والشامل والوطيد في المنطقةإ

ادئ           ي مب ة، وه ة العربي اق الجامع منها ميث ي يتض ية الت ادئ األساس وريا المب ى س : وتتبن
الطرق               دول، وفض النزاعات ب ة لل المساواة، والمساعدة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلي

 .متحدةآما تتبنى مبادئ ميثاق األمم ال. السلمية
 : األهداف

دف    دت أن اله تها بوضوح، وأآ داف سياس وريا أه ددت س ة التصحيحية ح ام الحرآ ذ قي من
 :األساسي والمرحلي لسوريا واألمة العربية يتمثل في

ران     1 ذ عدوان حزي ازل أو   1967ـ التحرير الكامل لجميع األراضي العربية المحتلة من م، وعدم التن
 .التفريط بأي جزء منها

 .ادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطينيـ استع2
ة       ية والعقائدي االت السياس ي المج ة ف ة خاص ة وأهمي ورية مكان ة الس ب السياس  وتكتس
ة،   ر أرضها المحتل بة لتحري ى أساس الظروف المناس وم عل ة السورية، وهي تق ة العربي للجمهوري

يا          ى االستقالل والس ة اقتصاديًا           وصيانة األمن الوطني والحفاظ عل درات الذاتي اء الق دة السورية، وبن
قاء    ع األش ر م اون مثم ات تع ق عالق ه، وخل ع السوري وتنميت ديث المجتم كريًا، وتح يًا وعس وسياس
تقرار  ق االس ا، والسعي لتحقي ة العلي ق المصالح المشترآة، والمصلحة الوطني ا يحق واألصدقاء، بم

 .والسالم اإلقليمي والعالمي
 :سياسة الخارجية السورية على الصعيد الدولي وفقًا لألسس اآلتيةقامت توجهات ال
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اد       دمتها االتح ي مق تراآية، وف ة االش ع دول المنظوم اون م داقة والتع ات الص ز عالق تعزي
ة،                        ا الالتيني ا وأمريك يا وإفريقي وطني في آس السوفييتي في جميع المجاالت، ومع حرآات التحرر ال

 .حياز، وتعزيز دورها في خدمة قضية السالم واألمن الدوليينومساندتها، ودعم حرآة عدم االن
ار             خ أالعيب الكب ع في ف م يق رى ول . والرئيس األسد هو الرئيس العربي الذي فهم اللعبة الكب

ل         :"ويسوغ الرئيس رؤيته للسالم مكثفًا عقائده في هذا الشأن، قائًال            إن سوريا تريد سالمًا مشرفًا تقب
ا،                      به شعوبنا، سالمًا ال      ه عن حق من حقوقن ازل في وطن، وال تن ة رمل من أرض ال ه بحب ريط في تف

ة         ة األم ه عن آرام ذي يعيش ويستمر ويضمن          ... والتهاون في د سالم الشجعان، السالم ال نحن نري
 ".واالستسالم ليس واردًا في قاموسها...مصالح الجميع،

د في                د مؤتمر مدري د عق م، 1991ن األول عام      تشري  30آانت جوالت التفاوض األولى، بع
ن أهارون     "الصهيونيإذ ترجم رئيس الوفد     ". حوار طرشان "بمثابة   وزراء      " يوشي ب موقف رئيس ال

ة المفاوضات عشر سنوات        "من أنه     " إسحق شامير " دأ      " يريد إطال التفاوض لمجرد   "على أساس مب
اوض ـوري"التف د الس إبالغ الوف ة  :  "، ب ا آلم معوا من ن تس ى األ"  انسحاب"ل ل عشر  عل يس قب ل ل ق

 .فكانت جلسات التفاوض منصة السترجاع العداوة التاريخية". سنوات من التفاوض
ات اإلسرائيلية في         " إسحق رابين "لكن فوز    ران    23في االنتخاب ار موجة من       1992 حزي م، أث

ـ              انتهت ب . التفاؤل ا يعرف ب ين   "طرح رابين على آريستوفر أسئلة افتراضية أسفرت عم ة راب " وديع
ى خط        ب  إسرائيل ي تتضمن تعهد  الت ران    4االنسحاب من الجوالن إل ل آريستوفر    و. 1967 حزي انتق

 . آب وأبلغ الجانب السوري ذلك4لقاء الرئيس األسد في لمن إسرائيل إلى دمشق 
د أن   ة"ويعتق ين نحو دمشق استهدفت   " مرون ين المسارات   " خداعها "راب وفي إطار اللعب ب

ذي شهد تطورًا                   , السوري واألردني والفلسطيني     زه األساسي آان على المسار الفلسطيني ال ألن ترآي
ديم         , أن تزامنًا حصل   , وآان الفتاَ . م1993آبيرًا بتوقيع اتفاق أوسلو في أيلول        ة آب شهدت تق إذ إن بداي

ز              " الوديعة"رابين   " إيجازاً "إلى آريستوفر الذي سمع في نهاية الشهر من وزير الخارجية شمعون بيري
  ".اتفاق أوسلو"ختراق الذي حصل على المسار الفلسطيني بما عرف عن اال

ة  دت قم دها عق وريةبع ي     س ف ف ي جني ة ف اني 14 ـ أمريكي انون الث دث. م1994 آ اتح   فيه
ى عن          رة األول ين         "الرئيس األسد للم ة ب لم العادي ات الس ار    "وأن  "  وإسرائيل  سوريا عالق السالم خي

 ".إستراتيجي
ل المسار السوري    أخر تثم أجريت محاوال  ا   . ى لتفعي د اغتي  آان آخره ين في تشرين    ابع ل راب

ين  "سأل الرئيس آلينتون رئيس الوزراء شمعون بيريز عن   حيث  . م1995الثاني   ة راب ر  ". وديع غي
 24أجريت جولتان من المفاوضات في   ف. نه مستعد للقبول بها  إلكنه قال   , أن بيريز لم يكن عارفًا بها     

ل    )استشهادية (حصلت انفجارات     , وفي هذه األثناء  . 1996ط   شبا 28آانون الثاني و   دس وت  في الق
 . آذار أدت إلى توقفها4 شباط و25بين أبيب وعسقالن 

 آانون 10 و 3في والية فرجينيا الغربية بين " شيبردزتاون"وتجددت المفاوضات في بلدة 
إن الوضع , ء بما وعدت بهال أستطيع الوفا: " حيث قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي. 2000الثاني 

 ."ال أستطيع القيام بذلك. اإلسرائيلي الداخلي ال يسمح لي بالمضي قدمًا في المفاوضات ولن نقوم بذلك
أسف آلينتون و الشرع اللقاء بوزير الخارجية السوري فاروقطلب آلينتون , مفاوضاتالفي ختام و

 . سرائيل وعليه العودةوالسيما أن باراك قال إن لديه التزامات في إ, لما حصل
 باستثناء سورياإعادة آل مرتفعات الجوالن إلى باألسد سيقبل الرئيس     آان باراك يعتقد بقوة أن 

 متر في محاذاة بحيرة طبرية وشريط عرضه ثمانون ياردة في محاذاة الضفة 500شريط عرضه 
ي قطعة من أراض, لكن ذتعويضًا ع, وسيقدم اإلسرائيليون في المقابل. الشرقية لنهر األردن

آانت فكرة باراك أن يرفق هذه الخريطة .  لم تكن سابقًا في أيدي السوريينفلسطين المحتلة،
وأن يقوم الرئيس آلينتون بتقديمها . المقترحة مع مواقف إسرائيلية تفصيلية في شأن قضايا أخرى

على األسد الفرصة أنه يعرض , بحسب اعتقاده, آان يرى. األسدالرئيس في لقاء منفرد مع 
بحسب اعتقاد , وهو عرض لن يمكن ألي رجل أن يرفضه, من الجوالن% 98الستعادة 
 ألسباب آثيرة بينها االنتقادات الكثيرة سورياغير آخذين في االعتبار صدى ذلك على . األمريكيين
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". تبادلة تنازالت جغرافية م"ـ األراضي أو ما عرف ب" تبادل " التي وجهتها دمشق لألردن بسبب 
قدم نصًا مكتوبًا آامًال آي يستخدمه الرئيس  " الصهيونيوآشفت أولبرايت أن رئيس الوزراء 

بانتقاد باحثين " إمالءات باراك"رضوخ آلينتون لــ  قوبلو ...."األسدالرئيس آلينتون في حديثه مع 
 المعهد أصدره" الدروس المستفادة لعشر سنوات من التفاوض"أمريكيين ورد في آتاب عن 

  ".االقتراحات يجب أن تكتب في واشنطن ال في تل أبيب"العتقادهم بأن , األمريكي للسالم
ل ي المقاب روي, ف وريي دوب الس داودي المن ة: " ال ات متناقض دينا توقع ت ل منا . آان ورس

ة         ان    : احتماالت عدة لألسباب الكامنة وراء الدعوة إلى القم د   "إذا آ ر الجي ول خط       " الخب ق بقب  4يتعل
ران  ان و ،م1967حزي رية والكتم ه بالس ن داع إلحاطت اك م ن هن م يك ى , ل بة إل دًا بالنس يكون جي فس

اء      ذلك . السوريين ومشجعًا على أي لق ذه                     , ل ر واضح في ه يئًا غي اك ش دينا شكوك من أن هن آانت ل
ا تك   , وعندما ناقشنا السيناريوهات المحتملة   . المناورة ه ربم ا   ووصلنا إلى أن ة التي آ ن روس ن الورق

 ". ونصحته بعدم فعل ذلكالسوريةأراد تقديمها إلى القيادة 
ي     . ذهب األسد ووفده إلى جينيف     ديم      : بحسب مصادر عدة     , وما حصل هو اآلت ون بتق دأ آلينت ب

ه د لمجيئ ة "أعرب عن و ،الشكر لألس ه تمكن من آسب ثق ة سورياالسرور ألن دان ثق  من دون فق
ال    ". إسرائيل يقدم     إوعندما ق ه س ه               عر"ن ام ب ان اإلسرائيليون مستعدين للقي ا آ أجاب  . ضًا رسميًا لم

 ".لكن ماذا بشأن األراضي؟, لن أرد حتى تنتهي. جّيد"األسد 
ا بصورة                  : "وعندما قال آلينتون   ًا إلى حدود متفق عليه اإلسرائيليون مستعدون لالنسحاب آلي

ـ    : "رد األسد , "مشترآة اذا تعني ب ا بصورة مشترآة    "م رئيس آلينتون يشرح أن     ".؟"متفق عليه دأ ال  ب
من األراضي   % 98وأن أقصى ما يمكن أن يحصل عليه هو         , اإلنسحاب الكامل من الجوالن غير وارد     

اراك                   أ المحتلة، و  السورية وآانت  , نه لن يتلق عرضًا أفضل، وأخرج روس خريطة تستند إلى أفكار ب
مع تحديد واضح لشريط األرض      ,  طبرية تبّين خطًا يمتد على طول الضفة الشرقية لنهر األردن وبحيرة         

ه         اظ ب اراك االحتف د ب ال األسد   . الذي يري د السالم، وحدود األوطان التخضع لمصالح                : ق إذًا هو ال يري
 ".انتهى األمر: "المسؤولين، من دون أن ينظر إلى الخريطة وقال

ه                  ابع   .وفي مطلق األحوال، سوريا مع الرئيس حافظ األسد هي أآبر من سوريا من دون  وتت
ة    رط بحب ن تف ا ل ديث، وإنه وير والتح دة التط ى قاع د عل ار األس رئيس بش ادة ال يرتها بقي وريا مس س
ة بالتضامن                        ا ملتزم ا، وإنه ًا تكن الصعوبات والتحديات، التي تواجهه وطني، أي واحدة من ترابها ال

 .العربي واإلسالمي، وبمقررات الشرعية الدولية
 

 المصادر والمراجع العربية
 .م1984دار الكاتب العربي، دمشق , فومين، سياسة مصيرها الفشل.زاخاروف، أ.أـ 1

راهيمـ 2 ة، )محسن (اب رب،  الديمقراطي وميين الع ة الق ورات حرآ روت، منش عبي، بي يم الش ورة والتنظ  والث
 .م1962

ة، مر            )يوسف أحمد (أحمد  ـ  3 دة العربي آز دراسات    ، تجربة الجمهورية العربية المتحدة، صدر في آتاب الوح
 .الوحدة العربية

ليمان ـ 4 د س ان(أحم ة , ) قحط ة العراقي ة الخارجي وز 14, السياس باط 8 ـ    م1958 تم الة (, م1963 ش رس
 .م1978بغداد , جامعة بغداد, آلية القانون والسياسة, ماجستير

 1971،الناصرية، دار الشعب، القاهرة )عبد اهللا( ـ اإلمام 5

 .م1964 أثر سياسة القوميات في الحرآة العربية، القاهرة ،) عبد الغني(ـ البشري 6

 .م1972المكتب المصري الحديث، القاهرة، , مذآرات عبد اللطيف البغدادي, )عبد اللطيف (البغداديـ 7

 .م2003 دار الذاآرة,  الحديثاصفحات مجهولة من تاريخ سوري, )عبد الهادي(البكار ـ 8
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 .م1987دمشق , ،دار طالسم1982ـ1946لخارجية السورية ، السياسة ا)بشار(الجعفري ـ 9

 .م، القاهرة1967، شاهد على حرب )صالح الدين(ـ الحديدي 10

دون(الحصري ـ 11 وري ) خل ف(وخ ة، )يوس ائق العربي ة   ، الوث ية واإلدارة العام ات السياس رة الدراس  دائ
 .م1971, للجامعة األميرآية في بيروت 

 م1991دار زغلول، القاهرة،  ،آرات أآرم الحوراني، مذ)أآرم(الحوراني ـ 12

ان ـ 13 زاب    , )صالح(الخرس ات واألح ات الحرآ ي ملف راءة ف راق، ق تان الع ي آردس ية ف ارات السياس التي
 .م2001مؤسسة البالغ، بيروت , م2001 – 1946الكردية في العراق 

 .م1958, روتبي, دار العلم للماليين, الثورة الجزائرية, )احمد ( الخطيبـ 14

 .م1968، القاهرة  يونيو الحقيقة والمستقبل5، )لطفي(الخولي ـ 15

 .م، الجزء العاشر1997، الموسوعة التاريخية الجغرافية، لبنان، )مسعود(الخوند ـ 16

 .ت.، د، دار المجد للطباعة، دمشق، حافظ األسد والقومية العربية)قاسم(الربداوي ـ 17

 .م1967تجربة المرة، بيروت ، ال)منيف(ـ الرزاز 18

ة       ا، تجربة الوحدة بين سوري )محمد عبد المولى(الزعبي  ـ  19 اهرة، آلي ة الق تير، جامع الة ماجس  ومصر، رس
 .م1971االقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة 

 .م1978، البحث عن الذات، المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر، القاهرة)أنور(السادات ـ 20

هروردي ـ 21 دين(الس م ال هروردي, ) نج دين الس م ال ذآرات نج دًا , م دأ غ م يب اريخ ل الت
ي    ( الي الكيالن يد ع ورتي رش ن ث رار ع ائق وأس راق م1958, م1941حق ي الع ر  , ) ف ة للنش رآة المعرف ش

 .م1989, الطبعة الثانية, بغداد , والتوزيع 

 .م1984دمشق، الطبعة الثالثة ، مذآرات الشاذلي، دار الكرمل، )سعد الدين(ـ الشاذلي 22
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 .م2008، العروبة واإلسالم، مؤسسة النوري للطباعة والنشر، دمشق)إبراهيم مصطفى(ـ المحمود 30

 .م1985 دمشق ، التحدي والمواجهة، مطبعة عكرمة،1958ـ1918، سوريا )وليد(ـ المعلم 31
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ورة، دمشق                    ـ  9 بيبة الث اد ش  12الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في افتتاح المؤتمر الثاني التح

 م1976نيسان 
اد الصحفيين العرب،                           ـ  10 ع التح ؤتمر الراب اح الم ي افتت افظ األسد ف رئيس ح يد ال ا الس ي ألقاه ة الت الكلم

 م1974 تموز 30دمشق 
امن للحزب،                    ـ الكلمة التي ألق   11 ؤتمر القطري الث ة للم ي الجلسة االفتتاحي اها السيد الرئيس حافظ األسد ف

 م1985 آانون الثاني 20ـ5دمشق 
ـ الكلمة التي ألقاها السيد الرئيس حافظ األسد في الجلسة الختامية للمؤتمر القومي الثاني عشر للحزب،     12

 م1975تموز24دمشق 
 قيادة القوميةالنشرة الداخلية الدورية، الـ 13
 م17/10/1961، 110، عدد "الكفاح"م في 14/10/1961بيان البعث في ـ 14
 م1961 تشرين األول 5بيان البعث في ـ 15
ي نشرة            ـ  16 ة   "بيان القيادة العربية الثورية العليا للقوات المسلحة ف  9- 3،  1349عدد   " الصحافة العربي

 .م10/1961/
 م1970 تشرين الثاني عام 16قتة الذي أذيع يوم ـ بيان القيادة القطرية المؤ17
رين أول   ـ 18 ي تش د الناصر وخاصة ف ومي وخطب عب ات الناصرية والبعث الق ات التنظيم ع بيان جمي

 م1961 تشرين الثاني 25م و1961
 )م15/8/1965، 751األحد، عدد  (5، حلقة"حزب البعث في الطريق المسدود"ـ 19
 )م22/8/1965، 752األحد، عدد (، 6حلقة" لمسدودحزب البعث في الطريق ا"ـ 20
 سياسة حزب البعث العربي االشتراآي: حزب البعث العربي االشتراآيـ 21
ه          : حزب البعث العربي االشتراآي   ـ  22 ة؛ وعالقات ة والدولي تراآي العربي سياسة حزب البعث العربي االش

 مع األحزاب والقوى السياسية في الوطن العربي والعالم
 ـ حزب البعث العربي االشتراآي، الجامعة العربية ومؤتمرات القمة23
 4سلسلة دراسات ,  حرآة عدم االنحياز،حزب البعث العربي االشتراآيـ 24
 22سلسلة اإلعداد الحزبي , حزب البعث العربي االشتراآي، حول الجبهة الوطنية التقدميةـ 25
 33آز المعلومات القومي، العدد ـ حول التضامن العربي، سلسلة دراسات، مر26
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 .ـ فلسطينيات، المجموعة الثانية27
 م1973\3\8ـ آلمة ألقاها الرئيس حافظ األسد في الذآرى العاشرة لثورة الثامن من آذار بتاريخ 28
 محاضر محادثات الوحدة الثالثيةـ 29
 م1963رين األولمحاآمات المسؤولين عن االنفصال في الصحافة السورية في أيلول وتشـ 30
 ـ مختارات منهاج التثقيف الحزبي31
 م1957 آانون الثاني 18ـ مذآرات مجلس النواب السوري، الجلسة الحادية عشر في 32

ابع    ـ 33 ي الس ة العرب ؤتمر القم ررات م ي, مق تراآي   : ف ي االش ث العرب زب البع ة  : ح ة العربي الجامع
 ومؤتمرات القمة

ورة، دمشق   من الكلمة التي ألقاها ال ـ  34 سيد الرئيس حافظ األسد في افتتاح المؤتمر الثاني التحاد شبيبة الث
 م1976 نيسان 12
 م1985ـ مقابلة أجراها باترك سيل مع الرئيس األسد، دمشق أيار 35
 م1984 تموز 25مقابلة أجراها طالب شبيب مع الرئيس األسد، لندن ـ 36
ماعيل   ـ 37 د إس ع أحم ة م اء  (مقابل د األعض اديي     أح ن قي بح م م أص وطني ث زب ال ي الح روفين ف المع

 م3/5/1976، في )الناصريين
ي  ) أحد البعثيين القدامى وأحد أعضاء قيادة تنظيم الوحدويين االشتراآيين        (ـ مقابلة مع أديب النحوي،      38 ف
 م1978 آذار 22

 م25/12/1976مقابلة مع البزرة في ـ 39

 م5/5/1976في ) ة المرآزية لحرآة الوحدويين االشتراآيينأحد أعضاء اللجن(مقابلة مع الكوش ـ 40
 م26/4/1976، ومع بوظو في 3/6/1976مقابلة مع برمدا في ـ 41
 م28/12/1976م، ومع حومد في 26/4/1976مقابلة مع بوظو في ـ 42
م ف          (حسن إسماعيل   ـ مقابلة مع    43 اد   أحد القياديين المعروفيين في حرآة الوحدويين االشتراآيين ث ي االتح

 م19/4/1976في ) االشتراآي
وفان    ـ 44 امي ص ع س ة م تراآيين    (مقابل دويين االش ة الوح ة حرآ ام األول لطليع ين الع ي ) األم ف
 م23/6/1976
 م2/2/1977ومع فايز إسماعيل في  م،24/4/1976مقابلة مع سامي ضاحي في ـ 45
 م13/2/1977م ومع قنوت في 11/3/1977مقابلة مع عيون السود في ـ 46
 م2/2/1977مقابلة مع فايز إسماعيل في ـ 47
  FO-371-158788-0001.وثائق وزارة الخارجية البريطانيةـ 48
 ,G.A.Res, 2625,25 GOAR, Supp.28: دةـم المتحـقة األمـيـوث ـ49

U.N.Doc.A/8028,at 121(1970) 
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 اإللكتروني
 ، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني1961 أيلول 28خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في ـ 3
 :، قضية األمن الغذائي للوطن العربي، من الموقع اإللكتروني)محمد(ـ عبد السالم 4
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 ، موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني1967آلمات وخطب الرئيس جمال عبد الناصر، عام ـ 7
اريخ           , واحة اللقاء , موقع الشرق العربي  ـ  8 مقابلة الصحفي الهامي المليحي مع الدآتور يوسف زعين المنشورة بت

 م2005 حزيران 20
اريخ      ,  آما يراها أمين الحافظ    ابرنامج االنقالبات في سوري   , رة نت موقع الجزي ـ  9 وز   2الحلقة الخامسة عشر ت  تم

 م2001
 موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني ـ موقع الرئيس محمد أنور السادات الرسميـ 10
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 10/8/2003موقع الجزيرة نت، برنامج شاهد على العصر، أحمد أبو صالح، الحلقة الخامسة، تاريخ ـ 11
 م1988موقع الجزيرة الفضائية اإللكتروني، برنامج لقاء خاص ـ 12
 2001تموز , برنامج شاهد على العصر ,موقع الجزيرة نتـ 13
  :م نقًال عن موقع مكتبة اإلسكندرية اإللكتروني24/2/1958نص خطاب الرئيس في ـ 14
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 الشخصيات والمؤتمرات والمؤامرات واالنقالبات وأهم األحداث

 
 فهرس الشخصيات الواردة في البحث مع المراآز التي شغلتها حسب تسلسلها األبجديـ 1

 ـ أ ـ 
ام        و: إبراهيم ماخوس   -1 ام ع وطني الموسع      عضو في     م،  1963زير الصحة واإلسعاف الع المجلس ال

 م1966، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري وزير الخارجية عام م1965 عام لقيادة الثورة
 م1957عضو مجلس النواب السوري عام : إحسان الجابري  -2
دًا     1973بية عام   أحد األعضاء المعروفين في الحزب الوطني وزير للحر       : أحمد إسماعيل   -3 م، عين قائ

وات المصرية ـ السورية       م، عضو من أعضاء   1973عامًا للقوات االتحادية عام  المجلس األعلى للق
 . م1976  عامم، أصبح قيادي ناصري1973المشترآة

ب  -4 د الخطي ادة العضو : أحم ة القي ام القطري ة ع ام  م1970مؤقت عب ع س الش يس مجل م، 1970، رئ
ة العر يس الجمهوري ام رئ ورية ع ة الس س 1971بي يس مجل عب الم، رئ اد م1971ش يس اتح ، رئ

 . م 1971عام ) سوريا ومصر وليبيا(الجمهوريات العربية 
العربي المرآزي في  مديرًا لمكتب اإلعالم، أول مدير لمكتب اإلعالم العربي في واشنطن: أحمد الشقيري  -5

مساعد للجامعة  أمين عامكومة السورية،  ممثل عن الح)م1950ـ1949( عضو في األمم المتحدة،القدس
ممثل م، 1963 حتى وزير دولة لشؤون األمم المتحدة في الحكومة السعوديةم، 1957حتىالعربية 

 .  م1967 م، رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية عام1963فلسطين لدى جامعة الدول العربية عام 
 .م1962وزير الزراعة عام : أحمد العظمة  -6
د الم  -7 رأحم ي    : ي ين، عضو ف كرية للضباط البعثي ة العس د أعضاء اللجن وري، أح س ضابط س المجل

 .م1965 عام الوطني الموسع لقيادة الثورة
 .م1963مناضل جزائري ضد االحتالل الفرنسي وأول رئيس جزائري عام : أحمد بن بال  -8
 .م1962 حتى 1948  منإمام اليمن: أحمد بن يحيى حميد الدين  -9

ة عام           ضابط عراقي،   : لبكرأحمد حسن ا  -10  عضوًا في المجلس      م1958عين بعد نجاح ثورة تموز العراقي
كري،  ي العس يسالعرف ام  وزراءرئ ي ع ام  م1963 عراق ة ع ي وزارة الخارجي فير ف اد 1964، س ، ق

ه على التسليم في                د حسن    م1968من تموز    17انقالب ضد عبد الرحمن عارف و أرغم  وانتخب أحم
 .ورية في نفس اليومالبكر رئيسًا للجمه

 .م1960 عاموزير اإلصالح الزراعي : أحمد حنيدي-11
 .، سابقًاضابط في الجيش المصري: أحمد زآي-12
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 .م1967ـ1953 في الفترة في إذاعة صوت العربمصري مذيع : أحمد سعيد-13
ي سورية     مدير إدارة شؤون الضباط      :أحمد سويداني -14 ابرات العسكرية        ،1964 ف دير المخ  ,1965 م

  .م1966 السورية عام يس األرآان العامةرئ
 .م1958) سوريا ( وزير الشؤون البلدية في اإلقليم الشمالي:أحمد عبد الكريم  -15
 .م1984 حتى 1971، مستشار الرئيس حافظ األسد من سفير سوري في مصر: ديوأديب الداو-16

 
كلي  -17 ب الشيش اون:أدي ام    مع ر ع زب التحري أ ح ورية، أنش ان الس يس األرآ يس م، 1953 رئ رئ

 .م1954 ولغاية 1953الجمهورية السورية من 
وي -18 ب النح ي        : أدي تراآية ف ة اإلش ة الوحدوي ادة الحرآ ي قي بحوا ف ن أص روفين مم ين المع د البعثي أح

 .م1978/آذار/2
 . م1967مندوب دائم للواليات المتحدة في األمم المتحدة عام: آرثر غولدبرج  -19
 .م1973ان الصهيوني عام وزير خارجية الكي: أبا إيبان-20
ام     : إسحق رابين -21 يم حزب العمل   ، م1967رئيس أرآان إسرائيلي ع يس وزراء إسرائيل    زع ام  رئ ع

 .م1992
 .م1991رئيس الوزراء اإلسرائيلي عام زعيم حزب الليكود، : إسحق شامير-22
ام            : أسعد محاسن -23 تورا ع ؤتمر ش د السوري لم ة          ،م1962عضو الوف ي حكوم ة ف ر خارجي د   وزي خال

 .م1962العظم عام 
 . ملك السعودية السكرتير الخاص للملك سعود بن عبد العزيز:إسماعيل أبو خضرة  -24
 .م1969ـ1965 خالل الفترة رئيس جمهورية السودان: إسماعيل األزهري-25
ذ عام           :أآرم الحوراني   -26 ة    1943نائب في البرلمان السوري من ر    1954 ولغاي ة      ، وزي الزراعة في حكوم

واب    ،م1950ـ 1949 من الدفاع الوطني م، وزير 1949 في عام  هاشم األتاسي الرئيس   يس مجلس الن  رئ
نائب رئيس ،  الحزب العربي االشتراآي الذي اندمج مع حزب البعث العربيم، زعيم1956 عام السوري

 .االلجنة الثالثية المشرفة على شؤون سوريم، عضو في 1958عام الجمهورية 
 .م1961ـ1958  في عهد الوحدةوزير سوري: أآرم ديري-27
  .م1962أيلول 28إمام اليمن انتهى حكمه في : بن يحيى حميد الدين بن البدر  -28
 .1970 وحتى 1969من رئيس وزراء تونس : الباهي األدغم-29
 .م1999وحتى 1961  من  ملك المغرب:الحسن الثاني-30
 .م1987 وحتى 1957من رئيس تونس : بورقيبةالحبيب -31
  .م1988وحتى 1982من رئيس الجمهورية اللبنانية : ميلأمين الج-32
افظ-33 ين الح ورة  : أم ادة الث وطني لقي س ال يس المجل وري ،م1963 رئ يس س ن  رئ م

  .م1966وحتى1963
 .م1956 آان برتبة لواء عام أحد آبار الضباط السوريين القدامى المعروفين: أمين النفوري-34
 .م1973السوفييتي عام وزير خارجية االتحاد : أندري غروميكو-35
 .م1967محافظ مدينة القدس عام : أنور الخطيب-36

 
 

وقاموا فاروق  الملك آان من ضمن الضباط األحرار الذين ثاروا علىضابط مصري، : أنور السادات  -37
م، 1957 عام مجلس األمة المصرير، وآيل انتهت بعزله ثم إلى انتهاء الملكية في مصالتي بالحرآة 
  .م1981 حتى 1970من جمهورية مصر رئيسم، 1970 عام س جمال عبد الناصرنائبًا للرئي

ام      رئيس الحزب القومي السوري   :  سعادة أنطوان-38 ى أن          1932 الذي أسسه ع ته إل تمر في رئاس م واس
 .م8/7/1943أعدم في 

 .م1963قائد القوات العربية في اليمن ضابط مصري، : أنور القاضي-39
 .م1966 عام مراقبي الهدنة التابعة لألمم المتحدةجنرال رئيس هيئة: أوديول-40
ي         ترأس الوفد اإلسرائيلي في       : أوري ساغي ـ  41-42 ان من المفاوضات ف اني    24جولت انون الث  28و  آ

 .م1996  عامشباط من
ة السادسة من المفاوضات           : إيتامار رابينوفيتش -42 اوض في الجول د المف تلم رئاسة الوف سفير إسرائيلي اس
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 .م1992إسرائيل عام بين سوريا و
 .م1999 إسرائيلي رئيس وزراء زعيم حزب العمل،، م1994رئيس أرآان إسرائيلي  :إيهود باراك-43

 ـ ب ـ 
 .م1963 قائد المنطقة الوسطى خالل تمرد حلب عام ،ضابط سوري: بدر األعسر-44
 رئيس ،1959م في الوزارة االتحادية استقال منها عام 1958وزير للصحة عام : بشير العظمة-45

 .م1962 نائب لرئيس مجلس الوزراء في عام ،1962الوزارة الرابعة في عهد االنفصال عام 
  .م1996  عامرئيس الوزراء اإلسرائيليزعيم حزب الليكود،  ،وزير حرب: بنيامين نتانياهو-46
 .م2001 حتى 1993من رئيس الواليات المتحدة األمريكية :  آلينتونبيل-47
وات المصرية ـ السورية المشترآة       من أعضاء   : بهي الدين نوفل-48  سكرتير  ،1973المجلس األعلى للق

 .االتحاديةهيئة عمليات القيادة  رئيس ،1973المجلس األعلى للقوات المصرية ـ السورية المشترآة
 ـ ت ـ 

 ).م1961ـ 1958 (مدير إذاعة حلب أثناء الوحدة بين سوية ومصر: توفيق حسن-49
 ـ ث ـ 
 . مؤسسة منتدى سكينة األدبي،من مؤسسات مدرسة الفتاة: افظثريا الح-50

 ـ ج ـ 
 . وزير سوري في عهد الوحدة:جادو عز الدين-51
 .م على حزب البعث1963ضابط سوري حاول القيام بانقالب عام : جاسم علوان-52
 .م1961ـ1958  قائد سرب جوي خالل فترة الوحدة:جالل هويدي-53
 .م1961ـ1958  ي عهد الوحدة وزير سوري ف:جمال الصوفي-54
 . ا سابقًاوزير خارجية سوري: جمال الفرا-55
د الناصر-56 ال عب نأحد الضباط األحرار،  :جم ة مصر م يس جمهوري ى 1956رئ يس  م، 1958حت رئ

 .م1970، واستمر في حكم مصر حتى عام م1961 حتى1958الجمهورية العربية المتحدة من 
 ).م1961ـ1958 (ش األول في سوريا أثناء الوحدة قائد الجيسوري،ضابط : جمال فيصل-57
 .م1993 وحتى 1989منرئيس الواليات المتحدة األمريكية  :جورج هربرت واآر بوش-58
ام : جورج حبش-59 وميين العرب ع ة الق ام1947مؤسس حرآ ين الع ر ل م، األم عبية لتحري ة الش لجبه

 .م1970  عامفلسطين
 .م1963  وحتى1953ا من وزير خارجية أمريكي: جون فوستر داالس  -60
 .م1981 حتى 1977 من رئيس أمريكي: آارترجيمي -61
 .م1993 وحتى 1989من وزير خارجية أمريكي :  بيكر أديسونجيمس-62

 ـ ح ـ 
 .م1963 في العراق عام وزير شؤون الرئاسة: حازم جواد-63
 .م1973، مستشار السادات لشؤون األمن القومي عام  مصريضابط : إسماعيلحافظ  -64
ة التصحيحية في          ،م1966  سوري عام    دفاع ري وز :حافظ األسد -65 اد الحرآ اني  16 ق  ،م1970 تشرين الث

ذ   ورية من ة الس ة العربي يس الجمهوري ى  م1971 آذار 12رئ ران 10وحت ام 2000 حزي ين الع م، األم
 لحزب   قطريالمين  م، األ 2000 حزيران 10 حتى   1971 آب   23  منذ االشتراآيلحزب البعث العربي    

ة  في الجيش العربي السوري  قاد،  م1971 أيار   14 في   بعث العربي االشتراآي  ال  حرب تشرين التحريري
 .م1973  تشرين األول 6 في

ين الحافظ في عام             : حسان مريود -66 ة أم ة     1963وزير للخارجية في حكوم ة في حكوم ر للخارجي ، وزي
ام      مؤتمر عدم االنحياز ف    ، عضو في    1964أمين الحافظ الثانية في عام       اهرة ع م، عضو   1964ي الق

 .م1965في المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة عام 
 .م1969حتى عام أمير ولي عهد ليبيا : حسن الرضا-67
دي -68 د حم ن خال ة   : حس ارة الخارجي ؤون التج اعد لش ام المس ين الع ي األم اد ف ي وزارة االقتص ف

 .م1966الجمهورية العربية المتحدة عام 
 .م1966ممثل شخصي لجمال عبد الناصر عام : لخوليحسن صبري ا-69
 .م1949عام رئيس سوري رئيس أرآان الجيش السوري، : حسني الزعيم  -70
المجلس األعلى  من أعضاء   ،  م1973 عام   المصرية  قائد القوات الجوية   ،ضابط مصري : حسني مبارك -71
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 .مصر العربية رئيس حالي لجمهورية ،م1973للقوات المصرية ـ السورية المشترآة عام 
 .م1959ضابط سوري خدم في مصر أثناء الوحدة وأحد أعضاء اللجنة المشكلة عام : حسين الملحم-72
ًا في          ،م1952 آب   11أعلن عن األمير حسين ملكًا على األردن في         : حسين بن طالل  -73 م تتويجه ملك   وت

 . م1999م وتوفي عام 1953 أيار 2
المجلس األعلى للقوات المصرية ـ   من أعضاء  ،م1973 عام يةمدير المخابرات الحرب: حكمت الشهابي-74

 .م1994 رئيس أرآان سوري حتى عام ،م 1973السورية المشترآة عام 
 
 

ة العسكرية         عضاء حزب البعث العربي االشتراآي،         أحد أ  ،ضابط سوري :  حمد عبيد -75 ي اللجن عضو ف
ام     المجلس الوطني المو  أحد أعضاء    م،1959 عام   للضباط البعثيين  ورة ع ر   .م1965سع لقيادة الث  وزي

 .الدفاع في حكومة الدآتور يوسف زعين
د    -76 د المجي ي سوري           : حمدي عب ومي ف رة الحرس الق راق  اصاحب فك ي           ، والع ة ف ادة قطري ين سر قي  أم

 . سابقًاالعراق
 .م1961 أحد الضباط الذين أيدوا مؤامرة االنفصال: حيدر الكزبري-77
 .م1966  عامفي وزارة االقتصادمساعد لشؤون التجارة الخارجية األمين العام ال: حيدر غيبة -78

 ـ خ ـ 
دة    ،م1949رئيس الحكومة في عام  : خالد العظم -79  عضو في الوفد الذي وقع على محضر إعالن الوح

  .م1962وزارة في عهد االنفصال   رئيس ،م1962 نائب في البرلمان عام ،م1958عام 
ه            أحد األعضاء البا  : خالد بكداش   -80 ام ل عام    رزين في الحزب الشيوعي وأسهم في بنائه وأصبح أمين ع

ة        ،1936 وية لجن ة بعض بالد العربي ي ال ان ف ى البرلم دخول إل وز بال يوعي يف ب ش ؤون   أول نائ الش
 .م1954 عام الخارجية

ة                 : خليل آالس -81 ر خارجي ي اإلشتراآي، نائب وزي أحد قيادي حزب الشباب الوطني، ثم الحزب العرب
 .م1963 عام سوري

 ـ د ـ 
 .م1961 حتى 1953من ألمم المتحدة ل  سابقسكرتيرسياسي سويدي،  :همرشولدداغ   -82
 .م1994  عامالمستشار العسكري لرئيس الوزراء اإلسرائيلي :داني ياتوم-83
 .م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام : داوود الرداوي-84
 .م1966عام  وزير الثقافة واإلرشاد العراقي: دريد الدملوجي-85
 . صاحب مشروع إيزنهاورم،1963 وحتى 1953 من رئيس أمريكي سابق: إيزنهاوردوايت   -86
 .م1993  عامالمنسق األمريكي لعملية السالم: دنيس روس-87

 ـ رـ 
 .م1963ضابط سوري شارك في انقالب جاسم علوان الفاشل عام : رائف معري-88
 .ناصريراتب الحسامي أحد القياديين في الخماسي ال  -89
 .م1963 أحد القادة المشارآين في ثورة آذار ،نائب القائد العام للجيش السوري: راشد القطيني-90
 .م1952حتى 1951، محافظ دمشق من أحد قادة حزب الشعب المنحل: رشاد جبري  -91
ا من         : رشيد آرامي   -92 ا من   1956ـ 1955شغل منصب رئيس وزراء لبنان عشرة مرات أوله م وآخره

 .م1987ـ1984
  .، رئيس الصندوق القومي اليهوديرجل أعمال يهودي: رون الودر-93
 .م2007  عامالمستشار القانوني في وزارة الخارجية السورية: رياض الداودي-94
  .م1989 حتى 1981 من رئيس الواليات المتحدة األمريكية: ريغانرونالد -95
 .م1963  عامعميد الكتلة الوطنية اللبنانية:  ريمون إده-96
ا في مصر      , وزير الخارجية األمريكي للشرق األوسط      ل  سابق مساعد: ريموند هير -97 سفير سابق ألمريك

 .م1958عام 
 ـ زـ 
ى شؤون         عضو في   ،  ضابط مصري : زآريا محي الدين  -98 ة المشرفة عل ة الثالثي د     اسوري  اللجن ي عه  ف

 .م1966رئيس مجلس الوزراء المصري عام  م،1958 عام وزير داخلية ،الوحدة
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 .م1961 عام أحد الضباط السوريين الذين نفذوا مؤامرة االنفصال: زهير عقل-99
ام       ،ضابط سوري : زياد الحريري -100 ي ع ي تأسست ف ين الت  أحد أعضاء اللجنة العسكرية للضباط البعثي

لحة  ،م1959 وات المس ة للجيش والق ان العام يس األرآ ي  رئ ة الت وزارة الثاني ي ال دفاع ف ر ال  ووزي
 .م1963دين بيطار في في الثالث عشر من أيار شكلها صالح ال

 ـ س ـ 
ام , م بتشكيل الوزارة1963 أيار عام   1تاريخ  بآلف  :  سامي الجندي -101  ،واستمر مكلفًا بها لمدة  ثالثة أي

ورة    قي وزيرًا للثقافة واإلرشاد القومي    ادة الث وطني لقي ورة      (المجلس ال د ث ى بع وزارة األول  آذار 8ال
ة        وزير ،)م1963عام   ومي بالوآال ار            لإلعالم ووزيرًا للثقافة واإلرشاد الق ي آي ة ف وزارة الثاني ي ال  ف

ومي  ،م1963 اد الق ة واإلرش رًا للثقاف الم، ووزي ر لإلع ي أب  وزي ة ف وزارة الرابع ي ال  ،م1963 ف
 .م1963 في حكومة أمين الحافظ في تشرين الثاني عام وزيرًا لإلعالم

ان    ضابط سوري،   : سامي الحناوي -102 ة فلسطين          آ ي معرآ ادة الجيش السوري ف يم  ،م1948من ق  زع
 .م1949رئيس سوري عام . م1949 اثاني إنقالب عسكري في سوري

دروبي-103 امي ال ر سياسي: س ب ومفك دة   ،أدي ات الوح ي محادث ارك ف ذي ش وري ال د الس ي الوف  عضو ف
 .ة عهد الوحدفي في القاهرة ا سفير لسوري،م1963الثالثية في القاهرة في آذار 

 .م1963  عامأحد أعضاء الوزارة األولى التي تشكلت: سامي صوفان-104
المجلس األعلى   من أعضاء    ،م1973 رئيس أرآان حرب القوات المسلحة المصرية     : سعد الدين الشاذلي  -105

 .م1973 عام للقوات المصرية ـ السورية المشترآة
 .م1964 حتى 1953من ملك سعودي : سعود بن عبد العزيز-106
 .م1962  عامأحد الناشطين السياسيين برز في مؤتمر شتورة: الغزيسعيد -107
 .م1963  عامأحد الضباط المشارآين في حرآة حلب: سعيد دباح-108
ة       ،المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة     أحد أعضاء    ،ضابط سوري : سليم حاطوم -109  أحد أعضاء اللجن

ة الثالث والعشرين من شباط           شارك م،1959العسكرية للضباط البعثيين التي تأسست عام         في حرآ
 .م1966قام بمحاولة انقالبية فاشلة في السويداء يوم الثامن من أيلول  ،م1966

وطني  م، من 1963وزير الثقافة واإلرشاد في وزارة أمين الحافظ عام   : سليمان الخش -110 أعضاء المجلس ال
 إلعالم والثقافة واإلرشاد بالوآالة    ا وزير ،1965 الذي شكله نور الدين األتاسي عام        الموسع لقيادة الثورة  

 .في وزارة يوسف زعين، وزير التربية والتعليم في وزارة الدآتور يوسف زعين
اء الوحدة،          ضابط سوري   : سليمان حداد -111 ي مصر أثن دم ف ة العسكرية للضباط           ، خ  أحد أعضاء اللجن

ام   كلة ع ين المش ر    .م1959البعثي اون وزي ا، مع ي ألماني وري ف فير س ة   س يس للجن ة، رئ الخارجي
 .الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشعب

 .م1963رئيس مجلس الوزراء األردني عام : سمير الرفاعي-112
 . في سوريا سابقًاحزب الوطنيالأحد قادة : سهيل خوري-113
 .م1974قائد قوات الطوارئ الدولية التابعة لألمم المتحدة عام : سيالسفو-114
 ـ ش ـ 
 .م1970 وحتى 1964من  يرئيس لبنان: شارل الحلو-115
 .وآانت تسمى حينها الحكومة المؤقتة 1944 عام رئيس الجمهورية الفرنسية: شارل ديغول-116
 .م1958 عام وزير خارجية لبناني :شارل مالك-117
 .م1964األمين العام المساعد لحزب البعث عام : شبلي العيسمي-118
 .م1958 حتى1955م، ومن 1949 وحتى 1943مرتين، من  ارئيس سوري :شكري القوتلي-119
ة  : شمعون بيريز-120 ر خارجي يس وزراء إسرائيلي عام     1993 إسرائيلي عام   وزي رئيس  . م1995م ـ رئ

 .الكيان الصهيوني حاليًا
 

 ـ ص ـ 
ان      : صائب سالم -121 ي لبن ة ف ة   1946وزير الداخلي ر خارجي ة    م، 1952م، وزي ة لبناني يس حكوم دة  رئ ع

  .م1973ـ1952مرات مابين عامي 
د الصباح-122 ام : صباح األحم ويتي ع ة الك ر الخارجي ام .م1963وزي يس مجلس وزراء ع  م،2001 رئ

 .م2006أمير الكويت حاليًا من عام 
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باح  -123 الم الص باح الس ام    :ص ويتي ع ة الك ر الخارجي ام     1962 وزي وزراء ع ًا لل د ورئيس ي العه م، ول
 .م1977 وحتى 1965من  أمير الكويت م،1962

 . سابقًاضابط سوري آان يشغل وظيفة رئيس فرع القيادة العامة: لشربجيصبحي ا-124
 . سابقًاضابط في الجيش السوري: صبري السيد-125
لي-126 ام : صبري العس ًا عن قضاء دمشق ع ة م1936  نائب اميوز .م1954ولغاي ة ع م، 1945ر الداخلي

وزارة      .ووزارة المعارف في العام نفسه      ًا لل ة   1954من   رئيس ة       ،م1956ولغاي وزارة القومي ًا لل رئيس
ومي           ي تأسيس        .التي أعقبت مشاورات األحزاب ودعوة الرئيس شكري القوتلي لالئتالف الق اهم ف س

 م1947أمينًا عامًا لها عام و ،م1936الكتلة الوطنية عام في   عضوعصبة العمل القومي،
 .م1950 وحتى 1943من  رئيس مجلس النواب اللبناني: صبري حمادة-127
 .م1966رئيس مجلس الوزراء المصري في عام : سليمانصدقي -128

 
 

دة         ، صاحب جريدة البعث  :صالح الدين البيطار  -129 ى محضر إعالن الوح ع عل ذي وق د ال ي الوف عضو ف
ام         ،  م1958عام   ي ع ة البعث     ،م1958 وزير خارجية سوري ف د مؤسسي ،  أحد مؤسسي حرآ  أح

ام     اد القومي للثقافة واإلرش  وزير   ،حزب البعث العربي االشتراآي     ،م1958 في الحكومة االتحادية ع
ام  ي ع ة ف ر الخارجي ورة ووزي ادة الث وطني لقي يس المجلس ال وزراء ،م1963رئ يس لمجلس ال  رئ

ة    ر للخارجي ام وزي ام        ،م1963 ع ورة ع ادة الث وطني الموسع لقي يس ،م1965 عضو المجلس ال  رئ
  .م1966لمجلس الوزراء عام 

ام              عضو ضابط سوري،   : صالح جديد -130 ين ع ة العسكرية للضباط البعثي ي اللجن ي     ،م1959 ف  أسهم ف
 عضو في المجلس الوطني الموسع ،م1964 عام أمينًا عامًا مساعدًا للحزب  ،م1963ثورة أذار عام    

ام     ورة ع ادة الث افظ    ،م1965لقي ين الح ى أم االنقالب عل ام ب لطة  وق باط   أمسك بالس ي ش  ،م1966ف
ة المؤقت   ادة القطري ي القي ي عضو ف كلة ف باط 23ة المش ام   ،1966 ش اعد ع ري المس ين القط  األم

 .م1970
 ـ ط ـ 
  .م1963وزير خارجية عراقي عام : طالب شبيب-131
 .م1961ـ1958  في عهد الوحدة للشؤون البلدية والقروية وزير سوري:طعمة العودة اهللا-132
 .م1966ضابط سوري ـ تورط في مؤامرة سليم حاطوم عام : طالل أبو عسلي-133
 ـ ع ـ 
دة           ،ضابط مصري : عبد الحكيم عامر  -134 ى محضر إعالن الوح ع عل ذي وق  عضو في الوفد المصري ال

ام   ة      ،م1958ع رًا للحربي ة وزي رئيس الجمهوري ًا ل ام     نائب ة ع وزارة االتحادي ي ال لم ،م1958 ف  تس
 .م1959 العربية المتحدة عام اإلشراف على شؤون اإلقليم السوري نيابة عن رئيس الجمهورية

 .م1958عام مجلس النواب اللبناني  ل رئيس:عادل عسيران-135
ة سوري سابق      , م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام      : عبد الحليم خدام  -136 يس    , وزير خارجي نائب رئ

 .م2005حتى عام الجمهورية العربية السورية 
ة      : عبد الحميد السراج  -137 ابرات العام ًا للمجلس ا  , ضابط سوري رئيس شعبة المخ رًا   رئيس ذي ووزي لتنفي

ة ة , للدول ى وزارة الداخلي افة إل ام  باإلض وري ع يم الس ي اإلقل د  . م1960 ف ال عب رئيس جم ب ال نائ
  .م1961الناصر 

 .م1961ـ1958  في لبنان خالل فترة الوحدة واالنفصاللسفير المصريا :عبد الحميد غالب-138
 .م1958ـ1939 في عهد الملك الفيصل الثانيوصي على عرش العراق : عبد اإلله-139
  .م1962األمين العام للجامعة العربية عام : عبد الخالق حسونة-140
م، رئيس وزراء عراقي من عام   1963 حتى 1958سفير العراق في القاهرة من   : عبد الرحمن البزاز  -141

 .م1966 حتى 1965
 .م1962عام رئيس الوزراء اليمني : عبد الرحمن البيضاني-142
 .م1968 حتى 1966من لجمهورية العراقية رئيس ا: عبد الرحمن عارف-143
ات عام   ،ضابط سوري :عبد الرزاق الدردري  -144 المجلس األعلى   من أعضاء    ،م1973  رئيس هيئة العملي

 .م1973للقوات المصرية ـ السورية المشترآة عام 
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 .م1965 حتى 1950من أمير آويتي :  السالم الصباح اهللاعبد-145
ارف  -146 الم ع د الس انقالب عل  : عب ام ب لطة ق ث (ى الس زب البع ي  ) ح ام 18ف اني ع رين الث  تش

  .م1963 رئيس للجمهورية العراقية ورئيس لمجلس الوزراء في شباط عام ،م في العراق1963
 .أحد أعضاء الخماسي الناصري: عبد الصمد الفتيح-147
 .م1999 من ئررئيس الجزا, وزير خارجية الجزائر في عهد الرئيس بومدين: عبد العزيز بوتفليقة-148
 .وزارة الداخلية اللبنانيةل  سابق مدير عام:عبد العزيز شهاب-149
ات   : عبد الغني الجمسي  -150 ة العملي ادات     رئيس هيئ ور س رئيس أن د ال ي عه المجلس  من أعضاء   ـ  1973 ف

 .م1973 عام األعلى للقوات المصرية ـ السورية المشترآة
وزير الثقافة واإلرشاد القومي في الجمهورية  ،م1960 في أيلول عام وزير دولة: عبد القادر حاتم-151

 .م1963العربية المتحدة عام 
ين عام               ،ضابط سوري : عبد الكريم الجندي  -152 ة العسكرية للضباط البعثي رًا   ،م1959 عضو في اللجن وزي

ة  ة بالوآال ام لإلصالح والداخلي ي  ،م1963 ع رًا لإلصالح الزراع ام وزي ي  ،م1965 ع و ف  عض
 .م1967  عامرئيس قوى األمن الداخلي ،م1965موسع لقيادة الثورة المجلس الوطني ال

 .م1966 عام اأحد القادة الذين قاموا بعملية انقالب فاشل في سوري: عبد الكريم الدندشي-153
 .م1968 عام وزير الخارجية العراقي: عبد الكريم الشيخلي-154
 .م1961 عامامرة االنفصالأحد الضباط السوريين الذين نفذوا مؤ: عبد الكريم النحالوي-155
دين-156 ريم زهر ال د الك ي ،ضابط سوري: عب دفاع ف ر لل ام  وزي وات  ،م1962ع ام للجيش والق د الع القائ

 .المسلحة طوال فترة االنفصال
 .م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام : عبد الكريم عدي-157
ام           والقائد العام للجيش ووزير ال      العراق رئيس وزراء : عبد الكريم قاسم  -158 راق من ع يس الع م رئ دفاع ث

  .م1963 حتى 1958

نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ووزير للتخطيط في الوزارة االتحادية           :عبد اللطيف البغدادي  -159
 .م1958

، أمينًا عامًا  مساعدًا     م1970 عام أمين قطري مساعد   ،عضو قيادة قطرية لحزب البعث    : عبد اهللا األحمر  -160
 .م وحتى الوقت الحالي1971ي االشتراآي من لحزب البعث العرب

ًا لمجلس   , ،1962أيلول28ضابط يمني، قاد ثورة اليمن ضد الملك اإلمام البدر في     : عبد اهللا السالل  -161 ورئيس
وزراء في        رئيسالثورة،   ة ارئيس   ، وأصبح    م1962 تشرين األول     31 مجلس ال  1962 من    لجمهوري

 .م1967حتى 
 .ا سابقًاإعالم سوريوزير : عبد اهللا عبد الدايم-162
 .، سابقًا ضابط سوري  :عبد المحسن أبو النور-163
 .ضابط يمني من قادة االنقالب الذي أدى لمقتل األمير محمد البدر: عبد المغني-164
ون السود-165 ر عي د الب ة : عب ادة التنظيم المؤقت لحرآ دماء، وأحد أعضاء قي ادي حزب البعث الق أحد قي

 .اإلشتراآيين العرب
 .وزير مالية سوري سابق, أحد أعضاء الخماسي الناصري: لوهاب حومدعبد ا-166
ام          ضابط سوري، : عثمان آنعان -167  أحد أعضاء اللجنة العسكرية للضباط البعثيين التي تأسست         ع

 .م1965المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة عامأحد أعضاء ، 1959
 . نفصالاالالقومي في أول حكومة في عهد  وزير التربية والتعليم واإلرشاد :عزة النص-168
 .م1965ضابط سوري في سالح الدبابات عام : عزت جديد-169
 .م 1962ـ وزير داخلية عام: عزيز عبد الكريم-170
   .م1958ار ذ وحتى آ1957منذ آب  ا سوريفي رئيس األرآان :عفيف البزرة-171
 .ء سوريا، سابقًا رئيس وزرا.م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام : علي الحلبي-172
 . حزب األحرار ثم حزب الشعبيأحد مؤسس: علي بوظو-173
 .، سابقًانائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية العراقية: علي صالح السعدي-174
ام                    : علي صبري -175 دة ع ى محضر إعالن الوح ع عل ذي وق د ال ي الوف رًا لشؤون     ،م1958عضو ف وزي

 ،م1962 التنفيذي في مصر عام س رئيس المجل  ،1958ة عام    في الحكومة االتحادي   رئاسة الجمهورية 
 .م1962عضو مجلس الرئاسة في الجمهورية العربية المتحدة عام ، رئيس وزراء مصري
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 .ا، سابقًاوزير إقتصاد سوري: عوض برآات-176
 ـ غ ـ 
 .م1974حتى 1969  منرئيسة وزراء إسرائيل :غولدا مائير-177
 ـ ف ـ 
 .م1952 حتى 1936 من ملك مصر:  األولفاروق-178
ام               1980 حتى   1976سفيرًا لسوريا من    : فاروق الشرع -179 ى ع ة حت ة للشؤون الخارجي ر دول م وزي م، ث

 .م، وزير خارجية ثم نائبًا للرئيس1984
   .في العهد الملكيعراقي  وزير خارجية :فاضل الجمالي-180
 اآة الوحدويين اإلشتراآيين في سوري    أحد قيادي حزب البعث القدماء واألمين العام لحر : فايز إسماعيل -181

 .حاليًا
 .م1961 عام أحد الضباط السوريين الذين نفذوا مؤامرة االنفصال: فايز الرفاعي-182
 .، سابقًاأحد قادة الحزب الوطني: فائز آيالي-183
   .م لثالث فترات متتالية1945 حتى 1933 من رئيس أمريكي: روزفلتديالنو فرانكلين -184
المجلس األعلى للقوات المصرية ـ السورية من أعضاء  ـ م1973 د القوات البحرية عامقائ: فضل حسين-185

 .م1973المشترآة في عام 
 

ورة  :  فهد الشاعر -186 ادة الث ذي      ،ضابط سوري، عضو في المجلس الوطني لقي د السوري ال  عضو في الوف
وات اليرموك السورية       تشكيل  قائد   ،م1963شارك في محادثات الوحدة الثالثية في القاهرة في آذار            ق

ام     25 التي تحرآت في   راق            1963 أيلول ع ي ضبط األمن في الع اعدة ف  عضو في المجلس       ،م للمس
 .م1965الوطني الموسع لقيادة الثورة عام 

 .م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام: فهمي اليوسفي-187
 .م1963حتى  1961 من سفير سوري في بغداد في عهد الرئيس ناظم القدسي: فهمي سلطان-188
 .م1953 حتى 1952 من ملك مصر:  الثانيفؤاد-189
 .، سابقًاآان يشغل وظيفة وزير العمل والشؤون االجتماعية: فؤاد العادل-190
ة     : افؤاد زآري -191 وات البحري د الق ام            قائ ور السادات ع رئيس أن د ال ي عه المجلس  من أعضاء   ،  م1973ف

 .م1973األعلى للقوات المصرية ـ السورية المشترآة عام 
 .م1964 حتى 1958من لبناني رئيسولجيش اللبناني اقائد : فؤاد شهاب-192
ؤاد نصار-193 ة: ف ابرات الحربي دير المخ ور م رئيس أن د ال ي عه اداتال ف ن أعضاء  ،1973س المجلس م

 .م1973األعلى للقوات المصرية ـ السورية المشترآة
  .، سابقًاأحد الضباط الوحدويين: فواز محارب-194
 .، سابقًا من أعضاء القيادتين القطرية والقومية:فوزي رضا-195
 .م1958حتى 1939  منملك عراقي: فيصل الثاني-196
 .م1975 حتى 1964  منملك سعودي:  فيصل بن عبد العزيز-197
يني-198 د الضباط: فيصل سري الحس ؤامرة االنفصال السوريين أح دوا م ذين أي ة  , ال ان يشغل وظيف آ

 .، سابقًارئيس شعبة العمليات
 .م1962وزير الخارجية والمغتربين عام : فيليب تقال-199
 ـ ك ـ 
 .م1977 حتى عام لبناني اشتراآي  زعيم:آمال جنبالط-200
 .م1958 حتى 1952من رئيس لبناني : آميل شمعون-201
م المتحدة       ا: آورت فالدهايم -202 ام لألم ا من          ألمين الع ة النمس ر خارجي يس   1970 حتى    1968، وزي م، رئ

 . م1992ى  حت1986النمسا من 
 ـ ل ـ 
 .م1963رئيس للجمهورية عام , قائد للجيش السوري، رئيس مجلس الثورة السوري: لؤي األتاسي-203
 .م1869وحتى 1865من رئيس أمريكي : جونسونلندون -204
 .م1967  عامرئيس وزراء إسرائيل: ليفي أشكول-205
 ـ م ـ 
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 .م2001 حتى 1997من وزيرة خارجية أمريكية : مادلين أولبرايت-206
 .م1961 ، رئيس للجمهورية عام بعد االنفصالارئيس الوزارة األولى في سوري: مأمون الكزبري-207
  .قائد الحرس القومي ووزير الجيش الشعبي حاليًا: محمد ابراهيم العلي-208
 .رئيس وزراء المغرب في عهد الملك الحسن الثاني: محمد ابن همية-209
 .ؤامرة جاسم علوانضابط سوري شارك في م:  محمد الجراح-210
وزير الدفاع في الوزارة األولى التي      ،  ضابط سوري شارك في مؤامرة جاسم علوان      : محمد الصوفي -211

 .شكلها صالح الدين البيطار
  . له عدة مؤلفاتسياسي وآاتب مصري: محمد حسنين هيكل-212
 .م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام : محمد حيدر-213
ام          ضابط سو  : محمد رباح الطويل -214 ة المشكلة ع دة وأحد أعضاء اللجن اء الوح ي مصر أثن دم ف  ري خ

 .م1966 عام وزير الشؤون اإلجتماعية والعمل في حكومة يوسف زعين, م1959
 .م1970عضو قيادة قطرية مؤقتة عام : محمد طلب هالل-215

ي فهمي-216 د عل دفاع الجوي: محم د ال ور  قائ رئيس أن د ال ي عه اداتالف ن أعضاء  ،1973س سم  المجل
 .م1973 عام األعلى للقوات المصرية ـ السورية المشترآة

ام          ،ضابط سوري : محمد عمران -217 ي     م1959 عضو في اللجنة العسكرية للضباط البعثيين ع ، شارك ف
ي    ،م1963 نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة أمين الحافظ عام           م،1963 آذار   8ثورة    عضو ف

 .م1965 وزير للدفاع عام ،الوفد إلى مؤتمر عدم االنحياز في القاهرة
ورة       من  : محمد عيد عشاوي  -218 ادة الث ام    أعضاء المجلس الوطني الموسع لقي ة     ،م1965 ع ر الداخلي  وزي

 .الدآتور يوسف زعينفي وزارة 
 .م1961 أحد الضباط السوريين الذين نفذوا مؤامرة االنفصال: محمد منصور-219
 .م1963 في انقالب جاسم علوان عام  شارك، عمل مع المخابرات،ضابط سوري: محمد نبهان-220
وبي-221 ود األي ام : محم ة ع ة مؤقت ادة قطري ن .م1970عضو قي رئيس م ب ال ى 1971نائ م، 1973حت

 .م1973رئيس الوزراء عام 
دة          ،   حتى قيام الوحدة   1955 منذ   اسفير مصر في سوري   :محمود رياض -222 د إعالن الوح بقي في دمشق بع

 .زير خارجية مصري سابق و،مستشارًا للرئيس جمال عبد الناصر
 . مدير االستخبارات سابقًا،ضابط عراقي: محي الدين محمود-223
 . للدعاية واألنباءوزير سوري سابق: مصطفى البارودي-224
ي -225 طفى البرزان راق     : مص ي الع رد ف ة تم اد حرآ ردي ق يم آ ام زع ال   .م1945 ع زب العم يس ح رئ

 .الكردستاني حاليًا
ة    ، المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة  ي  ضابط سوري، عضو ف   : مصطفى طالس -226 ي حرآ شارك ف

ي     1966 شباط    23 شارك في حرآة     ،م1960 آذار   21الضباط األحرار في حمص في       م، عضو ف
ي      كلت ف ي تش ة الت ة المؤقت ادة القطري اني  16القي رين الث دفاع م،1970 تش رًا لل   وزي

ـ السو             ،م2004حتى1971 وات المصرية ى للق ي المجلس األعل ذي خطط        عضو ف رية المشترآة ال
 .م1973لحرب تشرين عام 

ي -227 اج عل ام :مصطفى الح ي تأسست ع ين الت كرية للضباط البعثي ة العس د أعضاء اللجن  م،1959أح
 .م1965 عام  المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورةعضو

 . م1958عام  في أمريكا لجمهورية العربية المتحدة ا سفير:مصطفى آامل-228
 .من أعضاء القيادتين القطرية والقومية :مصلح سالم-229
دواليبي  -230 يس وزراء سوري      : معروف ال ام       رئ دفاع ع ر ال يس وزراء من       1951ووزي  1961م، ورئ

 .م1962حتى 
 .م1969قائد ثورة الفاتح من أيلول عام , الزعيم اللبيبي: معمر القذافي-231
 .م1983 وحتى 1977من رئيس وزراء إسرائيل : مناحيم بيغن-232
ام:ور األطرشمنص-233 د العظم ع ة خال ي حكوم ة ف ر للعمل والشؤون االجتماعي  عضو، م1962وزي

 .م1965 عام المجلس الوطني الموسع لقيادة الثورة
 .م1965عضو في القيادة القومية لحزب البعث العربي االشتراآي عام : منيف الرزاز-234
 .م1961 شارك في مؤامرة االنفصالضابط سوري : مهيب الهندي-235
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دين      األتاسي              أحد أعضاء    :وسى الزعبي م-236 ور ال ذي شكله ن ورة ال ادة الث المجلس الوطني الموسع لقي
 .م1965عام

 .م1973 حتى 1967  منوزير الدفاع الصهيوني: موشي دايان-237
ة السادسة من                   : موفق العالف -238 اوض في الجول د المف تلم رئاسة الوف م المتحدة، اس سفير سوريا في األم

 .، سابقًاين سوريا وإسرائيلالمفاوضات ب
 .م1961 أحد الضباط الذين أيدوا مؤامرة االنفصال: موفق عصاصة-239
 .م1991 حتى 1988 من رئيس االتحاد السوفييتي: غورباتشوفسير غيفيتش ميخائيل -240
 .، سابقًاضابط في الجيش السوري:  ميخائيل ورد-241
ق -242 ًا  أميم، وانتخب 1940أسس حزب البعث عام   : ميشيل عفل ًا ن هعام دة م،1940  عام ل  وأصدر جري

دين البيطار         1946البعث عام    دورة        ،م باالشتراك مع صالح ال وذآس ل روم األرث ًا عن ال ، م1945 نائب
 .   حزب البعث العربي االشتراآيلأمينًا عامًا ، 1949وزيرًا للمعارف بوزارة هاشم األتاسي عام 

وس -243 ل موراتين ل أنخي ي إ : ميغي بانيا ف فير أس ن س رائيل م ى 1993س اد 1996 حت دوب االتح م، من
 .م2007حتى 2004م، وزير خارجية أسبانيا من1996األوروبي لعملية السالم بإسرائيل عام 

 ـ ن ـ 
المجلس األعلى للقوات المصرية ـ   عضو ،م1973عام  قائد القوات الجوية والدفاع الجوي: ناجي جميل-244

 .م1973السورية المشترآة عام 
ادي في الخماسي الناصري، رئيس      1958وزير للعدل في الوزارة االتحادية في عام      : لقاسمنهاد ا -245 م، قي

ورة    االوفد السوري إلى القاهرة من اجل مباحثات القمة الثالثية بين سوري           د ث  آذار، 8 ومصر والعراق بع
 .م1963 في الوزارة األولى بعد الثورة عام  نائبًا لرئيس مجلس الوزراء وزيرًا للعدل

 .م1963آذار 8م، شارك في ثورة 1963 برتبة لواء عام ضابط في الجيش السوري:  نامق آمال-246
 .صحفي لبناني وأحد رموز المعارضة في عهد الرئيس آميل شمعون: نسيب المتني-247
انون األول   24 في انتخب رئيس للجمهورية العربية السورية     ،أحد أعضاء حزب الشعب   : ناظم القدسي -248   آ

 .م1963 آذار علم 8 خلع من رئاسة الجمهورية في ،م1962عام 
ام      للداخلية وزير: نور الدين األتاسي  -249 ي ع ين              ،م1963 ف ي وزارة أم وزراء ف رئيس مجلس ال  نائب ل

ام       ة ع ام                  ،م1964الحافظ الثاني ورة ع ادة الث وطني الموسع لقي ًا   ،م1965 عضو في المجلس ال  أمين
ة   عضو القيادة القطرية الم   ،عامًا للحزب  يس   ، م1963 شباط  23ؤقتة التي تشكلت بعد حرآ عين رئ

 .م 1966 شباط 23للجمهورية العربية السورية بعد حرآة 
 حتى  1930 من   رئيس حكومة االتحاد الهاشمي ورئيس الحكومة الفيدرالية في العراق         :نوري السعيد -250

 .م1953
 ـ هـ ـ 
 .م1958 عام وزير خارجية عراقي: هاشم جواد-251
 .م1961 شارك في مؤامرة االنفصالضابط سوري : د ربههشام عب-252
 .م1967  مدير وآالة المخابرات المرآزية األمريكية عام:هملر-253
 .م1977 حتى 1973من وزير الخارجية األمريكي  :هنري آيسنجر-254
ة    : هواري بومدين -255 ان الغربي وطني        قائد لألرآ ر ال ة التحري ام     في جبه ى تنظيم      ،  1958 ع أشرف عل

ة      م،  1960عام في وصار قائدًا لألرآان  عسكريًا  تحرير الوطني   جبهة ال  تسلم وزارة الدفاع من حكوم
تقالل ام  االس ي ع امي  1962ف ري النظ ر الجزائ يش التحري د ج س ، 1962م، قائ رئيس مجل ًا ل نائب

ام   ي ع وزراء ف رئيس   1963ال د ال ي عه ري ف دفاع الجزائ ر ال ال  ، وزي ن ب د ب يس 1965أحم ، رئ
 .م1965 حزيران 19قالبه على الرئيس أحمد بن بال في الجزائر بعد ان

  ـ و ـ 
 .م1997 حتى 1993 من لواليات المتحدة األمريكيةاوزير خارجية : وارن آريستوفر-256
 .م1963م قدم استقالته عام 1962رئيس مجلس الوزراء األردني عام : وصفي التل-257
ى  1990من  السفير السوري في واشنطن     : وليد المعلم -258 ة سوريا     , م1999  حت ر خارجي م 2009 وزي

 .حاليًا
  ـ ي ـ 
ي       : زعيم فلسطيني  :ياسر عرفات -259 وز ف ورة تم د نجاح ث   تولى رئاسة رابطة الخريجين الفلسطينيين بع
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 .م2004 حتى 1969 شباط 4 من  التحرير الفلسطينية رئيس منظمة،مصر
 .م1962 حتى 1948من إمام اليمن : يحيى حميد الدين-260
 .سوفييتيوآاتب أآاديمي :  بريماآوفيفغيني-261
 .م1971 حتى 1961من األمين العام لألمم المتحدة : ثانت يو-262

 
 

ا  اسفيرًا لسوري. م1963 إلصالح الزراعي بعد قيام ثورة آذار عام    ا وزير: يوسف زعين -263  في بريطاني
ي    عضو . م1964عام   ورة          ف ادة الث وطني الموسع لقي ام    المجلس ال ادة    ،م1965ع ة    عضو قي  قطري

 .م1966بعد حرآة شباط  ارئيس مجلس الوزراء في سوري ،م1966مؤقتة في شباط عام 
المجلس األعلى  من أعضاء ،م1973 عام رئيس أرآان حرب القوات المسلحة السورية: يوسف شكور-264

 .م1973للقوات المصرية ـ السورية المشترآة عام 
 .م1963وان الفاشل عام  ضابط سوري شارك في انقالب جاسم عل:يوسف مزاحم-265
 .م1991رئيس الوفد اإلسرائيلي في المفاوضات مع سوريا بعد مؤتمر مدريد: يوشي بن أهارون-266

 
 :فهرس ألهم المؤتمرات التي وردت في البحث حسب تسلسل حدوثهاـ 2

  .م1958  عاممؤتمر األحزاب الشيوعية في العالم المنعقد في براغ في شهر حزيران -1
 .  في لبنانم1962 آب عام 22ا رمؤتمر شتو -2
 في دمشق . م1963المؤتمر القومي السادس لحزب البعث تشرين األول عام  -3
 .م1964مؤتمر القمة العربي األول في القاهرة في الثالث عشر من آانون الثاني عام  -4

تمر -5 ذي اس ار وال امن والعشرين من أي ي الث دس ف ي الق وطني الفلسطيني األول ف ؤتمر ال ة الم  لغاي
 .م1964الثاني من حزيران عام 

 .م1964 أيلول عام في اإلسكندرية فيمؤتمر القمة العربي الثاني المنعقد  -6
 .م1964مؤتمر عدم االنحياز في القاهرة عام  -7
 .م 1966 شباط عام 28المؤتمر القطري لحزب البعث في لبنان بتاريخ  -8
 .م1967مؤتمر الصمود العربي في القاهرة عام  -9

 في دمشق. م1967المؤتمر القطري الثالث االستثنائي لحزب البعث في آب عام -10
 .م1967 آب عام 29مؤتمر مجلس الجامعة العربية في الخرطوم-11
 في دمشق. م1968عام في أيلول المؤتمر القطري الرابع لحزب البعث -12
 .م1969 آانون األول عام 23مؤتمر القمة العربي الخامس في الرباط بتاريخ -13
 في دمشق. م1970 تشرين األول عام 30القومي العاشر االستثنائي لحزب البعث  المؤتمر-14
 في دمشق. م1971عام في أيار المؤتمر القطري الخامس لحزب البعث -15
 .م1973 آانون األول عام 21مؤتمر جنيف للسالم -16
 شقفي دم. م1975عام في تموز  لحزب البعثالمؤتمر القومي الثاني عشر -17
 .م1991مؤتمر مدريد عام -18
 .م1994 آانون الثاني عام 14مريكية في جينيف في األسورية ـ القمة ال-19

 
 
 

 م2000 ـ 1970أعضاء القيادة القطرية 
ادة   دورة القي

ة   ة المؤقت القطري
 م1971ـ1970

ؤتمر  دورة الم
امس  ري الخ القط

 م1975ـ 1971

ؤتمر  دورة الم
ادس   ري الس القط

 م1980ـ1975

ؤتمر دورة  الم
ابع  ري الس القط

 م1985ـ1980

ؤتمر  دورة الم
امن   ري الث القط

 م2000ـ1985
 (*)حافظ األسد  (*)حافظ األسد  (*)حافظ األسد  (*)حافظ األسد  حافظ األسد  1
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 عبد اهللا األحمر عبد اهللا األحمر عبد اهللا األحمر عبد اهللا األحمر (**)عبد اهللا األحمر 2
 مصطفى طالس مصطفى طالس مصطفى طالس سمصطفى طال مصطفى طالس 3
 عبد الحليم خدام عبد الحليم خدام عبد الحليم خدام عبد الحليم خدام عبد الحليم خدام 4
 رفعت األسد رفعت األسد رفعت األسد ناجي جميل ناجي جميل 5
 زهير مشارقة (**)زهير مشارقة  زهير مشارقة عبد الكريم عدي عبد الكريم عدي 6
 محمود الزعبي محمود الزعبي عبد الغني ابراهيم عبد الغني ابراهيم الغني ابراهيمعبد  7
 حكمت الشهابي حكمت الشهابي عبد الرحمن خليفاوي عبد الرحمن خليفاوي عبد الرحمن خليفاوي 8
 سعيد حمادي سعيد حمادي متعب شنان متعب شنان متعب شنان 9

 وليد حمدون حمدونوليد  محمد حيدر محمد حيدر محمد حيدر 10
 عز الدين ناصر عز الدين ناصر فهمي اليوسفي فهمي اليوسفي فهمي اليوسفي 11
 عبد القادر قدورة عبد القادر قدورة محمد علي الحلبي محمد علي الحلبي محمد علي الحلبي 12
 عبد الرؤوف الكسم عبد الرؤوف الكسم طه الخيرات طه الخيرات طه الخيرات 13
 توفيق صالحة توفيق صالحة (**)محمد جابر بجبوج (**)محمد جابر بجبوج بر بجبوجمحمد جا 14
 وهيب طنوس وهيب طنوس عبد اهللا األحمد عبد اهللا األحمد عبد اهللا األحمد 15
 (**)سلميان قداح سلميان قداح يوسف األسعد بر الكفريج بر الكفريج 16
 أحمد درغام مود األيوبيمح محمود حديد محمود األيوبي محمود األيوبي 17
 عبد الرزاق أيوب أحمد دياب أحمد دياب أحمد الخطيب (*)أحمد الخطيب 18
 أحمد قبالن ناصر الدين ناصر جورج صدقني جورج صدقني داؤود الرداوي 19
 رشيد إختريني إلياس الالطي نبيه حسون  أديب ملحم محمد طلب هالل 20
 فايز الناصر أحمد اسكند أحمد أحمد الحسن عصام النائب عبد اهللا الالذقاني 21

 أمين قطري مساعد(**) أمين قطري    (*) 
 
 
 
 
 

 فهرس ألهم االنقالبات الواردة في البحث حسب تسلسل حدوثهاـ 3 
 .م1949 عام اانقالب حسني الزعيم في سوري  -1
 .م1949 عام افي سوريسامي الحناوي انقالب   -2
 .م1949  عام اانقالب أديب الشيشكلي في سوري  -3
 .م1961 عام افي سوريبقيادة الضباط الشوام  أيلول 28 انقالب  -4
 .م1962 بقيادة عبد الكريم النحالوي عام ا آذار في سوري28انقالب   -5
 .م1963 عام اانقالب بقيادة جاسم علوان في سوري  -6
 .    م1963آانون الثاني13فاشل بقيادة عبد الكريم نحالوي فيانقالب   -7
 .م1966 أيلول عام 8ب فاشل قاده سليم حاطوم في انقال  -8

 
 
 

  الواردة في البحث حسب تسلسل حدوثهاتـ فهرس ألهم المؤامرا4 
 .م1953حلف بغداد عام   -1

ؤامرة ومشروع   -2 وري   ام ى س ي عل اني ـ عراق الب بريط اني انق ام تشرين الث ن عن م1956 ع  أعل
 .عبد الحميد السراج رئيس المكتب الثاني آتشافها
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 م1957مشروع أيزنهاور عام   -3
 م1958عام قيام االتحاد الهاشمي   -4
 م1962تمرد في مدينة حلب واالستيالء على اإلذاعة وبدء إذاعة البالغات الثورية عام   -5
  م1962عصيان حمص الذي قاده قائد المنطقة الوسطى بدر األعسر عام   -6

ينات وانتهى   مشروع المياه القطري    -7 ا  في بداية الخمس اه     م1964م  ع ل مي ، مشروع إسرائيل لتحوي
 .نهر األردن

 م1967 عام نمشروع جونستون األمريكي حول حل مشكلة الالجئين الفلسطينيي  -8
 .م1982مشروع ريغان عام   -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهم االتفاقيات واالجتماعات حسب تسلسلها الزمنيـ 5 
  .م1949اتفاقية الهدنة السورية ـ اإلسرائيلية عام -1
 .م 1954 مع الباآستان في نيسان عام امعاهدة الدفاعية بين ترآيال-2
 .م1955عقد اتفاقية دفاع مشترك بين مصر والسعودية عام -3
 .م1955 ومصر عام ااتفاقية الدفاع المشترك بين سوري-4
 .م1956عقد اتفاقية دفاع مشترك بين مصر واليمن في نيسان -5
 .م1956رين األول عام  تش24 واألردن في امصر وسوريميثاق -6
 .م24/10/1956إبرام اتفاق ثالثي للدفاع المشترك بين مصر وسوريا واألردن في -7
ين مصر وسوري      1957 آانون الثاني عام     19اتفاقية التضامن العربي في القاهرة      -8  واألردن ام، ب

 . والسعودية
 .م1958ام  آذار ع5الجمهورية العربية المتحدة في بين اليمن واتفاق الوحدة -9

 .م1958تحاد عراقي أردني عام اإقامة -10
ة والقاضية           -11 ة العراقي ة المتحدة والجمهوري ة العربي ين الجمهوري ادة السياسية الموحدة ب ة القي اتفاقي

 .م1959بالتنسيق بين البلدين عام 
وري  -12 ين س اق ب اريخ  ااتف راق بت اني  25 والع انون الث اعي    1962 آ اون دف ة تع ي بإقام م يقض

ري وسد              اي بين سوري  عسكر  والعراق، واتفاق سياسي واقتصادي، وتعاون مشترك بمشاريع ال
 .الفرات

 .م1962عقدت مصر مع حكومة السالل في اليمن ميثاقًا للدفاع المشترك عام-13
 .م بين قادة الثورة الجزائرية وفرنسا1962اتفاقية إيفيان عام -14
 .م 1963 من نيسان عام 17اق بتاريخ  والعراميثاق االتحاد الثالثي بين مصر وسوري-15
وم           -16 رج العرب في مصر ي ة ب  22اجتماع عقد بين الرئيسين حافظ األسد وأنور السادات في منطق

  ".مبدأ الحرب المشترآة" م، 1973نيسان عام 
  .م في بلودان1973 آب عام 27ـ26اجتماع قمة بين الرئيسين حافظ األسد وأنور السادات في-17
 .م1974 عام 101كيلو اتفاقية ال-18



 290

 .م1975اتفاقية سيناء عام -19
 .م1978 عام داتفاقيات آمب ديفي-20
 .م1979اتفاقيات السالم المصرية ـ اإلسرائيلية عام -21
 .م1983 أيار عام 17اتفاق تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل في -22
 .م1993اتفاق أوسلو في أيلول عام -23

 
 

  حسب تسلسل حدوثهافهرس ألهم األحداث في البحثـ 6 
 .رئيسًا للجمهورية العربية السورية م، وانتخاب السيد شكري القوتلي1946 نيسان عام 17استقالل سوريا في -1
 .م 1947 تشرين الثاني عام 29خطة تقسيم فلسطين التي أقرتها األمم المتحدة في  -2
 .م1948 أيار عام 15اغتصاب فلسطين في  -3

حزب "م ليكونا معًا 1952 مع الحزب العربي االشتراآي بزعامة أآرم الحوراني عاماندماج حزب البعث العربي -4
 "البعث العربي اإلشتراآي

 .م1952 تموز في مصر عام 23ثورة  -5
 .م1954 تشرين الثاني عام 1إعالن الثورة لتحرير الجزائر من االحتالل الفرنسي في  -6
 .م1956 تموز عام 26تأميم قناة السويس في  -7
 .م1956 عدوان الثالثي على مصر في تشرين األول عامال -8
 . م1956 آانون الثاني عام 4معرآة السويس في  -9

 .م1956نسف أنابيب البترول التابعة إلى شرآة نفط العراق البريطانية في أوائل شهر تشرين الثاني عام  -10
 .م1958 عام ذي تشكل مع قيام الوحدةاالتحاد القومي ال ليحل محلها ,إلغاء األحزاب والقوى السياسية آافة -11
 .م1958 تموز عام 15في واطئ بيروت ـة على شـكييإنزال القوات األمر -12
 .1958 عام  القوات األمريكية من لبنانانسحاب -13
 .م1958 في شباط عام حل حزب البعث العربي االشتراآي نفسه -14
 .م1958 شباط عام 22إعالن الوحدة السورية المصرية  -15
 .م1958 آذار عام 5ن الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في عالإ -16
 .م1958  عام تموز14 قيام الثورة العراقية في  -17
 .م1958 عام الحرب األهلية اللبنانية -18
 .م1959 عام والوزارة المرآزية  من المجلس التنفيذي السوريالبعثيين الوزراء ةاستقال -19
 .م1959 عام آذار 8في   في العراقثورة الموصل -20
 .م1961 عامتشكيل الوزارة الموحدة على مستوى الجمهورية في آب -21
 .م1961 تشرين األول عام 5اعتراف الرئيس جمال عبد الناصر بواقع االنفصال في -22
 .م1961 تشرين األول 28 مقعدها في الجامعة العربية في ااستعادت سوري -23
 .م1961 أوائل آانون األول تأليف المجلس األعلى لألمن القومي في -24
 .م1962 أيلول عام 28 عن مصر في اانفصال سوري -25
ا          م1962 آذار   17 امعرآة تل النيرب في سوري     -26 ائر  ) اإلسرائيليون ( انتصرت فيها القوات السورية وتكبد فيه خس

 .آبيرة
 .م1962 أيلول 28ثورة عبد اهللا السالل في اليمن في  -27
 .م1962عودية واألردن لصيانة العرشين عاماإلعالن عن اتحاد يضم الس -28
 .م1962 تموز عام 3استقالل الجزائر في  -29
 .م1963إنشاء المجلس الوطني لقيادة الثورة في بغداد في شباط عام  -30
 .م1963 في آذار عام اتشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة في سوري -31
 .م1963 تموز 22اق الوحدة الثالثي في إعالن الرئيس جمال عبد الناصر انسحاب بالده من اتف -32
 .م1963 شباط في العراق عام 8ثورة  -33
 .م1963 عام ا آذار في سوري8ثورة  -34

ام                       -35 ورة شباط ع ام ث ام من قي ة أي د أربع زة بع ي سجن الم ابعين ف دويين الق حكم اإلعدام بحق بعض الضباط الوح
 .م1963

 .م1963تشرين األول عام  8قيام الوحدة العسكرية بين العراق وسوريا في  -36
 .عدم التزامه بميثاق الوحدة الثالثية1963 تموز 22إعالن عبد الناصر في  -37
 .م1964تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في حزيران عام  -38
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 .م1964تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش  -39
 .م1965هورية العربية المتحدة عام إعادة انتخاب الرئيس جمال عبد الناصر رئيسًا للجم -40
 .م 1965 أيلول عام 24بتاريخ , استقالة حكومة الفريق أمين الحافظ -41
 .م1965 آانون الثاني عام  1والدة منظمة فتح في ميدان النضال الفدائي في  -42
 .م1966 عام ا شباط في سوري23حرآة  -43
 .م1966 آب عام 15حدوث معرآة جوية بين سوريا وإسرائيل يوم  -44
 .م1967إغالق المضايق  المصرية في وجه المالحة اإلسرائيلية في عام  -45

 أيار عام 16سحب قوات الطوارئ الموجودة في المواقع الحدودية بين مصر وإسرائيل منذ حرب السويس في  -46
 .م 1967

 .م1967 حزيران عام 5العدوان اإلسرائيلي على مصر وسوريا في  -47

م لبحث الوضع الناتج عن العدوان 1967حزيران 17جمعية العامة لهيئة األمم المتحدة في انعقاد دورة طارئة لل -48
 .الصهيوني على الدول العربية

 .م1969استيالء ياسر عرفات على منظمة التحرير الفلسطينية وتحويلها إلى حرآة مقاتلة عام  -49
 .م1969ر ضد إسرائيل في آذا) حرب االستنزاف(بدأ الرئيس جمال عبد الناصر  -50
 .م1970أحداث أيلول األسود في األردن عام  -51
 .م1970 تشرين الثاني عام16  في االحرآة التصحيحية في سوري -52
 .م1971 آذار 2ترشيح الفريق حافظ األسد لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية  -53
 .م1973 تشرين األول عام 6حرب تشرين التحريرية  -54
 .م1973 تشرين األول عام 15جنرال الصهيوني آرييل شارون في عملية الغزال قادها ال -55
 .م1974 أيار 31م وحتى 1974آذار 11 يوم من 82حرب االستنزاف على الجبهة السورية  -56
 . م1975 عام الحرب األهلية اللبنانية -57
 .م1977 تشرين الثاني من عام 19زيارة السادات إلى القدس في  -58
 .م1978وب لبنان عام االجتياح اإلسرائيلي لجن -59
 .م1982غزو إسرائيل للبنان في حزيران عام  -60
 .م 1993مجزرة الحرم اإلبراهيمي في شباط عام  -61
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 )3(الوثيقة رقم 
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 )5(الوثيقة رقم 
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 )6(الوثيقة رقم 

 
 
 
 
 
 



 309

 
 
 
 
 
 
 



 310

 )7(الوثيقة رقم 
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 )8(الوثيقة رقم 
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 )9(الوثيقة رقم 
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 )10(الوثيقة رقم 
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 )12(ثيقة رقم الو
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 )13(الوثيقة رقم تابع 
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 )20(الوثيقة رقم 
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 )23(الوثيقة رقم 
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 )24(الوثيقة رقم 
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 )27(الوثيقة رقم 
 

 



 363

 

 
 



 364

 

 
 



 365

 
 

 )28(الوثيقة رقم 
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 )35(الوثيقة رقم 
 

 
 
 
 
 
 



 381

 

 
 
 



 382

 

 
 
 
 



 383

 

 
 
 



 384

 
 
 



 385

 

 
 
 



 386

 
 

 )36(الوثيقة رقم 
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 )37(ملحق رقم 
 

 ب فيها عن عدم تفاؤله بمؤتمر السالمصورة رسالة من الرئيس األسد إلى الرئيس السادات يعر
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 )38(ملحق رقم 
 

 . الرئيس على رئسالة الرئيس السادات رد منصورة 
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أعد هذا البحث استكماًال لمتطلبات منح درجة الدآتوراه بإشراف اللجنة العلمية 
 :سادةالمؤلفة من األساتذة ال

 ـ األستاذ الدآتور محمود عامر 
 .األستاذ بجامعة دمشق ـ آلية اآلداب ـ قسم التاريخ   
 

 ـ األستاذ الدآتور إبراهيم زعرور 
 .األستاذ بجامعة دمشق ـ آلية اآلداب ـ قسم التاريخ   
 

 ـ األستاذ الدآتور وجيه الشيخ 
 .األستاذ بجامعة دمشق ـ آلية العلوم السياسية   
 
 ألستاذ الدآتور جمال المحمود ـ ا
 .األستاذ بجامعة دمشق ـ آلية العلوم السياسية   
 

 ـ األستاذ الدآتور جمال سليمان 
 .األستاذ المساعد بجامعة دمشق ـ آلية التربية   
 
 


