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 :ممخص
 اط مػا عػرؼ سیمنطقػ  الشػرؽ اسط ػط أزمػ  ال ػط  هدتشػ 6591الثاني مف عػاـ  فیفي تشر 

اف تيػػؾ  البریطانیػػ عيػػم م,ػػرق طتقػػطؿ دايػرة المعػػارؼ  اإل ػرايیييالفرن ػػي  البریطػػانيالعدطاف الثالثػػي بػػ
نػػذاؾ امػػاؿ عبػػد النا,ػػر آالم,ػػر   سیعنػػدما مػػاـ الػػري 6591تمػػطز مػػف عػػاـ  59زمػ  انػػدلعت فػػي ألا

 البریطانیػػ  العالمػػاتتػػطترت  إذ ایػػطانیفرن ػػا طبر  هػػایعي طریالتػػي  انػػت ت ػػ سیشػػر   منػػاة ال ػػط  ـیبتػػ م
 هػذادت بهػالتػي تع البریطانیػ بحرمػاف عبػد النا,ػر مػف اس ػيح   فآیػدمرة أخػر  ب ػبب مػرار  الم,ری 

 ليطزراء . سیي ر  دفیآلخيفًا  ااء طن تطف تشرشؿ  افیلندفق طفي ن
 شػراء طػايرات طدبابػات ی ػت مؿلم,ر  ػاف عبػد النا,ػر   یالبریطانخر القطات آمغادرة  طمع

 طفیتی  ال,ػنع مػف تش ط ػيطفا یا ممػا مػد ی ػاعدح فػي تحقیػؽ أحػد أ دافػر ط ػط تػدمیر ا ػرايیؿ   يح طأ
ططمطع العدطاف الثالثي  6591طیر  المؤرخطف أنر عند اندسع معر    یناء في تشریف اسطؿ مف العاـ 

هػت طحػدات مػف مطاتهػا ليمرابطػ  فػي اسردف عيم م,ر أعينت  ػطریا حالػ  الطػطارئ فػي أرا ػیها طاتا
بعػػدما عطيػػت خػػط انابیػػب التػػابالیف الناميػػ  ليبتػػرطؿ ال ػػعطد  الػػم ال ػػاحؿ اليبنػػاني طمػػد ا ػػطرت  ػػذح 

بعػػػد أف  ػػػددت القػػػطات اسمری یػػػ   6591نی ػػػاف عػػػاـ  52الطحػػػدة لالن ػػػحاب مػػػف اسردف ابتػػػداًء مػػػف 
 بالتدخؿ  د ا.

 (.، ا رايیؿ، بریطانیا،  طریا، فرن اتحقیؽ الطحدة ، م,ر )حرب ال طیس،ال يمات المفتاحی : 
The Suez War and its impact on achieving unity between Egypt 

and Syria 

Bashar Karim Jawad 

Ministry of Education - General Directorate of Education, Diyala 

Abstract : 
In November 1956, the Middle East witnessed the Suez Crisis, or 

what was known as the British-French-Israeli tripartite aggression against 

Egypt, and the Encyclopedia Britannica says that that crisis erupted on July 

25, 1956, when Egyptian President Gamal Abdel Nasser nationalized the 

Suez Canal Company, which  It was controlled by France and Britain, as 

British-Egyptian relations were strained again because of Aiden's decision to 
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deprive Nasser of the British arms that London had pledged, and in April, 

Winston Churchill came to succeed Aiden as prime minister. 

 With the departure of the last British forces from Egypt, Nasser was 

completing the purchase of Soviet-made planes, tanks and weapons from 

Czechoslovakia, which might help him achieve one of his goals, which is the 

destruction of Israel. Historians believe that when the Sinai battle broke out 

in October 1956 and the tripartite aggression against Egypt occurred, Syria 

declared a state of emergency.  In its lands and units of its forces headed to 

station in Jordan after it disrupted the Tapline pipeline that carries Saudi oil 

to the Lebanese coast. This unit was forced to withdraw from Jordan starting 

on April 24, 1957, after the American forces threatened to intervene against 

it. 

 Keywords:( Suez War, achieving unity, Egypt, Syria, France, Britain, Israel). 

 المبحث االول
 حرب السويس

 انػػت  ػػطریا مػػد ارتبطػػت  6591عنػػدما طمػػع العػػدطاف الثالثػػي عيػػم م,ػػر  ػػن  
معها باتفامی  ع  ری  طمع اف  طریا  انت غیر مادرة عيم فعؿ شيء عميیًا تنفیذًا لهػذح 

دفػػع بالطحػػػدة خطػػطات الػػػم اسمػػاـ، طعيػػػم  ػػؿ حػػػاؿ فػػػاف استفامیػػ  فػػػاف العػػدطاف الثالثػػػي 
الخطػػطات اسطلػػم نحػػط ف ػػرة استحػػاد الفیػػدرالي  انػػت مػػد بػػدأت مبػػؿ العػػدطاف الثالثػػي طمػػد 
رأینا  یؼ اف ,الح  الـ مد اطيؽ ف رة استحاد الفیدرالي بیف م,ر ط طریا منذ زیارتػر 

غیػػر  .(659ص  ،6511، ت ػػطفییمامطعػػ  بػػاحثیف ) 6599لدمشػػؽ فػػي شػػباط  ػػن  
اف الظػػػػرطؼ لػػػػـ ت ػػػػف مػػػػد تهیػػػػ ت سامػػػػاع اسحػػػػزاب عيػػػػم  ػػػػذح الف ػػػػرة طلػػػػذلؾ لػػػػـ ینفػػػػذ 
المقترحات ,الح  الـ  ط  المیثاؽ الع  ر ، طل ف بعد ت رار اسعتداءات اس ػرايیيی  

لیيینتػاؿ، د.ت )شعر ال ػطریطف بالحااػ  الػم اعػادة النظػر فػي مط ػطع استحػاد الفیػدرالي
 .(655ص 

تشػػػػ يت طزارة ايتالفیػػػػ  بريا ػػػػ  ,ػػػػبر  الع ػػػػيي طتػػػػطلي  6591یػػػػار ا 62ففػػػػي 
,ػػالح البیطػػار فیهػػا من,ػػب طزیػػر الخارایػػ  طدخيهػػا تحػػت شػػرطط حػػزب البعػػث الرامػػي 

دیرالي مع م,ر ططيب مطافق  المايػس النیػابي عيػم بیػاف الػطزارة یالم ت طیف استحاد الف
ح طمػػ  م,ػػر سمامػػ  الػػذ  اػػاء فیػػر واف ح ػػطمتي م,ػػمم  عيػػم ااػػراء مفاط ػػات مػػع 

ط انػػػت امیػػػع اسحػػػزاب المشػػػتر   فػػػي  .(611، ص 6551خػػػطر ، )استحػػػاد الفػػػدراليو
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طزارة ,بر  الع يي تطافؽ مبديیًا عيم استحاد الفدرالي اس اف ت,ػطر ـ ليطحػدة طا ػدافها 
 اف مختيفًا اسمر الذ   اف لر انع اس طا ح عيم م ػیرة استحػاد طتعػد مشػار   حػزب 

عداد لهذا استحاد تحطًس اػذریًا فػي  یا ػتر فقػد تخيػم عػف مشػرطع الهػالؿ الشعب في اس
ط ػػایر  یا ػػ  الحیػػاد التػػي طالػػب بهػػا عبػػد النا,ػػر فػػي مػػؤتمر  6529الخ,ػػیب  ػػن  

طفي العػاـ التػالي طاػد نف ػر م ػطرًا الػم  6599باندطنغ التي ایدتها الاما یر في  ن  
ر مػػف اس,ػػطداـ بالی ػػار فػػي ال یا ػػ  م ػػایرة ف ػػرة استحػػاد مػػع م,ػػر سف ذلػػؾ ا ػػطف لػػ

الداخيیػػػ  طاسمت,ػػػادی  التػػػي ت ػػػر بم,ػػػالحر فػػػرأ  م ػػػایرة  ػػػؤسء فػػػي شػػػؤطف ال یا ػػػ  
الخارای  طذ ب الم حد اشراؾ ممثؿ لر  ػط احمػد منبػر طزیػر الداخيیػ  فػي اليانػ  العيیػا 

 ..(551، ص 6516,الح، )التي تش يت لط ع مشرطع استحاد الفدرالي مع م,ر
افػػػػػؽ مايػػػػػس النػػػػػطاب فعػػػػػاًل عيػػػػػم اف یتخػػػػػذ اساػػػػػراءات التشػػػػػریعی  ذلػػػػػؾ طمػػػػػد ط 

.طلػذلؾ .(955خطب طاحادیث الريیس اماؿ عبد النا,ػر، د.ت، ص   مامطع)استحاد
ااتمػػع ممثيػػط اسحػػزاب طالهیيػػات طاتفقػػطا فیمػػا بیػػنهـ عيػػم اف یثػػار مط ػػطع استحػػاد بػػیف 

الػػبعض مػػف طزراء طالقػػادة م,ػػر ط ػػطریا فػػي اي ػػ  المايػػس النیػػابي طالتػػي ح ػػر فیهػػا 
طبح طر المشػیر عبػد الح ػیـ عػامر الػذ  طػرح بعػض اسراء التػي تخػص ف ػرة استحػاد 

 F.O. 371/ 13487 from Washington to fo, 30. February)الفػدرالي
11.1958). 

 ذا طاف الرأ  العاـ ال طر  مد تبيطر امیعر في اتااح طاحد مع م,ر حتم انر 
ا,ػػػبح مطيبػػػًا شػػػعبیًا عيػػػم الم ػػػتط  التشػػػریعي ال ػػػطر  طبنػػػاء عيػػػم ذلػػػؾ اعيػػػف ,ػػػبر  

اننػػػا  نشػػػرع فػػػي تطثیػػػؽ  6591حزیػػػراف  51الع ػػػيي فػػػي اي ػػػ  المايػػػس النیػػػابي یػػػـط 
اف تؤد  الم  یا   مشتر   بیف عالمتنا مع م,ر مف خالؿ محادثات فطری  ن مؿ في 

البيػدیف، طنػدعط الػػدطؿ العربیػ  المتحػػررة الػم اتباعهػا فیمػػا ی,ػبح باسم ػػاف تحقیػؽ طحػػدة 
عربیػػػ  شػػػامي  طفػػػي الیػػػطـ التػػػالي تايػػػت الػػػدعطة سمامػػػ  استحػػػاد بػػػیف م,ػػػر ط ػػػطریا فػػػي 

 ، ص 6511، بطذغطفػػا)عری ػ  طمعهػا ثالثػػ  اع ػاء یمثيػطف اسحػػزاب الريی ػی  الثالثػ 
. بریا   ,بر  الع يي نف ر ط,الح البیطار عف حزب البعث طاحمد منبر عػف (622

حػػػزب البعػػػث طمهمتهػػػا القیػػػاـ بمفاط ػػػات مػػػع م,ػػػر بخ,ػػػطص استحػػػاد الفػػػدرالي امػػػا 
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اسحزاب اسخر  فقد تراطحت بیف القبطؿ عيم م ض طمابیف الرفض المبػديي، فمبػادئ 
ستحػػاد ال ػػطر  مػػع ا  دطلػػ  عربیػػ  الحػػزب القػػطمي ال ػػطر  نف ػػها تتعػػارض مػػع ف ػػرة ا

طتر  اف  ػطریا طلبنػاف طمبػرص  ػي الاػزء المتمیػز فػي المشػرؽ العربػي بتراثػر الفینیقػي، 
اما الحزب الشیطعي ف اف یطافؽ عيم استحاد الفدرالي بشرط اف یػتـ فػي ثػطب ف ػفاض 

فػػي  طا ػػي العػػر  ممػػا یاػػردح عػػف طبیعتػػر الفدرالیػػ  فػػي حقیقػػ  اسمػػر،  مػػا انػػر  ػػاف یػػر 
استحاد مع نظاـ الح ـ القايـ في م,ر مخاطرة بم ا ػبر  ػ ت عيػم م ػض ازاء  ػذح 

 F.O. 371/ 13486 from Ankare to . no 195, Top seeret 20)التططرات
sanuary 1958). 

 وفي نفس اليوم اصدر المجمس النيابي قرارًا ينص عمى ما يمي:
مف المادة اسطلػم مػف الد ػتطر التػي  واف مايس النطاب التزامًا منر بالفقرة الثالث 

ن,ػػت عيػػم اف الشػػعب ال ػػطر  اػػزء مػػف األمػػ  العربیػػ  یؤیػػد مػػرار الح طمػػ  الػػذ  اعينػػر 
ريػػیس الػػطزراء طیراػػط ليح طمػػ  الناػػاح فػػي اتبػػاع  ػػذا الطریػػؽ المقػػدس الػػذ  یقربنػػا فػػي 

العػػػطؼ، )الم ػػػتقبؿ القریػػػب مػػػف الهػػػدؼ الػػػذ  انتظػػػرح الشػػػعب العربػػػي فػػػي  افػػػ  امطػػػارح
 .(691، ص6519

طمػػػف المالحػػػظ اف  ػػػذح المػػػادة مػػػف الد ػػػتطر ال ػػػطر  تطابقػػػت مػػػع احػػػد  مػػػطاد 
طلـ ت ف مطاطدة في د تطر  ن   6591 انطف الثاني  61الد تطر الم,ر  الادید في 

ط ػػي واف م,ػػر دطلػػ  عربیػػ  ذات  ػػیادة طاف الشػػعب الم,ػػر  اػػزء مػػف اسمػػ   6559
ًا عيػم ال ػاح  العربیػ  حیػث اف العربی و طفي تقدیرنا اف حزب البعث مد طاد نف ر طحیػد

الظػػرطؼ تهیػػ ت لػػر مػػف خػػالؿ معر ػػ  حيػػؼ بغػػداد طاليقػػاءات التػػي حػػدثت بػػیف البعثیػػیف 
 .(61، ص 6515حطراني، )طالع  رییف الم,رییف طت رار زیارة الحطراني لم,ر

طفي  ذح الظرطؼ ا,در الحزب بیانًا ااء فیر: وایها ال ػادة اذا  نػا اػادیف فػي 
خطػػػار المحیقػػػ  بنػػػا فهػػػذا استحػػػاد خیػػػر  ػػػبیؿ ليطمایػػػ  طالػػػدفاع طاذا  ينػػػا تقػػػدیر عظػػػیـ اس

طاثقػػػیف بام انیػػػات شػػػعبنا مػػػؤمنیف بنزطعػػػر ال,ػػػادؽ الػػػم الحریػػػ  طالعدالػػػ  طالطحػػػدة فهػػػذا 
استحػػػػاد  ػػػػی طف المحػػػػرؾ الفعػػػػاؿ لتيػػػػؾ اسم انیػػػػات طی ػػػػاعؼ الثقػػػػ  طین ػػػػؽ الن ػػػػاؿ 

تبيػػطر الف ػػر الطحػػدط  فػػي الحػػزب  طیخت,ػػر الػػزمف لخیػػر العػػرب طخیػػر اسن ػػانی  طلػػذلؾ
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طبدأت تتعمؽ  طی  الحزب لمفهطمر ليطحدة العربی ، اسمر الػذ  اعيػر یقػطد ف ػرة الطحػدة 
مػػػع م,ػػػر بظهػػػطر نشػػػرات مػػػف  افػػػ  فػػػرطع الحػػػزب طتنظیماتػػػر عيػػػم الم ػػػتط  القطػػػر  

، 6512حمػػاد ، )طالم ػػتط  القػػطمي العربػػي تشػػرح ليشػػعب العربػػي عظمػػ   ػػذا اسناػػاز
يػػم  ػػؿ حػػاؿ بماػػرد ط,ػػطؿ نبػػ  مػػرار مايػػس النػػطاب ال ػػطر  لامػػاؿ عبػػد طع .(91ص

النا,ر ,رح باستي و لقد تيقیت بترحیب بالغ نب  مػرار مايػس نػطاب  ػطریا بالرغبػ  فػي 
اتحاد امهطریتي م,ر ط طریا، فاف تحقیؽ مثػؿ  ػذا استحػاد امنیػ  یهفػط إلیهػا ميػب  ػؿ 

 .(19، ص 6591عطدة، )عربي یؤمف بالقطمی  العربی و
طا,بح مط طع استحادییف م,ر ط طریا یمثؿ مم  ال,راع فػي المنطقػ  حیػث 
اعتبػػػػرت بریطانیػػػػا طفرن ػػػػا طالطسیػػػػات المتحػػػػدة طا ػػػػرايیؿ اف  ػػػػذح ال یا ػػػػ  بمثابػػػػ  تهدیػػػػد 
لم,ػػالحهـ فػػي المنطقػػ  سف  یا ػػ  عػػدـ اسنحیػػاز التػػي نػػاد  بهػػا عبػػد النا,ػػر تشػػ ؿ 

 مػػا  6591القػطات البریطانیػ  فػػي حزیػراف  ػن  خطػرًا عيػم الم,ػػالح الغربیػ  بعػد اػػالء 
اف استحاد بیف م,ر ط طریا ی اعؼ  ذا الخطر طخا,  اذا امتدت  ذح ال یا   الم 

( Dimetry shpilovالمنطق   يهػا، طمػد اشػعؿ مخػاطؼ الغػرب زیػارة دیمتػر  شػبیيطؼ )
ریح طالتػػي اعقبػػت ت,ػػ 6591حزیػػراف  55طزیػػر خارایػػ  استحػػاد ال ػػطفیتي ل ػػطریا فػػي 

الع يي حطؿ استحاد مع م,ر  ما اعقبػت  ػذح الزیػارة اعتػراؼ  ػطریا بال,ػیف الشػعبی  
، اسمر الذ  اعؿ الغرب یشف حمي  شػدیدة عيػم  ػطریا ط ػاف لهػذح 6591تمطز  9في 

الحمي  اثر ا الشدید عيم الایش حیث ماـ نطع مػف التهػادف بػیف ال تػؿ الع ػ ری  العدیػدة 
ال یطرة عيم  ذح الخالفات مما اعير یقدـ ا تقالتر مف  طلـ ی ف في ط ع شط ت شفیر

، طاػػاء اليػػطاء تطفیػػؽ نظػػاـ الػػدیف الػػذ  عمػػؿ عيػػم 6591تمػػطز  1ريا ػػ  اسر ػػاف فػػي 
طحدة الایش مع حر,ر عيم التعاطف الم,ر  ال ػطر  فػي الطمػت الػذ  ت,ػاعدت فیػر 

بػػرص طالعػػراؽ الحميػػ   ػػد  ػػطریا، طامامػػت بریطانیػػا طالعػػراؽ محطػػات اذاعػػ   ػػری  فػػي م
مػػػػذ رات محمػػػػطد )لمهاامػػػػ  العالمػػػػات الم,ػػػػری  ال ػػػػطری  طالعالمػػػػات ال ػػػػطری  ال ػػػػطفیتی 

 . (692، ص 6519ریاض، 
 مػػا ت,ػػادؼ أی ػػًا فػػي الفتػػرة نف ػػها اف الطسیػػات المتحػػدة مػػد  ػػحبت عر ػػها 
لتمطیػػؿ ال ػػد العػػالي  مػػا تػػـ  ػػحب م ػػا م  البنػػؾ الػػدطلي ای ػػًا طذلػػؾ فػػي الطمػػت الػػذ  
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استحاد ال طفیتي عف عرض تمطیير لي د العالي بعد استفاؽ المبػديي مػع عبػد  اعيف فیر
. األمػػر الػػذ  (12، ص6591عػػطدة، )الح ػػیـ عػػامر المشػػرؼ العػػاـ عيػػم ال ػػد العػػالي

دفع عبد النا,ر اف یتخذ مػرارح بتػ میـ القنػاة لتمطیػؿ ال ػد العػالي ذاتیػًا. طعيػم ذلػؾ طاػر 
تمػطز  ػػن   51اب الػػذ  القػاح فػي اس ػ ندری  فػي عبػد النا,ػر نػداء لي ػطرییف فػي الخطػ

عنػػدما امػػـ منػػاة ال ػػطیس مػػاياًل لهػػـ وطانػػا الیػػطـ اتاػػر الػػم اخػػطاف لنػػا فػػي  ػػطریا،  6591
 طریا العزیزة،  طریا الشقیق ، لقػد مػررطا اف یتحػدطا مع ػـ اتحػادًا حػرًا  ػيیمًا عزیػزًا  ریمػًا 

  العربی  طالطحدة العربی ، نرحب ب ـ ایها لتدعـ  طیًا مبادئ ال رام  طلنر ي  طیًا القطمی
اسخطة ط ن یر معػًا متحػدیف بيػدًا طاحػدًا طميبػًا طاحػدًا طراػاًل طاحػدًا لنر ػي مبػادئ ال رامػ  

 .(622، ص 6519مذ رات محمطد ریاض، )الحقیقی و
طاعيف فػي الخطػاب نف ػر عػف تػ میـ منػاة ال ػطیس لی ػتطیع تمطیػؿ ال ػد العػالي 

ت الاما یر في  طریا طشعرطا اف عبد النا,ر ا,بح اماًل عربیًا طاف مف مطاردح، طانفعي
. طعيػػػم أثػػػػر ذلػػػػؾ ااتمػػػػع (512، ص6511 ػػػػیؿ، )زعامتػػػر امتػػػػدت الػػػػم خػػػارج م,ػػػػر

مايػػس النػػطاب ال ػػطر  بریا ػػ  نػػاظـ القد ػػي فػػي ح ػػطر ,ػػبر  الع ػػيي الػػذ  تحػػدث 
ـ القنػػػاة عػػػف الت ییػػػد ال امػػػؿ لم,ػػػر طامتنػػػاع ح طمتػػػر بمػػػا فعيتػػػر م,ػػػر بخ,ػػػطص تػػػ می

طاعتبػػر ذلػػؾ حقػػًا مػػف حقطمهػػا المشػػرطع  ثػػـ مػػاؿ ,ػػراح  ونحػػف الػػذیف نػػر  اف  ػػالمتنا 
ط الم  م,ر مايم  عيم اتحادنا العربي الذ  نعمؿ اادیف لر طنرید اف یعيـ  ؿ ان اف 

 أننا  نقؼ الم شقیقتنا ال بر  م,ر في  رايها ط رايهاو.
طر ( عيػػػم ذلػػػؾ بانػػػر عمػػػؿ ط ػػػاف تعيیػػػؽ ,ػػػالح البیطػػػار )طزیػػػر الخارایػػػ  ال ػػػ

یهدؼ الم ا تي,اؿ اذطر اس تعمار الغربي طر ايزح في الططف العربي طعيم اثػر ذلػؾ 
ابػػػرؽ ريػػػیس الامهطریػػػ  ال ػػػطر  الػػػم ريػػػیس الامهطریػػػ  الم,ػػػر  مهنيػػػًا بهػػػذح الخطػػػطة 

 .(1، ص 91/1/6591الرأ ، اریدة، )الابارة
طعيػم الفػطر ط ػعت الػػطزارة القطمیػ  فػي  ػطری  خطػػ  لتنفیػذ استحػاد بػیف م,ػػر 
ط طریا طمدـ الريیس القطتيي مشرطعًا اتحادیًا لمايس الطزراء ال طر  ینص في خطططػر 
اسطلم عيم تحقیؽ استحاد ال یا ي طاسمت,اد  طالع  ر  طالثقافي،  ما ط ع د تطرًا 
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اتحاد  مػف اخت,ا,ػاتر التشػریعات التػي یتطيبهػا لالتحاد یت مف میاـ مايس تشریعي 
 . (6، ص 91/1/6591الرأ ، اریدة، )ذلؾ استحاد

طمما شاع ريیس الامهطری  ال طر  عيم اتخاذ  ذح الخططة تحمس الرأ  العاـ 
ليف رة طم اندة م,ر لها. طمد طا ب مشرطع القطَتيي اس تعدادات الع  ری  التي ظهرت 

منػػػاة ال ػػػطیس حیػػػث اتخػػػذ مايػػػس الػػػطزراء ال ػػػطر  التػػػدابیر  فػػػي المنطقػػػ  ب ػػػبب تػػػ میـ
الع ػػ ری  ا ػػتعدادًا ليطػػطارئ طاعيػػف نػػطاب  ػػطریا انهػػـ یحميػػطف ال ػػالح دفاعػػًا عػػف حریػػ  
م,ػػػر طالعػػػرب ط,ػػػرح ,ػػػبر  الع ػػػيي اف  ػػػطریا  ػػػتهب لن,ػػػرة م,ػػػر اذا حػػػاطؿ احػػػد 

 . (6، ص 1/1/6591اس راـ، اریدة، )اسعتداء عيیها بطریؽ مباشر اط غیر مباشر
طتػػـ ابػػالغ ذلػػؾ الػػم الػػريیس عبػػد النا,ػػر عنػػد ااتماعػػر بال ػػفیر ال ػػطر  )عبػػد 
الػػػرحمف العظػػػـ( ططيػػػب طزیػػػر الػػػدفاع ال ػػػطر  )عبػػػد الح ػػػیب ار ػػػالـ( التعبيػػػ  العامػػػ  
طالطمػػطؼ باانػػب م,ػػر  ػػد الغػػرب طمػػاؿ واف  ػػؿ عػػدطاف عيػػم م,ػػر  ػػط عػػدطاف عيػػم 

  فقد اعتبػر اف  ػطریا طم,ػر  مػا البيػداف  طریاو. اما ريیس ار اف حرب الایش ال طر 
اليػػػذاف یشػػػ الف اػػػزيیف مػػػف اسمػػػ  العربیػػػ  الطاحػػػدة طانهمػػػا بيػػػد طاحػػػد طالاػػػیش الم,ػػػر  

. طار ػػػؿ الػػػريیس القػػػطتيي (6، ص 1/1/6591اس ػػػراـ، اریػػػدة، )طال ػػػطر  اػػػیش طاحػػػد
ر ػػال  الػػم الػػريیس عبػػد النا,ػػر عػػف طریػػؽ  ػػفیر  ػػطریا فػػي م,ػػر مبینػػًا فیهػػا عػػرض 

عطن  ال طری  عيم م,ػر فػي امیػع المیػادیف الع ػ ری  طاسمت,ػادی ،  مػا اط ػح اف الم
ازمػػػ  القنػػػاة مػػػد زادت ف ػػػرة استحػػػاد  ػػػطاء فػػػي م,ػػػر اط  ػػػطریا مػػػطة عيػػػم مػػػطة. طا,ػػػبح 

اس ػراـ، اریػدة، )الشعطر ال ػايد فػي  ػطریا فػي ذلػؾ الطمػت  ػط الت ییػد ال امػؿ فػي م,ػر
 .(1، ص 1/1/6591

القادة في  طریا  انطا یحميطف شعطرًا مریرًا بتخػاذؿ الاػیش فػي طمف الطا ح اف 
، طمد حانت الفر,  لهػـ لیثبتػطا لشػعطبهـ انهػـ اػدیرطف بالن,ػر خ,ط,ػًا 6521حرب 

اف عػػدط ـ طاحػػد فػػي التاػػربتیف، طلػػذلؾ انػػدفعطا انػػدفاعًا شػػدیدًا نحػػط ت ییػػد م,ػػر. اسمػػر 
  ال ػػطیس طب ػػببها حتػػم  ػػانطف الػػذ  اعػػؿ مط ػػطع استحػػاد الفػػدرالي یتػػطار  خيػػؼ ازمػػ

، ففػػي مثػػؿ  ػػذح الحػػاست ت ػػطف ليحر ػػات الشػػعبی  اسطلطیػػ  عيػػم التػػدابیر 6591الثػػاني 
الد ػػتطری  ط نتیاػػ  ستاػػاح  ػػطریا نحػػط استحػػاد تعػػرض النظػػاـ الحػػا ـ فیهػػا الػػم  ػػغطط 
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. طمػد لػطحظ انػر مبػؿ طمػطع العػدطاف الم ػيح عيػم (615، ص 6511العقاد، )مف الخارج
اتخػػػذت  ػػػطریا عػػػدة ااػػػراءات تنبػػػل عػػػف ا ػػػتعداد ا ليمشػػػار   فػػػي  ػػػذح المعر ػػػ  م,ػػػر 

فاػػر  تػػدریب افػػراد الشػػعب عيػػم القتػػاؿ طامامػػ  مع ػػ رات خا,ػػ  فػػي انحػػاء الامهطریػػ  
ال طری  طت لفت  تايب مف الن اء ليعنای  بالشؤطف ال,حی  طاس ػعافات طالخػدمات اثنػاء 

ط الی ػػػر عابػػػدیف( بیانػػػًا دعػػػا فیػػػر المػػػطاطنیف المعر ػػػ  طا,ػػػدر مفتػػػي الػػػدیار ال ػػػطری  )ابػػػ
ال طرییف ليتططع في ایش التحریر الشعبي  ما طار ريیس لان  ان,ػار ال ػالـ )الشػی  
محمد اسشمر( في  طریا نداء الػم  ػؿ لاػاف ال ػالـ فػي العػالـ ب ػؿ اليغػات اط ػح فیػر 

  نػػداءات حػػؽ م,ػػر فػػي تػػ میـ شػػر   منػػاة ال ػػطیس، ثػػـ مطعػػت اسذاعػػ  ال ػػطری  سذاعػػ
ليشعب ال طر  في تعبي  مطاح دفاعًا عف م,ر،  ما نشػرت ال,ػحؼ ال ػطری  فػي ابػرز 
,فحاتها العبارات المػؤثرة مثػؿ وم,ػر ميػب اسمػ  العربیػ  طالقنػاة ميػب م,ػر و، الشػعب 

 .(99، ص 6595,فطت، )العربي ال طر   ير فداء م,رو
بػػػػاء العربیػػػػ  اف طزارة أب ا ػػػػرابًا عامػػػػًا ثػػػػـ اذاعػػػػت ط الػػػػ  اسن 61طاعتبػػػػر یػػػػـط 

الدفاع ال طری  اعينت نب  ت  یس منظم  المقاطمػ  الشػعبی  تحػت اشػراؼ ریا ػ  اسر ػاف 
.  ػؿ  ػذا  ػاف لػر اسثػر (9، ص 69/1/6591اس ػراـ، اریػدة، )العام  ليایش ال طر 

ال بیػػػر فػػػي تهیيػػػ  الػػػرأ  العػػػاـ ال ػػػطر  بامیػػػع ططايفػػػر ب ػػػؿ ط ػػػايؿ اسعػػػالـ الم ػػػمطع  
طمػػف مػػدخؿ دینػػي ای ػػًا، ط ػػذا یػػدؿ عيػػم رغبػػ  الح طمػػ  ال ػػطری  اس یػػدة فػػي  طالمقػػرطءة

التعامػػػؿ طالمشػػػار   الفعالػػػ  فػػػي الحػػػرب طلػػػذلؾ امبيػػػت الططايػػػؼ طالهیيػػػات ال ػػػطری  عيػػػم 
التطػػطع، طاشػػتر ت مامطعػػات خا,ػػ  مػػف العيمػػاء طراػػاؿ الػػدیف  ػػمف منظمػػ  المقاطمػػ  

 ػايطا  6559یف اشػتر طا فػي ثػطرة  ػن  الشعبی  حتم اف عماؿ الطباعػ  طالمحػاربیف الػذ
ا ػػمايهـ ليتطػػطع دفاعػػًا عػػف م,ػػر ططػػالبطا ح طمػػ  م,ػػر بفػػتح بػػاب التطػػطع العػػاـ امػػاـ 
العمػػاؿ العػػرب طمقاطعػػ  شػػحف طتفریػػغ  ػػفف ططػػايرات الػػدطؿ التػػي تعتػػد  عيػػم م,ػػر 

تمػػطز عیػػػدًا مطمیػػًا طمػػػاـ  51طمػػرر المػػؤتمر العػػػاـ لنقابػػات العمػػاؿ فػػػي  ػػطریا اعػػػؿ یػػـط 
یس طزراء  طریا ططزیر خارایتها باطلػ  فػي العطا,ػـ العربیػ  لبحػث م ػی  تػ میـ منػاة ري

. طعنػػػدما تزایػػػد الخطػػػر الع ػػػ ر  فػػػي (1، ص 69/1/6591الػػػرأ ، اریػػػدة، )ال ػػػطیس
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المنطقػػ  مػػاـ حػػزب البعػػث بتنظػػیـ التحػػرؾ الشػػعبي طتشػػ يت لانػػ  ت ػػـ عػػدد  بیػػر مػػف 
 .*النطاب مف  اف  اسحزاب

با ػػػـ الشػػػعب ال ػػػطر   افػػػ  الشػػػعطب العربیػػػ  الػػػم منا,ػػػرة طدعػػػت  ػػػذح اليانػػػ  
اب فػػػي الميعػػػب الػػػريیس ليبيدیػػػ  فػػػي دمشػػػؽ  62م,ػػػر، طنظمػػػت اليانػػػ  ااتماعػػػًا فػػػي 

شػعب  –طتحطؿ اساتماع الم مظػا رة شػعبی   ػخم  ط انػت الهتافػات تػدط  وعيػـ طاحػد
اسمػـ المتحػدة ططف طاحدو.  ما ار يت  ذح اليان  برمیػات الػم  افػ  دطؿ العػالـ ط  –طاحد

طاذاع ,طت العرب  ذح المظا رة الشعبی  التي الهبت نفطس الشػعبیف طالشػعطب العربیػ  
 .(51، ص 6511المطلم، ) اف 

امػػا عمػػاؿ ال ػػ ؾ الحدیدیػػ  فقػػد ا,ػػدرطا بیانػػًا اعينػػطا فیػػر تطػػطعهـ ليػػدفاع عػػف 
اس ػراـ، )م,ر طمررطا بذؿ دمايهـ لشعطر ـ بخططرة المػؤامرات اس ػتعماری  عيػم م,ػر

.  ما عقد في  ػطریا أی ػًا مػؤتمر شػعبي تػ ریخي اعيػف (9، ص 69/1/6591اریدة، 
فیر الطمطؼ باانب م,ر لمقاطم  ا  اعتداء عيیهػا بامیػع الط ػايؿ مػع التهدیػد بایقػاؼ 
مرطر البترطؿ عبر اسرا ي ال طری  عند حدطث ا  اعتداء تتعرض لر م,ػر طباانػب 

ات المؤیػػدة لم,ػػر طليػػريیس عبػػد النا,ػػر طالمعادیػػػ  ذلػػؾ طافػػت شػػطارع  ػػطریا المظػػا ر 
. (9، ص61/1/6591اس ػػراـ، اریػػدة، )لال ػػتعمار حاميػػ  اسعػػالـ الم,ػػری  طال ػػطری 

طفػػػي الالذمیػػػ  ا ػػػرب عمػػػاؿ الشػػػحف عػػػف تفریػػػغ طشػػػحف ال ػػػفف طالبػػػطاخر، طفػػػي حيػػػب 
ا ػربت حػطالي اربعػیف نقابػػ  ت ػـ خم ػیف الػؼ عامػػؿ طفػي حمػص تظػا ر الم ػػربطف 

یف ا ػػتعداد ـ ليتطػػطع دفاعػػًا عػػف منػػاة ال ػػطیس طار ػػيطا برمیػػات الت ییػػد ليػػريیس عبػػد معينػػ
النا,ػػر طبرمیػػػ  ا ػػػتن ار ليماتمعػػیف فػػػي مػػػؤتمر لنػػدف الػػػذ   ػػػاف منعقػػدًا حینيػػػذ ستخػػػاذ 

طمػػف الطا ػػح اف اسحػػزاب فػػي  ػػطریا طالتػػي  ػػاف لهػػا  ػػيط  ، ااػػراءات م ػػادة ليتػػ میـ
فػػي تهیيػػ  طتػػ اي الػػرأ  العػػاـ ال ػػطر  ليمشػػار   مػػع  ال يمػػ  الم ػػمطع  طالمقػػرطءة ت ػػببت

م,ر في الدفاع عنها ب ؿ الط ايؿ، طلذلؾ اعينت اسذاعػ  ال ػطری  انػر فػي حالػ  اتخػاذ 

                                                 

منهـ معرطؼ الدطالیبي ريیس الطزراء ال ابؽ طعيي بطظط عف حزب الشعب طمحمد المبارؾ، ططني، خالد * 
 ب داش شیطعي.
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ااػراء  ػػد م,ػػر فػػاف  ػطریا  ػػطؼ تعمػػؿ عيػػم تخریػػب انابیػب البتػػرطؿ التػػي تمػػر عبػػر 
 .(9، ص61/1/6591اس راـ، اریدة، )ارا یها

لػػػذلؾ ا,ػػػبح  6591تشػػػریف اسطؿ  55عيػػػم م,ػػػر یػػػـط طبػػػدأ العػػػدطاف الثالثػػػي 
استفاؽ الع  ر  المعقطد في العاـ ال ابؽ محؿ اختبار طاذا لػـ ی ػف مػد طبػؽ تيقايیػا فػي 
 ػػذح المنا ػػب  فػػذلؾ رااػػع إلػػم مػػرار اتخػػذح عبػػد النا,ػػر بعػػدـ تػػطریط  ػػطریا فػػي معر ػػ  

ی  فػي ابػي زعبػؿ ستعرؼ نتاياها طمد عمدت  طریا عند  رب محطست اسذاع  الم,ػر 
الػػػم احػػػالؿ اذاعتهػػػا لتنطػػػؽ با ػػػـ م,ػػػر  مػػػا بػػػادرت بقطػػػع العالمػػػات الدبيطما ػػػی  مػػػع 
بریطانیا طفرن ا. اما فیما یتعيؽ بتطبیؽ استفاؽ الع  ر  فقد  ػاف  نػاؾ میػؿ شػدید مػف 

مػذ رات محمػطد )معظـ ال باط ال طرییف الم دخطؿ المعر   لشف الهاػطـ عيػم ا ػرايیؿ
 .(699،  ص 6519ریاض، 

طعقػػػد ااتمػػػػاع طػػػػارئ لمايػػػػس الػػػػطزراء ال ػػػػطر  اعيػػػػف فیػػػػر القػػػػطتيي رغبػػػػ  عبػػػػد 
بعػػدـ التػػدخؿ مػػف اانػػب  ػػطریا اس اف الػػطزراء ال ػػطرییف رأطا اف دخػػطؿ  ػػطریا  –النا,ػػر

معر ػػػػ  خا ػػػػرة ا ػػػػػـر لهػػػػا مػػػػف الطمػػػػػطؼ مطمػػػػؼ المتفػػػػرج بینمػػػػػا یاػػػػر  غػػػػزط اسرا ػػػػػي 
 .(11، ص 6515ع,ا, ، )الم,ری 

ر مف ال باط ال طرییف الم دار ال فیر الم,ر  محمطد ریاض طلذلؾ تقدـ  ثی
ليح,ػػطؿ عيػػم المطافقػػ  لػػدخطؿ  ػػطریا المعر ػػ  الػػم اانػػب م,ػػر. طمػػد اعتبػػرت الػػطزارة 
اسيتالفیػػ  ال ػػطری  فػػي ذلػػؾ الطمػػت اف العػػدطاف الثالثػػي عيػػم م,ػػر م ػػی   ػػؿ العػػػرب 

 ؼ  ي:طا,بحت م تعدة لتقدیـ  ؿ الت حیات مف ااؿ تحقیؽ ثالث  ا دا
 عدـ راطع ال یطرة البریطانی  عيم م,ر. أواًل:
 عدـ ا عاؼ نظاـ عبد النا,ر اط الق اء عيیر. ثانيًا:
 .(559، ص 6515ار  یف، )العمؿ عيم عدـ طمطع  طریا في نظاـ اسحالؼ ثالثًا:

 مػػػا شػػػعرت  ػػػطریا باس ػػػتیاء الشػػػدید عنػػػدما رفػػػض اليبنػػػانیطف مطػػػع عالمػػػاتهـ 
 .(99، ص 6595,فطت، )باریس اط لندف اباف حرب ال طیسالدبيطما ی  مع 

طمػػػػػف المالحػػػػػظ اف ال ػػػػػباط ال ػػػػػطرییف انخرطػػػػػطا فػػػػػي ال یا ػػػػػ  طخراػػػػػطا عػػػػػف 
اسن باط الع  ر  فاخذطا مف تيقاء انف هـ زماـ المبادرة طات,يطا بال فیر الم,ػر  فػي 
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حػت ال ػغط  طریا لعمؿ محاطل  لدخطلهـ المعر   دطف النظر لقرار ريیس الامهطری  طت
ال یا ػػػي طالشػػػعبي بػػػدأ )شػػػ ر  القػػػطتيي( التحػػػرؾ سثبػػػات ح ػػػف نیتػػػر ليشػػػعب ال ػػػطر  

تشػریف اطؿ طات,ػؿ بػالريیس  91طالم,ر  طلذلؾ اعتـز ال فر الم مط  ط یطـ الثالثػاء 
 رع  ال فر الم مط  ط بحا  اف طاطدح  ناؾ مػد ی ػطف لػر ا میػ  عيػم  -عبد النا,ر

اراد اػس نػبض استحػاد ال ػطفیتي عػف  –عبػد النا,ػر  یر اسحداث، طمف الطا ح اف 
 مػػا طيػػب منػػر ای ػػًا اف ی ػػطف الاػػیش ال ػػطر  متنبهػػًا اثنػػاء  –شػػ ر  القػػطتيي  –طریػػؽ 

 . (516ص  ، 6519ناتني، )المعر   سف دمشؽ م تهدف  مثؿ القا رة
طابيغػػر مبػػؿ ال ػػفر الػػم  –بشػػ ر  القػػطتيي –طعيػػم الفػػطر ات,ػػؿ محمػػطد ریػػاض

بانػر خیػر  ػفیر سمنػاع الػرطس بالتػدخؿ طتقػدیـ العػطف الع ػ ر  لم,ػر.  مط  ط مباشرة
طفػػي مط ػػ ط حػػاطؿ القػػطتيي، حػػث الػػرطس عيػػم تقػػدیـ العػػطف لم,ػػر، طل ػػف خرطشػػطؼ، 
مػػػاؿ لػػػر واننػػػا ا,ػػػدرنا بیانػػػات مطیػػػ  تشػػػاب العػػػدطافو. طرد القػػػطتيي مػػػاياًل: واف البیانػػػات 

سر ػاؿ مػطات ع ػ ری  خطفػًا مػف ستطمؼ الایػطشو. طمػد فهػـ اف الػرطس غیػر م ػتعدیف 
نشػػطب حػػرب عالمیػػ  اخػػر  طعيػػم الفػػطر ابيػػغ القػػطتيي، الػػريیس عبػػد النا,ػػر بمػػا رآح فػػي 

، 6511 ی ػػؿ، )مط ػػ ط ططيػػب منػػر عػػدـ اسعتمػػاد عيػػم م ػػاعدة عميیػػ  مػػف ال ػػطفیت
 .(11ص

طلذلؾ تيقت م,ر عرط ًا بتقدیـ م ػاعدات ع ػ ری  فعالػ  مػف  ػطریا طاسردف 
  ت ػػربت فیػػر تقػػاریر عنػػد تػػدبیر مػػؤامرة ادیػػدة أنايػػط امری یػػ  مػػع العػػراؽ فػػي الطمػػت الػػذ

مػػػذ رات محمػػػطد )س ػػػقاط النظػػػاـ المي ػػػي فػػػي دمشػػػؽ طالػػػذ  یت  ػػػب لالتحػػػاد مػػػع م,ػػػر
 .(99، ص 6519ریاض، 

طمف الطا ح اف ا ـ ااراء عميي اتخذ في  طریا  تعبیػر عػف الت ػامف مػع م,ػر 
مػػؿ لح ػاب شػػر   نفػط العػػراؽ الدطلیػ ، طمػػد ار ػػيت  ػط تخریػػب خػط انابیػػب البتػرطؿ التػػي تع

نقابػػ  عمػػاؿ الػػنفط ل ػػطریا برمیػػ  الػػم نقابػػات العمػػاؿ العػػرب  ػػاف ن,ػػها: ونقابػػ  العمػػاؿ الػػنفط 
ال ػػػطری   ػػػتنفذ مقػػػررات العمػػػاؿ العػػػرب الخا,ػػػ  بػػػالبترطؿ بماػػػرد تنفیػػػذ اسنػػػذار البریطػػػاني 

 .(296، ص 6516عبد الفتاح، )الفرن ي عيم م,رو
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طفػي ذلػػؾ الطمػػت طاػر المقػػدـ عبػػد الحمیػد ال ػػراج )مايػػد الشػعب  الثانیػػ  مخػػابرات 
ع  ری (  ؤاًس الم م تب مايد الشعب  الثالث  )تطفیؽ نظاـ الدیف(. ليتحر ات عما ینػط  
الاػػیش ال ػػطر  عميػػر تطبیقػػًا لمیثػػاؽ الػػدفاع لمشػػترؾ مػػع م,ػػر، ط ػػاف الػػرد اف اسمػػر 

اػر ال ػراج الػم القايػد العػاـ لياػیش ال ػطر  الػذ  امتػرح یحتاج الم مرار  یا ي لذلؾ تط 
عيیػػػر اف یػػػذ ب مػػػادة الاػػػیش الػػػم ريػػػیس الامهطریػػػ  بالنیابػػػ  )نظػػػاـ القد ػػػي(. یطػػػالبطف 
با,ػػدار مػػرار یم ػػنهـ مػػف العمػػؿ لم ػػاعدة م,ػػر. غیػػر اف  نايػػب الػػريیس امتػػرح بػػدطرح 

مطمػؼ، طعيػم اثػر ذلػؾ  ػاع  نظػرًا لطاػطد عطامػؿ ادیػدة فػي ال 21تاایؿ ا  مرار لفترة 
مػػرر عبػػد الحمیػػد ال ػػراج ن ػػؼ ا ػػـ ثػػالث محطػػات ل ػػ  البتػػرطؿ الػػم البحػػر المتط ػػط 

  ,philipk)6591( تشػریف الثػاني  ػن  6عيم خط انابیب شر   البترطؿ العرامی  فػي )
1965, p. 256). 

ال ػػراج دطرًا بػػارزًا فػػي عميیػػ  الن ػػؼ التػػي تمػػت بػػاطامر منػػر لينقیبػػػیف  أد طمػػد 
. اليذیف (521، ص6515ع,ا, ، )ایطبي ط امؿ عرنطس مف  الح المهند یف  یثـ

نفذا مهم  ن ؼ اسنابیب طااهزة ال   بمهارة بارع ، طبالرغـ مف اف عبد النا,ػر  ػاف 
مػػػد ن,ػػػح بعػػػدـ ن ػػػؼ اسنابیػػػب سحتیػػػاج دطؿ اخػػػر  غیػػػر بریطانیػػػا طفرن ػػػا الیػػػر طمػػػف 

 .(566ص ، 6519ناتني، )المم ف اف تتحطؿ  ذح الدطؿ الم معاداة العرب
فانر عندما عيـ بعميیات الن ؼ ار ػؿ لي ػراج برمیػ  مػف  يمتػیف ) ػيمت یػداؾ( 
طمػػد لػػطحظ بعػػد ذلػػؾ اف ال ػػراج مػػد ربػػط نف ػػر بعبػػد النا,ػػر طا,ػػبح طاحػػدًا مػػف عنا,ػػرح 

الغربیػػػػ   المػػػػؤثرة ط ػػػػاف لمطمػػػػؼ امػػػػداد الغػػػػرب بػػػػالبترطؿ نتػػػػايي طخیمػػػػ  بالن ػػػػب  سطرطبػػػػا
طبریطانیا حتم اف خ اير اس ترلیني في ا طاؽ العمي  الدطلی  بيغت ما یزید عيم عشرة 

( طزیػػػر الخزانػػػ  Harold Makmelanبالیػػػیف انیػػػر، طلػػػذلؾ مػػػاؿ  ارطلػػػد مػػػا میالف )
( ريػیس الػطزراء البریطػاني وسبػد مػف البحػث Antoni iedienالبریطػاني سنتػطني ایػدف )
ة المالح  لقناة ال طیس با ػرع مػایم ف طی ػمف ا,ػالح خػط عف طریؽ اخر ی فؿ عطد

 .(521، ص6519 ی ؿ، )اسنابیب عبر  طریا طاس  ت طر لمطااه  اسفالس ال امؿ
خراػػػت ثالثػػػ  زطارؽ ططربیػػػد لال ت شػػػاؼ  6591تشػػػریف الثػػػاني  ػػػن   9طفػػػي 

طاشػترؾ معػر  ػابطاف مػف  ػطریا  مػا اػطؿ امػاؿ طنخيػر  بقیادة ال,اغ االؿ د ػطمي،
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. ممػػا یعػػد (521، صبػػال تػػاری ح ػػیف، ) ػػ اؼ، طا تشػػهد الثالثػػ  فػػي معر ػػ  البػػرلیس
ترام  عميی  ليت امف العربي بیف م,ر ط طریا، طماـ الشعب ال طر  بامػع التبرعػات 
لبطر  عید حتم اف ,بر  الع يي اعيف لط ال  انباء الشرؽ اسط ط اف حاـ التبرعػات 

 .(9ص ،56/66/6591، اریدة، 56اس راـ)ميیطف لیرة 9ق6یقدر بحطالي 
طلذلؾ اعيف نطاب  طریا ت یید ـ لح طم  ,بر  الع ػيي لطمطفهػا باانػب م,ػر 

.  مػػػػػا اعينػػػػػت (9ص ،96/65/6591اس ػػػػػراـ، اریػػػػػدة، )طاشػػػػػادطا بابطػػػػػاؿ بػػػػػطر  ػػػػػعید
الح طمػػ  ال ػػطری  انهػػا لػػف ت ػػمح بالبػػدء فػػي اعمػػاؿ ا,ػػالح انابیػػب البتػػرطؿ حتػػم یػػتـ 

اس ػػراـ، اریػػدة، )س ػػرايیيی  مػػف شػػبر ازیػػرة  ػػیناء طمطػػاع غػػزةان ػػحاب امیػػع القػػطات ا
 .(5، ص96/65/6591

تشػػریف الثػػاني: وانػػر فػػي الطمػػت  59طمػػد اشػػار ال ػػراج فػػي البیػػاف الػػذ  القػػاح فػػي 
الػػذ  مػػاـ فیػػر الاػػیش ال ػػطر  بتعبيػػ  مطاتػػر ليقیػػاـ بػػدطرح مػػع الطحػػدات الم,ػػری  لمطااهػػ  

مامػػت بتهریػػب ال ػػالح لطعػػف الاػػیش ال ػػطر  مػػف العػػدطاف الثالثػػي فػػاف ح طمػػ  العػػراؽ 
الخيؼو ط اف لهذح المػؤامرة اثػر  بیػر فػي التعػاطف الم,ػر  ال ػطر  حیػث ا,ػبح التیػار 
ال ايد في  طریا  ط التیار الداعي الم تطثیؽ التعاطف مع م,ػر بعػد اف ا,ػبح طا ػحًا 

ر   بػدطر فعػاؿ طمف الطا ح اف  طریا مد اندفعت ليمشػا -اف الخطر یهدد حدطد البيدیف
 الم اانب م,ر في منظطریف:

 التیار الشعبي القط  ليتقارب مع م,ر. أولهما:
شػعطر النظػاـ الحػا ـ فػي دمشػؽ بػاف  ػقطط نظػاـ عبػد النا,ػر  ػطؼ  ثانيهما:

. طلػذلؾ  انػت (616، ص 6519مػذ رات محمػطد ریػاض، )یعني اف دطرح اٍت س محال 
 طریا  ي الدطل  العربی  الطحیدة التي ت ثرت تػ ثیرا  بیػرًا بمػا حػدث فػي م,ػر طفػي ذلػؾ 
ماؿ: عبد النا,ر: و اف  طریا خا ت معر ػ  ال ػطیس بػنفس العنػؼ طبػنفس القػطة التػي 

. طربمػا اف عبػد (511، ص6519بیػطمي، )خا ت بها بطر  ػعید معر ػ  منػاة ال ػطیس
ليدطؿ المعتدی   خام  القطة العربی  طالتما ؾ العربي ط اف خػرطج النا,ر اراد اف یبیف 

عبد النا,ر مف معر   ال طیس طزعمر باف خرج منت,رًا انت,ارًا تامػًا مػع فشػؿ القػطات 
المعتدیػ  مػد م ػف الفيػػات ال ػطری  الداعیػ  لالتحػػاد مػع م,ػر مػػف ازاحػ  اشػد معار ػػیهـ 
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ي ذلػػػػؾ الطمػػػػت زعمػػػػاء ثالثػػػػ  ا ػػػػـر عػػػػف الم ػػػػرح طمػػػػد ا ػػػػتيـ زمػػػػاـ الح ػػػػـ فػػػػي  ػػػػطریا فػػػػ
الحػػػػطراني، خالػػػػد العظػػػػـ، طخالػػػػد ب ػػػػداش ط ػػػػاند ـ عبػػػػد الحمیػػػػد ال ػػػػراج ط ػػػػار الامیػػػػع 
باستااح الطحدط  الداعي الم استحاد مع م,ر طتعهد الع يي ببدء المفاط ات الفطریػ  

ثػي طالذ   اف مد تطمؼ ب بب العدطاف الثال ،مع م,ر سمام  اتحاد فیدرالي بیف البيدیف
طازم  ال طیس. طبذلؾ ی طف العػدطاف الثالثػي مػد خيػؽ ط ػعًا ادیػدًا اعػؿ القػط  ال بػر  
تعیػػد ح ػػاباتها لخػػرطج عبػػد النا,ػػر منػػر مؤیػػدًا مػػف الشػػعطب العربیػػ ، اسمػػر الػػذ  دفػػع 
التقػارب الم,ػر  ال ػطر  دفعػر شػدیدًا اسمػر الػػذ  اعػؿ  ػطریا تتقػدـ بطيػب الطحػدة مػػع 

 .(1، ص6/6/6591استحاد، اریدة، )م,ر
طفػػػي استاػػػاح الم ػػػاد ارادت الػػػدطؿ ال بػػػر  البحػػػث عػػػف طریقػػػ  ادیػػػدة سعػػػادة 
ال ػػیطرة عيػػم المنظمػػ  طخا,ػػ  بعػػد انق ػػاء العػػدطاف الثالثػػي عيػػم م,ػػر طظهػػطر عبػػد 
النا,ر بمظهر المنت,ر في ط ايؿ اسعالـ الم,ری  المقرطءة طالم مطع  طانتشار المد 

انػػت  ػػذح العطامػػؿ  يهػػا مػػد اثػػرت فػػي ااتػػذاب مطاعػػات القػػطمي فػػي المنطقػػ  العربیػػ  ط 
شػعبی  متنطعػػ ،  مػػا  انػػت  ػػذح القطاعػػات تمثػؿ تیػػارات معار ػػ  فػػي بعػػض الػػدطؿ  مػػا 
 ػػط الحػػاؿ فػػي ال ػػعطدی  طاسردف طالػػیمف بینمػػا اثػػرت عيػػم ح طمػػات مايمػػ  فػػي منػػاطؽ 

ثػي  ػارت معا ػدة اخر  مثؿ  طریا. طخػالؿ اسشػهر القيیيػ  التالیػ  سنتهػاء العػدطاف الثال
الت ػػػامف العربػػػي التػػػي دلػػػت عيػػػم طاػػػطد ت تػػػؿ طتامػػػع ادیػػػد اطرافػػػر م,ػػػر طال ػػػعطدی  
ط طریا، اتفقت عيم تقدیـ اسعان  المالی  لػالردف ل ػیال یعتمػد عيػم بریطانیػا، طل ػف  ػذا 
التامػع لػـ یػدـ طػطیاًل اذ  ػرعاف مػا انقيػب الميػؾ ح ػیف عيػم ح طمػ  اسحػزاب الططنیػ  

. طتػػػال ذلػػػؾ تباعػػػد ال ػػػعطدی  عنػػػدما (596، ص6511، ع اشػػػ ) 6591فػػػي اب  ػػػن  
رأت مقػػػدمات الطحػػػدة تيػػػطح فػػػي اسفػػػؽ، طلػػػذلؾ دخيػػػت الطسیػػػات المتحػػػدة  عن,ػػػر ادیػػػد 
لمحاطل  تغییر  یا تها ازاء الشرؽ اسط ط طاعتبرت اف بریطانیا عاازة عف تطلي مهم  

ثػػي طمػػف  نػػا تحر ػػت لتػػدعیـ الػػدفاع عػػف الشػػرؽ اسط ػػط بعػػد  زیمتهػػا فػػي العػػدطاف الثال
النفػػػطذ الغربػػػي فػػػي المنطقػػػ  العربیػػػ  طا ػػػمت المطمػػػؼ المترتػػػب عيػػػم ذلػػػؾ بػػػالفراغ لعػػػدـ 
امتناعهػا بػػاف الػدطؿ التػػي تحػررت فػػي المنطقػػ  مػادرة عيػػم الػدفاع عػػف نف ػها  ػػد خطػػر 

. اسمػػػػػر الػػػػػذ  اعػػػػػؿ ایزنهػػػػػاطر، یتقػػػػػدـ (696، ص 6519، العقػػػػػاد)استحػػػػػاد ال ػػػػػطفیتي
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، طالػػذ   ػػاف یهػػدؼ مػػف طرايػػر الػػم 6591لي ػػطنارس اطايػػؿ اذار  ػػن  بمشػػرطعر  ػػذا، 
ص  ،6511)العقػاد، احالؿ الطسیات المتحدة اسمری ی  محؿ بریطانیا في الشػرؽ العربي

. طبمقت ػػػم  ػػػذا المشػػػرطع یاػػػطز ليح طمػػػ  اسمری یػػػ  اف تقػػػدـ الم ػػػاعدة فػػػي ا  (619
طمػػد اعتمػػد ال ػػطنارس لػػذلؾ  طمػػت ل,ػػد الشػػیطعی  بنػػاء عيػػم طيػػب الح طمػػات المعنیػػ ،

اذار ان ػػػػمت الطسیػػػػات المتحػػػػدة الػػػػم  59المشػػػػرطع مبيػػػػغ )مػػػػايتي ميیػػػػطف دطسر(، طفػػػػي 
اليان  الع  ری  التابع  لحيؼ بغداد ممػا فػتح البػاب ليح طمػات المتعاطنػ  مػع الغػرب اف 

، 6591 ، درطزح)ت ػػػػػػتعد  الطسیػػػػػػات المتحػػػػػػدة عيػػػػػػم  ػػػػػػطریا بحاػػػػػػ  انهػػػػػػا تهػػػػػػدد امنهػػػػػػا
 .(956ص

طربما ا ػتخدـ مشػرطع ایزنهػاطر، لتشػایع العػراؽ طتر یػا عيػم تهدیػد  ػطریا غیػر 
اف  ػػذا المشػػرطع مػػد فػػتح بابػػًا ادیػػدًا لالتحػػاد ال ػػطفیتي فػػي المنطقػػ ، طمػػف الطا ػػح اف 
الػػدطؿ التػػي رف ػػت المشػػرطع طخا,ػػ  م,ػػر ط ػػطریا  ػػاف مػػف الطبیعػػي اف تتقػػارب مػػف 

البػاردة ذرطتهػا. طمػد تػط ـ ایزنهػاطر، مػف اف استحاد ال طفیتي في عهد بيغت فیر الحرب 
طف  ػذا الفػراغ، ت  ػـ الػذیف  ػیمييیراغػًا طاف ال ػطفیخرطج بریطانیا مف المنطق   ػیترؾ ف

طل ػػػف اسمػػػر فػػػي حقیقتػػػر اف الػػػريیس اسمری ػػػي أراد م افػػػ ة ا ػػػرايیؿ بفػػػتح البػػػاب أمامهػػػا 
رب اف یدر ػػطا  ػػذا ليت ػػيیح مػػع ال ػػغط عيػػم ایرانهػػا طال ػػیطرة عيػػیهـ، ط ػػاف عيػػم العػػ

المشػػرطع ایػػدًا لبیػػاف مػػطمفهـ منػػر طلػػـ یمػػر امػػؿ مػػف ا ػػبطع عيػػم مشػػرطع ایزنهػػاطر حتػػم 
ا,ػػدرت الح طمػػ  ال ػػطری  بیانػػًا أعينػػت معار ػػتها لنظریػػ  الفػػراغ  مػػا ان ػػرت ای ػػًا اف 

، 6591نی ػػاف  65اس ػػراـ، اریػػدة، )الشػػیطعی  تشػػ ؿ خطػػرًا مباشػػرًا عيػػم العػػالـ العربػػي
ؽ ,بر  الع يي ريیس الطزراء ال طر  عيم  ذا المشرطع بقطلػر واف  ػذا طمد عي (9ص

یعتبػػر نطعػػًا مػػف انػػطاع التػػدخؿ لحمایػػ  الم,ػػالح اسمت,ػػادی  الغربیػػ  طاف  ػػطریا ت ػػتن ر 
في الشرؽ اسط ط،  ما اشار الم عدـ طاطد خطر شیطعي یهػدد ا ػتقالؿ نظری  الفراغ 

 .(Torrey, 1964. p. 23) طریاو
بػد النا,ػػر، ف ػاف مطابقػًا ليػػرأ  ال ػطر  حیػث اتهػػـ الطسیػات المتحػػدة امػا رأ  ع

اسمری یػػ  بانهػػا تحػػاطؿ تاطیػػع م,ػػر برف ػػها بیػػع القمػػح لهػػا، طمػػف  نػػا ظهػػرت التقػػاء 
ادیػػدة بػػیف الػػدطلتیف سشػػترا هما فػػي رفػػض مشػػرطع ایزنهػػاطر، طأعينتػػا انػػر س یطاػػد فػػراغ 
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. غیر اف  ػذا المشػرطع  ػاف  ػببًا فػي بعػض یحتاج اف تمألح الطسیات المتحدة اسمری ی 
الخالفات بیف العرب، طل ػف بقیػت م,ػر ط ػطریا عيػم ال ػاح  العربیػ  تطااهػاف مشػرطع 
ایزنهػػػػػػػاطر طبػػػػػػػدأت ال,ػػػػػػػحؼ ال ػػػػػػػطری  تهػػػػػػػااـ المشػػػػػػػرطع طالػػػػػػػدطؿ العربیػػػػػػػ  المتعاطفػػػػػػػ  

.  ػػالعراؽ طلبنػػاف طلیبیػػا  مػػا نػػددت (615،  ص 6519مػػذ رات محمػػطد ریػػاض، )معػػر
. طمف الطا ح اف  بب ذلؾ (619ص  ، 6519المطافي، )ال عطدی  طاسردفال,حؼ ب

 یراع الم اف  ذا المشرطع ارت ز عيم امریف:
 اسغراء بالمعطنات المادی . اولهما:
 التخطیؼ بالقطة الم يح  لمف یعار ر. ثانيهما:

فقػػد تحػػدث ,ػػالح البیطػػار طزیػػر  طظهػػرت اس,ػػطات المنػػددة لمشػػرطع ایزنهػػاطر
خارای   طریا ل,حیف  امری ی  عف  ذا المشػرطع طمػاؿ: واف مظػا ر ال یا ػ  الخارایػ  
اسمری یػػ  ت ػػػتهدؼ مػػف طراء ذلػػػؾ محاربػػػ  الشػػیطعی  الدطلیػػػ  فػػػي الشػػرؽ اسط ػػػط طل ػػػف 
 الطسیات المتحدة ترید اف تتخػذ مػف التخػطؼ ازاء الشػیطعی  الدطلیػ  حاػ  ل ػرب القطمیػ 
العربیػػػػ  ال,ػػػػاعدة طتحطیمهػػػػا طاف فشػػػػؿ العػػػػدطاف اس ػػػػتعمار  عيػػػػم م,ػػػػر  ػػػػاف دافعػػػػًا 
ليطسیات المتحدة اسمری ی  عيم خيؽ المنازعػات بػیف العػرب مػف طراء مشػرطع ایزنهػاطر، 

 . (5، ص 6591حزیراف  55اس راـ، اریدة، )س تعداء بيد عربي عيم بيد عربي اخرو
طر مػػػع عبػػػد النا,ػػػر، ليحیيطلػػػ  دطف تحقیػػػؽ طلػػػذلؾ مػػػرر الػػػريیس القػػػطتيي التشػػػا

اس ػػػداؼ اسمری یػػػ  الرامیػػػ  الػػػم ميػػػب نظػػػاـ الح ػػػـ فػػػي  ػػػطریا طا ػػػتبدالر بنظػػػاـ مػػػطالي 
 .(6، ص6591آب  61اس راـ، اریدة، )لهـ

طاط ػح عبػد النا,ػر مطمفػر ,ػراح  مػف المشػرطع ل,ػحیف  یطنانیػ  طمػػاؿ: و اف 
یا ػػ  الطسیػػات المتحػػدة اسمری یػػ  طمػػد مشػػرطع ایزنهػػاطر یػػنص عيػػم  ػػرطرة اسرتبػػاط ب 

اعينػػػت م,ػػػر  یا ػػػتها ط ػػػي  یا ػػػ  عػػػدـ اسنحیػػػاز طعػػػدـ مبػػػطؿ ا  معطنػػػ  مشػػػرطط  
 .(5، ص6591آب  61اس راـ، اریدة، )بشرطط طلذلؾ رف نا المشرطع

فباإل اف  الم ال غطط ال یا ی  التي تعر ت لها  طریا فقػد حػدث تطافػؽ فػي 
. ففػػػي (669، ص 6511ن,ػػر، )ربػػت الػػبالد مػػف م,ػػرالتطاهػػات اسمت,ػػادی  التػػي م

الطمت الذ  اتار فیر النظاـ الم,ر  الم التط ع فػي عميیػات التػ میـ طالتم,ػیر طزیػادة 
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التبادؿ مع ال تيػ  الشػرمی   ػي ت  ػطریا نفػس الطریػؽ طتط ػعت فػي تعاطنهػا اسمت,ػاد  
ص  مػا عقػد خالػد مع الدطؿ اسشترا ی  التي عهدت الیها بت  یس م,فاة ليػنفط فػي حمػ

س,ػػالح م ػػػاحات  بیػػرة مػػف اسرا ػػػي  6591العظػػـ اتفامػػًا مػػع مط ػػػ ط فػػي اب  ػػن  
طتزطید  طریا بالارارات اثار ذلؾ حفیظ  اسمری اف ف اف سبػد مػف اتخػاذ اعمػاؿ معادیػ  
 د  طریا تحت شػعار منػع دخػطؿ الشػیطعی  الػم المنطقػ  طلػذلؾ انهػارت العالمػات بػیف 

متحدة اسمری ی  بشػ ؿ  بیػر عنػدما ا تشػفت  ػطریا فػي منت,ػؼ  اب  طریا طالطسیات ال
أمػػری ییف یعػػدطف لقيػػب نظػػاـ الح ػػـ فػػي  ػػطریا طافت ػػح  فثالثػػ  دبيطما ػػیی 6591 ػػن  

امػػر ـ طاخراػػطا منهػػا ط ػػاف رد الفعػػؿ اسمری ػػي عيػػم ذلػػؾ اعالنهػػـ بػػاف ال ػػفیر ال ػػطر  
تهـ الغرب استحاد ال ػطفیتي )فرید زیف الدیف( شخص غیر مرغطب فیر طعيم اثر ذلؾ ا

 .(96، ص6511، عبد المطلم)بانر  بب  ذح اسزم 
اب  ػن   61طمد اشتدت  ذح اسزم  خططرة عندما اطفدت الطسیػات المتحػدة فػي 

ط یػػؿ طزیػر الخارایػ  فػػي مهمػ  خا,ػػ   Lwy Henderson)لػط   ندر ػطف(  6591
ليشػػػرؽ اسط ػػػط ططػػػاؼ ب ػػػؿ مػػػف تر یػػػا طالعػػػراؽ طلبنػػػاف طاسردف، ا  اف امیػػػع الػػػدطؿ 
المحیط  ب طریا المطالی  ليغرب طحیث اف  ندر طف  ذا خبیر في اسنقالبات لذلؾ نظر 

. طمػػف (666ص ،6511)العقػػاد، الم ػػؤطلطف  ال ػػطریطف الػػم بعثتػػر نظػػرة الشػػؾ طالریب
لطا ػػح اف الطسیػػات المتحػػدة اسمری یػػ   انػػت تریػػد مػػف طراء ذلػػؾ  ػػرب ح,ػػار حػػطؿ ا

 ػػطریا لمحاطلػػ  تغییػػر نظػػاـ الح ػػـ طابعاد ػػا عػػف التیػػار النا,ػػر  القػػط  فػػي ذلػػؾ الطمػػت 
، مرارًا بطيب امام  6591طخ,ط,ًا بعد اف اتخذ مايس الطزراء ال طر  في تمطز  ن  

،  6511 ی ػػػؿ، )ر الػػػريیس القػػػطتيي، مبػػػؿ ذلػػػؾاتحػػػاد فیػػػدرالي مػػػع م,ػػػر ط ػػػذا ماتطمعػػػ
طعيػػم  ػػؿ حػػاؿ فقػػد ظهػػر ليغػػرب اف مشػػرطع ایزنهػػاطر فػػي طریقػػر الػػم الفشػػؿ  (516ص

طخ,ط,ػػًا عنػػدما بػػدأت القػػا رة طدمشػػؽ طمط ػػ ط تطایػػر اعنػػؼ  اػػطـ  ػػد الغػػرب ممػػا 
)العقاد، اعػػػؿ طاشػػػنطف ت ػػػتخدـ ا ػػػيطب ال ػػػغط عيػػػم ایػػػراف  ػػػطریا لتحػػػری هـ  ػػػد ا

 .(611ص  ،6511
طا,ػػبحت  ػػطریا مهػػددة مػػف  ػػؿ اانػػػب، اسمػػر الػػذ  دفػػع  یا ػػي  ػػطریا الػػػم 
التحػػػرؾ سنقػػػاذ انف ػػػهـ بعػػػد رحيػػػ   ندر ػػػطف  مػػػا اطشػػػ ت  ػػػطریا اف تتحػػػطؿ الػػػم میػػػداف 
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. سنهػا فػي تيػؾ الفتػرة طااهػت ا ػتفزازات (Tibawi, 1966, p. 400)لي,ػراع الػدطلي
طد حتم میؿ اف خرطشطؼ مد حذر مػف تر ی  طتبادؿ إطالؽ النار بیف البيدیف عيم الحد

 . (5، ص1/5/6591اس راـ، اریدة، )نشطب حرب عالمی  ثالث  عند مهاام   طریا
طمػػد اشػػار عيػػي ,ػػبر ، ليمطمػػؼ الم,ػػر  مػػف المػػؤامرة  ػػد  ػػطریا طمػػاؿ: واننػػا 
 ػػنقؼ باانػػب الشػػعب ال ػػطر  طالح طمػػ  ال ػػطری ، ف ػػالم   ػػطریا طا ػػتقاللها اػػزء مػػف 

 . (12، ص6515ع,ا, ، )اللها الم  م,ر طا تق
، اط ػػػح عبػػػد النا,ػػػر، مطمػػػؼ م,ػػػر مػػػف اسزمػػػ  6591ایيػػػطؿ  ػػػن   5طفػػػي 

ال طری  طماؿ: وانني اتابع تططرات المطمؼ في  طریا طات اءؿ  ؿ انحازت  طریا حقیق  
الػػم المع ػػ ر الشػػیطعي  مػػا تػػدعي ال یا ػػ  اسمری یػػ  و  طل نػػر اظهػػر الهػػدؼ الحقیقػػي 

تاػػػاح  ػػػطریا عيػػػم انػػػر تحطیػػػؿ لالنظػػػار عػػػف الخطػػػر اس ػػػرايیيي طاف لي یا ػػػ  اسمری یػػػ  
الطسیات المتحدة تحاطؿ بشتم الطرؽ اف تار العرب الم ,ػيح مػع ا ػرايیؿ فيمػا فشػيت 
 ذح الط ايؿ ااء دطر الط یي  الادیدة ط ي خيػؽ اخطػار بدیيػ  حتػم طلػط  انػت اخطػارًا 

مػػا  ػػدنا نفػػرغ مػػف معر ػػ  ال ػػطیس ,ػػناعی  حتػػم یتفتػػت اسامػػاع العربػػي مػػطاح ثػػـ مػػاؿ: و
طاثار ػػػػػػػػا حتػػػػػػػػم بػػػػػػػػدأت نغمػػػػػػػػ  الخطػػػػػػػػر الشػػػػػػػػیطعي، ثػػػػػػػػـ بػػػػػػػػدأ التر یػػػػػػػػز عيػػػػػػػػم م,ػػػػػػػػر 

 .(15، ص6515ع,ا, ، )ط طریاو
طال ػػػؤاؿ الطااػػػب طرحػػػر  نػػػا لمػػػاذا  انػػػت الحميػػػ  مطیػػػ   ػػػد  ػػػطریا عنهػػػا فػػػي 
 م,ر  طن تطیع القطؿ بانر لـ ت ف  طی  النظاـ ال طر  محػددة المعػالـ فػي ذلػؾ الطمػت
فػػريیس الامهطریػػ  مػػف الزعمػػاء التقيیػػدییف الػػذیف س یزعاػػطف الطسیػػات المتحػػدة أمػػا مايػػد 

، ف ػػاف مح ػػطبًا عيػػم الشػػیطعییف ال ػػطرییف طاف لػػـ یحتػػؿ م انػػًا *الاػػیش عفیػػؼ البػػرز 
میادیػًا فػي الحػػزب الشػیطعي ال ػػطر  عيػم األمػػؿ فػي الظػػا ر، ط ػاف الاػػیش ال ػطر  فػػي 

ال یا ػػ  حتػػم اختػػؿ ان ػػباطر اذ اف ال ػػباط شػػ يطا ت ػػتالت  ػػاف الحقیقػػ  م ػػتغرمًا فػػي 

                                                 

في مدین  ,یدا لعايي  مف ا,ؿ  رد  التحؽ في  6562عفیؼ البرز :  یا ي طع  ر   طر  طلد عاـ * 
مايدًا عامًا  6591لمطا,ي  تح,یير  ناؾ؛ عیف عاـ  6521ط افر الم فرن ا عاـ  6591الایش عاـ 

طا,بح مايدًا ليایش في الامهطری   6591ليایش ط اف مف بیف المتحم یف ليطحدة بیف م,ر ط طریا عاـ 
 (.59، ص6591العربی  المتحدة. )درطزة، 
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طسؤ ا ليتیارات ال یا ی  المختيف  أمػط  مػف تبعیتهػا لت ي ػؿ المراتػب الع ػ ری  المعرطفػ  
ط ط األمر الذ  یفقد الاػیش فاعيیتػر. طیحػدد محمػد ح ػنیف  ی ػؿ،  ػذح ال تػؿ الريی ػی  

 :(19، ص6591)درطزة، ليفي الایش ال طر  مبؿ الطحدة عيم النحط التا
 عبد الحمید ال راج،  قطة فردی  سینتمي الم ا  حزب اط اماع . أواًل:

 تيػػػ  البعػػػث طأبرز ػػػا فػػػي الاػػػیش م,ػػػطفم حمػػػدطف، عبػػػد الغنػػػي منػػػطت، بشػػػیر  ثانياااًا:
 ال,ادؽ.

 تي  حزب التحریر طشميت اماع  مف ال باط المنا  یف لي تي  البعثیػ  بزعامػ   ثالثًا:
 امیف نفطر .

 تيػػ  ت راحػػت بػػیف ال تيػػ  البعثیػػ  طاماعػػ  النفػػطر  بزعامػػ  طعمػػ  العػػطدة طاحمػػد  رابعااًا:
 الحنید .

  تي  دمشؽ تزعمها ا ـر دیر . خامسًا:
 تيػػ  عفیػػؼ البػػزر  متعاطفػػ  مػػع الی ػػار. طمػػف المالحػػظ اف  ػػذح ال تػػؿ  انػػت  سادسااًا:

عػػػات مػػػف ال ػػػباط تتػػػ لؼ احیانػػػًا طتتنػػػافر أحیانػػػًا اخػػػر  الػػػم اانػػػب ذلػػػؾ طاػػػدت مامط 
 ی ػػػؿ، )اتاهػػػت باف ار ػػػا الػػػم أحػػػالـ مطمیػػػ  عامػػػ  تتطيػػػع بشػػػ ؿ أط بػػػ خر نحػػػط القػػػا رة

. طیم ف القطؿ اف الهاطـ الثالثي عيم م,ر مد أط,ؿ إلػم ازدیػاد (591، ص 6511
تر ػػی  النفػػطذ الم,ػػر  عيػػم  ػػطریا حیػػث أ,ػػبح ليم,ػػرییف ماعػػدة مطیػػ  داخػػؿ الاػػیش 

مف اليػذیف شػددا مػف تػرابط حزبیهمػا طا,ػبح مػف الی ػیر  تمتعت بت یید الحطراني طب داش
التمییز بیف دطل  النا,ر  طالشیطعي، اذ  عت تيؾ اسطػراؼ ماتمعػ  الػم خيػؽ ,ػد  
شعبي ,اعؽ تااح مطامؼ ال طفیات مف ازم  ال ػطیس طالػم التعتػیـ مػدر اسم ػاف عيػم 

 الدطر اسمری ي ال بیر في إنهاء األزم .
 المبحث الثاني

 الوحدةتحقيق 
عػػادت  ػػطریا إلػػم ازدطاایػػ  الح ػػـ بػػیف الاػػیش طالح طمػػ  مشػػ ي  مػػف اسحػػزاب 

بريا ػػػػ  اليػػػػطاء عفیػػػػؼ  6591ال یا ػػػػی  عيػػػػم اثػػػػر تشػػػػ یؿ المايػػػػس الع ػػػػ ر  فػػػػي آب 
ع طًا یمثيطف  اف  ال تؿ الع  ری  طعددًا مػف القػادة الػذیف  52طالذ   اف ی ـ  البرز 
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ینتمػػػػػطف إلػػػػػم  ػػػػػذح ال تػػػػػؿ ممػػػػػا اعػػػػػؿ میػػػػػزاف القػػػػػط  یمیػػػػػؿ ل,ػػػػػالح الاػػػػػیش فػػػػػي تيػػػػػؾ 
 .(515، ص 6519مذ رات محمطد ریاض، )الفترة

طأ,ػػػبح الاػػػیش یػػػتح ـ فػػػي  یا ػػػ  الػػػبالد امػػػا ريػػػیس الامهطریػػػ  ف ػػػاف م ػػػتعدًا 
ا ػػػ  الخارایػػػ  ال ػػػطری  طاهػػػ  أخػػػر  ح ػػػب مػػػا طرد فػػػي تقریػػػر المخػػػابرات لتطایػػػر ال ی

 نطات الغيیاف عػف المطمػؼ فػي  –المر زی  األمری ی  نقير محمد ح نیف  ی ؿ في  تابر
 طریا یفید باف اليطاء تطفیؽ نظاـ الدیف ريیس ار اف الایش ال طر  مد طمػع عيػم مايمػ  

عػػف مرا ػػز القػػطة طعيػػم رأ ػػها عبػػد الحمیػػد  بنقػػؿ مامطعػػ  مػػف ال ػػباط الی ػػارییف بعیػػداً 
ال ػراج راػػؿ الی ػػار القػػط  الػم اانػػب بعػػض ال ػػباط الی ػارییف المنتمػػیف لحػػزب البعػػث 
طالذیف یشغيطف مرا ز متح م  في الطحدات المدرع  ال طری  في مع ػ ر  مطنػ  طمػایطف 

طزارة  عيػػػم اطػػػراؼ الشػػػاـ طاف القػػػطتيي  ػػػاف مؤیػػػدًا لحر ػػػ  التػػػنقالت طیرغػػػب فػػػي تشػػػ یؿ
 ی ػؿ، )ادیدة بريا   م مطف ال زبر . مػع تحییػد العنا,ػر الی ػاری  فػي الاػیش ال ػطر 

 . (926، ص6511
طیالحظ اف احت اب حزب البعث ممثاًل ليی ار مفهطـ خاص ا تخدمتر الطثايؽ 
اسمری یػػػ  طخا,ػػػ  فػػػي  ػػػذح الفتػػػرة طربمػػػا  ػػػاف اسمػػػر ,ػػػحیحًا بالقیػػػاس الػػػم الزعامػػػات 

 ػػب ذلػػؾ الحػػدث اف یط ػػؼ یا ػػیف م تشػػار الميػػؾ  ػػعطد زار القػػطتيي التقيیدیػػ . طمػػد طا
طتبادؿ معر الرأ  حطؿ ام انی  بناء طحدة ا المی  تن ـ الیها  طریا  بػدیؿ عػف الطحػدة 
الم,ػػػری  ال ػػػطری  طفػػػي  ػػػذح الحالػػػ  اذا مػػػا طافػػػؽ الاػػػیش ال ػػػطر  عيػػػم ذلػػػؾ مػػػع مطػػػع 

لح,ػػػطؿ عيػػػم احتیاااتػػػر مػػػف ارتباطاتػػػر بػػػالرطس یم ػػػف لػػػر أف ی ػػػمف ت ییػػػد امری ػػػا طا
األ ػػيح . طمػػف الطا ػػح اف الطسیػػات المتحػػدة اسمری یػػ  ارادت احتػػطاء  ػػطریا عػػف طریػػؽ 
الممي   العربی  ال عطدی  تحت شعار الطحػدة اس ػالمی . غیػر اف ال ػراج نظػر الػم  ػذح 
اسمتراحات عيم اف اسمری ییف ی عطف مف ادید لي غط عيػم  ػطریا طاحػداث شػرخ فػي 

 .(599، ص 6519ناتني، )مات مع م,ر طاستحاد ال طفیتيالعال
طل ػف مػػا حػػدث ع ػػس مػػا تطمعػػت المخػػابرات المر زیػػ  اسمری یػػ  فقػػد ا ػػتطاعت 
مامطعػػػات ال ػػػباط الػػػططنییف اف تحػػػبط مخطػػػط ال ػػػیطرة عيػػػم میػػػادة الاػػػیش ال ػػػطر ، 

 .(529، ص6511 ی ؿ، )طتطمفت مايم  التنقالت طارغـ ريیس اسر اف عيم اس تقال 
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طايء بالفریؽ عفیؼ البزر  الػذ  اغمػض العػیف عنػر ب ػبب اسحػداث ال ػابق  
برغـ میير ليشیطعییف طبدأ ال باط مف العنا,ػر الططنیػ  تتاػر الػم القػا رة مػع ا ػتااب  
 ا ػػح  مػػف الشػػارع ال ػػطر  طمػػد اتفػػؽ عيػػم نظػػاـ م تػػطب یحػػدد اس ػػس العامػػ  ل یا ػػ  

تدعیـ العالمات مع م,ػر طالعمػؿ عيػم تحقیػؽ  الایش ال طر  ااءت المادة الثالث  منر
. طا,ػػػبح الاػػػط مهیػػػ  لقیػػػاـ (55،  ص 6515ع,ا,ػػػ ، )استحػػػاد بػػػیف م,ػػػر ط ػػػطریا

حتػػػم اف بعػػػض اسحػػػزاب المهمػػػ  فػػػي  ػػػطریا  ػػػارعت لطيػػػب  6591الطحػػدة فػػػي اطاخػػػر 
الطحػدة  مطيػػب شػعبي فقػػد  ػػاف عبػد النا,ػػر امػػرب الػم البعػػث ف ػػرًا، ط انػت عالمتػػر مػػد 

معهـ طخا,  ,الح البیطار الػذ   ػاف یتػردد عيیػر اثنػاء تطلیػر طزارة الخارایػ  تططدت 
 . (512، ص6519مذ رات محمطد ریاض، )ال طری 

طمػػد ر ػػز زعمػػاء البعػػث عنػػد طيػػبهـ ليطحػػدة عيػػم ا ػػاس الػػتالحـ بػػیف میػػادة عبػػد 
 .(261، ص6515تشایيدرز، )النا,ر طمفا یمهـ العقايدی 

رأینػػا عػػف اف ػػارح ال ػػابق  طتقبػػؿ عيػػم م ػػض  امػػا حػػزب الشػػعب فقػػد تحػػطؿ  مػػا
مبػدأ استحػػاد طلػػذلؾ طافػؽ رشػػد  ال خیػػا ريػیس الحػػزب عيػػم خطػ  استحػػاد عنػػد عر ػػها 

 .(512، ص6519مذ رات محمطد ریاض، )عيم المايس النیابي ال طر 
طمػػػػف الطا ػػػػح اف انق ػػػػاـ الاػػػػیش  ػػػػاف یع ػػػػس الحالػػػػ  الداخيیػػػػ  فػػػػي ,ػػػػفطؼ 

ح الشیطعي طالی ار  طاستااح المحافظ البطراطاز  طالرأ مالي المدنییف، ف اف منهـ استاا
طالػػػذ  یحػػػاطؿ شػػػد  ػػػطریا نحػػػط العػػػراؽ طاألردف مػػػع ربطهػػػا بػػػالغرب، ثػػػـ استاػػػاح البعثػػػي 

. طمػف (651، ص6511المػطلم، )ط باط الاػیش القػطمییف الػذیف تطاهػطا شػطر م,ػر
 ػػػذح التطاهػػػات،  المحتمػػػؿ اف ت ػػػطف  نػػػاؾ ,ػػػي  بػػػیف المػػػدنییف طالع ػػػ رییف مػػػف خػػػالؿ

طلػػػػذلؾ  ػػػػاف سبػػػػد مػػػػف الط,ػػػػطؿ إلػػػػم محاطلػػػػ  إلنقػػػػاذ  ػػػػطریا طحمایتهػػػػا مػػػػف التػػػػدخالت 
الخارایػ ، طلمػػا  ػاف الد ػػتطر ال ػطر  لػػـ یعػػط ريػیس الامهطریػػ   ػيط  تنفیذیػػ  با ػػتقداـ 

تشػػػػػریف  62 تیبتػػػػػیف م,ػػػػػریتیف الػػػػػم الالذمیػػػػػ  طعنػػػػػدما ط,ػػػػػيت  اتػػػػػاف ال تیبتػػػػػاف فػػػػػي 
ح ػاس بالتعػاطف  .(615ص، 6511العقاد، )أطؿ  اف لذلؾ أ,ػداء مدطیػ  فػي دمشػؽ طاس

الم,ر  ال طر  طأ,بحت  ؿ مف م,ر ط طریا ابه  ع  ری  طاحدة، طمد خيؽ طاطد 
القػػطات الم,ػػری  فػػي  ػػطریا حالػػ  مػػف الفػػطراف فػػي العػػالـ العربػػي لتخفیػػؼ ال ػػغط عيػػم 
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، 6511، حمػدم) طریا.. مما  اعد عيم ارتفاع األ,طات المطالب  بالطحػدة بػیف البيػدیف
 .(521ص

طأر ػػػػؿ القػػػػطتيي برمیػػػػ  ليػػػػريیس عبػػػػد النا,ػػػػر مػػػػاؿ فیهػػػػا: )اف ط,ػػػػطؿ القػػػػطات 
الم,ػػری  الػػم  ػػطریا لت  یػػد ادیػػد لطحػػدة ال فػػاح العربػػي طدلیػػؿ عيػػم ت ػػامف الشػػعبیف(. 
طرد عبد النا,ر ببرمی  مماثي  ماؿ فیهػا: )اف م,ػر اػزء مػف األمػ  العربیػ  لتقػؼ دايمػًا 

ر  الع يي )ريیس طزراء  طریا( فقػد أط ػح ذلػؾ المطمػؼ ب نػر أطؿ الم  طریا(. أما ,ب
بشػػاير الطحػػدة العربیػػ  طخ,ط,ػػًا بعػػد اف اتحػػذ الایشػػاف الم,ػػر  طال ػػطر ، أمػػا خالػػد 
العظػػـ )طزیػػر الػػدفاع ال ػػطر ( فقػػد اعتبػػر اف الت ػػامف بػػیف م,ػػر ط ػػطریا مػػد تايػػم فػػي 

األ ػػػػػػػػراـ، )ریاابهػػػػػػػم مظػػػػػػػػا رح عنػػػػػػػػدما نزلػػػػػػػػت القػػػػػػػػطات الم,ػػػػػػػػری  عيػػػػػػػػم شػػػػػػػػاطيء  ػػػػػػػػط 
 .(6، ص 69/61/6591

طاػػػر مايػػػس النػػػطاب ال ػػػطر  دعػػػطة لمايػػػس األمػػػػ   6591طفػػػي تشػػػریف ثػػػاني 
الم,ػػر  لزیػػارة طفػػد منػػر الػػم  ػػطریا طمػػد ط,ػػؿ الطفػػد البرلمػػاني الم,ػػر  بریا ػػ  أنػػطر 
ال ادات طتـ عقد اي   مشػتر   افتتحهػا أ ػـر الحػطراني )ريػیس مايػس النػطاب ال ػطر ( 

بیف الم,ػػر  طال ػػطر  اػػزء مػػف األمػػ  العربیػػ  طاف نیابػػ  الطفػػد الم,ػػر  مبینػػًا اف الشػػع
 .(9، ص69/61/6591األ راـ، اریدة، )تشمؿ تمثیؿ الشعب العربي في  طریا

,در مرار مشترؾ اػاء فیػر )اف نػطاب الماي ػیف  6591تشریف ثاني  61طفي 
د فیػدرالي بػیف الماتمعیف إذ یعينػطف رغبػ  الشػعب العربػي فػي م,ػر ط ػطریا بتمامػ  اتحػا

القطػػریف فػػتنهـ یػػدعطف الح ػػطمتیف فػػي م,ػػر ط ػػطریا ليػػدخطؿ فػػي مباحثػػات س ػػت ماؿ 
 .(5، ص61/66/6591الرأ ، اریدة، ) أ باب تنفیذ استحاد(

طمد ط عت ,یغ   ذا القػرار لانػ  الشػؤطف الخارایػ  ليمايػس النیػابي ال ػطر  
نیابػػػ  عػػف المايػػػس. طعقػػػب ,ػػػبر  بریا ػػ  الحػػػطراني طأعيػػػف أنػػػطر ال ػػادات  ػػػذا القػػػرار 

الع يي بت یید الح طم  ال طری  لهذا القرار طفي الیـط التالي إل,دارح مػاـ الطفػد الم,ػر  
بزیارة بعض المدف ال طری  طخرات الامػا یر تهتػؼ بالطحػدة طحیػاة عبػد النا,ػر. یبػیف 

طشػػعبًا  ذلػػؾ اف  ػػطریا فػػي ذلػػؾ الطمػػت بػػالرغـ مػػف التفػػرؽ طالتشػػتت اس اف الامیػػع مػػادةً 
طافقطا عيم مط ػطع الطحػدة طل ػف  ػاف ل ػؿ مػنهـ أ دافػر الخا,ػ  التػي ی ػعم الیهػا مػف 
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خالؿ  ذح الطحدة غیر اف األمر األ ثر ط طحًا اف  ػطریا مػد طاػدت نف ػها مططمػ  فػي 
ميب المشرؽ العربي خارایًا طداخيیًا، مػف الخػارج  ػاف لبنػاف الػذ  ی,ػر عيػم اف ی ػطف 

طالغرب طمف الشماؿ تر یا المناطي  ليحر   العربی  طمػف الشػرؽ   مزة الط,ؿ بیف الشرؽ
طالانػػػػػطب الشػػػػػرمي تحػػػػػالؼ الهاشػػػػػمییف بزعامػػػػػ  بغػػػػػداد طمػػػػػف الانػػػػػطب الغربػػػػػي الخطػػػػػر 
ال,هیطني، طمف الداخؿ ت,ارع التیارات المختيف  الم اانب تحطؿ الایش ال طر  الػم 

 .(15،  ص6511المطلم، )ایش  یا ي یتدخؿ في شؤطف البالد
ألمػػر الػػػذ  دفػػػع ال یا ػػػییف ال ػػػطرییف الػػم اسرتمػػػاء فػػػي أح ػػػاف م,ػػػر طعبػػػد ا

فیػػر المنقػػذ لهػػـ مػػف مشػػ التهـ ط نػػا نت ػػاءؿ لمػػاذا  االنا,ػػر الػػذ  ا ػػتهط  ال ػػطرییف طرأط 
ت,ػػدر حػػزب البعػػث بطا ػػط  ال ػػباط المػػطالیف لػػر طالقیػػادة ال یا ػػی  م ػػیرة استحػػاد بػػیف 

حػزب البعػث  ػاف یعػاني مػف  ػغطط معادیػ    طریا طم,ر في تيػؾ الحقبػ    الطامػع اف
لر فالی ار الذ  ا ت ثر بقیادة الاػیش طالیمػیف الػذ   ػاف ممػثاًل فػي العنا,ػر المحافظػ  
طمنها األخطاف الم يمطف  انطا یتخذطف مطامػؼ معادیػ  لحػزب البعػث، األمػر الػذ  اعيػر 

ض یيػػح فػػي عمػػؿ ات,ػػاؿ ر ػػمي مػػع م,ػػر،  ػػذا الػػم اانػػب محاطلػػ  الط,ػػطؿ الػػم بعػػ
المنا,ػػػب المهمػػػ  مػػػف خػػػالؿ میػػػاـ الطحػػػدة بػػػیف م,ػػػر ط ػػػطریا. طلػػػذلؾ طاػػػد البعػػػث فػػػي 

، 6519نػاتني، )ال فیر الم,ر  محمطد ریاض أف ؿ حيقػ  ات,ػاؿ فػي تحقیػؽ استحػاد
 .(595ص 

ذا  نػػا مػػػد م,ػػػرنا الحػػػدیث عػػػف الحالػػػ  الداخيیػػػ  فػػػي  ػػػطریا التػػػي أف ػػػت الػػػم  طاس
مؿ المنبثق  عف الاانب الم,ر  فػذلؾ رااػع الػم استحاد طلـ نذ ر شیيًا یقابير عف العطا

حقیق  ميمط   ط ي اف الحیػاة ال یا ػی  فػي م,ػر  انػت خا ػع  إلرادة شػخص طاحػد. 
إذ مػف المعػرطؼ اف األحػػزاب  انػت مػػد حيػت مػػف زمػف ططیػػؿ طاف  ػذح الفتػػرة مػد شػػهدت 

لحػزب البطش باماع  األخطاف الم يمیف الذیف ,ػار معظػـ مػادتهـ فػي المعػتقالت امػا ا
فقد مر بفترة تعایش  يمي مع النظاـ  6591الشیطعي الم,ر  الذ  أعید تش یير  ن  

النا,ػػر ، طمػػف ثػػـ لػػـ یعتػػرض عيػػم إاػػراءات الطحػػدة إذ اف الحػػزب  ػػاف محظػػطر مػػف 
األ,ػػؿ فػػي م,ػػر طلػػف ی,ػػیبر  ػػرر ادیػػد نتیاػػ  مػػرار حػػؿ األحػػزاب بخػػالؼ الحػػزب 
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مػف  نػا فػاف اشػتراط امػاؿ عبػد النا,ػر الشیطعي ال طر  الػذ   ػاف یتمتػع بالشػرعی . ط 
 .(11، ص 6511ال عید، )حؿ األحزاب ااء عيم غیر  ط  الحزب الشیطعي ال طر 

طاف  ػػػػاف مػػػػف الناحیػػػػ  النظریػػػػ ، طفػػػػي البدایػػػػ  لػػػػـ یشػػػػ  اف یخػػػػرج عيػػػػم إامػػػػاع 
األحزاب األخر  فیػتهـ ب نػر  ػط الطحیػد الػذ  یقػؼ  ػد الطحػدة  ػیما طاف الطحػدة فهمػت 

، تػطرني Torney Jerdenعيم انها  د م,الح اسمبریالی   مػا مػاؿ ) مف ذلؾ الطمت
اف الحػزب الشػیطعي ال ػطر  یعتبػر الطحػدة رمػز  -ایردف( فػي  تابػر  ػطریا طالع ػ ریطف

ليت ػػػػػامف بػػػػػیف الػػػػػدطؿ العربیػػػػػ  طالمعار ػػػػػیف اسفرطأ ػػػػػیطییف لالمبریالیػػػػػ  طعنػػػػػدما أدرؾ 
ب أ ثػػر مػػف دخطلهػػا دايػػرة استحػػاد الشػػیطعیطف اف  ػػطریا  ػػطؼ تػػدخؿ فػػي دايػػرة اس ػػتیعا

الفیدرالي لذلؾ تحطؿ الشیطعیطف الػم معار ػ  مطیػ ، طأعيػف خالػد ب ػداش اف الحػزب لػف 
یحػػؿ نف ػػر فػػي إطػػار استحػػاد الادیػػد طمػػاطع اي ػػ  البرلمػػاف التػػي ططفػػؽ فیهػػا باإلامػػاع 

ال تي   عيم اف ی طف عبد النا,ر ريی ًا ليامهطری  العربی  المتحدة طرحؿ في الحاؿ الم
ال طفیتی  متظا رًا ب ف ذلؾ ليعالج الطبي أل رتر، طمبیؿ رحيتر شػاب الحػزب الشػیطعي 

 .(99ص ، 6515مذ رات عبد اليطیؼ البغداد ، )ال طر  م  ل  میاـ الطحدة
طل ف مف المؤ د اف عبد النا,ر مد ع,ؼ بالحزب الشػیطعي فػي عهػد الطحػدة 

ة أی ػػًا. طمػػف متابعػػ  األحػػداث الداخيیػػ   مػػا حيػػت امیػػع األحػػزاب فػػي  ػػطریا بعػػد الطحػػد
طالخارایػػ  تبػػیف لنػػا اف عبػػد النا,ػػر  ػػاف عيػػم عيػػـ بمطمػػؼ الشػػیطعییف طمطمػػؼ عفیػػؼ 
البزر  الذ   اف متم  ًا بالطحدة الفطری  طفي رأ  حزبر اف عبػد النا,ػر  ػطؼ یػرفض 
ذلػػػؾ األمػػػر الػػػذ  اعػػػؿ عبػػػد النا,ػػػر یفػػػطت الفر,ػػػ  عيػػػیهـ ططافػػػؽ عيػػػم مبػػػدأ الطحػػػدة 

سندماای ، طربما اف عبد النا,ر أراد اسنتقاـ مف الشیطعییف عيػم أ ػاس اف الخالفػات ا
)األ ػػراـ، اریػػدة،  6591  انػػت مػػد دبػػت بینػػر طبیػػنهـ بعػػد انتخابػػات مايػػس األمػػ  عػػاـ 

 .(6، ص 6/6/6591
 ػافر طفػد برلمػاني  ػطر  بریا ػ  إح ػاف الاػابر   6591 ػانطف أطؿ  96طفي 

الخارایػػػ  بمايػػػس النػػػطاب ال ػػػطر ( الػػػم م,ػػػر طتبػػػادؿ مػػػع عبػػػد )ريػػػیس لانػػػ  الشػػػؤطف 
اليطیػػؼ البغػػداد  طعبػػد الح ػػیـ عػػامر أعػػالـ البيػػدیف ت  یػػدًا لػػرطابط استحػػاد تحػػت عيػػـ 

. طألقػػم الشػػی  احمػػد ح ػػف البػػامطر   يمػػ  (6، ص 6/6/6591)األ راـ، اریػػدة، طاحػػد
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یا، طمػد مابػؿ الطفػد ال ػطر  با ـ الح طم  الم,ری  مرحبًا بقیاـ استحاد بیف م,ػر ط ػطر 
الػػريیس بح ػػطر المشػػیر عبػػد الح ػػیـ عػػامر طمامطعػػ  مػػف ال ػػباط األحػػرار طعر ػػطا 
عيیر إمام  الطحدة طل ف عبد النا,ر ذ ر لهـ العرامیؿ طالفطارؽ اسمت,ادی  طاساتماعی  
  بیف البيدیف. ط اف یػر  اف یػدخؿ استحػاد فػي مراحػؿ عميیػ   الطحػدة الع ػ ری  طالثقافیػ

 (.5، ص 5/65/6591)الرأ ، اریدة، طاسمت,ادی 
غیػػػر أننػػػػا نػػػػر  اف عبػػػػد النا,ػػػػر  ػػػػاف یریػػػد تحقیػػػػؽ أ ػػػػداؼ خا,ػػػػ  تتفػػػػؽ مػػػػع 
األط ػػاع فػػي م,ػػر  تلغػػاء عمػػؿ األحػػزاب فػػي  ػػطریا طربمػػا أراد ی ػػطف الشػػعب ال ػػطر  
  يػػػر طالبػػػًا ليطحػػػدة طلػػػیس فریقػػػًا مػػػنهـ فقػػػط. طلػػػذلؾ رأ  عبػػػد النا,ػػػر إیفػػػاد اليػػػطاء حػػػافظ

لالاتمػػػاع بػػػالمايس الع ػػػ ر  ال ػػػطر  لشػػػرح طاهػػػ   -6591إ ػػػماعیؿ فػػػي بدایػػػ  عػػػاـ 
نظػػر م,ػػر مػػف مط ػػطع الطحػػدة طالتػػي تحتػػاج الػػم خمػػس  ػػنطات سنااز ػػا ططيػػب مػػف 
حافظ إ ماعیؿ عيم رأ  أع اء المايس الذیف اامعطا عيم  رطرة میػاـ الطحػدة بػدطف 

 . (561، ص 6519)مذ رات محمطد ریاض، مید أط شرط
 ػانطف  66طدعا اليطاء عفیؼ البرز  الم ااتماع طارئ ليمايػس الع ػ ر  فػي 

الثاني طدار البحػث حػطؿ مط ػطع الطحػدة مػع م,ػر طالتػي أ,ػبحت مطيبػًا ع ػ ریًا فػي 
المقػػاـ األطؿ طا ػػتطاع الاػػیش ال ػػطر  اف یم ػػؾ بزمػػػاـ المبػػادرة فػػي طيػػب الطحػػدة مػػػع 

، األمر الذ  اعؿ العقید الر ف اا ـ م,ر طأراد اف یحدد ش ؿ الطحدة مف اانبر أی اً 
عيطاف )ع ط المايس الع  ر  ال طر ( یعد مػذ رة لػذلؾ طمػع عيیهػا امیػع األع ػاء، 
طمػػد ر ػػزت عيػػم )اف الطحػػدة بػػیف م,ػػر ط ػػطریا اف  ػػي اس  ػػرطرة مطمیػػ  م ػػتمدة مػػف 
ما ػػػي طحا ػػػر طم ػػػتقبؿ مشػػػترؾ بػػػیف أفػػػراد األمػػػ  العربیػػػ  لطحػػػدة شػػػامي  فػػػي الع,ػػػر 

طم ػػػا م  فػػػي الق ػػػاء عيػػػم اس ػػػتعمار، طمػػػد عبػػػر القطػػػراف عػػػف إرادتهمػػػا فػػػي الحػػػدیث 
ليدطلػػ   الطحػػدة ال اميػػ  فػػي شػػتم المنا ػػبات(. ثػػـ اتفقػػطا امیعػػًا عيػػم الخطػػطط العری ػػ 

 :(561، ص6519مذ رات محمطد ریاض، )المطحدة طتشتمؿ عيم النقاط التالی 
طیر ػػػـ نظػػػاـ الح ػػػـ فیهػػػا د ػػػتطر طاحػػػد یعيػػػف إنشػػػاء الامهطریػػػ  العربیػػػ  المتحػػػدة   -6

 طیف ح المااؿ سن ماـ الشعطب العربی  التي  تتحرر بعد ذلؾ.
 ريیس لدطل  طاحدة. -5
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  يط  تشریعی  طاحدة. -9
  يط  تنفیذی  طاحدة. -2
  يط  م ايی  طاحدة. -9
 عيـ طاحد طعا,م  طاحدة ليدطؿ العربی  الداخي  في دطل  الطحدة. -1
ططاابػاتهـ فػي الدطلػ  الادیػدة ا ػتنادًا الػم ت ف القطانیف المنظم  لحقػطؽ المػطاطنیف  -1

  ذا الد تطر الطاحد.
أمػا فیمػػا یتعيػػؽ بالطحػػدة الع ػ ری  فقػػد ن,ػػت المػػذ رة عيػم اف تقػػـط  ػػذح الطحػػدة 

 :(59ص ، 6515ع,ا, ، )عيم األ س التالی 
 ی طف ريیس الدطل  مايدًا عامًا ليقطات الم يح .  -6
 میاـ مايس دفاع أعيم.  -5
 ت طیف میادة عام  ليقطات الم يح .  -9
ت طف القػطات الم ػيح  مػف بریػ  طاطیػ  طبحریػ  مطحػدة التنظػیـ طالت ػيیح طالتػدریب   -2

طالتاهیػػػز طتػػػطزع ح ػػػب متطيبػػػات الػػػدفاع طالخطػػػط الدفاعیػػػ  المقػػػررة عيػػػم م ػػػارح 
 العميیات في أرا ي الدطل  استحادی .

 ..(561، ص6519طد ریاض، مذ رات محم)مطازن  عام  ليقیادة العام  ليایش  -9
طاف  ػػذا المشػػرطع مػػا  ػػط اس تطػػطیر لالتفػػاؽ الع ػػ ر  المعقػػطد فػػي تشػػریف أطؿ 

بػػیف البيػػدیف مػػع تطحیػػد القیػػادة طالمطازنػػ  طالتػػي نالحػػظ اف  ػػذا التطػػطر اػػاء بعػػد  6599
العػػػدطاف الثالثػػػي طاإلح ػػػاس بػػػالقطة الحقیقیػػػ  إل ػػػرايیؿ، طبهػػػذح المنا ػػػب  اعينػػػت القیػػػادة 

با ػػـ امیػػع القػػطات الم ػيح  انهػػا عيػػم ا ػػتعداد لتحمػؿ امیػػع الطاابػػات الدفاعیػػ   العامػ 
التػػػي تقت ػػػیها الطحػػػدة الفطریػػػ  طا ػػػتدعم المايػػػس الع ػػػ ر  ال ػػػطر  الميحػػػؽ الم,ػػػر  

طابيغػر عيػم ل ػاف عفیػؼ البػرز  اف المايػس مػرر إیفػاد طفػد  *)عبد المح ف ابط النطر(
خطػار  طر  الم م,ر طحاطؿ عبد المح ػف ابػط ال نػطر ت ایػؿ ال ػفر لترتیبػات الزیػارة طاس

القیػػادة فػػي م,ػػر طأمػػاـ إ,ػػدار المايػػس تػػـ ال ػػفر بطػػايرة ع ػػ ری  الػػم القػػا رة ط انػػت 
                                                 

ی . )ن,ر، شغؿ من,ب الميحؽ الع  ر  في ال فارة الم,ری  بدمشؽ مبیؿ میاـ الطحدة ال طری  الم,ر  *
 (.616، ص6511
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تحمػػػػػؿ مامطعػػػػػ  مػػػػػف ال ػػػػػباط طعيػػػػػم رأ ػػػػػهـ عفیػػػػػؼ البػػػػػرز  م,ػػػػػممطف عيػػػػػم میػػػػػاـ 
 .(615، ص6511العقاد، )الطحدة

دة ال یا ػػی  مػػع  ػػیطرة طمػػف المالحػػظ اف تيػػؾ الفتػػرة مػػد شػػهدت  ػػعفًا شػػدیدًا ليقیػػا
الایش  یطرة تام  عيػم النظػاـ ال ػايد فػي الػبالد لدراػ  اتخػاذ ـ القػرارات ال یا ػی  الشػدیدة 
الح ا ػػػی  دطف الراػػػطع لهػػػذح القیػػػادة مػػػع ط ػػػعها فػػػي مط ػػػع الحػػػرج. ط ػػػاف مطمػػػؼ شػػػ ر  

البػًا القطتيي غیر ذلؾ حیث أنر  اف في حالػ  ثػطرة عنیفػ  عنػدما عيـػ بػاألمر طاعتبػر ذلػؾ انق
 افرًا عيػم الح ـػ ط ػاف یػر  عػدـ د ػتطری   ػذح المػذ رة طل نػر انتظػر رأ  عبػد النا,ػر  ػي 
یعيف رأیر ,راح . طلما ااءت المطافق  مف م,ر مبيها م ت يمًا طاف  ػاف ذلػؾ مػف العقبػات 
في طریؽ الطحدة بعد ذلؾ طل ف ,بر  الع يي مد ناح في تهديتػر طذ ػرح ب نػر الػذ  أراد اف 

الطحدة فطؽ عيـ  طریا طأنر أی ًا مد  بؽ اف تقدـ بمشرطع استحاد ف یؼ یعتػرض  یرفع عيـ
، ص 6519مػػػػذ رات محمػػػػطد ریػػػػػاض، )عيػػػػم مطمػػػػؼ اتخػػػػذح ال ػػػػباط ليمطالبػػػػ  بالطحػػػػدة

562). 
طربما  اف القطتيي یرید اف ی طف عيم رأس المطالبیف بالطحدة طاف ت طف المذ رة 

بػد النا,ػر طل ػف  ػذا المطمػؼ اعػؿ القػطتيي با مر  ط ممف بحثهػا بنف ػر مػع الػريیس ع
یخفي شیيًا في ,درح طظؿ ,امتًا ططاؿ فترة الطحدة طااتمع الطفد ال طر  بالريیس عبػد 

 ػػػانطف الثػػػاني طبح ػػػطر عػػػدد مػػػف ال ػػػباط الم,ػػػرییف طمػػػنهـ  69النا,ػػػر م ػػػاًء فػػػي 
ف المشػػػػیر عبػػػػد الح ػػػػیـ عػػػػامر ط,ػػػػالح  ػػػػالـ، مػػػػاييیف لػػػػر: واحمنػػػػا مػػػػف أنف ػػػػنا أطًس طمػػػػ

ال یا ییف ثانیًاو. طمد أط ح عبد النا,ر لهـ أنر ار ؿ طاه  نظرح في مط ػطع الطحػدة 
 ػػنطات ط ػػ ؿ مػػا الػػذ  ا ػػتاد خػػالؿ األ ػػبطعیف  9طاف م,ػػر لی ػػت م ػػتعدة لهػػا مبػػؿ 

األخیػػریف بمػػا یػػدعط ـ الػػم المطالبػػ  بالطحػػدة الفطریػػ    طمػػد فهػػـ عبػػد النا,ػػر مػػنهـ اف 
فػػي ث نػات الاػػیش،  مػا اف  نػػاؾ  رحالػػ  اس ػتنفا ػطریا تمػػر بظػرطؼ ,ػػعب  ا ػتدعت 

انق ػػامًا بػػیف األحػػزاب ال ػػطری  طت ػػيؿ بعػػض الشػػیطعییف الػػم الػػبالد  مػػا أشػػارطا لػػر الػػم 
 .(669، ص 6511ن,ر، )الحشطد التر ی  الع  ری  عيم الحدطد ال طری 

طمػػػػػف الطا ػػػػػح اف الطفػػػػػد ال ػػػػػطر  أراد ت ػػػػػخیـ المشػػػػػا ؿ الداخيیػػػػػ  طالخارایػػػػػ  
أخػػذ مطافقػػ  عبػػد النا,ػػر عيػػم مبػػطؿ تيػػؾ الطحػػدة غیػػر أف عبػػد النا,ػػر أط ػػح لمحاطلػػ  
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لهـ اف ما میؿ س یخرج  عف  طنر أ بابًا  يبی  ت طف عبيًا عيم الطحدة طل نر رأ  منهـ 
اإل,ػػرار عيػػػم المطافقػػػ  لدراػػػ  انهػػـ اعتبػػػرطا اف عػػػدـ المطافقػػػ  مػػف م,ػػػر ط ػػػع یاػػػرح 

,ػػػر اف یبػػػیف لهػػػـ اف الطحػػػدة تحتػػػاج الػػػم الشػػػعطر الشػػػعبي فػػػي  ػػػطریا طحػػػاطؿ عبػػػد النا
ا تعداد طتمهؿ، طماؿ لهـ أنر بدأ في بناء م,ر لت ػطف البيػد النػطاة ليتطػطیر العربػي ممػا 
ی طف لر األثر في تدعیـ الدعطة ليطحدة عميیًا ططامعیًا طایاابیًا، طل ف الطفد طيب منػر اس 

عبػد النا,ػر شخ,ػػیًا یعمػؿ لم,ػر طیتػرؾ  ػطریا التػي عيقػت آمالهػا عيػم م,ػر طعيػم 
 .(699، ص6511المطلم، )طاعتبرطا اف ذلؾ تخيي عف دعطة القطمی  العربی 

طمػػف المالحػػظ اف عبػػد النا,ػػر رأ  اف المطافقػػ  عيػػم مبػػطؿ الطحػػدة خیػػر دلیػػؿ 
عيم  طنر الػزعیـ العربػي طل ػف مماطيتػر  ػذح لػـ نػر منهػا  ػط  أنػر یریػد فػرض شػرططر 

بػد اف ی ػع بعػض القیػطد المحاطػ  ب ػیاج  یا ػي، طاعؿ  طریا تابع  ل یا تر ف ػاف س
حتم أنر   ؿ الطفد ال طر  عف ,فتهـ طمد  معرف  الريیس القػطتيي بػذلؾ. طعيػـ مػنهـ 
أنهػػـ أر ػػيطا أمػػیف النفػػطر  لهػػذا الغػػرض، ط نػػا أط ػػح لهػػـ أنػػر س یبحػػث الطحػػدة اس مػػع 

مػػػنهـ الػػػم الح طمػػػ  ح طمػػػ  م ػػػؤطل  شػػػرعیًا طد ػػػتطریًا طلػػػذلؾ ار ػػػيطا عيػػػم الفػػػطر ر ػػػطًس 
ال طری  في دمشؽ بطايرة خا,  لتعطد ع,ر الیـط ذاتػر طعيیهػا ,ػالح البیطػار )طزیػر 

 .(519، ص 6511محمد، )خارای   طریا( ممثاًل عف الح طم  ال طری 
طمف الطا ح اف الح طم  ال طری  ط عت في م زؽ حػرج طخطیػر ف ػاف عيػیهـ 

 یطف الم م میف:اف یتخذطا مرار ـ في عاال . طانق ـ ال یا 
 منهـ المنتظر في م,ر مع عبد النا,ر طالمطافؽ عيم میاـ الطحدة برغب .  األول:

في  طریا طالػذ  طافػؽ ا ت ػالمًا لألمػر الطامػع طعيػم رأ ػهـ القػطتيي نف ػر الػذ   واآلخر:
دعا الم ااتماع محدطد  ـ بعض المدنییف طمنهـ و,بر  الع ػيي، خالػد العظػـ، أ ػـر 

ر ال یالنػػػي، ,ػػػالح البیطػػػار، خالػػػد ب ػػػداشو. ط ػػػذلؾ بعػػػض الع ػػػ رییف الحػػػطراني، فػػػاخ
وأمػیف النفػطر ، عبػػد الحمیػد ال ػراج، احمػػد عبػد ال مػػیـو طتنامشػطا فػي األمػػر مػع منػػاعتهـ 
ب ف عبد النا,ر لف یطافؽ عيم الطحدة اسندماایػ  ا ػتنادًا الػم مطافقتػر ال ػابق  غیػر اف 

اایػػػ  حتػػػم س یبػػػدطا أمػػػاـ الع ػػػ رییف طالشػػػعب شػػػ ر  القػػػطتيي طافػػػؽ عيػػػم الطحػػػدة اسندم
ال طر  بالتردد إزاء مبطؿ  ػذح الطحػدة طلػذلؾ تقػرر إیفػاد ,ػالح البیطػار الػم القػا رة فػي 
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 انطف الثاني ليتعرؼ عيم رأ  عبد النا,ر بعد إبالغر اف حزب البعث یػر  إمامػ   61
ذ رات محمػػطد ریػػاض، مػػ)اتحػػاد فیػػدرالي بینمػػا یػػر  شػػ ر  القػػطتيي میػػاـ الطحػػدة اندماایػػ 

 .(569، ص 6519
 61طأثنػػػاء ااتمػػػػاع مايػػػس األمػػػػ  الم,ػػػر  لالحتفػػػػاؿ بػػػذ ر  إ,ػػػػدار د ػػػػتطر 

 انطف الثاني ط,ؿ ,الح البیطار طعند دخطؿ الريیس عبد النا,ر تحطؿ المايس الم 
مظػػا رة تطالػػب بتتمػػاـ الطحػػدة، األمػػر الػػذ  اعػػؿ البیطػػار یتقػػدـ الیػػر مػػاياًل: ولقػػد ايػػت 

ح طمػػػ  ال ػػػطری  احمػػػؿ طيبػػػًا ر ػػػمیًا منهػػػا بتمامػػػ  دطلػػػ  الطحػػػدةو، ط ػػػاف رد عبػػػد ممػػػثاًل لي
النا,ر وأنر  طؼ یاتمع بهـ في الیـط التالي غیر أنهـ تطاهطا الم بیتر في نفس اليیي  
ططيبطا معرف  رأیػر فػي مبػطؿ الطحػدة، طأط ػح ,ػالح البیطػار اف الح طمػ  ال ػطری  تریػد 

 ي دايـ ط طریؽ س بدیؿ غیرح الم ا تقرار  طریاو.إتماـ الطحدة  مطيب شعبي طمطم
طأماـ  ذا اإللحاح أط ح عبد النا,ر رأیر طبیف شػرططر عالنیػ  طمػف الطا ػح 

 أنر طاد الطریؽ مهی  لقبطلها حیث ذ ر اف لر ثالث شرطط  ي: 
 اف یار  ا تفتاء شعبي عيم الطحدة بیف م,ر ط طریا.  -6
 تقـط  ؿ األحزاب ال طری  بحؿ نف ها. اف یتطمؼ النشاط الحزبي في  طریا طاف -5
 .(511، ص 6511 ی ؿ، )اف یتطمؼ تدخؿ الایش في ال یا   -9

 ػػانطف الثػػاني طااتمػػع بمايػػس الػػطزراء  55طعنػػدما عػػاد البیطػػار الػػم  ػػطریا فػػي 
 .(Sainai , 1976, P. 25)بریا   ش ر  القطتيي

 النحط التالي:,طر ليحا ریف مط طع استحاد  ما اتفؽ عيیر في القا رة عيم 
 أواًل: شكل االتحاد

ی ػػػػطف النظػػػػاـ استحػػػػاد  فػػػػي الدطلػػػػ  العربیػػػػ  المتحػػػػدة امهطریػػػػًا ريا ػػػػیًا طیتػػػػطلم 
ال يط  التنفیذی  ريیس الدطل  یعاطنر طزراء یعینػطف مػف مبػؿ الػريیس،  مػا یتػطلم ال ػيط  

 التشریعی  مايس تشریعي طاحد ینتخب انتخابًا حرًا مباشرًا مف مبؿ الشعب.
 نيًا: المراحل التنفيذية المقترحة لتوحيد البمدين:ثا
یعقد ااتماع بیف الريی یف طممثيیف عف الح ػطمتیف سعػالف میػاـ  المرحمة األولى:  -6

الدطلػػػػ  العربیػػػػ  المتحػػػػدة طا ػػػػتنادًا الػػػػم مػػػػرارات الماي ػػػػیف التشػػػػریعییف فػػػػي م,ػػػػر 
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ة إل,ػػدار ط ػطریا، یاتمػػع الماي ػػاف التشػػریعیاف فػػي طمػت طاحػػد فػػي دمشػػؽ طالقػػا ر 
 القرارات التالی :

 میاـ الدطل  العربی  المتحدة. - أ
 ترشیح ريیس الدطل  العربی  المتحدة.  - ب
تفطیض ريػیس الدطلػ  العربیػ  المتحػدة بت,ػدار د ػتطر مؤمػت یمػارس  ػيطاتر مػف   - ت

 خاللر لحیف ط ع الد تطر الدايـ استحاد .
ا الماػػػالس ا ػػػتفتاء الشػػػعب فػػػي م,ػػػر طفػػػي  ػػػطریا عيػػػم القػػػرارات التػػػي ا,ػػػدرته - ث

التشریعی  طعيم أثر نتیا  اس تفتاء یعيف الريیس الد تطر المؤمت طیباشر  يطاتر 
 فطرًا.

 المرحمة الثانية: -2
 ط ع د تطر دايـ ليدطل  العربی  المتحدة. - أ

 ت طیف استحاد القطمي. - ب
 ااراء انتخابات طفقًا ليد تطر. - ت
 العمؿ عيم تطحید مرافؽ الدطل . - ث

طفػػي نهایػػ  اساتمػػاع طعػػرض المقترحػػات ات ػػح اف ل ػػؿ مػػنهـ رأیػػًا خا,ػػًا عيػػم 
 ذح المقترحات طرغـ اف ,ػبر  الع ػيي منػذ ميیػؿ  ػاف یعػارض الطحػدة اسندماایػ  ف نػر 
بعػػد حػػدطث األمػػر الطامػػع ط,ػػؼ الطحػػدة ب نهػػا لیيػػ  القػػدر. ط ػػط مطمػػؼ یم ػػف اف ینطبػػؽ 

مػػػذ رات )تهـ التػػػي ,ػػػدرت فیمػػػا بعػػػدعيػػػم  ثیػػػریف مػػػف ال ا ػػػ  ال ػػػطرییف فػػػي ت,ػػػریحا
 .(561-561، ص 6519محمطد ریاض، 

طمػػػف المالحػػػظ اف مط ػػػطع الطحػػػدة أط استحػػػاد مػػػد أثػػػار الاػػػدؿ بػػػیف ال یا ػػػییف 
ال ػػػػطرییف ف ػػػػاف  ػػػػؿ مػػػػنهـ یػػػػر  المط ػػػػطع مػػػػف طاهػػػػ  نظػػػػرح الخا,ػػػػ  التػػػػي تتفػػػػؽ مػػػػع 

قػا رة فػي األ ػس م,الحر. طعيم  ؿ حاؿ فقد تبيطر المشرطع الذ  نقيػر البیطػار الػم ال
 اآلتی :

 میاـ دطل  عا,متها القا رة. -6
 میاـ ح طم  طاحدة طبرلماف طاحد طایش طاحد. -5
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 ی طف ا ـ الدطل  الادیدة )الامهطری  العربی  المتحدة(. -9
یطػػرح مط ػػطع الطحػػدة فػػي ا ػػتفتاء شػػعبي فػػي یػػـط طاحػػد عيػػم الشػػعبیف الم,ػػر   -2

 .(6، ص 51/6/6591األ راـ، اریدة، )طال طر 
 انطف الثاني ااتمع ,الح البیطار بالريیس عبد النا,ر مؤ دًا لر اف  51طفي 

األحػػزاب ال ػػطری  عيػػم ا ػػتعداد لطمػػؼ نشػػاطها طمیػػاـ اتحػػاد مػػطمي عيػػم غػػرار استحػػاد 
القػػػػطمي الم,ػػػػر . طمػػػػف الطا ػػػػح اف عبػػػػد النا,ػػػػر، مػػػػد ط,ػػػػؿ الػػػػم تحقیػػػػؽ شػػػػرططر 

ي طعػػػرض عيػػػم شػػػ ر   ػػػانطف الثػػػان 51المقترحػػػ ، لػػػذلؾ عػػػاد البیطػػػار الػػػم دمشػػػؽ فػػػي 
، ص 6519مػػذ رات محمػػطد ریػػاض، )القػػطتيي مػػا تػػـ استفػػاؽ عيیػػر مػػف مراحػػؿ تنفیذیػػ 

561). 
 ػػػانطف  96طا ػػػتتبع ااتمػػػاع مايػػػس الػػػطزراء ح ػػػطر القػػػطتيي الػػػم القػػػا رة فػػػي  

الثاني عيم رأس طفد  طر  طا تقبير عبد النا,ر في م,ر القب   بح ػطر عبػد الح ػیـ 
عػػدة محادثػػات تحػػددت خاللهػػا األ ػػس التػػي تقػػطـ عيیهػػا عػػامر طمحمػػطد ریػػاض طاػػرت 

الادیػػدة، طفػػي م ػػاء  (6، ص 5/5/6591األ ػػراـ، اریػػدة، )الامهطریػػ  العربیػػ  المتحػػدة
أاتمػػػػػع الاانبػػػػػاف الم,ػػػػػر  طال ػػػػػطر  ف ػػػػػـ الاانػػػػػب  6591( شػػػػػباط  ػػػػػن  6ال ػػػػػبت )

الم,ػػػر  )امػػػاؿ عبػػػد النا,ػػػر، عبػػػد اليطیػػػؼ البغػػػداد ، ز ریػػػا محیػػػي الػػػدیف، ح ػػػیف 
الشافعي، عبد الح ػیـ عػامر،  مػاؿ الػدیف ح ػیف، فتحػي ر ػطاف طغیػر ـ(، أمػا الاانػب 
ال ػػطر  ف ػػـ  ػػؿ مػػف )شػػ ر  القػػطتيي، ,ػػبر  الع ػػيي، خالػػد العظػػـ، حامػػد الخطاػػ ، 

، ص 6595,ػفطت، ) فاخر ال یالي، م مطف ال زبر ، ,الح البیطار، عفیؼ البرز (
516). 

 ػذح المنا ػب   ػط اف الطحػدة الم,ػری  ط اف رأ  القطتيي ح ب ما نقؿ عنر في 
ال طری  تعتبر نطاة لطحدة عربی  شامي ، طا اؼ عبد النا,ر الم  ذح الرؤی  اف الطحدة 
تنطط  عيم ف رة التغییر الثطر ، طلػذلؾ تطمػع مػف القػط  األانبیػ  تعمػؿ ليق ػاء عيیهػا، 

ف طالح ػػطمتیف طفػػي النهایػػ  اتفػػؽ الطرفػػاف عيػػم إ,ػػدار بیػػاف یت ػػمف مػػرارًا مػػف الريی ػػی
بش ف تطحید الدطلتیف في دطل  عربیػ  طاحػدة ی ػطف نظػاـ الح ػـ فیهػا ريا ػیًا )دیمقراطیػًا ( 
عيم اف یطرح  ذا القػرار عيػم مايػس األمػ  الم,ػر  طمايػس النػطاب ال ػطر  ليمطافقػ  
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عيیر مع إعداد د تطر مؤمت یطرح لال تفتاء الشعبي طترشیح ريیس الامهطریػ ، طبػذلؾ 
ة مد  ارت في طریقها الد تطر ، طلهذا الغرض تـ تش یؿ لان  مشتر   مف ت طف الطحد

الاانبیف الم,ر  طال طر ، مثؿ الاانب الم,ػر  )عبػد الح ػیـ عػامر، فتحػي ر ػطاف، 
عيي ,بر ، محمطد ریاض( أما الاانب ال طر  فمثير ,الح البیطػار، فػاخر ال یػالي، 

 .(612، ص6511المطلم، ) بعض الطزراء(
عيػػم البیػػاف المشػػترؾ طط ػػع الخطػػطات الد ػػتطری  الالزمػػ  طمػػد حػػرص لالطػػالع 

عبد النا,ر في  ذح الم  ل  دطف غیر ا مف القرارات التي اتخذت داخؿ م,ر عيم اف 
ت ت ب عميی  الطحدة أش اًس د تطری  تقيیدیػ  رغػـ عػدـ ا تراثػر بهػذح األشػ اؿ الد ػتطری  

عيم الماي یف النیابییف في دمشؽ طالقػا رة عيم طار العمـط ف اف سبد مف تالطة البیاف 
 ؿ عيم حدة. طااءت المطافق  أاماعیػ   مػا  ػط معهػطد مػف الماػالس النیابیػ  فػي ذلػؾ 
الطمت بالن ب  لم,ػر، أمػا بالن ػب  ل ػطریا فػاف تعػدد األحػزاب داخػؿ المايػس النیػابي لػـ 

خالػػد  –یمثيػػر یمنػػع مػػف المطافقػػ  شػػب  اساماعیػػ  غیػػر اف الحػػزب الشػػیطعي طالػػذ   ػػاف 
ب داش امتنع عف ح طر الاي   طخرج مف الػبالد الػم ال تيػ  ال ػطفیتی  طعيػم أثػر ذلػؾ 

، 69/5/6591األ راـ، اریػدة، )أغيقت الح طم  امیع م اتب الحزب الشیطعي ال طر 
 .(6ص 

طمبػػؿ إ,ػػدار الد ػػتطر المؤمػػت أعيػػف عبػػد النا,ػػر بیانػػر شػػاماًل المبػػادئ العامػػ  
التي  طؼ یؤخذ بهػا خػالؿ المرحيػ  اسنتقالیػ  طالػذ  یيفػت النظػر فػي  ػذا البیػاف طریقػ  
ت طیف المايس التشریعي. فقد نص عيم اف یتطلم ال يط  التشریعی  مايس األمػ  طیػتـ 

مهطریػػ  ممػػا یشػػیر الػػم اف الطحػػدة اػػاءت فر,ػػ  اختیػػار أع ػػاير بقػػرار مػػف ريػػیس الا
ليػػتخيص مػػف بعػػض أع ػػاء مايػػس األمػػ  الم,ػػر  طربمػػا ال ػػطر  أی ػػًا الػػذ  لػػـ ی ػػف 

 ذلؾ رطعي في  ذح المبادئ اإلبقاء عيم  6591النظاـ را یًا عنهـ في انتخابات  ن  
ت ػػػمف  القػػػطانیف ال ػػػاری  فػػػي  ػػػال القطػػػریف دطف تغییػػػر اس بعػػػد ا ػػػتقرار الطحػػػدة،  ػػػذلؾ

البیاف الشرط المهـ الذ  اشترطر عبد النا,ر مػف البدایػ  اس ط ػط حػؿ األحػزاب القايمػ  
في  طریا عيم اف یحؿ محيهػا اتحػاد مػطمي عيػم غػرار الهیيػ  ال یا ػی  الطحیػدة القايمػ  

. ط ناؾ خططة  اف سبد مف اتخاذ ا فػي مايػس (629، ص 6511المطلم، )في م,ر
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ريی ًا ليامهطریػ   -لاماؿ عبد النا,ر -شیح/ ش ر  القطتييالنطاب ال طر  اس ط ي تر 
 .(519، ص 6595,فطت، )العربی  المتحدة ططافؽ مايس النطاب ال طر  عيم ذلؾ

طلیس مف المهـ التطمؼ عند ن ب  المطافق  عيم اس تفتاء فهي دايمًا تقترب مػف 
سخػػػر  طمػػػف اإلامػػػاع شػػػ نها فػػػي ذلػػػؾ شػػػ ف اس ػػػتفتاءات التػػػي اػػػرت فػػػي المنا ػػػبات ا

الاػػػاير اف ت ػػػطف فػػػي  ػػػذح المػػػرة ,ػػػحیح  تحػػػت مشػػػاعر حما ػػػی  اارفػػػ  ل نهػػػا مؤمتػػػ ، 
طبالن ػػب  ل ػػطریا س یم ػػف التحقػػؽ مػػف ن ػػب  المػػطافقیف اس مػػف خػػالؿ عػػدد الػػذیف اشػػتر طا 
فعػػاًل فػػي عميیػػ  الت,ػػطیت، طیبػػدط مػػف خػػالؿ اسح,ػػايیات التػػي تػػطافرت لػػدینا اف عػػدد 

، 6اف عػػػػػػػػػػدد المشػػػػػػػػػػتر یف فػػػػػػػػػػي عميیػػػػػػػػػػ  الت,ػػػػػػػػػػطیت ط  296ط 691النػػػػػػػػػػاخبیف  ػػػػػػػػػػاف 
. فتذا مارنا  ذا بانتخابات استحاد القطمي طالتي (622، ص6511المطلم، )669،111

لـ یقبؿ عيیها ال طریطف عيم اإلطالؽ بعد ميیؿ تبیف لنا  ذح األرماـ غیر مطابق  ليطامػع 
شػعبي الػم مطافقػ  طمهما ی ف فقد  انت  ناؾ دطافع  ثیرة دفعػت  ػطریا عيػم الم ػتط  ال

شبر ااماعی  فعاًل عيم الطحدة ف اف القطػاع اسمت,ػاد  ال ػطر  طخا,ػ  التاػار  منػر 
، 6511ن,ػر، ) اف متحم ًا لف رة الطحدة ألنر  اف یر  في م,ر  طمًا طا عًا لنشػاطر

 . (665ص 
أمػػا المثقفػػطف مػػنهـ ف انػػت ف ػػرة القطمیػػ  العربیػػ  مازالػػت ماثيػػ  فػػي أذ ػػانهـ طمػػد 

ف بػػامي مطاعػػات الشػػعب األخػػر   انػػت مندفعػػ  لقبػػطؿ الطحػػدة حبػػًا فػػي شػػخص لػػطحظ ا
الػريیس عبػد النا,ػػر ذاتػر. غیػػر اف الخػط ال,ػػهیطني  ػاف مػػف أ ػـ العطامػػؿ التػي نبهػػت 
الشػػعبیف الػػم م ػػاطئ التازيػػ  اإلميیمیػػ  طلفػػت أنظػػار الم,ػػرییف طال ػػطرییف الػػم  ػػرطرة 

 . (916، ص 6516نطار، طاخرطف، )استحاد لمطااه   ذا الخطر
طیر  الباحػث اف  ػطریا رأت نف ػها مططمػ  مػف  ثیػر مػف دطؿ حيػؼ بغػداد ممػا 
اعيهػػػا تبحػػػث عػػػف اسرتبػػػاط بدطلػػػ  ماػػػاطرة طلمػػػا تشػػػابهت الظػػػرطؼ بینهػػػا طبػػػیف م,ػػػر 
سرتباطهمػػػا معػػػًا بػػػبعض استفامػػػات الػػػم اانػػػػب الاامعػػػ  العربیػػػ  طيبػػػت  ػػػطریا الطحػػػػدة 

 الشامي  مع م,ر.
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  الخاتمة
 الدرا   الم مامطع  ا باب العدطاف طالمشار   فیر:تط,يت 

المتقدم   باأل يح تطمیع م,ر اتفامی  مع استحاد ال طفییتي تق ي بتزطید م,ر  -6
 طالمتططرة بهدؼ تقطی  القطات الم يح  لردع ا رايیؿ.

دعـ م,ر ليثطرة الازايری   د اسحتالؿ الفرن ي طامداد ا لها بالم اعدات  -5
 ما أغ ب فرن ا طحر ها ليمشار   في العدطاف.الع  ری  م

التقت اسغراض اس تعماری  الغربی  بمنا ب  إعالف ح طم  م,ر بت میـ شر   مناة  -9
 .6591ال طیس في یطلیط عاـ 

إف الحرب القايم  بیف م,ر طا رايیؿ مف ش نها اف تعطؿ حری  المالح  في مناة  -2
 ال طیس.

  تعد نطاة لطحدة عربی  شامي ، ط ذح الرؤی  تنطط  عيم إف الطحدة الم,ری  ال طری -9
 ف رة التغییر الثطر .

حرص عبد النا,ر عيم اف ت ت ب عميی  الطحدة اش اًس د تطری  تقيیدی  رغـ  -1
 عدـ ا تراثر یهذح اسش اؿ الد تطری .

 اسبقاء عيم القطانیف ال اری  في  ال القطریف مف دطف تغییر اس بعد ا تقرار -1
 الطحدة.

حؿ اسحزاب القايم  في  طریا عيم اف یحؿ محيها اتحاد مطمي عيم غرار الهیي   -1
 ال یا ی  الطحیدة القايم  في م,ر

 المصادر
 (.6591استحاد، اریدة، ) .6
 (.6591اس راـ، اریدة، ) .5
-6529(: ال,ػػراع فػػي  ػػطریا لتػػدعیـ اس ػػتقالؿ الػػططني ، 6511بطذغطفػػا، بییػػر، ) .9

 ترامر مااد عالء الدیف، طانیس، دمشؽ.ـ، 6511
(: تطػطر ف ػرة القطمیػ  العربیػ  فػي م,ػر، الهیيػ  الم,ػری  6519بیػطمي، د. نبیػر ، ) .2

 العام  لي تاب، القا رة.
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(: الطریػػػػؽ الػػػػم ال ػػػػطیس، تعریػػػػب خیػػػػر  حمػػػػاد، الػػػػدار 6515تشػػػػایيدز، ار ػػػػ یف، ) .9
 القطمی  ليطباع  طالنشر، القا رة .

 -6151بػد الػرحمف ، )بػال تػاری (: ن ػاؿ شػعب م,ػر، ح یف، الم تشػار محمػد ع .1
 ، منش ة المعارؼ، اس  ندری .6591

(: درا ػػات فػػي القطمیػػ  العربیػػ  طالطحػػدة، بیػػرطت، مر ػػز 6519حمػػاد ،  ػػعدطف ، ) .1
 درا ات الطحدة العربی .

 (: رأ  ا ـر حطراني في الطحدة العربی ، دمشؽ.6515حطراني، ا ـر ، ) .1
مر ػػػػػز  6515 – 6569(: المشػػػػػاریع الطحدطیػػػػػ  العربیػػػػػ ، 6551خػػػػػطر ، یط ػػػػػؼ، ) .5

 درا ات الطحدة العربی ، بیرطت.
(: الطحػػدة العربیػػ ، الم تػػب التاػػار  ليطباعػػ  طالنشػػر، 6591درطزح، محمػػد عػػزح، )  .61

 القا رة.
 (.6591الرأ ، اریدة، )  .66
( 6519-6591(: تػػػ ری  الحر ػػػ  الشػػػیطعی  الم,ػػػری  )6511ال ػػػعید، رفعػػػت ، )  .65

 الحؿ، شر   األمؿ ليطباع  طالنشر طالتطزیع، القا رة . -اسنق اـ -الطحدة
(: ال,راع عيم  طریا ، درا   لي یا   العربی  بعػد الحػرب 6511 یؿ، باتریؾ، )  .69

 ، ترام   میر عبدح ، دمشؽ.6529-6591
، 6591 – 6521(: النظاـ ال یا ي في العراؽ بیف 6516,الح، غانـ محمد، )  .62

  ال  ماا تیر )غیر منشطرة(،  يی  اسمت,اد طالعيـط ال یا ی ، اامع  القا رة.ر 
(: م,ػػػػػر المعا,ػػػػػرة طمیػػػػػاـ الامهطریػػػػػ  العربیػػػػػ  المتحػػػػػدة، 6595,ػػػػػفطت م,ػػػػػطفم، )  .69

 ، م تب  النه   الم,ری ، القا رة.6591 -6115
 (:  یا ػػ  العػراؽ الخارایػ  فػػي المنطقػ  العربیػػ 6516عبػد الفتػاح، ف ػػرت نػامؽ، )  .61

 ، دار الرشید لينشر، بغداد.6591 -6599
عبد النا,ر، اماؿ ، )بال تاری (: ماؿ الريیس، مامطع  خطػب طاحادیػث الػريیس   .61

 اماؿ عبد النا,ر، مطبع  دار الهالؿ.
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، 6(: ا ػػػػرار اسنف,ػػػػاؿ بػػػػیف م,ػػػػر ط ػػػػطریا، ط6515ع,ا,ػػػػ ، د.  ػػػػامي ، )  .61
 مطابع مؤ    دار الشعب، القا رة.

لبنػػاف(  – ػػطریا  –(: المشػػرؽ العربػػي المعا,ػػر، )العػػراؽ 6511العقػػاد ,ػػالح ، )  .65
 (، معهد البحطث طالدرا ات العربی ، القا رة.6591 -6529)
 ، م تب  اسنايط الم,ری ، القا رة.6511(: م  اة یطنیط 6519العقاد، ,الح، )  .51
، م تبػػػ  مػػػدبطلي، 6(: مػػػذ رات فػػػي ال یا ػػػ  طالثقافػػػ ، ج6511ع اشػػػ ، ثػػػرطت، )  .56

 .6511القا رة، 
(: استحػػاد الفیػػدرالي بػػیف م,ػػر ط ػػطری  مقػػاؿ نشػػر 6591عػػطدة، د. عبػػد الميػػؾ، )  .55

 في ماي  العيـط ال یا   ال ن  األطلم، شباط .
 ، بیرطت.6(: لعب  ال طفیت بم,ر طخرطاهـ منها، ط6519العطؼ، بشیر، ) .59
یػػػف، لیيینتػػاؿ، الفریػػد ، )بػػػال تػػاری (:   ػػػذا ی ػػیع الشػػرؽ اسط ػػػط، دار العيػػـ ليمال  .52

 بیرطت.
، ترام  6519 – 6599(: ال یا   الخارای  ما بیف 6511مامطع  باحثیف  طفیت، )  .59

 خیر  حماد، دار ال تاب العربي، القا رة.
، الم تػػػب الم,ػػػر  الحػػػدیث ، 5(: ، ج6515مػػػذ رات عبػػػد اليطیػػػؼ البغػػػداد ، )  .51

 ، القا رة.6ط
، البحػػػث عػػػف ال ػػػالـ طال,ػػػراع فػػػي 6، ط6(: ج6519مػػػذ رات محمػػػطد ریػػػاض، )  .51

 ، دار الم تقبؿ العربي، القا رة.6511 -6521الشرؽ اسط ط 
(: م,ر في الاامع  الدطؿ العربی ، درا   فػي دطر 6519المطافي، عبد الحمید، )  .51

لي تػػاب، ، الهیيػػ  الم,ػػری  6511 -6529الدطلػػ  اس بػػر فػػي التنظیمػػات اسميیمیػػ  
 القا رة.

(: الامهطریػػ  العربیػ  المتحػػدة ، تاربػ  الطحػػدة العربیػػ  6511المػطلم محمػػد عبػد، )  .55
 ، ر ال  ماا تیر ، القا رة .6516 – 6591

(: نا,ػػر ، ترامػ  شػا ر ابػػرا یـ  ػعید ، م تبػ  مػػدبطلي ، 6519نػاتني، انتػطني، )  .91
 بیرطت. 6ط 
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 حدة، القا رة .(: عبد النا,ر، طتارب  الط 6511ن,ر، ,الح، )  .96
(: الماتمع العربي طالق ی  الفي طینی ، دار 6516نطار، عبد العزیز ، طاخرطف، )  .95

 النه   العربی  ليطباع  طالنشر، القا رة.
(: م,ػػػػػ  ال ػػػػػطیس، شػػػػػر   المطبطعػػػػػات ليتطزیػػػػػع 6519 ی ػػػػػؿ، محمػػػػػد ح ػػػػػنیف، )  .99

 طالنشر، بیرطت.
، مر ػػز 6الثػػیف  ػػن ( ط(:  ميفػػات ال ػػطیس )حػػرب الث6511 ی ػػؿ، محمػػد ح ػػنیف، )  .92

 اس راـ ليترام  طالنشر، مؤ    اس راـ، القا رة .
(:  ػػنطات الغيیػػاف، حػػرب الثالثػػیف  ػػن ، الاػػزء اسطؿ ، 6511 ی ػػؿ، محمػػد ح ػػنیف، )  .99

 ، م تب  اس راـ ليترام  طالنشر ، القا رة. 6ط
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