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 السعىدية –العدوان الجالثٌ على مصر واثره على العالقات االردنًة 

 عبج الخحسغ وليج صالح القرار         أ.م.د. بيجاء سالع صالح الجليسي

 كمية التخبية لمعمػم االندانية قدع التاريخ

 1212/ 22/ 8 قبل للهشر يف                                1212/ 9/ 21  قدم للهشر يف

 

 الممدمة

 القخن    العجوان الثالثي عمى مرخ مغ االحجاث التي شيجىا العالع العخبي في خسديشيات  يعتبخ        
كافة  ومشيا االردن والدعػدية  وبالتالي تأثيخىا السباشخ  عمى الجول الغخبية الساضي والحي كان لو صجى واسع 

 . 8948والسيسا ان ىحا العجوان جاء ردا عمى حخب فمدصيغ  عمى القزية الفمدصيشية 
بجءا مغ االجخاءات   قدع البحث الى مقجمة ومبحثيغ وخاتسة ، تشاول السبحث االول قيام العجوان ووقعائو       

التي اتخحتيا الجول الكبخى ورفزيا دعع مذخوع الدج العالي مذخوع وبالتالي اصخار مرخ عمى تشفيح السذخوع 
 عخبية.بجعع مغ الجول ال

قيام وبعج مذخوع الدج العالي الدعػدي ودعسيع لسرخ في تشفيح  –عالج السبحث الثاني التقارب االردني        
مرخ وافتتحت مخاكد لمتصػع والقتال  وعسجت الى جسع  بجانب  الػقػف   الىالجولتيغ  كال   رعتسا  العجوان

 التبخعات مغ اجل ازالة اثار العجوان.
الدعػدي ، واعتسجت  الجراسة عمى مغ  -عمى التقارب االردني اىتست الجراسة بتشاول احجاث العجوان مخكدا      

تمظ الجراسة اسياما متػاضعا في تبيان  وقائع العجوان  ومجى  تأثيخه  السرادر السعاصخة ا، متسشي ان تكػن 
 الدعػدية،  وهللا السػفق ، نعع  السػلى  ونعع الشريخ . –عمى العالقات االردنية 
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     Abstract 

         The triple aggression against Egypt came for many reasons, including 

the revolution of Egypt in 1952, as well as the policy of Egypt and Abdel 

Nasser towards the Non-Aligned Movement and its participation in the 

Bandung conference in 1955, the high dam project is one of the most 

important reasons that led the major countries Britain and France (Israel) to 

carry out aggression. 

        Britain was a strong supporter of the high dam project, but that support 

later faded and was replaced by Soviet support, which provoked the three 

major powers and prompted them to embark on aggression against Egypt. 

       Britain began its attack on Egypt and then France and later (Israel), the 

Arab countries did not stand in the face of aggression, as Jordan and Saudi 

Arabia began to open centers to volunteer in order to send military forces to 

repel the aggression from Egypt, as well as allow Saudi Arabia forces to pass 

through Jordanian territory, which strengthened relations between the two 

countries.  

          Jordan and Saudi Arabia have united their positions during and after the 

aggression, as the two countries severed diplomatic relations with enemy 

countries as well as raised donations from the people to support Egypt.  
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 : لٌام العدوانالمبحث االول

المولؾ السٌاسً ، الذي ٌمثل نمطة فً 8984تعود بداٌات ومسببات العدوان الى عام        

وجاءت هذه  8984والعسكري بٌن برٌطانٌا ومصر باإلضافة الى اشتران مصر فً حرب 

الحرب تعبٌراً عن التؤٌٌد الشعبً العربً للمضٌة الفلسطٌنٌة ووجوب الولوؾ الى جانبها 

وضرورة نصرتها سواء كان ذلن التعاون والدعم عن طرٌك جمع التبرعات او من خالل 

 .(8)  8984لٌة فً حرب المشاركة الفع

لتحدث منعطفاً مهماً فً تارٌخ مصر فضالً عن تؤثٌرها المباشر على  8981جاءت ثورة        

حركات التحرر العربٌة والتً دفعت العدٌد من الدول للتحرر من السٌطرة االجنبٌة، بالممابل 

العربٌة مما اثار حفٌظة تلن اثارت هذه الثورة الدول الؽربٌة التً كانت تسٌطر على االلطار 

الدول وعدت الثورة مصدر خطر على مصالحها فً المنطمة العربٌة مما دفعها الى اجهاضها 

، السٌما (2) حتى ولو كان هذا بالموة او اعالن الحرب على مصر من اجل اسماط نتائج الثورة

دأ الحٌاد بعد نجاح الثورة حٌث لامت مصر باتباع سٌاسة خارجٌة تموم على اساس مب

 .(3)االٌجابً

بداٌة جدٌدة فً تارٌخ مصر وتطلعاته نحو  8988نٌسان  81فً (8)جاء تعٌٌن جمال عبدالناصر

 .(5) التخلص من السٌطرة البرٌطانٌة

 

من أهم المشارٌع التً حاول جمال عبدالناصر تطبٌمها ( 8)ٌعتبر مشروع بناء السد العالً       

لص من المشكالت االلتصادٌة التً كانت تعانً منها مصر، على االرض الوالع من اجل التخ

( 122فطالبت االخٌرة البنن الدولً بضرورة تموٌل مصر من اجل بناء السد العالً بمبلػ )

ملٌون دوالر، وافك البنن الدولً على الراض مصر لتموٌل السد العالً فً كانون االول 

( 12ٌة وبرٌطانٌا ان تتحمل مبلػ لدره )ووضعت شروط على الوالٌات المتحدة االمرٌك 8988

( ملٌون دوالر على هٌئة خدمات ومواد اولٌة ظناً 92ملٌون دوالر بالممابل تتعهد مصر بتمدٌم )

منهم ان تلن االجراءات ستملل من فعالٌة عبدالناصر فً المنطمة إال أنهم سرعان ما تراجعوا 

تحدة االمرٌكٌة الن بناء السد العالً سٌزٌد حول تمدٌم المعونة وكانت فً ممدمتهم الوالٌات الم

والسٌما زراعة المطن مما ٌجعله ٌضاهً المطن االمرٌكً ، من حجم االراضً الخضراء 

فضالً عن لناعتها بؤن صفمة االسلحة التشٌكٌة ستإثر على االلتصاد المصري باالضافة الى 

عبدالناصر ناهٌن عن لٌام  عدم تمدٌم المرض المخصص لبناء السد العالً سٌشكل مؤزق لحكم

االخٌر باعمال اثارت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة منها اعترافه بجمهورٌة الصٌن الشعبٌة وتمدٌم 

 .(8) 8988، ومشاركة مصر ودورها الفعال فً مإتمر باندونػ (7) الدعم للثورة الجزائرٌة
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( ملٌون دوالر على ان تسدد 022تكفل االتحاد السوفٌتً بتموٌل المشروع بمٌلػ لدر بـ )        

 .(9) مصر المرض بامد طوٌل وبولت مٌسر فوافمت مصر على العرض السوفٌتً

شن جمال عبدالناصر حملة مضادة ضد سٌاسة االحالؾ والمشارٌع الؽربٌة التً وجهتها كل من 

المرٌكٌة صوب منطمة الشرق االوسط وعلل ذلن بؤن تلن برٌطانٌا والوالٌات المتحدة ا

، وكان حلؾ بؽداد فً ممدمة تلن المشارٌع فهو (80) المشارٌع سترسخ االستعمار فً المنطمة

، (88) 8988ٌعتبر احد االسباب التً دفعت الدول الؽربٌة للمٌام بالعدوان الثالثً على مصر عام 

الى دعم المضٌة الفلسطٌنٌة باعتبارها لضٌة  8988م كما دعا عبدالناصر فً مإتمر باندونػ عا

العرب عامة وطالب بحل المشكالت الدولٌة وعمد الى دعم الثورة الجزائرٌة وكانت هذه 

االجراءات ذات اثر كبٌر على السٌاسة الدولٌة الداعمة للمشروع )الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

 .(82) وبرٌطانٌا وفرنسا( التً تبنتها مصر

 

( ملٌون دوالر من اجل انشائه وافمت 022كان مشروع السد العالً بحاجة الى حوالً )       

 -كل من برٌطانٌا وفرنسا على تمدٌم المعونة المالٌة لمصر كما ارسل البنن الدولً لجنة امرٌكٌة

برٌطانٌة لالشراؾ على سٌر العمل فً سنته األولى، فضالً عن المساعدة المالٌة التً لدمها 

 .(83) تحاد السوفٌتًاال

 

ً الى سحب ٌدها ودعمها         جاء رد الدول العربٌة التً اعلنت تموٌله للمشروع سابما

 88وتٌتو88 للمشروع بعد االجتماع الذي عمده زعماء الحٌاد االٌجابً وجمال عبدالناصر ونهرو

وعبدالناصر فً ، والجدٌر بالذكر انه حصل لماء ما بٌن وزٌر خارجٌة برٌطانٌا سلوٌن لوٌد (86)

، إذ تم منالشة تموٌل مشروع السد العالً والتباحث حول االوضاع 8988االول من آذار 

 .(87) الراهنة فً الشرق االوسط

 

الذي ٌمضً بتؤمٌم لناة السوٌس من اجل اعادة  8988لسنة  148أعلن جمال عبدالناصر لانون 

ا المشروع اهمٌة كبٌرة فً منطمة النهوض باالنتصار المصري مستؽلة موارد المناة وكان لهذ

 بدــ، إذ عمد ع(88) الشرق االوسط كون هذه المنطمة لها أهمٌة استراتٌجٌة لدى الدول الؽربٌة

الناصر الى اعداد خطة لتؤمٌم لناة السوٌس فؤوعز للمهندس حامً بهجت المشرؾ على المناة 

بتشكٌل لجنة برئاسة محمود ٌونس  بوضع الخطة الالزمة لتنفٌذ عملٌة تؤمٌم لناة السوٌس كما لام

 .(89) وعهد الٌه بمهمة االستٌالء على ممر الشركة االجنبٌة التً تدٌر لناة السوٌس

حول انسحاب الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة من  8988تموز  18صرح عبدالناصر فً       

"لامت فً واشنطن جهة تجردت من الحٌاد، بل لد تجردت من تموٌل مشروع المناة لائالً: 

ً وتضلٌالً أن االلتصاد  ً وخداعا المبادئ التً تموم على اساسها عاللات الدول، تعلن كذبا



2227(، لسنة 2، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(2), (2021) 
 

494 
 

المصري ال ٌساعد، وان االلتصاد المصري ٌدعو الى الشن، فانً انظر الٌهم وألول لهم موتوا 

، ولن تستطٌعوا أن تستبدوا بنا، ألننا نعرف بغٌظكم فلن تستطٌعوا ان تتحكموا فً مصر

 .(20) طرٌمنا طرٌك الحرٌة، طرٌك الشرف، طرٌك العزة، طرٌك الكرامة"

اختار الرئٌس المصري جمال عبدالناصر عبد الثورة المصرٌة موعداً إلعالن اطالق        

خطاباً فً المى جمال عبدالناصر  8988تموز  18.، وفً مساء ٌوم (28) مشروع لناة السوٌس

حفل جماهٌري فً االسكندرٌة أعلن فٌه تؤمٌم لناة السوٌس، وجعلها مصرٌة بحتة وبالولت نفسه 

 .(22) أشار الى اعتراؾ مصر بكافة حموق اصحاب أسهم الشركة المنحلة

          على الرؼم من أحمٌة مصر فً اصدار المرار الخاص بتؤمٌم شركة السوٌس اال انها اللت        

تموز  18ضة وتدخل عسكري شنتهُ كل من برٌطانٌا وفرنسا فور اعالن لرار التؤمٌم معار

فً اشتراكها فً الحرب هذا التدخل الذي ٌطلك  (اسرائٌل)، باإلضافة الى تواطئ (23) 8988

 .(24) علٌه العدوان الثالثً على مصر

بالد العربٌة وحكوماتها أما عن توافك الدول العربٌة فً لناة السوٌس فمد أعربت جمٌع ال        

، كما عمت البلدان العربٌة (25) عن استعدادها التام للولوؾ الى جانب مصر ودعمها لهاذ المرار

 .(26) العدٌد من االحتجاجات تندٌداً بالمولؾ الؽربً من التؤمٌم

 

  

 

 

 

 

 ًً  السعودي –: التمارب األردنً المبحث الثان

 

لمد تباٌنت الموالؾ الؽربٌة من أزمة السوٌس وتداعٌاتها وفٌما ٌخص المولفان االدرنً         

والسعودي، ٌتضح من خالل تطابك مولؾ البلدان وتمارب العاللات بٌنهما، إذ ولؾ األردن الى 

جانب مصر وأعلن الملن حسٌن عن ضرورة التصدي العرب للتوسع االستعماري فً المنطمة، 

الى  11الدول التً رحبت بالمشروع على اثر البرلٌة التً ارسلها الملن حسٌن وكانت فً ممدمة

 .(28) السفٌر المصري فً عمان

 

جاء رد المجتمع الدولً على مشروع تؤمٌم لناة السوٌس رداً لاسٌاً، إذ ألدمت كل من           

لى مصر، برٌطانٌا وفرنسا لالسراع فً وضع خطط للتحالؾ مع اسرائٌل من اجل شن هجوم ع

( الى لندن فً Christian Pineauإذ ألدمت فرنسا على ارسال وزٌر خارجٌتها كرستان بٌنو )
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( Robert Murphy، اذ التمى بوزٌر الخارجٌة االمرٌكً روبرٌت مورفً )8988تموز  19

( بضرورة المٌام بعمل عسكري Selwyn Lioydوأصر على نظٌره البرٌطانً سلوٌن لوٌد )

، ٌتبٌن من ذلن تطابك وجهات النظر البرٌطانٌة والفرنسٌة (29) ضد مصر بؤلصى ولت ممكن

من المٌام بالعدوان على مصر، فً حٌن جاء مولؾ الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة مؽاٌراً تماماً 

عنهما، اذ تركزت مطالبها حول عدم استخدام الموة العسكرٌة ضد مصر واالبتعاد عن اسلوب 

الحمالت العسكرٌة التً سٌكون لها أثراً كبٌراً فً إثارة شعوب العالم الثالث االستفزاز والسٌما 

 ضد الدول الؽربٌة، فضالً عن اتاحة الفرصة أمام االتحاد السوفٌتً وتعزٌز نفوذه فً هذه الدول

(30). 

، رفضت الحكومة 8988اب  88ر توالً االحداث وتطورها، عمد مإتمر لندن فً وعلى اث

، كما لرر (38) مإتمر، اوصى المإتمر بفرض ارادة دولٌة على لناة السوٌسالمصرٌة حضور ال

وضمت اللجنة كل من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة  8988اب  11تشكٌل لجنة خماسٌة فً 

والسوٌد واٌران واسترالٌا وكان على رئٌس اللجنة رئٌس الوزراء االمرٌكً روسً منزسً 

(Rwsy Manzili) (32). 

كل من فرنسا وبرٌطانٌا من خالل مإتمر لندن الى استؽالل رد الفعل المصري سعت           

الرافض للمإتمر ومن ثم اظهار جمال عبدالناصر بانه السبب الرئٌسً للمشكلة واٌهام الراي 

العربً العام ودول العالم الثالث التً كانت من اجل نٌل االستمالل والتملٌل من عزٌمته وتشجٌعه 

لناة السوٌس والهدؾ الحمٌمً ٌكمن فً اضفاء الصبؽة الشرعٌة من اجل استخدام لمٌامه بتؤمٌم 

الموة ضد مصر، فً الولت الذي تدخلت الوالٌات المتحدة بشكل مخفً والنعت اللجنة الخماسٌة 

الى ضرورة تروٌج ممررات المإتمر وضرورة اٌصالها للحكومة المصرٌة ووحدت مهامها 

تمدٌم الوعود بالدخول فً أي مفاوضات اخرى فً ولت  بعرض المشروع للمصرٌٌن وعدم

 .(33) الحك

والتمت  8988اٌلول  8مارست اللجنة الخماسٌة عملها، اذ وصلت الى مصر فً           

بالرئٌس المصٌر جمال عبدالناصر وعدد من المسإولٌن المصرٌٌن دامت تلن الزٌارة خمسة 

، اذ رفضت مصر تلن المرارات وعدتها انها اٌام لكن دون تحمٌك أي هدؾ مرجو من الزٌارة

 .(34) ؼٌر والعٌة

كان للمضٌة المصرٌة نصٌب فً األمم المتحدة، فً حٌن كانت فرنسا وبرٌطانٌا باالتفاق         

على لناعة تامة برفض أي لرار دولً ال ٌحمك تطلعاتهم واهدافهم والسٌما  (اسرائٌل)مع 

على رفض عرض  8988تشرٌن االول  18ثالثة فً ضرب عبدالناصر، إذ اتفمت االطراؾ ال

المضٌة فً االمم المتحدة والتمسن باالهداؾ الرئٌسٌة التً تسعى الٌها والسٌما استعادة السٌطرة 

 .(35) على لناة السوٌس

ً الى تل          بدأت االستعدادات الدولٌة للهجوم على مصر؛ إذ ارسلت فرنسا وفداً عسكرٌا

على معلومات حول حجم التسلٌح المصري واالمكانٌات العسكرٌة ابٌب من اجل الحصول 
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فً الهجوم على مصر وأن تكون على أهبة االستعداد  (اسرائٌل)والتؤكٌد على مشاركة 

تمهٌداً للعدوان الثالثً على مصر، ولام وزٌر الدفاع الفرنسً على  ،(36)لالشتران فً الحرب

ووضع الخطة النهائٌة من اجل الهجوم (إلسرائٌل )اجراء محادثات حول االستعداد العسكري 

  .(37) (اسرائٌل)على مصر بالتنسٌك مع كل من برٌطانٌا و

توحدت اراء وافكار الدول الكبرى لٌنتج عنها عمد مإتمر سري فً ضاحٌة سٌفر بالمرب         

وتم االتفاق على تولٌع بروتوكول )سٌفر( وشن  8988تشرٌن االول  18من بارٌس فً 

( avid Ben Girionلعدوان الثالثً على مصر حضر االجتماع كل من دٌفٌد بن ؼورٌون )ا

 Salwin، وكرٌستٌان بٌفو وزٌر الخارجٌة الفرنسً، وسلوٌن لوٌد )(38) رئٌس وزراء اسرائٌل

Laweedً(39) ( وزٌر الخارجٌة البرٌطان. 

     الهجوم على مصر وحدد نص البروتوكول على اشتران برٌطانٌا وفرنسا واسرائٌل فً         

  ، وتضمن االتفاق أنه فً حالة لٌام األردن 8988تشرٌن االول  19ٌوم االثنٌن الموافك 

ال تسارع برٌطانٌا فً مساعدة األردن على أن تلتزم برٌطانٌا بعدم لٌام )اسرائٌل(بمهاجمة 

رائٌل فان برٌطانٌا اسرائٌل بمهاجمة األردن، فً حٌن؛ إذ ما لامت االخٌرة بشن حملة على اس

 .(40) ستلزم الحٌاد وتتعهد بعدم تمدٌم أي مساعدة لألردن

اعتمدت الخطة على دفع الموات االسرائٌلٌة الحتالل المناة ومن ثم تتدخل برٌطانٌا         

وفرنسا وتطالبان الموات المصرٌة واالسرائٌلٌة باالبتعاد عن المناة مسافة عشرة امٌال من كل 

فرنسٌة لحفظ السالم فٌها ومن ثم تتطلع للسٌطرة  2تم تشكٌل لوة برٌطانٌة طرؾ على أن ٌ

 .(48) علٌها

على اختراق خطوط )اسرائٌل(عندما ألدمت  8988تشرٌن االول  19بدأ الهجوم فً لٌل        

من تهدٌد مصر للمناة،  (اسرائٌل)الهدنة وهاجمت االراضً العربٌة المصرٌة متذرعة بحماٌة 

 .(42) والمواصالت البرٌة والبحرٌة (االسرائٌلٌٌن)اضافة الى مهاجمة المصرٌٌن للمدنٌٌن 

 02فً (االسرائٌلٌة )وجهت كل من برٌطانٌا وفرنسا انذار رسمً للموات المصرٌة و         

انب المناة امٌال عن ج 82، طالبت فٌه بضرورة انسحاب الطرفٌن مسافة 8988تشرٌن االول 

ساعة وفً حالة عدم االستجابة لتلن المرارات، فان  18وحددت مهلة لتنفٌذ المرار امدها 

 (اسرائٌل)جاء المرار لفض االلتتال ما بٌن مصر و،(43)  الدولتان ستتدخالن بصورة مباشرة

رار بالم(اسرائٌل )باثاره السلبٌة على مصالح الدولتٌن فً تعطٌل المالحة عبر المناة، رحبت 

وذلن النه سٌمنحها صحراء سٌناء دون اي عناء، فً حٌن اعلنت مصر رفضها لالنذار وارسل 

عبدالناصر بالغ رسمً لحكومتً برٌطانٌا وفرنسا بذلن، اعتبرت كل من فرنسا وبرٌطانٌا 

، تذرعت كلتا الدولتٌن بمرار الرفض وعدم (44) عملٌة الرفض بانه خرق لمٌثاق االمم المتحدة

على االنسحاب فمامت الموات البرٌطانٌة والفرنسٌة بالهجوم على السالح الجوي الموافمة 

، كما تمكنت من احتالل مدن السوٌس وبورسعٌد (45) 8988تشرٌن االول  19المصري فً 
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واالسماعٌلٌة متذرعة بانها هدفها هو حماٌة طرٌك المالحة فً لناة السوٌس، شنت الطائرات 

ات المصرٌة فً الماهرة وابو صبر، وهكذا بدأ العدوان الثالثً المتحالفة ؼارات على المطار

 .(46) على مصر

النتهاكهم مٌثاق االمم  (اسرائٌل)اذ سارع االتحاد السوفٌتً لإلدانة برٌطانٌا فرنسا و          

، وارسل خرتشوؾ انذاراً الى كل من (47) المتحدة اال انهم لم ٌؤبهوا لهذا التصرٌح السوفٌتً

وفرنسا واسرائٌل، وكلؾ رئٌس الحكومة بوكاتٌن بحمل البٌان الٌه جاء نص االنذار برٌطانٌا 

، كما وجه (48) بؤن برٌطانٌا وفرنسا لد تصبحان هدؾ نسؾ ذري من لبل االتحاد السوفٌتً

دعاه الى ولؾ  8988تشرٌن الثانً  8فً  89بوكابتٌن انذاراً الى الرئٌس االمرٌكً اٌزنهاور

حٌن وجه انذار مماثل الى اٌدن ومولٌه مفاده أن الصوارٌخ الروسٌة العدوان على مصر فً 

، جاءت الرسالة الثالثة واالخٌرة لرئٌس الوزراء االسرائٌلً (50) لادرة على تدمٌر بارٌس ولندن

"... ماذا ستفعل برٌطانٌا وفرنسا اذا ولد عبر االتحاد السوفٌتً عن االعتداء ووصفه لائالً 

 .(58) وم دول اخرى تملن كل انواع اسلحة الدمار الحدٌثة..."وجدت نفسها تتعرض لهج

ً لألردنً، إذ أعلن الملن سعود بن عبدالعزٌز             ان  81جاء المولؾ السعودي موافما

، (53) لضٌة تؤمٌم لناة السوٌس لضٌة وأن المملكة العربٌة السعودٌة تمؾ الى جانب مصر

وٌتضح مما سبك تطابك الموالؾ األردنٌة السعودٌة حول مشروع لناة السوٌس وضرورة 

مساعدة مصر ومد ٌد العون لها والولوؾ بوجه الضؽوط الؽربٌة للمشروع، والتمى السفٌر 

السعودي فً الماهرة الرئٌس المصري جمال عبدالناصر وسلمه رسالة من العاهل السعودي 

 رار المصري بتؤمٌم لناة السوٌس، والجدٌر بالذكر أن الملن سعود صرح ـتإكد تاٌٌده الكامل للم

بؤن تؤمٌم لضٌة مصرٌة داخلٌة ومن الواجب دعمها  –مام العالم عبر االذاعة االهلٌة االمرٌكٌة ا

ومساندتها، والسٌما ان عبدالناصر كان لد منح حرٌة المالحة فً المناة وان مولفه ومولؾ شعبه 

مصرٌة، كما أعرب عن امله بؤن ٌسودها التفاهم وحسن النٌة بٌن العرب وبٌن مإٌد للمضٌة ال

 .(54) من ٌهمهم االمر، تحل المضٌة حالً عادالً ٌضمن سٌادة مصر واستماللها

 

شاركت المملكة العربٌة السعودٌة واألردن فً اجتماع الرإساء والملون العرب الذي عمد       

، من اجل اتخاذ مولؾ موحد تجاه دول العدوان 8988 تشرٌن الثانً 88-80فً بٌروت فً 

وتمدٌم المساعدة االلتصادٌة لمصر، اختتم االجتماع باصدار لرار مشترن ٌتضمن استنكار 

العدوان الثالثً على مصر والتاكٌد على ضرورة سٌادتها وسالمة اراضٌها ووجوب االنصٌاع 

، (55) المعتدٌة من االراضً المصرٌةلمرارات األمم المتحدة والتً تضمنت انسحاب الموات 

 .(56) تمخض عن هذا المإتمر زٌادة التمارب بٌن األردن والمملكة العربٌة السعودٌة

شهدت الساحة الفلسطٌنٌة خالل العدوان الثالثً على مصر، مواجهات مباشرة بٌن        

سؤلة الدفاع عن الشعب الفلسطٌنً فً لطاع ؼزة ولوات االحتالل، فؤخذ الفلسطٌنٌٌن وحدهم م
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اراضٌهم بعد انشؽال الدول العربٌة السٌما األردن والسعودٌة فً تمدٌم العون والمساعدة 

 للحكومة المصرٌة، ولهذا لم تشهد المضٌة الفلسطٌنٌة أي تحرن عربً تجاهها.

كانت تشهد  8988السعودٌة فً ظل احداث  -ٌتضح من العرض السابك ان العاللات األردنٌة

م وسالم متبادل واتفاق باالراء حول ضرورة ولؾ العدوان وصده وتوجٌه بٌانات استمرار تا

شجب واستنكار الى الدول المعتدٌة والعمل بشتى الطرق على ازالة اثاره عن مصر والولوؾ 

 الى جانبها ودعمها والتاكٌد على استماللها وسالمة اراضٌها.

فتح باب التطوع لنصرة مصر من اجل  لم ٌكتفً الملن حسٌن بتلن االجراءات، بل ألدم على

تمدٌم المساعدة العسكرٌة لمصر وأعلن النفٌر العام فً صفوؾ الجٌش األردنً، وحٌن لصفت 

االذاعة المصرٌة امر الملن بتكرٌس ولت اذاعة عمان من اجل رفع الروح المعنوٌة ألهالً 

 .(57) بورسعٌد

والموى الوطنٌة األردنٌة تضامنها مع أما على المستوى الشعبً فمد أعلنت االحزاب        

مصر واستنكار العدوان الثالثً على مصر وطالبت من الحكومة األردنٌة الامة عاللات 

دبلوماسٌة مع االتحاد السوفٌتً والصٌن الشعبٌة رداً على ولوفها الى جانب مصر ودعمها التام 

لة عن طرٌك االتحاد مع لها وخدمة للمصلحة العربٌة وضرورة الدخول فً وحدة عربٌة شام

 .(58) سورٌا

وجرى تعاون أردنً سعودي للولؾ الى جانب مصر فً عدوانها، إذ أعلن الملن سعود        

فً الٌوم التالً للعدوان عن ولوؾ بالده حكومةً وشعباً ال جانب مصر، عبر اتصال هاتفً مع 

باالعتداء الٌهودي على "علمنا هذا الصباح الرئٌس المصري جمال عبدالناصر جاء فٌه: 

االراضً المصرٌة وهذا ال ٌستنكر من هذه الفئة الغادرة الن هدفهم المضاء على البالد العربٌة 

جمٌعاً.. مع أننا أمرنا بالتعبئة العامة واالستعداد للمٌام بالواجبـ اننا ولواتنا وكل امكانٌاتنا 

 .(59) حاضرون للمعاونة فً رد العدوان"

لن سعود برلٌة الى ملون وامراء ورإساء العرب من ضمنها المملكة األردنٌة أرسل الم        

"علمنا هذا الصباح باعتداء الهاشمٌة، من اجل الولوؾ الى جانب مصر، جاء فٌها هذا النص: 

الٌهود على االراضً المصرٌة، وهذا ال ٌستنكر من هذه الفئة الغادرة الن هدفهم المضاء على 

اً والذي نرجوه من جاللتكم هو المبادرة  بالتعبئة العامة واالستعداد للمٌام البالد العربٌة جمٌع

ً للذود عن البالد العربٌة ورد العدوان عنها، ولسنا  بالواجب ونرجو أن نتكاتف جمٌعا

 .(60) بالمعتدٌن ونرجو أن ٌنصر هللا دٌنه، وٌعلً كلمته، وعلى الباغً تدور الدوائر"

 

لى لطع العاللات الدبلوماسٌة مع برٌطانٌا وفرنسا، نظراً العتدائهم ألدم الملن سعود ع       

على مصر وعدم انصٌاعهم ألوامر األمم المتحدة الماضٌة بولؾ اطالق النار واالنسحاب 

تشرٌن الثانً  8الفوري عن االراضً المصرٌة، فاستدعت سفراء الدولتٌن وأبلؽتهم بذلن فً 

، كما اصدر الملن (68) السعودي الى فرنسا وبرٌطانٌافضالً عن تحرٌم تزوٌد النفط  8988
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ً على  82سعود فً  تشرٌن الثانً بطرد العمال البرٌطانٌٌن والفرنسٌٌن من السعودٌة احتجاجا

 .(62) العدوان

 

سمحت األردن للموات العسكرٌة السعودٌة بدخول االراضً األردنٌة تضامناً مع الجٌوش        

لكتان األردنٌة والسعودٌة على فتح باب التطوع من اجل الولوؾ العربٌة وألدمت كل من المم

الى جانب مصر فضالً عن ارسال العدٌد من البرلٌات للرئٌس المصري جمال عبدالناصر من 

 .(63) اجل التاكٌد على الولوؾ الى جانب المضٌة المصرٌة

 

االحمر المصري  افتتحت ابواب التبرعات من اجل دعم مصر، إذ جاء اول تبرع للهالل      

من الملن سعود، اذ أرسل مبلػ مالً لدره ملٌونً رٌـال سعودي من اجل اسعاؾ الجرحى 

ومعالجتهم وأمر الملن سعود بسرعة وصول تلن االمدادات والمعونات عن طرٌك شٌن ٌسلمه 

السفٌر السعودي فً الماهرة الى الحكومة المصرٌة؛ فضالً عن ذلن انه بعد انتهاء العدوان 

ثالثً على مصر سعت المملكة العربٌة السعودٌة الى اعمار ما خلفهُ العدوان وشكلت لجنة ال

خاصة لجمع التبرعات من ابناء الشعب السعودي سمٌت )جمعٌة اصدلاء مصر( حصلت تلن 

ً وتبرع للجنة  الجمعٌة على تصرٌح من األمٌر عبدهللا الفٌصل الذي تولى رئاسة اللجنة شرفٌا

 .(64) مهُ بمبلػ خمسٌن الؾ رٌـال سعوديالمذكورة هو وحر

 

تنفٌذاً لمرار مجلس العموم بولؾ اطالق النار، أعلنت المٌادات البرٌطانٌة والفرنسٌة           

عن اتفالها وتوحٌد ارائها وانها لررت سحب لواتها  8988تشرٌن الثانً  1فً  ( االسرائٌلٌة)و

الدور الكبٌر الذي لعبته كل من الوالٌات المتحدة ، البد من االشارة الى (65) وولؾ اطالق النار

 .(66) االمرٌكٌة واالتحاد السوفٌتً فً انسحاب لوات العدوان من مصر

 

توحدت الموالؾ األردنٌة والسعودٌة من العدوان الثالثً على مصر، إذ عمد الملن          

ً عاجالً لمجلس الوزراء األردنً بحضور علً ابو انور  رئٌس اركان الجٌش حسٌن اجتماعا

األردنً والجدٌر بالذكر ان الملن حسٌن كان ٌرؼب بالدخول الى جانب مصر لمجابهة العدوان 

، كما ألدمت األردن على لطع عاللتها (67) الثالثً ووضع معاهدة الدفاع المشترن حٌز التنفٌذ

الى السفٌر  ، ولامت بارسال مذكرة احتجاج8988تشرٌن الثانً  02الدبلوماسٌة مع فرنسا فً 

البرٌطانً فً األردن وأبلؽته بؤنها لن تسمح للموات البرٌطانٌة باستخدام لواعدها العسكرٌة 

، واعلن النفٌر العام فً األردن كما منح الضوء االخضر للموات العرالٌة (68) لمواجهة مصر

وثها، ووجه المتولعة حد(االسرائٌلٌة )والسعودٌة للدخول الى االراضً األردنٌة لصد الهجمات 

الملن كلمة بثت عبر اثٌر االذاعة األردنٌة دعا فٌها ابناء الشعب األردنً واالمة العربٌة 

بضرورة الولوؾ الى جانب مصر وارسل فً الولت نفسه رسالة الى جمال عبدالناصر عبر 
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 فٌها عن تعاطفه مع مصر وولوؾ األردن حكومة وشعباً الى جانبهم، واكد الرفض التام للعدوان

"ان الجٌش الثالثً، وبعد ٌومٌن من هذه الرسالة اتصل الملن حسٌن مع عبدالناصر واخبره: 

 .(69) األردنً مستعد بناًء على االتفاق الثالثً ان ٌنفذ ما تراه المٌادة المشتركة"

بشن اعتداءات  لى مصر، ألدمت )الموات االسرائٌلٌة(وفً اعماب العدوان الثالثً ع         

األردنٌة وبناًء على ذلن وجه الملن األردنً دعوة الى الرإساء والملون العرب  على الحدود

، ولبى الملن السعودي الدعوة وبعث برلٌة للملن (اسرائٌل)للولوؾ الى جانب األردن ضد 

 حسٌن جاء فٌها: 

"ان العدوان الغادر الذي لام به الٌهود على الجبهة األردنٌة، هو عدوان على العرب جمٌعاً 

لٌس على األردن وحده، وأن المولف المجٌد الذي ولفه الجٌش األردنً فً الصمود لهذا و

 .(70) العدوان لمدعاة للعز والفخر"

 

كما أرسل الملن سعود فرلة سعودٌة الى االراضً األردنٌة نشدد على ان الجٌش السعودي على 

 على األردن الاهبة االستعداد للمتال الى جانب الجٌش األردنً فً حالة استمرار االعتداءات 

 -اثر كبٌر فً تمارب وتوحٌد العاللات األردنٌة كان لهذه االعتداءات  ، ولجدٌر بالذكر(78)

 عودٌة ضد العدو المشترن.الس

 

السعودٌة ازاء ازمة السوٌس وتداعٌاتها، كما  -خالصة المول، توحدت الموالؾ األردنٌة        

نالحظ التطابك والتآزر حول دعم مصر والولوؾ بوجه لوى العدوان الدولٌة، ومما زاد حدة 

ساعدة فً صد ء المالتمارب ما بٌن البلدٌن هو دخول الموات السعودٌة الى األردن وابدا

التً تعرضت الٌها األردن والتً ٌمكن اعتبار تلن االعتداءات جاءت على الهجمات الصهٌونٌة 

 أثر مولؾ األردن من العدوان الثالثً على مصر.

 

 

 خاتمة

 

فً ختام هذه الدراسة وتتبع اثر العدوان الثالثً على مصر واثره على العاللات االردنٌة 

 شارة الى اهم النتائج التً تم التوصل الٌها :السعودٌة البد من اال

 

به ناهٌن عن تنصل برٌطانٌا وفرنسا عن للمٌام لمشروع السد العالً وشروع عبدالناصر كان   -

دعمها للمشروع  من ابرز العوامل التً وحدت الموى العربٌة والسٌما، االردن السعودٌة ، اذ 

 اإلمكانٌات للولوؾ الى جانب مصر.سعى الطرفان لدر االمكان لتوفٌر كافة 
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مما اثر  اسرائٌل ( بالمٌام بعدوانها على مصر -فرنسا -شرعت الدول الثالث ) برٌطانٌا -

فتح باب وشرعت كل من االردن والسعودٌة لحفٌظة الدول العربٌة دعمها وتؤٌٌدها لمصر 

 التطوع   وتمدٌم العون لمصر فً محنتها. 

لطع العاللات الدبلوماسٌة مع دول العدوان  مما  الدمت الدولتٌن على    بعد انتهاء  العدوان ، -

جمع التبرعات من اجل مساعدة مصر ولامت بالسعودٌة  –ٌدل على توحد العاللات االردنٌة 

 . على ازالة اثار العدوان

 

 

  الهوامش
                                                           

، مخكد 8االسخائيمية، ط -عادل عبجالغفار خميل، االعالم والخاي العام دراسة حػل تصبيع العالقات السرخية(8) 8
 .833(، ص2003دراسات الحجة العخبية، )د.م: 

ومػقف حكػمة نػري الدعيج مشو، مجمة  8956لؤي عبج الخسػل الدامخائي، العجوان الثالثي عمى مرخ (2) 
 .209، ص2083نيدان  4، ع 2تكخيت لمعمػم، مججامعة 

 8955الحياد االيجابي: استخجم ىحا السرصمح بعج الحخب العالسية الثانية واصبح متجاواًل بعج مؤتسخ بانجونغ(3) 
ويعشي حالة تشيي الدمبية التي تجيغ الحياد التقميجي، بسعشى ان الجولة التي تتبع الحياد االيجابي تقف 

في حالة وقػع اي صجام مدمح او حخب باردة مسا ساعج عمى تػكيج سياسة الحياد مػقف الستفخج، 
االيجابي ضيػر عجد مغ الجول االفخيكية واالسيػية، يشطخ: بصخس بصخس غالي، دراسات في الدياسة 

 .22(، ص8968الجولية، مكتبة االنجمػ السرخية، )القاىخة: 
 8988بجالشاصخ في حي باكػس في االسكشجرية عام ( :ولج جسال ع8970-8988جسال عبجالشاصخ ) 4 ))

ودرس االبتجائية وسافخ الى القاىخة إلكسال دراستو الثانػية وبجء حياتو العدكخية وىػ في عسخ التاسعة عذخ 
وحاول مخات عجة االلتحاق في الكمية العدكخية لكغ محاولتو بائت في الفذل وتػجو الى دراسة القانػن وعشجما 

الركان عغ قبػليا دفعة استثشائية قام عبجالشاصخ بتقجيع اوراقو ونجح فيعا وتخخج بختبة مالزم ثاني اعمشت كمية ا
التي 8952تسػز  23،كسا تسكغ مع بعس زمالئو مغ الكيام بثػرة في  8948،شارك عبجالشاصخ في حخب عام 

رية ، لعل مغ ابخز اعسالو واصبح رئيدا لمجسيػ  8954تسخس عشيا عدل السمظ فاروق، تػلى الحكع في حديخان 
،تػفي في  8958ىػ تاميع قشاة الدػيذ  واعالن الػحجة ما بيغ مرخ وسػريا)الجسيػرية العخبية الستحجة( عام 

، لمسديج يشطخ: دمحم بخىام السذا عمي ،السػسػعة الدياسية و االقترادية مرصمحات  8970ايمػل  28
 .286-285،ص ص ( 2007وشخريات ،دار االحسجي لمشذخ،)القاىخة:

(، 2080، دار االىمية، )االردن: 8عيدى الحدغ، اعطع شخريات التاريخ، مخاجعة: عبجهللا السغخبي، ط(5) 
 .899ص

 
( مذخوع الدج العالي: ىػ سج مائي عمى نيخ الشيل في جشػب مرخ انذئ في عيج جسال عبجالشاصخ وقج 6)

في بشائو ، كان اليجف مشو ىػ التحكع بتجفق السياه والتخفيف مغ اثار فيزان نيخ الشيل ،يبمغ  ساعج الدػفيت
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 43متخ،حجع جدع الدج888متخا ، واالرتفاع  40متخ،عخض القسة  980متخ، عخض القاعجة  360شػل الدج 
،اكسل بشاؤه في  بتكمفة قجرت بسميار دوالر بجعع سػفيتي 8960مميػن متخ مكعب، بجأ بشاء الدج في عام 

 ،8978، افتتح الدج رسسيا في عام  8968عام
، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، 8973-8953احسج ياسيغ شو الجليسي، االردن وقزايا السذخق العخبي (7) 

( : انجلعت الثػرة 8962-8954.؛ الثػرة الجدائخية )29-28، ص2083جامعة السػصل/ كمية االداب، 
عمى اثخ اشالق نجاء استقالل الجدائخ وانذاء دولة ديسقخاشية ،دامت  8954ثاني الجدائخية في تذخيغ ال

الثػرة مجة الثػرة شيمة سبع سشػات ونرف مغ الكفاح السدمح والعسل الدياسي، وانتيت باعالن استقالل 
بعج عغ سقط فييا اكثخ مغ نرف مميػن قتيل جدائخي ، وذلظ ما اعصى الجدائخ  8962 5الجدائخ في 

بمج السميػن ونرف السميػن شييج في الػشغ العخبي ، فتحي الجيب، عبجالشاصخ وثػرة الجدائخ ،دار  لقب
 665-658(،ص ص8990السدتقبل العخبي ،)القاىخة:

(، 2002لعخبي والجولي، )مرخ: ، الجارة السرخية لمشخش ا2دمحم حديغ ليكل، كالم في الدياسة العخبية، ط(8) 
دولة  29، ضع مشجوبي 8955ىحا السؤتسخ في جارا اإلنجونيدية في عام ؛ مؤتسخ بانجونغ: عقج 80ص

وكان اليجف مغ السؤتسخ ىػ تحخيخ الذعػب االسيػية واالفخيكية ومحاربة االستعسار، لمسديج يشطخ: عرام 
 .849-848(، ص ص 8988االفخيكية، دار الخشيج، )بغجاد:  -محدغ الجبػري، العالقات العخبية

 
 .29الدابق، صالسرجر (9) 

 .48-47(،ص ص2088،دار السعتد لمشذخ والتػزيع،)عسان:8952نرار نػاف،  ثػرة يػليػ (80) 
 .96، ص8.ج(2007الذخق العخبي السعاصخ، دار خػارزم العمية، )الخياض:  مشدي، محسػد صالح(88

مرخ: د.ت(، ، السكتبة التجارية الكبخى، )8956-8854دمحم مرصفى صفػت، انجمتخا وقشاة الدػيذ (82) 
دولة  29، ضع مشجوبي 8955.؛ مؤتسخ بانجونغ: عقج ىحا السؤتسخ في جارا اإلنجونيدية في عام 223ص

وكان اليجف مغ السؤتسخ ىػ تحخيخ الذعػب االسيػية واالفخيكية ومحاربة االستعسار، لمسديج يشطخ: عرام 
 .849-848(، ص ص 8988: االفخيكية، دار الخشيج، )بغجاد -محدغ الجبػري، العالقات العخبية

-8953ميشان بيات عبجالزيفي، الدياسة االمخيكية تجاه اسخائيل في عيج ادارة الخئيذ دوايت ايدنياةر (83) 
؛ الجليسي، السرجر الدابق،  875-874(، ص ص2088، دار غيجاء لمشذخ والتػزيع، )د.م: 8968

 .29ص
بسجيشة هللا اباد ألسخة ميدػرة ،  8889غ االول تذخي84( : ولج نيخو في  8964-8889( جػاىخ ال نيخو)(84

واتسع دراستو الجامعية في بخيصانيا واختز بالعمػم   8905تتمسح عمى يج مجرس خاص ثع التحق بالتعميع عام
الصبيعية والحقػق ، كان عمى عالقة وثيقة بالسياتسا غانجي واعتشق افكاره ومشيا انصمق نحػ العسل في السعارضة 

رئيدا لحدب السؤتسخ 8929ستعسار، اعتقل نيخو مخات عجة عمى يج الدمصات البخيصانية، انتخب عام الدمسية لال
وانتخب رئيدا لمسفاوضات مع البخيصانييغ وبعج نجاح تمظ السفاوضات اصبح نيخو رئيدا لمحكػمة االنتقالية و 

 ، لمسديج يشطخ:8964ايار  27، تػفي جػاىخ الل نيخو في 8947اول رئيذ وزراء لميشج بعج استقالليا عام 
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( : سياسي يػغدالفي ولج في كخواتيا عاش مع ججه تخك الجراسة والتحق في 8980-8892جػزيف تيتػ )  85

، قاد مقاومة بالده ضج قػات السحػر اثشاء الحخب العالسية الثانية ثع رئيذ جسيػرية  8905العسل عام 
يشطخ: عبجالكخيع العمي ،تيتػ )جػزيف بخوز( ، السػسػعة يػغدالفيا مغ مؤسدي حخكة عجم االنحياز، لمسديج 

 235العخبية، السجمج الدابع، ص
 .842ابخاليع الحمػ، كفاح القػمية العخبية في القخن العذخيغ، مكتبة حديغ الشػري، )دمذق: د.ت(، ص(86) 
)بيخوت:  ، شخكة السصبػعات،8دمحم حديغ ليكل، قرة الدػيذ آخخ السعارك في مرخ العسالقة، ط(87) 

 .57(، ص8986
(، 8998دمحم محسػد الدخوجي، دراسات في تاريخ مرخ والدػدان الحجيث، مكتبة السرصفى، )مرخ: (88) 

 .7ص
كع وىي ترل البحخ االحسخ بالبحخ 860قشاة الدػيذ: ىي قشاة مستجة مغ بػرسعيج حتى الدػيذ شػليا (89) 

بط بيغ القارات قيي حمقة وصل بيغ اوروبا واسيا االبيس الستػسط وتخبط ما بيغ الذخق والغخب وكحلظ تخ 
االسخائيمي، التأميغ  -وافخيكيا، لمسديج يشطخ: عبجهللا عبجالسحدغ الدمصان، البحخ االحسخ والرخاع العخبي

؛ شفيق عبجالخزاق، السذخق  52(، ص8988بيغ استخاتيجيتيغ، مخكد دراسات الػحجة العخبية، )بيخوت: 
 .45(، ص8987باعة والشذخ، )بغجاد: العخبي، دار الكتاب لمص

احسج يػسف احسج، السجسػعة الكاممة لخصب واحاديث وترخيحات جسال عبجالشاصخ، مخكد دراسات (20) 
 .362، ص2(، ج8996الػحجة العخبية، )بيخوت: 

 .93(، ص8965، العالع العخبي الحجيث، دار السعارف،)مرخ:يحيى(28) 
العخبية مغ معخكة القشاة الى ثػرة العخاق، مصابع فتى العخب، )دمذق: اميل الغػري، صخاع القػمية (22) 

 . 7(، ص8958
؛ شػقي  279-278(، ص8986دمحم حديغ ليكل، ممفات الدػيذ، مخكد االزىخ لمتخجسة، )القاىخة: (23) 

ساني الى عصاهللا الجسل وعبجهللا عبجالخزاق ابخاليع، تاريخ العالع العخبي الحجيث والسعاصخ مغ الفتح العث
 .860(، ص2007الػقت الحاضخ، الكتاب السرخي، )القاىخة: 

شو السججوب، ممف الديادة الجولية والجامعة العخبية واالمغ القػمي، مجمة الدياسة الجولية، القاىخة، ع (24) 
 .807، ص8995( كانػن االول 89)
 .25الغػري، السرجر الدابق، ص(25) 
 .248نػاف، السرجر الدابق، ص (26) 

درس فييا   8935( : ىػ ممظ االردن الثالث، ولج في عسان عام 8999-8950السمظ الحديغ بغ شالل )   24
ودرس العمػم العدكخية في بخيصانيا ، بعج مخض السمظ شالل بغ عبجهللا  وتشحيتو عغ عخش السسمكة االردنية 

العخبية وسانجىا ودعسيا بكافة  ،كان لو مػاقف عجيجة مغ االحجاث 8953ايار 2الياشسية  وتػلى الحكع في 
عاما. لمسديج يشطخ  64بعج معاناة مع مخض الدخشان لفتخة شػيمة عغ عسخ ناىد  8999االمكانيات، تػفي عام 
   (.8975ميشتي كسمظ، تخجسة: غالب عارف شػقان، )د.م: : الحديغ بغ شالل ، 
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 .29دابق، ص؛ يحيى جالل، السرجر ال8956تسػز 29، 5286جخيجة الجفاع، ع (28) 
-477(، ص ص8986دمحم حديغ ليكل، ممفات الدػيذ حخب الثالثيغ عام، دار الذخوق، )القاىخة: (29) 

478. 
؛ دمحم وليج صالح، التجخبة الشاصخية واثخىا في حياة  282-288الدامخائي، السرجر الدابق، ص ص(30) 

، 2080سػصل/ كمية االداب، ، اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، جامعة ال8970-8953العخاق الدياسية 
 .36ص

 .282السرجر نفدو، ص(38) 
سعيج شخيخ سػادي الياشسي، "مػقف ايخان الدياسي تجاه ازمة الدػيذ دراسة في ضػء التقاريخ الدخية (32) 

 .80-9"، جامعة واسط، كمية التخبية، ص ص8956لدفارة العخاق في شيخان 
 .39-38، ص(8969احياء التخاث الغخبي، )بيخوت:دوايت ايدنياور ، محكخات ايدنياور، دار  (33) 
 .283الدامخائي، السرجر الدابق، ص(34) 
انتػني ايجن، محكخات انتػني ايجن، تخجسة: خيخي حساد، دار مكتبة الحياة لمصباعة والشذخ، )بيخوت  (35) 

 .344، ص3:د.ت( ج
 .284الدامخائي، السرجر الدابق، ص(36) 
 .55-54(، ص ص8998دػيذ، دار السعارف، )القيارة: صالح بديػني، مرخ وازمة ال(37) 
م، تعمع 8886(: رئيذ وزراء ووزيخ سابق في اسخائيل ولج في بػلشظ عام 8973-8886ديفيج بغ غػريغ )(38) 

شخد مشيا بػاسصة االدارة العثسانية، سافخ الى امخيكا عام  8906في مجرسة ديشية، سافخ الى فمدصيغ عام 
الفخقة الييػدية حيث عسل تحت امخة الجشخال المشبي، كان بغ غػريػن احج مؤسذ وساعج في انذاء  8985

، اعمغ عغ 8948-8935حدب العسال الييػدي )الساباي(، تدشع مشرب رئيذ الػكالة الييػدية ما بيغ 
، تػلى مشرب وزيخ الجفاع االسخائيمي مختيغ، لو مؤلفات عجيجة 8948ايار  89قيام دولة اسخائيل في 

، الكيالي 8973)مغ شبقة الى امة( و )حسمة الدػيذ( تػفي في االول مغ كانػن االول عام  مشيا:
 .825وزىيخي، السرجر الدابق، ص

(: سياسي ورجل دولة بخيصاني، وعزػ في حدب السحافطيغ البخيصانييغ، 8960-8855سمػان لػيج )(39) 
ركان ميجي الدعيجي، العالقات ، ا8968-8955شغل مشاصب عجيجة، اذ تػلى وزارة السالية لمسجة 

، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة ذي قار، كمية التخبية، 8970-8958االردنية  -الدياسية السرخية
 .58، ص2082

 .38الجليسي، السرجر الدابق، ص(40) 
 .28، ص2006تسػز  26، 5337سعي الذيابي، خسدػن عامًا عمى الدػيذ، القجس العخبي، ع (48) 
سيج ابػبكخ، قشاة الدػيذ وااليام التي ىدت الجنيا، محكخات عبجالحسيج ابػبكخ، دار السعارف، عبجالح(42) 

 .38؛ الجليسي، السرجر الدابق، ص 225-224(، ص ص8987)القاىخة: 
 .208-200(، ص ص8985انتػني، نتائج، ناصخ، تخجسة: شاكخ سعيج، دار اليالل، )بيخوت: (43) 
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 .88-79ص الغػري، السرجر الدابق، ص(44) 
(، 2080نسيخ شو ياسيغ ، تاريخ العخب الحجيث والسعاصخ، دار الفكخ ناشخون ومػزعػن )عسان:(45) 

 .238ص
رؤوف عباس حامج واخخون، حخب الدػيذ بعج اربعيغ عاًم، مؤسدة االىخام لمشذخ والتتػزيع، )القاىخة: (46) 

 .302(، ص8997
 .848الحمػ، السرجر الدابق ،ص (47) 
 وما يمييا. 253(، ص8977ليكل، قرة الدػيذ، شخكة السصبػعات لمتػزيع، )بيخوت:  (48) 

بعج اتسام دراستو التحق بالجير  8820(: ولج ايدنياور في والية تكداس عام 8969-8820ايدنياور ) 49
ت الستحجة االمخيكي، تدمع قيادة جيػش الحمفاء في الحخب العالسية الثانية تػلى رئاسة الجسيػرية في الػاليا

(، أفاد مذخوعو االول الجول العخبية الحتػاء التغمغل الدػفيتي في السشصقة 8968-8953االمخيكية )
(، دار 8967-8949الدػفيتية ) -، اديب صالح المييبي، العالقات الدػرية8969العخبية، تػفي عام 

 .82(، ص2088غيجاء لمشذخ والتػزيع، )عسان: 
 

 .79، صالغػري، السرجر الدابق(50) 
، السصبػعات لمتػزيع والشذخ، 2، ط8957-8954لصيفة دمحم سالع، ازمة الدػيذ جحور احجاث ونتائج (58) 

 .64(، ص8999)بيخوت: 
وىػ االبغ االكبخ لعبج العديد ال سعػد وتػلى العخش بعج وفاة والجه ( : 8969-8902سعػد بغ عبجالعديد ) 26

، واتيستو العاصسة السرخية  8955، وعقج معاىجه عدكخية مع مرخ عام 8953عبج العديد بغ سعػد عام 
، واشتخك في 8959اب  38بتجبيخ مؤامخة الغتيال الخئيذ جسال عبج الشاصخ ، وسافخ الى القاىخة رسسيا في 

، لمسديج مغ التفاصيل يشطخ: عبج 8969، واقام في القاىخة حتى وفاتو عام  8964القسة العخبي عام مؤتسخ 
 .869، ص  3(،ج 8992:الػىاب الكيالي ، مػسػعة الدياسة، السؤسدة العخبية لمجارسات والشذخ،)بيخوت

 
 .242السرجر الدابق، ص (53) 
 .8956اب  87، 8628جخيجة ام القخى، ع ؛  8956اب  80، 2286صحيفة البالد الدعػدية، ع (54) 
؛ يػسف  588-587(، ص8998، دار شالس، )دمذق: 8978-8948مرصفى شالس، مخآة حياتي (55) 

 .209-258الحػزي، السرجر الدابق، ص ص
، مؤسدة 8994-8949يديج صايغ، الكفاح السدمح والبحث عغ الجول الحخكة الػششية الفمدصيشية (56) 

االسخائيمي  -؛ صالح العقاد، تصػر الشداع العخبي 805-804(، ص2002، )بيخوت: الجراسات الفمدصيشية
 .855(، ص8945، معيج البحػث والجراسات العخبية، )القاىخة: 8956-8967

-848(، ص ص8985دمحم حديغ ليكل، قرة الدػيذ في عرخ العسالقة، شخكة السصبػعات، )بيخوت: (57) 
850. 
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(، اشخوحة 8999-8967االمخيكية ) -جاسع، قزية فمدصيغ في العالقات االردنية فػاز مػفق ذنػن (58) 
 -؛ محافطة، العالقات االردنية 60،، ص2088دكتػراه غيخ مشذػرة، جامعة السػصل/ كمية التخبية، 

 .259البخيصانية، ص
عغ الدعػدية، ، تقخيخ السفػضية العخاقية في ججة، تقاريخ ومعمػمات 2645/388د. ك. و، م. ب م، (59) 

 .880، نقاًل عغ: حيجر القخه غػلي، السرجر الدابق، ص86-85(، ص83وثيقة رقع )
 .6، ص8956اكتػبخ  38، 35533االىخام، ع (60) 
 .8956تذخيغ الثاني  7، 2293البالد الدعػدية، ع (68) 
 .8956تذخيغ الثاني  88، 6304الجفاع، ع (62) 
في مرخ، مجمة كمية التخبية لمبشات/ جامعة  8956سعػد مغ أزمة  عبجالمصيف دمحم الرباغ، مػقف السمظ(63) 

 .28السمظ فيرل، ص
 .29السرجر نفدو، ص(64) 
 .88-80الغػري، السرجر الدابق، ص ص(65) 
 .825-824عاشف الديج، السرجر الدابق، ص ص(66) 
 .39الجليسي، السرجر الدابق، ص(67) 
 .60جاسع، السرجر الدابق ،ص(68) 
 .259السرجر الدابق، صمحافطة، (69) 
، تقاريخ الدفارة العخاقية في لشجن الى وزارة الخارجية، وثيقة 5088/388دار الكتب والػثائق، م. ب. م، (70) 

 .879نقاًل عغ: حيجر القخع غػلي، السرجر الدابق، ص 74(، ص29رقع )
؛  8956الثاني تذخيغ  9و  2، 8640، ع 8639؛ ام القخى، ع  8956تسػز  8، 6200الجفاع، ع (78) 

 .8956تذخيغ الثاني  9و 8، 2295، ع 2294البالد الدعػدية ع 
 


