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  الممخص:

 لمسمطة االسد حافظ وتولي سوريا في السياسية التطورات من وموقفيا السعودية سياسة موضوع يعد
 ،العربي محيطيا في المممكة سياسة فيم في والحيوية الميمة الموضوعات من 1971 عام فييا

 اثرت التي والدولية االقميمية والتطورات االحداث من بالعديد زخرت قد المدة تمك وان خصوصا
 حدث اعقب الموقف وان خصوصاً  .سوريو تجاه السعودية العربية مكةالمم سياسة عمى الحال بطبيعة

 1973 عام حرب اىم حدث وسبق 1967 عام حزيران نكسة وىي العربية المنطقة تاريخ في كبير
 السورية – السعودية العالقات في التوترات البحث يتناول كما ،اسرائيل عمى العربية الجيوش ونصر

 وتطور تحسن في كبير بشكل اسيم والذي ،لمسمطة االسد حافظ تولي سبقت لتيا المرحمة في
  .البمدين بين ةالسياسي العالقات
 السمطة(. االسد، حافظ ،السعودية العربية ممكةالم) المفتاحية: الكممات

 Hafez of assumption the on Arabia Saudi of Kingdom the of position The

Assad-al 

1971 Syria in power To 
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Abstract: 

The issue of Saudi Arabia’s policy and its position on political developments 

in Syria with Hafez al-Assad’s assumption of power in 1971 is one of the 

important and vital issues in annexing the Kingdom’s policy in its Arab 

environment, especially since that period was full of many events and 

regional and international developments that naturally affected the policy of 

the Kingdom of Saudi Arabia Towards Syria. 

In addition to that, that position followed a major event in the history of the 

Arab region, namely the June setback in 1967 and preceded the most 

important event of the 1973 war and the victory of the Arab armies over 

Israel. The research also deals with the tensions in Saudi-Syrian relations in 
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the period that preceded Hafez al-Assad’s assumption of power. Significant 

improvement and development. 

Keywords: (Saudi Arabia, Hafez al-Assad, power). 

  1970 عام حتى السورية – السعودية العالقات :اوال
 تخوف الى 1967 حزيران نكسة بعد السوفيتي االتحاد الى السورية الحكومة توجو ادى

 وقعت سورية ان السعودية العربية المممكة اعتقدت ، لمغرب الموالية العربية الدول
 الطائف اتفاق االردن مع وقعت الحالة ىذه تواجو ولكي ، الشيوعي المد تحت مجددا
(العربية المنطقة في الشيوعي المد لمواجية االسالمي التضامن شعار ورفعت (1 ، 
 ةالمعادي االمريكية المتحدة الواليات مع جيودىا تنسيق عمى السعودية الحكومة وعممت

 ، 2)( السوفيتي االتحاد مع العالقات تمتين الى دعت التي الجديدة السورية لمحكومة
 الجيود وتنسيق الوثيق لمعمل القصوى باالىمية مقتنعة انيا ، االمريكية االدارة فاعمنت

 تخوف سبب اما ، االوسط الشرق في الشيوعية انتشار لمجابية السعودية الحكومة مع
 كان التي المعمومات الى فيرجع الجديدة السورية الحكومة من عوديةالس العربية المممكة
 سورية في البعث حزب لحكم بمعارضتيم عرفوا الذين السوريين من فيصل الممك يتمقاىا

)(3 .  
 من الجديدة السورية لمحكومة السمبي الموقف ىو السعودية مخاوف زاد ومما

 جاء قد السوري الموقف ان ويظير ، فيصل الممك اليو دعا الذي االسالمي الحمف
 رئيس زعين يوسف الى الصحفيين احد سألو سؤال ففي ، السابق لمموقف امتدادا
 ضد دائما )كنا بالقول زعين ميوع رد ، االسالمي بالحمف رايو حول السوري الوزراء

                                                 

 / 3- س ، السوفيتي االتحاد مع الخارجية العالقات ، سوريا ، العربي العالم ممف و،.ع.د (1)
1302 .  

  . 272 ص ، بيروت ، لمنشر النيار دار ، المعاصر سوريا تاريخ ، ديب كمال (2)

  . 261 ص ، 1991 ، بيروت ، الجديد دار ، 1ط ، الحوارني اكرم مذكرات ، الحوارني اكرم (3)
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 االمر وىو ، 4)( تسمياتيا( اختالف عمى القومية قضايانا ضد الموجية االحالف جميع
 الذي االسالمي الحمف تؤيد لم الجديدة السورية الحكومة ان واضح بشكل يعني الذي
  . 5)( اليو يدعو فيصل الممك كان

 الحمف شجبت التي السورية الحكومة تصريحات عمى السعودية الحكومة ردت
 او بعينو شخص أي عن صادرة ليست اإلسالمي التضامن فكرة ))ان بالقول اإلسالمي

 من محاولة في ، 6)( احد(( ضد موجية تكون ان من وابعد اسمى وىي ، بذاتيا دولة
 . الخارجية سياستيا توجيات عن التيمة اسقاط الرياض حكومة

 الرئيس واتيم ، االسالمي الحمف معاداة في استمرت فقد السورية الحكومة اما
 لدى الديني الشعور استغالل بمحاولة السعودية الحكومة االتاسي الدين نور السوري

 وخدمة ، المصيرية قضاياىا اجل من االساسي نضاليا عن صرفيا ومحاولة الجماىير
  . 7)( التقدمية الحركة لضرب االستعمارية الدول مخططات

 جيودىما بتوحيد الدولتان بدأت ان المصري السوري التقارب نتائج من كان لقد
 الحمف وكان السعودية، العربية المممكة العربية)المحافظة(وابرزىا االنظمة ضد السياسية
 رفض بوضوح يؤكد الذي االمر وىو ، عمييا التركيز تم التي النقاط ابرز االسالمي

 موسكو برعاية السوري – المصري والتقارب الرفض ذلك ولعل االسالمي لمحمف سورية
                                                 

 ، 2004- 1989 بين الواقعة المدة في سوريا تجاه االمريكية الخارجية السياسة ، غريب قصي (4)
  . 47 ص ، 2007 ، بغداد جامعة ، السياسية العموم كمية ، منشورة غير دكتوراه اطروحة

 لمطباعو الساقي دار ، االمريكية المتحدة توالواليا السعودية الحمفاء صراع ، حثمين بن نايف (5)
  . 87 ص ، 2013 ، والنشر

 اليمن قضيتي في ودورة سعود ال العزيز عبد بن فيصل الممك ، الشتوي حسن خضير وداد (6)
  . 129ص  ، 2008 ، البصرة ، الحضارة مطبعو ، ( 1975 – 1994) وفمسطين

 دمشق دار ، والتوزيع لمنشر بيان ، 1985 – 9181 السورية التحالفات سياسة ، الجعفري بشار (7)
  . 267 ص ، 2015 ،
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 يتدرج قد المنطقة الى )االمريكي( الغربي النفوذ الدخال بالتييئة فيصل الممك واتيام
  . 8)( آنذاك سادت التي الباردة( العربية )الحرب احداث سمسمة ضمن

 الحكومة بدعوة االسالمي الحمف لمشروع المصري – السوري الرفض تسبب
 العربي العالم وانقسم المحافظة الدول لمواجية الثورية الدول من جبية لتكوين السورية

 والجزائر وسوريا مصر بينيا ومن االشتراكية التقدمية البالد االول شمل اتجاىين عمى
  . 9)( يمثمو من خير واالردن السعودية كانت فقد الثاني االتجاه اما

 الروى اختالف سبب توترت قد السورية – السعودية العالقات ان تضحي وىكذا
 الخامس ففي ، بينيما التأزم باتجاه يسير الوضع واخذ ، الدولتين بين والتوجيات
 بانو السعودي الحكم نظام السورية الحكومة وصفت 1968 اب شير من والعشرين

 النو ، الوسطى القرون الى تعود اسس عمى – نظرىم وجية بحسب يقوم )رجعي( نظام
 في العربي الشعب مصمحة مع ويتعارض باالستعمار مرتبط مطمق ممكي حكمة نظام

 في االوضاع تغيير ضرورة الى دمشق حكومة دعت لذا ، السعودية العربية المممكة
1)( المممكة 0

 .  
 ، البمدين بين العالقات توتر الى التصريحات تمك تودي ان الطبيعي ومن

 لتغيير محاولة اية دعم شأنيا من سياسة باتباع واالردنية السعودية ومتانالحك وبدأت
 عن حاطوم سميم تنحية تمت عندما المناسبة الفرصة وجاءت ، سورية في الحكم نظام

 اغمبيتو كانت بو خاص عسكري تنظيم تكوين عمى عمل اذ ، القطرية القيادة عضوية
 اعضاء بعض مع تعاونو عن فضال ، الدروز جبل من الصغيرة الرتب من الضباط في

                                                 

 ، 1976- 1957 االردنية – السورية العالقات عمى ايزنياور مبداء اثر ، رديف محمود محمد (8)
  . 276 ص ، 2011 ايمول ، تكريت جامعة ، 8 العدد ،  الفراىيدي اداب مجمة

  . 277ص ، نفسو المصدر (9)

 ( 1981-1966 ) السورية – المصرية السياسية العالقات ، الشمري جاسم درويش جبار (10)
  . 62 ص ، 2009 ( رشد ابن ) التربية كمية ، بغداد جامعة ، منشورة غير دكتوراه اطروحة
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 القومية القيادة مع بالتعاون عسكرية خطة وضع عمى وعمل ، المنشقين القومية القيادة
 يتضح وىكذا ، سورية في الحكم بنظام لالطاحة الرزاز منيف يرأسيا التي – المنحمة –
 مجيءوال الحكم نظام لقمب وعمان لمرياض كافيا سببا كانت السورية التوجيات ان

1)( الخارجية سياستيما توجيات تتبنى جديدة بحكومة 1
 .  

 تستطيع حميفا ليا تتخذ ان السورية الحكومة عمى كان االوضاع تمك ظل وفي
 تشكيل بيدف مصر الى فمجأت ، واالردن السعودية من لكل مواجيتيا في اليو االستناد
 لقي الذي االمر وىو ، االردني – السعودي المحور بوجو يقف ان الممكن من محورا

 شبو بالده ان وجد النو وذلك الناصر عبد جمال المصري الرئيس من سريعة استجابة
 سورية كانت فقد جانبيا ومن ، واالردن السعودية العربية والمممكة اسرائيل بين محاصرة

1)( مماثمة ظروفا تواجو 2
 .  

 اثار ودمشق ةالقاىر  حكومتي بين المشترك الدفاع اتفاقية لتوقيع كانت لقد
 ومن االنقسام من مزيد عن فضال ، السورية – السعودية العالقات عمى سريعة سمبية

 بل ، االردني – السعودي ونظيره ، المصري السوري المحور بين ، االعالمية الحرب
 واإلعالمي، السياسي نطاقيا من المعركة ىذه تخرج ان حاولت السورية الحكومة ان

 الداخمي االضطراب اثر عمى االردن في المعارضة الى لسالحا بارسال ىددت عندما
 من يتضح ، األردنيين من معيم والمتعاطفين الفمسطينيين الفدائيين وبين الحكومة بين
 حكومتي بين العالقات عمى عكسية بنتائج جاء قد وسورية مصر بين التقارب ان ذلك

1)( والرياض دمشق 3
 .  

                                                 

 دار ، ( االردن ، فمسطين ، لبنان ن سوريا ، العراق ) االوسط الشرق معجم ، سعدي سعد (11)
  . 366ص ، 2004 ، بريوت ، الجيل

  . 3291 ص ، السابق المصدر ، الحوراني اكرم (12)

 دار ، 1ط ، 1970 – 1921 العربية – السورية السياسية العالقات ، النبي عبد سميمان (13)
  . 230ص ، 2012 ، دمشق ، الماليين
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 السعودية العربية المممكة السورية الحكومة تاتيم االعالمية الحرب اطار وفي
 الممك دفع الذي االمر وىو الفمسطينية القضية من موقفييما في الجد بعدم واالردن
 الثاني تشرين من الثامن في القاه خطاب في االتيامات تمك عمى سريعا الرد الى فيصل
 بواجبنا لمقيام ادائم مستعدين نكون ان ))يجب فيو جاء الممكي لمحرس حفل في 1968

 العربي الوطن يشمل وانما ، السعودية العربية عمى اليقتصر الوطن وىذا ، وطننا نحو
 من انقاذىا ميمتكم وستكون . فمسطين اجل من لمقتال يوما مدعوون انتم ، كمو

 اسرائيل وان ، العرب الذالل يتامرون الذين والعربي الشرقي واالستعمارين الصييونية
 واالحتجاج بالخطب التتحرر فمسطين وان واالستعمار والشيوعية يونيةالصي بنت ىي

1)( ... والشكاوى 4
 ، السورية االتيامات عمى الرد اراد فيصل الممك ان تقدم مما ويبدو 

1)( ذلك التتعدى جيودىا ان التوضيح طريق عن احراجيا نفسو الوقت وفي 5
 . 

 االعالمية الحمالت استمرار الى وسوريا السعودية بين العالقات توتر ادى لقد
 االخيرة عميو ماردت وىو السعودية المعارضة دعم بيدف دمشق اذاعة من المعادية

 من الكثير اعتقال عن فضال ، التجاري التبادل بقطع تمثمت حدة اكثر باجراءات
1)( العربي البعث لحزب بانتمائيم يشتبو ممن السعوديين 6

 تشديد اطار في وذلك ، 
 جية من السعودية بين الخالفات ادت كما ، االمنية بقبضتيا وديةالسع السمطات
 الذي ، االسالمي الحمف لفكره السعودية تأجيل الى اخرى جية من ومصر وسورية

                                                 

  . 231 ص ، نفسو المصدر (14)

  . 68 ص ، السابق المصدر ، الشمري جاسم درويش جبار (15)

 ( 1973- 1961 ) االردنية – السورية السياسية العالقات ، االسدي اهلل عبد الحسن عبد كوثر (16)
  . 169 ص ، 2014 ، قار ذي جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة
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 االخيرة واكتفت السعودية حمفاء حتى عنو وتنصل " التقدمية " الدول مختمف من رفض
1)( مختمفة مستويات عمى االسالمية مؤتمرات بعقد 7

 .  
 الرياض حكومتي بين المتبادلة واالتيامات االعالمي التراشق استمرار ومع

 السكرتير الرواف رواف تعد انيا 1968 عام الثاني تشرين شير من التاسع في ودمشق
 ، فييما مرغوب غير شخصين السفارة في السياسي الممحق العتيبي وعبداهلل الثاني

 الدبموماسية االعراف لتجاوزىما لكوذ ساعة وعشرين اربع خالل بسحبيما وطالبت
 العناصر بعض بيا قام التي واالثارة التحريض باعمال عالقتيما ولثبوت ، بيا المعمول
1)( المتامرة الرجعية 8

 .  
 - الموقف كان فقد ، السورية السعودية العالقات يعتري كان الذي التوتر ورغم

 ، وشجبيا االعتداءات تمك فضر  ىي سورية عمى االسرائيمية االعتداءات من السعودي
 موقف ان ، عيده وولي فيصل الممك نائب العزيز عبد بن خالد االمير وصرح

 عمى االعتداء تعد المممكة ان اذ ، العام العربي السياسي خطابيا مع ينسجم السعودية
 تمك تستنكر بالده ان موضحا واضاف ، عمييا اعتداء ىو شقيق عربي بمد أي

 الموم وجو كما دمشق، وحكومة الرياض حكومة بين الفكرية الخالفات رغم ، التيديدات
 من سورية تحرير الى خالد االمير ودعا والبعث الناصر عبد المصري الرئيس الى

1)( وأىدافيا مخططاتيا لحساب بيا وقيدتيا الشيوعية عمييا فرضتيا التي االلتزامات 9
 . 

 1968 االول كانون من عشرينوال الحادي في ، السعودية البالد جريدة ونشرت
 جانب الى تقف السعودية العربية المممكة )ان لندن زيارتو اثناء صرح فيصل الممك ان

                                                 

 ، 1990 – 1967 االمريكية – االردنية العالقات في فمسطين قضية ، جاسم ذنون موفق فواز (17)
  . 31 ص ، 2011 ، الموصل جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير كتوراهد اطروحة

  . 32 ص ، نفسو المصدر (18)

  . 1971 ، بيروت ، 1968 لعام الفمسطينية الوثائق ، الفمسطينية الدراسات مؤسسة (19)
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 أي تعد المممكة الن وذلك ، بو وتحرشاتيم الصياينة ضد الشقيق السوري الشعب
2)(عمييا اعتداء ىو انما شقيق عربي بمد أي عمى اسرائيمي اعتداء 0

.  
  1970 سوريا في التصحيحية الحركة من السعودية موقف :ثانيا

 ايمول احداث خالل النيائي حدىا سورية في السمطة في االزدواجية بمغت
 لمدفاع عسكرية وحدات يتدخل االوامر جديد صالح اصدر عندما ، 1970 عام االسود

 لمتحدةا الواليات لتيديدات مذعنا االسد رفض وعندما ، الفمسطينيين الفدائيين عن
 االسد حافظ جديد صالح فاتيم ، لمساندتيم الجوي السالح ارسال واسرائيل االمريكية

 االخير تاركا االردني الجيش ضد السوري الجيش طيران اشراك وعدم الجيش بسحب
2)( بالفمسطينيين يبطش 1

 .  
 في البعث لحزب العاشر االستثنائي القطري المؤتمر عقد الخالف لذلك ونتيجة

 الثاني تشرين من عشر والثاني االول تشرين من الثالثين يومي بين الواقعة ممدةل دمشق
2)( تصفيتيا عمى والعمل الخالفات مسالة في لمبحث 1970 عام 2

 .  
 منع عن الكف الى االسد حافظ دعا فقد ، السعودية مع بالعالقات يتعمق وفيما

 خط باصالح طالب اكم ، السورية االجواء في التحميق من السعودية الطائرات
 االمريكية المتحدة الواليات تحديد عن والكف ، قطعة تم ان سبق الذي التاباليت
2)( السورية االراضي خالل البترول مرور لقاء تؤخذ التي االموال من واالستفادة 3

 ، 

                                                 

 ، والنشر لمتوزيع المطبوعات شركة ، 1ط ، االوسط الشرق عمى والصراع االسد ، سيل باتريك (20)
  . 275 ص ، 2007 ، بيروت

 بيروت ، المطبوعات شركة ، 1ط ، االوسط الشرق في السالم ومفاوضات سوريا ، واكيم جمال (21)
  . 23 ص ، 2010 ،

  . 24 ص ، نفسو المصدر (22)

  . 127 ص  ، السابق المصدر ، الشمري جاسم درويش جبار (23)
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 بالتسويات قبل بانو االسد واتيموا ، جديد صالح تيار اثارة الى الدعوات تمك فادت
2)( لالمبريالية ورضخ االستسالمية 4

 .  
 طالس مصطفى وحميفو االسد حافظ المواء ان واضحا بات المؤتمر اثناء وفي

 المؤتمر، اعضاء اغمبية بتأييد جديد صالح تمتع بينما ، تماما معزولين يكونا ان كادا
 حافظ قام اعتقاليم، ثم ومن بالمجتمعين اناطت عسكرية قوات يممك كان االسد ولكن
 الوزراء رئيس زعين ويوسف االتاسي الدين نور ومنيم ، السجن خصومو داعباي االسد

 بعضيم عمى عرض اذ ، البعث لحزب المساعد العام االمين جديد صالح والمواء ،
2)( لمخاسرين التقميدي الممجأ تعد والتي الخارج في السورية السفارات في مناصب 5

 ، 
 ))اذا تحدي بنبرة لالسد قال ووان العرض ذلك وبغضب رفض جديد صالح ان ويقال
 االسد فاودع ، تموت(( حتى الشوارع في سحمك يتم فسوف السمطة اخذ ان لي قيض

 في وفاتو حتى عاما وعشرون ثالث لمدة ىناك ويبقى المزه سجن في جديد صالح
 ، الجزائر الى فيرب الخارجية وزير ماخوس ابراىيم اما ، 1993 أي من عشر التاسع
 الى فيرب الوزراء رئيس زعين يوسف واما باشا مصطفى مستشفى يف جراحا وعمل
 عميو القبض تم انو غير ، الفرات نير عمى العراقية الحدود من القريبة كمال البو بمدتو
 ،1981 عام عنو يفرج ان قبل السجن في سنوات عشر مضى اذا ، قميمة اشير وبعد

2)(ىناك يقيم الذي يواخ مع ليعيش ىنغاريا الى سافر بعدىا صحتو لتدىور 6
.  

 االسد رفعت فاخوه ، السمطة عمى االستيالء في دورا االسد من المقربون لعب
 مدير ، جميل ناجي والعقيد طالس مصطفى وكان العاصمة في االمن عن مسؤوال كان

                                                 

 ، الجابية دار ، 1ط ، 2000- 1918 ، سورية في والسياسة الجيش ، العابدين زين بشير (24)
  . 107 ص ، 2008

 ص ، 2005 ، بيروت ، الثقافية جذور مؤسسة ، سورية مانديال ، الترك رياض ، حداد لطفي (25)
35 .  

  . 163 ، السابق المصدر ، الجعفري بشار (26)
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 اما المسمحة، القوات في مقاومة وجود عدم من التأكد عمى عمال الحربية العمميات
 جماعة اعتقال ميمة اليو فاوكمت الجوية، القوة استخبارات مدير ليالخو  محمد العقيد

 الخولي محمد االسد وضح ، الحكومية والوزارات والجيش الحزب في جديد صالح
 المطاردة عممية وامتدت ، ساعتين انجزىا انو غير ، ميمتو التمام سنوات ثمان ميممة

2)( الرئيسة السورية المدن جميع الى 7
 .  

 تصحيحية حركة بل انقالبا ليس بو قام ما ان االسد اعمن لصددا ذلك وفي
 عدتيا السورية القيادة ان حين في ، البمد النقاذ ضرورة ىو التصحيح " ان الى مشيرا
 ومن ، جديدا قوميا دورا سورية في والثورة لمحزب رسمت وحاسمة حتمية تاريخية لحظة
 في كبيبر استاذ )رئيسنا قائال الباالنق في االسد حافظ دور خدام الحميم عبد وصف

 في الموجو يركب ويعرف بال عمى التخطر التي التكتيكية امكانياتو يخبى المناورة فن
 ، الياوية شفير من التقرب سياسة ويمارس يريد حيث الى بيا ويعود ارتفاعيا ذروة

 فوالذي ، الحافة من قصيرة مسافة عمى المالئم الوقت في التوقف من ويتمكن
2)( مقاصده( باخفاء مدىش ألعصابا 8

 .  
 انتخاب الى انتيت تنظيمات وسمسمة حزبية االتصاالت اجراء من االسد عجل

2)( برئاستو مؤقتة قطرية قيادة 9
 كان 1970 الثاني تشرين من عشر السادس في ، 

 ))ان التصحيحية الحركة عن االسد قال لو حديث وفي انصاره من اعضائيا معظم
                                                 

 المطبوعات شركة ، 1982- 1976 ( سركيس الياس عيد ) ، المفقود السالم ، بقرادوني كريم (27)
  . 186 ص ، 2009 ، بيروت ،

 ، دمشق ، طالس دار ، 1ط ، 1968-1958 ، الثاني العقد ، حياتي مرآة ، طالس مصطفى (28)
 . 455 ص ، 2007

 ، االسد جافظ انقالب في واثرة سوريا في السمطة عمى الصراع ، الشمري جاسم درويش جبار (29)
 ص ، 2014 ، المستنصرية الجامعة ، السياسية العموم كمية ، 25 العدد ، الدولية السياسة مجمة
353 . 
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 وجييا الثورة الى اعادت انقاذ حركة ىي 1970 الثاني تشرين من عشر السادس حركة
 الواقع من التخمص وتم ، القومي النضال روح وجماىيره الحزب والى الصحيح

 حالة تعيش ان الجماىير عمى يفرض كان الذي ، الحزب يسود كان الذي المضطرب
3)( القمق من 0

 . 
 االنييار حالة نتيجة بسيولة حدثت التصحيحية الحركة ان يبدو ما عمى

 ان اذ ، العسكرية الناحية من والسيما جديد صالح المواء جناح في الواضحة والضعف
 االنقالبيين ضد الوقوف تستطيع فعمية عسكرية قوة يمتمك يكن لم جديد صالح جناح
 بدت انيا اال جديد صالح تدعم كانت ةالنظامي غير الشعبية القوات ان من الرغم عمى

3)( النظامية االسد حافظ المواء قوات امام فعالة وغير ضعيفة 1
 .  

 من والعشرون الحادي يوم صباح في جديدة حكومة تشكيل مرسوم صدر
 لمدفاع ووزيرا لموزراء رئيسا اصبح الذي االسد حافظ برئاسة 1970 الثاني تشرين

 الصادر المرسوم بموجب وتشكمت ، يوما عشر ثالثةو  اشير اربعة حكومتو واستمرت
3)( الخطيب احمد آنذاك الدولة رئيس من 2

 .  
 بفضل السياسيين خصومو عمى القضاء استطاع االسد ان القول ويمكننا

 المناورات اشير في اظير مثمما القرارات اتخاذ عند متيورا يكن لم اذ ، ودىائو حكمتو
 يدرس وان . بعناية تحركاتو يزن ان عادتو نتكا السمطة الى وصولو سبقت التي

 عن فضال االمام، الى يخطو ان قبل ، المحتممة العواقب في ويفكر ، الموقف طبيعة
 ووالء حب كسب بواسطتو استطاع الذي الدفاع وزير يشغل حيث ، العسكري منصبو

3)(السمطة عمى السيطرة طريقيا عن استطاع والتي ، العسكرية المؤسسة 3
.  

                                                 

  .61 ص ،2001 ،بيروت ن 1ط ، والعمنية السرية سوريا في السياسية االحزاب ، عثمان ىاشم (30)

  . 62 ص ، نفسو المصدر (31)

 . 187ص ، السابق المصدر ، بقرادوني كريم (32)

  . 354ص ، سوريا في السمطة عمى الصراع ، الشمري جاسم درويش جبار (33)



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 

 

 265 

 المعارضة من وتخمصو االسد لحافظ السياسية االوضاع استقرت ماعند
 رئاسة عمى شعبي استفتاء اجراء قرر ، مبكرا تصفيتيا عمى عمل ان بعد لو السياسية

 الجميورية رئاسة تسمم 1971 اذار من عشر الثالث يوم صباح وفي ، الجميورية
 لمنصب االسد حافظ وزف عن اسفرت والتي االستفتاء نتائج اعمنت عندما ، رسميا
3)( السورية الجميورية رئيس 4

 .  
 بعد السعودية العربية المممكة مع العالقات تحسين عمى االسد حافظ وحرص

 شبو في لمثورة تدعو التي االعالمية السورية التوجيات بسبب التوتر يسودىا كانت ان
3)( العربية الجزيرة 5

 التابالين خط والن ، السعودية المعارضة لقوى سوريا واستقبال ، 
 ايار منذ معطال بقي المتوسط البحر الى السورية االراضي عبر النفط ينقل الذي

1970 ) (3 6
 انابيب خط وتخريب قطع الى عمدت بانيا دمشق حكومة واعالن ، 

 البترول من كبير جزء ضخ توقف الى ادى مما اراضييا عبر يمر الذي التابالين
 عن المسؤولة الشركة السورية السمطات ومنعت ، داصي مدينة في مصبو الى السعودي

3)( االقتصادية السعودية العربية المممكة قدرة الضعاف محاولة في اصالحو من الخط 7
 

 دوالر الف (200,000) بقيمة قدرت السعودي االقتصاد الى بخسائر ذلك فتسبب ،
 الواليات تعيد الخط الصالح السوريون المسؤولون واشترط ، الواحد اليوم في امريكي
 الكمركية الرسوم نسبة وزيادة F-4 بمقاتالت اسرائيل تزويد بعدم االمريكية المتحدة
 السعودية الحكومة وتقديم %25 الى السورية االراضي عبر التابالين خط بعبور

                                                 

 الوحدة دراسات مركز ، االسرائيمية – السورية المفاوضات ، الدافئ السالم ، زيادة رضوان (34)
  . 122ص ، 2005 بيروت، ، العربية

  . 420ص ، السابق المصدر ، العابدين زين بشير (35)

 ، 1973 -1961 االردنية – يةالسور  السياسية العالقات ، االسدي عبداهلل الحسن عبد كوثر (36)
  . 199ص ، 2014 ، قار ذي جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة

  . 35ص ، 1993 ، لندن ، عكاظ دار ، 1ط ، سورية حول حوار ، صادق محمود (37)
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 التحرير ومنظمة ومصر لالردن بالنسبة الحال ىو كما لسورية مالية مساعدات
3)( الفمسطينية 8

  
 اراضييا الى السورية والبضائع المنتجات دخول السعودية منعت ذلك مىع وردا

 الطائرات بوجو السعودية المطارات واغمقت ، السورية السيارات دخول منعت كما ،
 االجراءات تمك ان اعمنت كما ، السعودية االجواء في التعميق من ومنعيا ، السورية
 ووصفت ، التابالين خط اصالح بمنع القاضي السورية السمطات موقف عمى رد بمثابة

3)( جانبية معارك الى وجنوحيا بالتيور سورية في الحاكمة السمطات 9
 .  

 ضد االجراءات تمك بالغاء بداء سورية في السمطة االسد حافظ تولى وعندما
 ، ولبنان الدولتين بين الترانزيت نقل عمى مفروض كان الذي الحظر فرفع ، السعودية

 الغى كما ، السورية – السعودية االقتصادية العالقات وتوطدت ، مجددا بو فسمح
4)( السعودي الطيران عمى سابقا المفروض الخطر 0

 خط الصالح االستعداد وابدى ، 
 عمى مضى ان بعد ، صيدا في الزىراني ميناء الى النفط ضخ واستثناء التابالين انابيب
4)( اشير ثمانية توقفو 1

 .  
 العالقات من جديدة مرحمة امام الطريق والسعودي سوريال الطرفان فتح وىكذا

 غير فدمشق ، والرياض دمشق حكومتي بين السياسي والترقب الحذر رغم ، بينيما
 ناحيتيا من والرياض ، االسالمي بالتضامن العربي التحالف استبدال فكرة عن راضية

                                                 

  . 36ص ، نفسو المصدر (38)

 ، بيروت ، الفارابي دار ،1ط ، المعاصرة العربية الدول في االنقالبات ممف ، نبيل خميل نبيل (39)
  . 198ص ، 2008

 معيد ، الدولية العالقات في دراسة ، 1945 منذ السعودية الخارجية السياسة ، سالمة غسان (40)
  . 651ص ، 1980 ، بيروت ، والنشر لمطباعة الرياض مؤسسة ، العربي االنماء

  . 293ص ، السابق المصدر ، سيل باتريك (41)
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4)( اتواتجاى معرفة قبل الجديد السوري الحكم قواعد لتدعين مستعدة غير 2
 وعمى ، 

 العالم في االوضاع تغيير الى تسعى تعد لم سوريا بأن االسد حافظ اعالن من الرغم
 عمى الحفاظ اجل من ومصر السعودية العربية المممكة مع ستتحالف بل ، العربي
 سياسة وبداية المجابية سياسة نياية تمك وكانت ، العدوان اثار وازالة االوضاع استقرار

 سورية في لمسمطة االسد حافظ تولي ولد فقد وبالتالي المتغيرة لتحالفاتوا التوازنات
4)( السعودية في كبيرا ارتياحا 3

 .  
 مصر يستخدم االسد ان ادركت السعودية العربية المممكة كانت جانبيا ومن

 يذكر كان كما ، مصر عمى لمضغط ايضا ويستخدميا ، عمييا لمضغط كوسيمة
 الضغط او غيابو حال في ، معو التحالف وامكانية العراق في البعث بوجود الدولتين
 عقب عمى رأسا العربي العالم في القوى موازين تقمب امكانية وىي ، عميو المفرط

4)( والصدامات المجابيات ستراتيجية الى جديد من وستعيده 4
 .  

 الصالح الوسيط دور السادات انور المصري الرئيس عمل نتيجة ىكذا ولتفادي
 الدولة وزير الكويت في فاجتمع ، فيصل والممك االسد حافظ الرئيس بين الوضع
 شير في ، خدام الحميم عبد السوري نظيره مع السقاف عمر السعودي الخارجية لمشؤون

 العالقات ابرزىا مواضيع تدارس وتم اخرى اماكن في االجتماع وتكرر 1971 ايار
4)( السعودية – السورية العالقات طبيعة عن فضال الفمسطينية االردنية 5

 . 
 ووزير الوزراء رئيس نائب قام 1971 عام ايمول شير من عشر السابع وفي

 بن فيصل الممك وقابل ، الرياض الى رسمية بزيارة خدام الحميم عبد السوري الخارجية
 العاىل دعوة تتضمن التي االسد حافظ الرئيس رسالة وسممو التالي اليوم في العزيز عبد

                                                 

  . 811ص ، 1970 اذار ، شباط ، العربي العالم سجل (42)

  . 542ص ، السابق المصدر ، الجعفري بشار (43)

  . 46ص ، السابق المصدر ، صادق محمود (44)

  . 47ص ، نفسو المصدر (45)
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 السوريين بين مباحثات جرت ايمول من عشر التاسع وفي دمشق زيارة الى السعودي
 المباحثات وتناولت ، السقاف عمر الخارجية لمشؤون الدولة وزير برئاسة والسعوديين

 واتفق ، عام بوجو العربية والعالقات ، خاص بوجو البمدين بين الثنائية العالقات
4)( الشقيقين البمدين في العربي الشعب مصمحة يخدم بما العمل وجوب عمى الطرفان 6

 
 السعودية العربية المممكة مع التقارب جسور مد ارادت سورية ان ذلك من ويتضح ،

 ومن ، البالد تعمير والعادة السعودي المال من واالستفادة عزلتيا من لمخروج وذلك
 باحضان اارتمائي دون لمحيمولة سورية استقطاب السعودية الحكومة ارادت فقد جانبيا
 بين والجوار االيديولوجي التوافق يستغل ان الممكن من الذي الجديد العراقي النظام

4)( عراقي – سوري محور تشكيل في الدولتين 7
 .  

 مع السوري الدفاع وزير التقى 1971 عام االول تشرين شير من االول وفي
 في القاىرة في العام والمفتش السعودي والطيران الدفاع وزير العزيز عبد بن سمطان
 االمير الى دعوة طالس مصطفى يوجو بان فاتفقوا ، العرب الدفاع مجمس اطار

 لزيارة دعوة طالس مصطفى دعوة سمطان االمير وجو وبعدىا ، سورية لزيارة سمطان
4)( البمدين بين العالقات يعيق كان الذي التوتر كسر يتم وبذلك ، الرياض 8

 .  
 العزيز عبد بن سمطان االمير قام 1971 االول كانون شير من السابع وفي

 جبيات بزيارة سمطان االمير فقام طالس مصطفى الدفاع وزير واستقبمو ، سورية بزيارة
 في سوريين وجنود ضباط مع واجتمع ، الحية بالذخيرة مناورات وشيد سرائيلا مع القتال

 الممك رسالة لو ونقل ، االسد حافظ بالرئيس التقى التالي اليوم وفي ، االمامية مواقعيم
4)( سورية مع والتكامل التضامن فييا اكد التي فيصل 9

 .  

                                                 

  . 129ص ، السابق المصدر ، واكيم جمال (46)

 . 43ص ، السابق المصدر ، الجعفري بشار (47)

  . 44ص ، نفسو المصدر (48)

  . 521ص ، السابق المصدر ، طالس مصطفى (49)
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  1971 عام لسورية السعودي االقتصادي الدعم :ثالثا
 تحسين في وميما كبيرا دورا لسورية السعودية االقتصادية المساعدات تلعب

 ولمواجية سورية في السمطة في االسد مركز ولدعم البمدين بين السياسية العالقات
 سورية الى المساعدات تقديميا في السعودية واعتمدت ، المتواصمة االقتصادية االزمات

  : اسموبين الى
 ضمن ، سورية الى مباشرة قدمتيا التي المساعدات وىي دي:االنفرا االسموب االول:
 تنمية في لمساعدتيا الدول من لغيرىا السعودية تقدميا التي الخارجية المساعدات اطار

5)( اقتصادىا 0
 .  

 عبر سورية الى السعودية قدمتيا التي المساعدات وىي : الجماعي األسموب الثاني:
 اب في الخرطوم قمة في حصل كما العربية ةالقم مؤتمرات من الصادرة القرارات
5)( العربية القمم وباقي 1967 1

 الدول قبل من سنوي مادي دعم تقديم تقرر حيث ، 
 التمرير ومنظمة االردن، سورية، تشمل والتي المواجية دول الى النفطية العربية

5)(دوالر مميار منيا تدفع السعودية كانت دوالر مميون 3500 وقدرىا الفمسطينية 2
.  

 المساعدات تقديم من السعودية الييا ىدفت التي االساسية الغاية ان الواقع وفي
 من البمدين بين السياسية العالقات تطوير ىي سوريا في الجديد النظام الى االقتصادية

 تمخيص ويمكن االسرائيمي العربي الصراع قضية في يتعمق ما اخرى جية ومن جية
  : يمي بما سورية الى لمساعداتا تمك من السعودية االىداف
 . اسرائيل ضد لسورية الدفاعية االمكانية تعزيز.1 
  . المبنانية الساحة عمى تعقيدا اقل مواقف التخاذ السوري النظام عمى الضغط.2 

                                                 

  . 56ص ، 1972 ، ايمول ، اب ، تموز ، العربي العالم سجل (50)

  . 522ص ، السابق المصدر ، طالس مصطفى (51)

 االوسط الشرق الحداث وتحميل دراسة ، االستقطاب صراع سورية ، بزي النبي عبد ناجي (52)
  . 382ص ، ت .د ، دمشق ، العربي ابن دار ، السورية االحداث في الدولية والتدخالت
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5)( الشيوعي والمد السوفيتي االتحاد عن السوري النظام ابعاد محاولة.3  3
 .  

  . السياسيين خصومو مواجية في االسد حافظ موقف تقوية.4 
 والصناعة التجارة وزير فزار اقتصاديا السوري السعودي التقارب تصاعد

 في لالشتراك دمشق 1971 ايمول من الثالث في العوضي محمد الشيخ السعودي
 من وعددا االسد حافظ الرئيس السعودي الوزير وقابل الدولي دمشق معرض احتفال

5)( السوريين لمسؤولينا 4
 ايمول شير من الثالثين في قرارا السورية السمطات واتخذت ، 

 العربية المممكة الى المصدرة الترانزيت بضائع عمى الكمركية الرسوم بتخفيض 1971
 االثناء تمك وفي السعودية الى الصادرات حركة تقوية في سببا ذلك وكان ، السعودية

 (100) منيا واحدة كل قيمة دفعتين عمى لسورية مالية مساعدات فيصل الممك قدم
5)( دوالر مميون 5

 .  
 تحسين الى لسوريا السعودية المالية المساعدات تؤدي ان الطبيعي ومن

5)(السعودية تجاه الخارجي السوري السياسي السموك وتعديل الدولتين بين العالقات 6
، 

 ابرزىا من ولعل المشتركة السياسية القضايا من العديد ازاء المواقف توحيد عن فضال
 وبان ، المحتمة االراضي كل االنسحاب يشمل ان شريطة (242) بالقرار االسد قبول

 المساعدات عمى الحصول االسد ضمن وبذلك ، الفمسطينية الحقوق استعادة يضمن
 من التقرب من االسد ىدف كذلك ، منيا محرومة بالده كانت التي السعودية المالية

                                                 

  . 383ص ، نفسو المصدر (53)

 مكتبة ، االوسط الشرق في السوفيتي – االمريكي الصراع ، منصور مصطفى محمود ممدوح (54)
  . 124ص ، 1995 ، القاىرة ، مدبولي

 غير ماجستير رسالة ، (1970 -1961) الفمسطينية والقضية سوريا ، خمف زيدان عبداهلل (55)
  . 58ص ، 2011 ، الموصل جامعة ، االداب كمية ، منشورة

  . 59ص ، نفسو المصدر (56)



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

 

 

 

 

 271 

5)( السعودي بالمال التنمية مشاريع لتمويل المممكة 7
 تحريرية حرب الى وتحضير ، 

 لمقضية عادل حل واليجاد ، 1967 عام اسرائيل احتمتيا التي الجوالن فييا يستعيد
5)( الفمسطينية 8

 من السعودي لمدعم وضمانو تفاىمو خالل من االسد استطاع وىكذا ، 
 اخلد في سياسية معارضو كل عمى والقضاء االقتصادي، البالد وضع تحسين
5)(البالد 9

 .  
 من مزيدا بتقديم السعودي الحكومة قيام البمدين بين التقارب ذلك عن نتج
 الحكومة الى استرليني جنيو ماليين عشرة مبمغ تقديم ومنيا ، السورية المساعدات

 السورية الحكومة لمساندة السعودية بو التزمت الذي الدعم قيمة ذلك وكان ، السورية
6)( القاىرة في انعقد الذي المشترك ربيالع الدفاع مجمس في 0

 نفسو االطار وفي ، 
 حجم وزيادة االقتصادية العالقات لتطوير والسعودية سورية بين رسمية مباحثات جرت

6)( بينيما التجارية المعاىدة تجديد فتم البمدين بين التجاري التبادل 1
 . 

 مع الممكي العربي اليمين اقصى بين يجمع ان االسد حافظ استطاع وىكذا
 المممكة بين العالقات من جديدة مرحمة فبدأت ، العرب واالشتراكيين الجميوريين

 بن فيصل والممك االسد حافظ الرئيس بين والتنسيق والتفاىم وسورية السعودية العربية
 موقف عزز مما السياسية النظر وجيات وتقارب التعاون بروح وتميزت العزيز عبد

 عام حرب في اسرائيل لمواجية مييأة وجعميا قتصاديةاال اوضاعيا وحسن سوريا
                                                 

  . 83ص ، السابق المصدر ، صادق محمود (57)

 ، االربد الحكيم عبد ترجمة ، الدولية واالطماع العربي المشرق ، الكبرى المعبة ، لورانس ىنري (58)
  . 359ص ، (ت .د) ، ليبيا ، والتوزيع لمنشر الجماىيرية دار ،2ط

  . 360ص ، نفسو المصدر (59)

 ، دمشق ، (ح .د) ، العشرين القرن في السورية الحكومات ، ظاظا حسن ، جمعة اسعد سعاد (60)
  . 84ص ،2001

  . 382ص ، السابق المصدر ، النبي عبد ناجي (61)
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 وموقف السعودية من عميو حصمت الذي الكبير االقتصادي الدعم خالل من 1973
 االعتداءات مواجية في لسورية كبير بشكل الداعم العزيز عبد بن فيصل الممك

  . سورية عمى االسرائيمية
 الخاتمة

 عمى المصرية – السعودية قاتالعال تحسن انعكاس الدراسة من اتضح
 ىو لذلك مصداق ابرز ولعل ، وايجابا سمبا سوريا تجاه السعودية الخارجية السياسة
 العالقات وتوتر وسوريا مصر بين التقارب فكان اليمن في السعودي المصري الصراع

 بسبب سوريو تجاه معاديا موقفا السعودية تتخذ لم اخر جانب ومن ، السعودية مع
 الفصائل لدعم االردن في السورية القوات تدخل بعد خصوصا ، االسود ايمول احداث

  . الفمسطينية
 ثم ومن االسد حافظ بيا قام التي التصحيحية الحركة مالمح ابرز من كان وقد

 فقد ، السعودية مع وخصوصا السورية الخارجية السياسة تغير ىي لمسمطة وصولو
 عميق ووعي دراية عمى شخصيتو وعدتو لمسمطة االسد بوصول السعودية رحبت

 السورية السعودية االقتصادية العالقات شيدت كما ، العربية المنطقة في لالوضاع
 عن فضال ، البمدين لكال اقتصادية فوائد عنو نتج الذي االمر وىو ، ممحوظاً  تحسناً 
  . ليةوالدو  العربية القضايا من العديد ازاء لمبمدين مشتركة خارجية سياسة اتخاذ


